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Περίληψη - Λέξεις - Κλειδιά______________________________________________________________________

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τόσο το ρόλο και τη σπουδαιότητα της διαδικασίας του 

Οικονομικού Προγραμματισμού (Ο.Π.), όσο και την έκταση εφαρμογής του στις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίου, τμήμα του οποίου 

διαμορφώθηκε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων αντίστοιχων ερευνών σε άλλες χώρες. Το 

ερωτηματολόγιο αυτό στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε 304 εισηγμένες στο Χ.Α.Α. 

επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 86 ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας. Από την έρευνα προκύπτουν 

πολλά συμπεράσματα, τα κυριότερα των οποίων είναι τα παρακάτω: (ΐ) οι περισσότερες 

επιχειρήσεις διαμορφώνουν μακροπρόθεσμο πλάνο, καλύπτοντας χρονικό ορίζοντα 2 έως 3 έτη, (ϋ) 

η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων καταρτίζει προγράμματα, σημαντικότερο των οποίων 

αυτό των πωλήσεων, (iii) η πρόβλεψη των πωλήσεων στηρίζεται στις υποκειμενικές εκτιμήσεις, 

βασιζόμενες στην εμπειρία του προσωπικού, (ΐν) το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών 

επιχειρήσεων εφαρμόζουν το συμμετοχικό ή κατιτί το ενδιάμεσο προς συμμετοχικό Ο.Π., με 

κατώτερο επίπεδο συμμετοχής αυτό των προϊστάμενων των τμημάτων της επιχείρησης, (ν) η 

εφαρμογή των προγραμμάτων αποσκοπεί κυρίως στη μεγιστοποίηση του κέρδους και τη μείωση του 

κόστους, (νϊ) οι αναφορές απόδοσης αποτελούν σημαντικό στοιχείο ελέγχου και μέτρησης της 

απόδοσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις και σημαντικότερος σκοπός τους είναι η αξιολόγηση των 

υπευθύνων για τη μείωση του κόστους του κάθε τμήματος / τομέα της επιχείρησης, (νΐΐ) η ωφέλεια 

που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τον οικονομικό προγραμματισμό είναι πολύ ικανοποιητική και 

σχετίζεται θετικά με τα μέγεθος της επιχείρησης. Η σημαντικότητα της εργασίας αυτής έγκειται: (α) 

στο ότι παρέχει πληροφορίες για την εφαρμογή και τη σημασία του Ο.Π., δίνοντας έτσι τη 

δυνατότητα σύγκρισης με αντίστοιχες έρευνες σε άλλες χώρες παγκοσμίως, (β) στο ότι παρέχει 

πολύτιμες πληροφορίες στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό κύκλο της διοικητικής λογιστικής στην 

Ελλάδα σχετικά με τη σημασία και την έκταση της εφαρμογής του Ο.Π. Βέβαια από το σύνολο των 

ελληνικών επιχειρήσεων τα ευρήματα της έρευνας προέρχονται μόνο από αυτές που είναι 

εισηγμένες στο Χ.Α.Α., γεγονός το οποίο προτρέπει αντίστοιχη έρευνα και στις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις.

Λέξεις - Κλειδιά
Οικονομικός Προγραμματισμός, Στρατηγικός Σχεδιασμός, Προϋπολογιστικός Έλεγχος, 

Συμμετοχικός - Επιβαλλόμενος Προγραμματισμός, Ανάλυση αποκλίσεων. Αξιολόγηση απόδοσης
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1. Εισαγωγή

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πολλά ερωτηματικά στην 

επιστημονική κοινότητα σχετικά με την ικανότητα των διάφορων συστημάτων λογιστικής 

(accounting systems) στο να αντεπεξέλθουν σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον. Ένα από τα συστήματα αυτά είναι και ο Οικονομικός Προγραμματισμός (που στη 

συνέχεια για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως Ο.Π.). Παρά το γεγονός ότι ο Ο.Π. αποτελεί μία 

διαδικασία, η οποία υιοθετείται στο σχεδίασμά, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της απόδοσής της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων παγκοσμίως, εν τούτοις δέχεται αρνητική κριτική από 

μία μερίδα του επιστημονικού κύκλου, καθώς υποστηρίζουν ότι ο Ο.Π. είναι πλέον μία 

απαρχαιωμένη διαδικασία, ανίκανη να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του νέου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος.

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξετάσει πρωτίστους το κατά πόσο ο Ο.Π. είναι πράγματι 

ωφέλιμος και άρα αναγκαίος για τις ελληνικές επιχειρήσεις και δευτερευόντως την έκταση 

εφαρμογής του σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα αυτή εξετάζει: (1) διάφορα τεχνικά στοιχεία 

σχεδίασης της διαδικασίας του Ο.Π. (2) τη σημασία της διαδικασίας του Ο.Π. στο σχεδίασμά, (3) 

τον τρόπο με τον οποίο ο Ο.Π. συμβάλει στον έλεγχο, (4) την έκταση και το βαθμό συμμετοχής 

κατά τη διαμόρφωση του Ο.Π., (5) το βαθμό συντονισμού και επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση 

κατά την εφαρμογή του Ο.Π. (6) την έκταση με την οποία η ανάλυση των αποκλίσεων βρίσκει 

εφαρμογή στην αξιολόγηση της απόδοσης και (7) τη σπουδαιότητα του Ο.Π. γενικά.

Για τις ανάγκες της έρευνας αυτής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δημοσκόπησης και 

ειδικότερα της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής αποστολής (e-mail) ενός ερωτηματολογίου. Η 

διαμόρφωση του ερωτηματολογίου έγινε με τη βοήθεια των ερωτηματολογίων αντίστοιχων ερευνών 

(Ahmad et al, 2003 - Joshi et al, 2003), ούτως ώστε να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων με αυτά άλλων χωρών. Δείγμα αυτής της δημοσκόπησης αποτέλεσαν οι 

επιχειρήσεις, που ήταν εισηγμένες στο Χ.Α.Α. κατά το Φεβρουάριο του 2004 (9/2/2004), από τις 

οποίες οι 86 (ποσοστό 28,3%) ανταποκρίθηκαν στην έρευνά μας.

Τα κυοιότερα ευούαατα αυτής της έρευνας είναι τα παρακάτω:

1. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα αυτή διαμορφώνουν 

μακροπρόθεσμο πλάνο, που στις πιο πολλές περιπτώσεις καλύπτει 2 έως 3 έτη, και καταρτίζουν 

ετήσια προγράμματα, το σημαντικότερο των οποίων είναι το πρόγραμμα πωλήσεων. Στην 

πρόβλεψη πωλήσεων οι επιχειρήσεις στηρίζονται κυρίως στις υποκειμενικές εκτιμήσεις, 

βασιζόμενες στην εμπειρία του προσωπικού.

2. Οι μισές από τις επιχειρήσεις εφαρμόζουν τόσο στατικά όσο και ελαστικά προγράμματα.

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ
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Κεφάλαιο I: Εισαγωγή
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3. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ξεκινούν την κατάρτιση των προγραμμάτων τους μήνες 

Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, κυρίως με βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό, αφού ληφθούν 

υπόψη και οι νέες εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί ή προσδοκάται 

ότι θα διαμορφωθούν.

4. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δε χρησιμοποιούν τα προγράμματα για προσδιορισμό των 

ανταμοιβών, αλλά κυρίως για τη μεγιστοποίηση κέρδους

5. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων εφαρμόζουν το συμμετοχικό ή κατιτί το 

ενδιάμεσο προς το συμμετοχικό Ο.Π. Οι κυριότεροι λόγοι που ωθούν τις επιχειρήσεις στο 

συμμετοχικό Ο.Π. είναι: (1) το μέγεθος τους και (2) το στυλ και η κουλτούρα της ηγεσίας τους, 

ενώ ο κυριότερος λόγος που τις οδηγεί στον επιβαλλόμενο Ο.Π. είναι το γεγονός ότι οι 

προϊστάμενοι των κατώτερων επιπέδων δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις οικονομικού 

προγραμματισμού. Τα κυριότερα οφέλη του συμμετοχικού Ο.Π. είναι: (α) η ρεαλιστικότητά του 

και (β) η αύξηση του βαθμού αυτοδέσμευσης και η παροχή κινήτρων. Αντίστοιχα τα κυριότερα 

οφέλη του επιβαλλόμενου Ο.Π. είναι: (ΐ) η μείωση της πιθανότητα ανάμειξης άπειρων ή 

απληροφόρητων προϊστάμενων των κατώτερων επιπέδων, σχετικά με τον οικονομικό 

προγραμματισμό και (ϋ) το μικρό χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εφαρμογή του

6. Στην περίπτωση των υπερβολικών προγραμμάτων οι περισσότερες επιχειρήσεις πραγματοποιούν 

μία μείωση κατά ένα ποσοστό, το οποίο προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ του 

manager και του ανώτερού του

7. Οι μισές μόνο επιχειρήσεις συμφωνούν με τη δήλωση: “Οι υπεύθυνοι κατάρτισης των επιμέρους 

προγραμμάτων δεν πρέπει να έχουν μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση δικών τους budgets, 

καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να επιδιώξουν τη διαμόρφωση εύκολων budgets”.

8. Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων που υιοθετούν το συμμετοχικό Ο.Π., το κατώτερο επίπεδο 

συμμετοχής κατά τη διαδικασία είναι οι προϊστάμενοι

9. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων διαχωρίζει τα σταθερά και τα μεταβλητά κόστη 

κατά τη διαμόρφωση του Ο.Π.

10. Υπεύθυνος της διαδικασίας του Ο.Π. στις περισσότερες επιχειρήσεις είναι η επιτροπή Ο.Π. ενώ 

επικεφαλής της όλης διαδικασίας είναι ο Οικονομικός Διευθυντής

11. Οι περισσότερες εταιρείες: (α) διαφωνούν με τη δήλωση ότι διατηρείται μεγάλος βαθμός 

μυστικότητας, (β) συμφωνούν ότι υπάρχει καλή ροή πληροφόρησης, (γ) συμφωνούν με το 

γεγονός ότι η δικαιοδοσία, που παρέχεται στους managers των κατώτερων επιπέδων, κατά την 

υλοποίηση των προγραμμάτων, είναι αποδοτική και αποτελεσματική, (δ) συμφωνούν ότι 

επιτυγχάνεται συντονισμός μεταξύ των διάφορων τμημάτων κατά την υλοποίηση του 

προγράμματος
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12. Στις περισσότερες επιχειρήσεις οι αναφορές απόδοσης διαμορφώνονται κάθε μήνα, ενώ η 

αξιολόγηση των αναφορών απόδοσης γίνεται από την ανώτατη διοίκηση

13. Στις αναφορές απόδοσης των περισσότερων επιχειρήσεων παρουσιάζονται τόσο τα ελεγχόμενα 

(controllable) όσο και τα μη ελεγχόμενα (non-controllable) κόστη, και μάλιστα διακριτά 

χωριζόμενα.

14. Σημαντικότερος σκοπός των αναφορών απόδοσης είναι η αξιολόγηση των υπευθύνων για τη 

μείωση κόστους του κάθε τμήματος / τομέα της επιχείρησης.

15. Οι ανταμοιβές για την επίτευξη των στόχων είναι κυρίως οικονομικές

16. Η ωφέλεια που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις είναι πολύ ικανοποιητική και σχετίζεται θετικά με 

το μέγεθος της επιχείρησης

Η στιααντικόττιτα των παραπάνω ευοηαάτων είναι μεγάλη αφού:

> δίνει στοιχεία για την εφαρμογή και τη σημασία του Ο.Π. σε μία αναπτυγμένη χώρα της 

Ε.Ε., βοηθώντας έτσι τη σύγκριση ιιε άλλες γώοεα - ιιέλη.

> δίνει η δυνατότητα σύγκρισης της διαδικασίας του Ο.Π. με τέσσερις διαφορετικές νώρεα: τη 

Μ. Βρετανία, τη Νέα Ζηλανδία, το Μπαχρέιν και τη Μαλαισία, καθώς ένα σημαντικό μέρος 

του ερωτηματολογίου της έρευνας αντλήθηκε από τις έρευνες των Ahmad et al (2003) και 

Joshi et al (2003). Με τον τρόπο αυτό η έρευνα δίνει τη δυνατότητα για κάποιες σκέψεις και 

προβληματισμό σχετικά με τη συσχέτιση της διαδικασίας του Ο.Π. με το λογιστικό και 

επιχειρηματικό περιβάλλον στην αντίστοιχη χώρα.

> η έρευνα αυτή είναι επίκαιρη, καθώς ενώ πραγματοποιείται σε μία εποχή όπου η διαδικασία 

του Ο.Π. δέχεται αμφισβήτηση ως προς το αν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του 

σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εν τούτοις δείχνει ότι ο Ο.Π. παίζει σημαντικό 

ρόλο στο σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη μέτρηση της απόδοσης των επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα. Με άλλα λόγια τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι δεν είναι μάλλον ο Ο.Π. 

ατελής σα διαδικασία, αλλά ο τρόπος που η επιχείρηση υιοθετεί και εφαρμόζει τη διαδικασία 

αυτή. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το παράδειγμα της Fujitsu Computer Product of 

America, η οποία το 1997 ενώ είχε διαπιστώσει ότι ο παραδοσιακός Ο.Π. αποτελούσε μια 

χρονοβόρα διαδικασία, εν τούτοις με τη βοήθεια της KPMG πραγματοποίησε μια σημαντική 

αναδιαμόρφωση της διαδικασίας καταφέρνοντας με τον τρόπο αυτό σημαντική μείωση του 

χρόνου της (Banham, 2000).

> Δίνει πολύτιμα στοιχεία στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό κύκλο της διοικητικής 

λογιστικής στην Ελλάδα για τη σημασία και την έκταση της εφαρμογής του Ο.Π.

Η υπόλοιπη εργασία είναι δομημένη ως εξής:

• Στο 2° κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος και η σπουδαιότητα του Ο.Π.

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή______________________________________________________________________________________
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• Στο 3° κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας

• Στο 4° κεφάλαιο πραγματοποιείται η συζήτηση των ευρημάτων

• Τέλος στο 5° κεφάλαιο αναφέρονται τα τελικά συμπεράσματα, τα οφέλη και οι αδυναμίες της 

έρευνας, ενώ παράλληλα γίνονται και κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

Κεφάλαιο I: Εισαγωγή______________________________________________________________________________________
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Κεφάλαιο 2: Ο ρόλος και η σπουδαιότητα του Οικονομικού Προγραμματισμού

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

2. Ο ρόλος και η σπουδαιότητα του Οικονομικού Προγραμματισμού

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται εκτενής αναφορά της βιβλιογραφίας, που σχετίζεται με 

το ρόλο και τη σπουδαιότητα του οικονομικού προγραμματισμού. Εν τούτοις κρίνεται απαραίτητο, 

πριν γίνει η ανάλυση του ρόλου και της σπουδαιότητας του Ο.Π., να γίνει εισαγωγικά μία γενική 

αναφορά στον οικονομικό προγραμματισμό, κύριοι άξονες της οποίας θα είναι: ο ορισμός, οι 

βασικές έννοιες, τα κύρια βήματα και τα συστατικά στοιχεία του.

2.1 Ορισμός και βασικές έννοιες του Οικονομικού Προγραμματισμού

Ως Οικονομικός Προγραμματισμός ή Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προϋπολογιστικός 

Έλεγχος (Σ.Σ. και Π.Ε.) ορίζεται η συστηματική και σχηματοποιημένη διαδικασία του σχεδιασμού, 

συντονισμού και ελέγχου του έργου της διοίκησης της επιχείρησης (Μπαραλέξης, 1999), και 

περιλαμβάνει: (1) τους μακροχρόνιους στόχους της επιχείρησης, (2) τους ειδικότερους στόχους της, 

(3) το μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο σχεδίασμά / προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, και (4) τον 

έλεγχο (παρακολούθηση και ανάλυση αποκλίσεων των δραστηριοτήτων). Άρα η διαδικασία του 

Ο.Π. καλύπτει δύο από τις βασικότερες λειτουργίες της διοίκησης: το σχεδίασμά και τον έλεγχο.

Η λειτουργία του σχεδιασμού περιλαμβάνει γενικά τα ακόλουθα επιμέρους στοιχεία: (α) την 

αξιολόγηση των δυνάμεων του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, (β) 

τον καθορισμό των στόχων της επιχείρησης, (γ) τη διαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης, 

με τη βοήθεια του μακροχρόνιου (long-range planning) και του βραχυχρόνιου σχεδιασμού (short

term planning), (δ) τον προσδιορισμό των ενεργειών, οι οποίες θα οδηγήσουν στην επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης. Η παρακολούθηση των ενεργειών αυτών για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς τους πραγματοποιείται με τη λειτουργία του ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει 

γενικά: (i) τη μέτρηση της απόδοσης έναντι προκαθορισμένων στόχων και αντικειμενικών σκοπών, 

(ϋ) την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας μέτρησης στα κατάλληλα διευθυντικά 

στελέχη, (iii) την ανάλυση των αποκλίσεων από τους στόχους, αντικειμενικούς σκοπούς και 

πολιτικές, προκειμένου να καθορισθούν οι βασικές αιτίες των αποκλίσεων. Με τον τρόπο αυτό 

εξετάζονται οι εναλλακτικοί τρόποι δράσης για να διορθωθούν οι αδυναμίες και επιλέγεται η πιο 

κατάλληλη εναλλακτική λύση (Παπαδόπουλος και Ααζαρίδης, 2001).

Με τον Ο.Π. η διοίκηση μπορεί να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να ελέγχει την πορεία της 

επιχείρησης, και να λαμβάνει εκείνες τις αποφάσεις, που αφορούν τις βασικές εισροές, που είναι 

απαραίτητες για να στηρίζουν τις σχεδιασθείσες εκροές της επιχείρησης, με στόχο το κέρδος και 

κατ’ επέκταση το ποσοστό απόδοσης επενδυμένων κεφαλαίων (ROI) (σχήμα 2.1).
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Κεφάλαιο 2: Ο ρόλος και η σπουδαιότητα του Οικονομικού Προγραμματισμού

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

Σχήμα 2.1: Σχεδιασμός και έλεγχος εισροών και εκροών μιας επιχείρησης

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται με συντομία η διαδικασία του Ο.Π., προκειμένου να 

αναδειχθεί η μεγάλη σπουδαιότητά του.

2.2 Τα κύρια βήματα του Οικονομικού Προγραμματισμού

Τα κύρια βήματα, που ακολουθούνται για την κατάρτιση ενός πλήρους Σ.Σ. και Π.Ε. μιας 

επιχείρησης είναι:

1. Αξιολόγηση των μεταβλητών που επηρεάζουν την επιχείρηση: είναι σημαντικό για την 

επιχείρηση, να γίνει αρχικά μία ανάλυση των μεταβλητών που επηρεάζουν την επιχείρηση. 

Οι μεταβλητές αυτές διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές. Οι εσωτερικές 

μεταβλητές αναφέρονται στους οργανωσιακούς πόρους της επιχείρησης όπως 

χρηματοοικονομικοί, φυσικοί, ανθρώπινοι και συστηματικοί — τεχνολογικοί πόροι, και 

είναι στην ουσία μεταβλητές που ελέγχονται από την επιχείρηση. Αντίθετα οι εξωτερικές 

μεταβλητές αναφέρονται τόσο στο έμμεσο εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. κοινωνικό, 

τεχνολογικό, οικονομικό, πολιτικό, νομοθετικό) όσο και στο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον 

(αναφέρεται συχνά και ως βιομηχανικός κλάδος και συνδέεται με την επίτευξη 

πλεονεκτικής ανταγωνιστικής θέσης). Η παραπάνω ανάλυση αναφέρεται πολύ συχνά και 

ως SWOT Analysis (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats), διότι αφορά τα δυνατά 

και αδύνατα σημεία του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης σε σχέση με τις 

ευκαιρίες και τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος.

2. Εξειδίκευση των ευρύτερων στόχων και ανάπτυξη και αξιολόγηση των στρατηγικών της 

επιχείρησης: Με βάση την παραπάνω ανάλυση των μεταβλητών, η επιχείρηση προχωράει
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στον προσδιορισμό των στόχων της. Αρχικά θέτει τους ευρύτερους στόχους της, οι οποίοι 

είναι γενικοί, περιγραφικοί και μακροχρόνιοι. Κατόπιν πραγματοποιείται ο προσδιορισμός 

των ειδικότερων στόχων, κατά τον οποίο γίνεται εφικτή η σύνδεση των βραχυχρόνιων με 

τους μακροχρόνιους στόχους κατά έναν τρόπο απτό και μετρήσιμο για όλη την επιχείρηση.

3. Προετοιμασία των κατευθυντήριων οδηγιών: στο στάδιο αυτό δίνονται από την ανώτερη 

διοίκηση όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ατζέντα του στρατηγικού σχεδιασμού, τους 

αντικειμενικούς στόχους, τις οικονομικές προϋποθέσεις, τους περιορισμούς των πόρων 

κ.τ.λ. και έχει ως στόχο την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ της ανώτερης διοίκησης 

με τα κατώτερα επίπεδα της επιχείρησης, στοιχείο απαραίτητο για την επιτυχή εφαρμογή 

του Ο.Π.

4. Προετοιμασία και αξιολόγηση των σχεδίων έργου (project plans): Τα σχέδια έργου 

εντάσσονται μέσα στη συνήθη διαδικασία του Ο.Π. και περιλαμβάνουν δραστηριότητες 

όπως π.χ. την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, τη βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων, 

επένδυση σε αγορά νέου παραγωγικού εξοπλισμού, την επέκταση ή την έξοδο από κάποιο 

κλάδο κ.τ.λ..

5. Κατάστρωση του μακροχρόνιου σχεδιασμού: ο μακροχρόνιος σχεδιασμός περιλαμβάνει: 

τους γενικότερους και ειδικότερους στόχους της διοίκησης και τις μακροπρόθεσμες 

στρατηγικές επίτευξής του.

6. Κατάστρωση του βραχυχρόνιου σχεδιασμού: είναι στην ουσία η διαμόρφωση ενός 

βραχυπρόθεσμου πλάνου με κύριο σκοπό το συντονισμό μεταξύ των καθημερινών 

δραστηριοτήτων των κέντρων ευθυνών και του μακροχρόνιου σχεδιασμού της 

επιχείρησης. Αναφέρεται σε ετήσια αποτελέσματα και ο αριθμός των προγραμμάτων που 

τον απαρτίζουν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το μέγεθος της επιχείρησης, τους 

στόχους της αλλά κυρίως το βαθμό εμπιστοσύνης της επιχείρησης στα οφέλη του Ο.Π.

7. Έγκριση του προϋπολογισμού: Μετά την προετοιμασία του προϋπολογισμού ακολουθεί η 

υποβολή του και η τελική του έγκριση.

8. Ανάπτυξη υποβοηθητικών αναλύσεων: Επειδή η διαμόρφωση των προϋπολογιστικών 

καταστάσεων στηρίζεται σε κάποιες υποθέσεις όπως π.χ. το ύψος των πωλήσεων, του 

κόστους των πωλήσεων κ.τ.λ., είναι αναγκαία η προσεκτική εξέταση αυτών των 

υποθέσεων, αφού σ’ αυτές βασίζεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η εξέταση αυτή 

μπορεί να γίνει με τη βοήθεια τόσο της ανάλυσης «τι θα γίνει αν» (what if analysis) όσο 

και της «ανάλυσης ευαισθησίας» (sensitivity analysis). Μεγάλη είναι επίσης και η 

συμβολή άλλων αναλύσεων, που χρησιμοποιεί τόσο η Διοικητική όσο και η 

Χρηματοοικονομική Λογιστική, όπως η Ανάλυση Κόστους - Όγκου - Κέρδους (Cost -

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”
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Volume Profit Analysis) (ή Ανάλυση Ουδέτερου Σημείου Κύκλου Εργασιών), η Πλήρης 

και Αναλογική Κοστολόγηση, η Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Δεικτών των λογιστικών 

καταστάσεων, η Πρότυπη Κοστολόγηση, η Κοστολόγηση κατά Κέντρα Δραστηριοτήτων 

(Activity-Based Costing) κ.τ.λ..

9. Υλοποίηση του Ο.Π. : Λαμβάνονται όλα τα μέτρα, ούτως ώστε να επιτευχθεί επιτυχώς η 

υλοποίηση των προγραμμάτων, με βάση τους στόχους, τα στρατηγικές και τις πολιτικές 

της επιχείρησης, σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν δοθεί από την 

ανώτατη διοίκηση. Στο στάδιο αυτό βασική προϋπόθεση για έναν πετυχημένο Ο.Π. 

αποτελούν ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των διάφορων κέντρων ευθύνης, στα 

οποία θα αναφερθούμε παρακάτω.

10. Ανάπτυξη και χρήση των Εκθέσεων Επίδοσης: Ο έλεγχος του Ο.Π. πραγματοποιείται μέσω 

της διαμόρφωσης των λεγάμενων εκθέσεων επίδοσης (συνήθως μηνιαίες), οι οποίες 

καταρτίζονται από το κάθε κέντρο ευθύνης. Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι εκθέσεις επίδοσης 

των κατώτερων επίπεδων ευθύνης είναι αναλυτικές και μελετούνται και αξιολογούνται από 

τον υπεύθυνο του κέντρου ευθύνης. Οι εκθέσεις αυτές συλλέγονται από τους διευθυντές 

των βασικών λειτουργιών, οι οποίοι διαμορφώνουν τις συνοπτικές εκθέσεις τους, τις 

οποίες και προωθούν στην επιτροπή προγραμματισμού. Χαρακτηριστικό είναι ότι ανώτατη 

διοίκηση μελετά και αξιολογεί μόνο τις σοβαρές αποκλίσεις απόδοσης.

11. Λήψη αποφάσεων: Με δεδομένες λοιπόν τις εκθέσεις επίδοσης, οι οποίες δίνουν την εικόνα 

του αποτελέσματος, προσδιορίζονται οι αιτίες που οδήγησαν σ’ αυτές τις αποκλίσεις και 

κατόπιν πραγματοποιούνται οι όποιες διορθωτικές ενέργειες κρίνει η ανώτατη διοίκηση ότι 

είναι απαραίτητες,

Από τον αριθμό των παραπάνω βημάτων καταλαβαίνει κανείς, ότι ο Ο.Π. είναι μία 

πολυσύνθετη διαδικασία, η αποτελεσματικότητα της οποίας εξαρτάται από τα σημεία εκείνα, στα 

οποία η επιχείρηση πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή της. Τα σημεία αυτά είναι στην ουσία τα 

κύρια συστατικά της επιτυχίας ενός Ο.Π., γι’ αυτό και παρατίθενται αμέσως παρακάτω.

2.3 Κύρια συστατικά στοιχεία του Οικονομικού Προγραμματισμού

Τα κύρια συστατικά στοιχεία του Ο.Π. είναι:

1. Η συμμετοχή και η δέσμευση της διοίκησης: Η λειτουργία και η επιτυχία του Ο.Π. 

εξαρτάται κατά ένα μεγάλο βαθμό τόσο από τη δέσμευση και την υποστήριξη της 

ανώτατης διοίκησης, όσο και από την ενεργή συμμετοχή της. Ανάλογα με την έκταση της 

συμμετοχής των εργαζόμενων στο σχεδίασμά και τον έλεγχο, ο Ο.Π. διακρίνεται σε
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συμμετοχικό (participative) και επιβαλλόμενο (imposed), γεγονός του οποίου η ανάλυση 

θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη ενότητα.

2. Οργανωτική προσαρμογή: Σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση ενός πετυχημένου Ο.Π. παίζει ο 

προσδιορισμός του κάθε τομέα δράσης - ευθύνης του κάθε ατόμου (ή ομάδας ατόμων) και 

της μεταξύ τους ιεραρχίας μέσα στην επιχείρηση. Οι τομείς αυτοί ευθύνης, οι οποίοι στην 

βιβλιογραφία καλούνται κέντρα ευθύνης ή αποφάσεων, διακρίνονται σε τρεις κύριες 

κατηγορίες: (ΐ) κέντρο κόστους (standard cost center), ο τομέας ευθύνης δηλαδή που έχει 

τον έλεγχο των κοστών του τομέα αυτού, με στόχο την ελαχιστοποίηση της απόκλισης 

μεταξύ του πραγματοποιηθέντος και του προγραμματιζόμενου κόστους, (ϋ) κέντρο 

κέρδους (profit center), όπου πρωταρχικός σκοπός είναι ο έλεγχος τόσο του κόστους όσο 

και των παραγόμενων και πωλούμενων ποσοτήτων και αντικειμενικός στόχος είναι η 

μεγιστοποίηση του κέρδους με βάση το βαθμό επιτεύξεως των προϋπολογισθέντων εξόδων 

και εσόδων, (iii) κέντρο επενδύσεων (investment center), όπου ο manager του κέντρου 

αυτού έχει την αρμοδιότητα λήψεως αποφάσεων ως προς τη χρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

3. Υιοθέτηση λογιστικής κατά τομέα ευθύνης: όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.1, μία 

σημαντική λειτουργία του Ο.Π. είναι ο έλεγχος. Προκειμένου ο έλεγχος αυτός να είναι 

αποτελεσματικός, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναδιάρθρωση του λογιστικού 

συστήματος και η υιοθέτηση της λογιστικής κατά τομέα (κέντρο) ευθύνης, εφόσον 

προηγουμένως τέτοιο λογιστικό σύστημα δεν υπήρχε.

4. Πλήρης επικοινωνία - Συνεργασία - Συντονισμός: η διαμόρφωση ενός πετυχημένου Ο.Π. 

εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από την επικοινωνία και τη σωστή συνεργασία , οι 

οποίες μπορούν να οδηγήσουν στο συντονισμό και την εναρμόνιση των στόχων των 

κέντρων ευθύνης με τους αντίστοιχους της συνολικής επιχείρησης. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τη σωστή ροή πληροφόρησης σε όλα τα κλιμάκια της επιχείρησης. Ένας 

πολύ σημαντικός τρόπος πληροφόρησης αποτελούν οι αναφορές - εκθέσεις των 

υπευθύνων.

5. Καθορισμός χρονικού ορίζοντα·, αφορά τη περίοδο για την οποία σχεδιάζεται ο Ο.Π. και 

συνήθως αναφέρεται στην επόμενη διαχειριστική χρήση, δηλαδή στο επόμενο οικονομικό 

έτος. Επίσης όταν γίνεται αναφορά στον προγραμματισμό μιας δραστηριότητας, τότε ο 

χρονικός ορίζοντας αφορά το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας.

6. Καθορισμός πραγματοποιήσιμων στόχων και προσδοκιών: οι στόχοι, οι οποίοι πρέπει να 

θέτονται, πρέπει να είναι ρεαλιστικοί. Από τη μια πλευρά, στην περίπτωση που οι στόχοι
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είναι ακατόρθωτοι, δημιουργούν το αίσθημα της απογοήτευσης, ενώ αντίθετα όταν οι 

στόχοι του Ο.Π. είναι εύκολα επιτεύξιμοι, τότε δεν αποτελούν στοιχείο πρόκλησης για 

τους συμμετέχοντες και αποτυγχάνουν να προάγουν την υποκίνηση Σε έρευνά του ο 

Kennis (1979) καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι στην περίπτωση που οι στόχοι που τίθενται 

κατά τον Ο.Π. από τη ανώτερη διοίκηση τους είναι υπέρμετρα υψηλοί, παρατηρήθηκε ότι 

οι managers είχαν σημαντικά υψηλή ένταση στην εργασία τους, χαμηλό βαθμό 

ικανοποίησης και μικρή απόδοση, ενώ αντίθετα από σχετικές έρευνες προκύπτει ότι οι 

υψηλοί αλλά εφικτοί στόχοι έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα (Kennedy και Dugdale, 

1999). Ο ρεαλιστικός προγραμματισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω της 

μελέτης τόσο του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, όσο και του 

χρονικού πλαισίου πραγματοποίησης των στόχων.

7. Ελαστική εφαρμογή·, ένας σωστός Ο.Π. πρέπει να είναι «ελαστικός», να έχει δηλαδή τη 

δυνατότητα να προσαρμόζεται στο απρόβλεπτο και την αβεβαιότητα, στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Πρέπει δηλαδή να 

έχει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των προγραμμάτων που τον απαρτίζουν.

8. Αναγνώριση επίδοσης·, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του Ο.Π., καθώς προάγει την 

υποκίνηση στους εργαζόμενους, την ικανοποίηση των αναγκών τους, τη συνεργασία και 

αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση ενός πετυχημένου Ο.Π.. Με τον τρόπο αυτό το 

ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης αισθάνεται ότι η επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης είναι σημαντική επιτυχία όχι μόνο για την επιχείρηση αλλά και για τους ίδιους 

εργαζόμενους.

9. Παρακολούθηση: μέσω της παρακολούθησης του Ο.Π. η επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει 

τα πραγματικά προβλήματα λειτουργίας της και να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες με 

στόχο τη συνεχή βελτίωση.

Από την προηγηθείσα συζήτηση, που αφορούσε τα βήματα και τα συστατικά στοιχεία ενός 

πετυχημένου Ο.Π., νομίζουμε ότι είναι προφανής η μεγάλη σημασία, που έχει ο Ο.Π. για την 

κερδοφορία και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Η σημασία αυτή 

αποκρυσταλλώνεται στην παρακάτω ενότητα.

2.4 Η σημασία του Οικονομικού Προγραμματισμού

Ο Ο.Π. αποτελεί ένα χρηματοοικονομικό πρόγραμμα δράσης, το οποίο στην ουσία 

ποσοτικοποιεί τα σχέδια της επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη μελλοντική περίοδο (Joshi et at, 

2003 - Kennedy και Dugdale, 1999) και έχει ως στόχο το συντονισμό και την εφαρμογή των 

σχεδίων αυτών, την αξιολόγηση των προσπαθειών που γίνονται για την επίτευξή τους, και τον
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έλεγχο των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα μέσα στην επιχείρηση (Cherrington και 

Cherrington, 1973). Αναλυτικότερα, ο Ο.Π. αποτελεί ένα εργαλείο σχεδιασμού, συντονισμού, 

επικοινωνίας, συμμετοχής, υποκίνησης, ελέγχου και αξιολόγησης της επίδοσης της επιχείρησης 

(Joshi, et al, 2003 - Kennis, 1979 - Raiborn et al, 1997). Η σπουδαιότητα των στοιχείων αυτών του 

Ο.Π. παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω.

2.4.1 Σχεδιασμός (planning)

Ο σχεδιασμός αποτελεί μία από τις βασικότερες λειτουργίες της επιχείρησης και είναι αυτός, 

που σύμφωνα με τον Porter, μπορεί να δώσει στην επιχείρηση μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα (Παπαδάκης, 2002). Μάλιστα σύμφωνα με τους Capon et al (1994), ο στρατηγικός 

σχεδιασμός φαίνεται να αυξάνει σε πολύ σημαντικό βαθμό (ακόμα και στο διπλάσιο) το χρονικό 

διάστημα της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, ο Ο.Π. περιλαμβάνει τόσο το μακροχρόνιο όσο 

και το βραχυχρόνιο σχεδίασμά. Με το μακροχρόνιο σχεδίασμά, ο Ο.Π. συμβάλει στην έγκαιρη 

αποκρυστάλλωση των στόχων και των βασικών στρατηγικών (Μπαραλεξης, 1999) , ενώ με το 

βραχυχρόνιο σχεδίασμά βοηθά στη σύνδεση-εναρμόνιση των αντικειμενικών στόχων (objectives) 

της επιχείρησης με τους πόρους της (Μπαραλεξης, 1999 - Haeuser, 2000).

Το μέγεθος της σημασίας, που δίνουν οι επιχειρήσεις στο μακροχρόνιο σχεδίασμά, 

πιστοποιείται από έρευνες σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Σύμφωνα με έρευνα που έγινε στις 

επιχειρήσεις της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας (Wijewardena και De Zoysa, 1999) προκύπτει ότι η 

διαμόρφωση μακροχρόνιου σχεδιασμού παίζει σημαντικό ρόλο για τις επιχειρήσεις τόσο της 

Ιαπωνίας, όσο και της Αυστραλίας. Πιο συγκεκριμένα το 95% των επιχειρήσεων της Ιαπωνίας και 

το 83% των επιχειρήσεων της Αυστραλίας διαμορφώνουν μακροχρόνιο σχεδίασμά. Όσον αφορά τις 

επιχειρήσεις της Αυστραλίας, έχει προκόψει από μια άλλη έρευνα (Chenhall και Smith, 1998), ότι 

πάνω από το 90% των επιχειρήσεων υιοθετούν το μακροχρόνιο σχεδίασμά και την πρόβλεψη, ενώ 

έρευνα του Powell (1992) δείχνει επίσης τη μεγάλη σημασία του μακροχρόνιου σχεδιασμού για τις 

επιχειρήσεις των Η.Π.Α.. Επίσης παρατηρείται εκτεταμένη χρήση του μακροχρόνιου σχεδιασμού 

και σε χώρες της Ε.Ε., όπως π.χ. στη Γερμανία (Scherrer, 1996) και στην Ιταλία (Barbato et al, 

1996).

Όσον αφορά τη σημασία του βραχυχρόνιου σχεδιασμού, πρέπει να τονιστεί ότι:

> συντελείται ο συντονισμός των μακροχρόνιων στρατηγικών της επιχείρησης με τις καθημερινές 

δραστηριότητες των κέντρων ευθύνης της (Rachlin, 1999)

> αποτελεί στην ουσία το σχέδιο (σε ποσοτικούς, συνήθως χρηματικούς, όρους, καλύπτοντας μία 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συνήθως μία διαχειριστική χρήση - 1 έτος) που αναμένεται να
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ακολουθήσει η επιχείρηση προκειμένου να πετύχει το στόχο - κέρδος που έχει θέσει (profit 

plan), προσδιορίζοντας παράλληλα τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη αυτού του 

στόχου

> δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να εντοπίσει την ύπαρξη ή μη της ταμειακής ρευστότητας 

- ευρωστίας της. Η περίπτωση ύπαρξή της σημαίνει ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 

δημιουργούν αυτογενώς αυτήν τη ρευστότητα και οδηγούν την επιχείρηση σε 

χρηματοοικονομική αυτονομία. Αντίθετα, στην περίπτωση μη ύπαρξης ταμειακής βιωσιμότητας, 

ο βραχυχρόνιος σχεδιασμός δίνει έγκαιρα στην επιχείρηση τη δυνατότητα εντοπισμού εκείνων 

των πηγών άντλησης κεφαλαίων (βραχυπρόθεσμες πηγές), που θα επιτρέψουν τη διοίκηση της 

επιχείρησης να τη δημιουργήσει, ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη συνέχιση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Παπαδόπουλος και Λαζαρίδης, 2001)

> αποτελεί ένα μέσο ελέγχου και αξιολόγησης της απόδοσης της επιχείρησης, μέσω της σύγκρισης 

των αναμενόμενων με τα πραγματικά αποτελέσματα, με στόχο τη μείωση του κόστους και την 

αύξηση του κέρδους

Ο βραχυχρόνιος σχεδιασμός πραγματοποιείται με την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών 

προγραμμάτων, που εντάσσονται σ’ αυτό που καλείται Γενικός Προϋπολογισμός (Master Budget). 

Ο Γενικός Προϋπολογισμός διακρίνεται σε λειτουργικούς και γρη ιαατοοικονοιιικούς 

προϋπολογισιιούς. Οι λειτουργικοί προϋπολογισμοί περιλαμβάνουν τους προϋπολογισμούς εσόδων 

και εξόδων, εκφράζονται σε μονάδες προϊόντος και χρηματικές μονάδες και παρουσιάζουν τόσο τα 

ποσά των αγαθών και των υπηρεσιών, τα οποία η επιχείρηση προγραμματίζει να χρησιμοποιήσει 

κατά τη διάρκεια της περιόδου, όσο και τα οφέλη τα οποία αναμένει να προσκομίσουν οι 

δραστηριότητές της, δηλαδή τα έσοδα της πώλησης των αγαθών και των υπηρεσιών της. Οι 

χρηματοοικονομικοί προϋπολογισμοί αντικατοπτρίζουν τα ποσά που η επιχείρηση προγραμματίζει 

να επενδύσει στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και τις πηγές χρηματοδότησής 

της.

Στο σχήμα 2.3 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα των συσχετισμών μεταξύ των επιμέρους 

προϋπολογισμών σε μία επιχείρηση, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από επιχείρηση σε επιχείρηση 

ανάλογα με τον αριθμό των προγραμμάτων που καταρτίζονται, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε στην 

ενότητα 2.3, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το μέγεθος της επιχείρησης, τους στόχους της 

αλλά κυρίως το βαθμό εμπιστοσύνης της επιχείρησης στα οφέλη του Ο.Π., λαμβάνοντας βέβαια 

υπόψη ότι η προετοιμασία των επιμέρους προγραμμάτων είναι μια διαδικασία, η οποία απαιτεί 

συχνά αρκετό χρονικό διάστημα. Όσο μεγαλύτερη και πιο πολύπλοκη είναι η επιχείρηση τόσο 

μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια της προετοιμασίας (Joshi, et al, 2003). Γι’ αυτό και σε 

εταιρείες όπως η General Motors, η Philips Petroleum, η Unilever είναι λογικό να υπάρχουν
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μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα συστήματα που υποστηρίζουν τη φάση της προετοιμασίας και της 

διαμόρφωσης των επιμέρους προγραμμάτων.

Στο σχήμα 2.3 φαίνεται επίσης και ο καταλυτικός ρόλος των πωλήσεων στο σχεδίασμά όλων 

των άλλων επιμέρους δραστηριοτήτων της επιχείρησης, καθώς το πρόγραμμα των πωλήσεων 

αποτελεί την αφετηρία του Γενικού Προϋπολογισμού. Τη μεγάλη αυτή σημασία της πρόβλεψης των 

πωλήσεων πιστοποιεί και σχετική έρευνα των Guilding et al (1998) για τις μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις της Μ. Βρετανίας. Η πρόβλεψη των πωλήσεων πραγματοποιείται με διάφορους 

τρόπους, μερικοί από τους οποίους είναι οι στατιστικές μέθοδοι, η έρευνα αγοράς αλλά ο 

κυριότερος και πιο συχνός είναι η υποκειμενική εκτίμηση των υπεύθυνων που συμμετέχουν στον 

Ο.Π. της επιχείρησης, όπως διαπιστώνεται από εμπειρικές έρευνες (βλέπε π.χ. Guilding et al, 1998).
ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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Στόχοι εισπράξεων
Πρόγραμμα πωλήσεων

---------------------------1 Απαραίτητοι πόροι για :
Πρόγραμμα ανθρωπίνων πόρων

______ I______
[ Παραγωγή |

Πρόγραμμα παραγωγής 
Πρόγραμμα αγοράς α' υλών 

Πρόγραμμα κόστους παραγόμενων προϊόντων 
Πρόγραμμα μοναδιαίου κόστους παραγόμενων προϊόντων

Πωλήσεις
Πρόγραμμα εξόδων πωλήσεως

[Διοίκηση & Οικονομική Διεύθυνση | 
Πρόγραμμα εξόδων διοικήσεως & οικονομικής διεύθυνσης

-| Προγράμματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Προϋπολογιστική κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης

Πρόγραμμα κόστους πωληθέντων 
Προϋπολογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

Πρόγραμμα εισπράξεων
_______ και πληρωμών_______

Πρόγραμμα εισπράξεων 
Πρόγραμμα πληρωμών για αγορά α' υλών 

Πρόγραμμα εισπράξεων και πληρωμών

Προϋπολογιστικός ισολογισμός
Αρχικός ισολογισμός 

Προϋπολογιστικός ισολογισμός

_________ ♦_________
Πρόγραμμα ταμειακών 

εισροών & εκροών
Πρόγραμμα ταμειακών εισροών & εκροών

Σχήμα 2.3 : Παράδειγμα συσχετισμού των επιμέρους προγραμμάτων μιας επιχείρησης

Κατά την προετοιμασία των προγραμμάτων η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει επίσης αν τα

προγράμματα αυτά θα είναι σταθερά-στατικά (static budgets) ή ελαστικά (flexible budgets). Τα 

στατικά προγράμματα αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας και
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αποκτούν προφανώς νόημα μόνο όταν η επιχείρηση επιτυγχάνει το συγκεκριμένο επίπεδο 

δραστηριότητας. Αντίθετα, τα ελαστικά προγράμματα παρουσιάζουν τα διάφορα έσοδα και έξοδα 

για διάφορα επίπεδα παραγωγικής δραστηριότητας.

Δύο σημαντικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα στη διαμόρφωση ενός ελαστικού 

προγράμματος είναι: (α) το εύρος διακύμανσης (relevant range) του επίπεδου δραστηριότητας και 

(β) η κατανόηση της συμπεριφοράς του κόστους μέσα σ’ αυτό το εύρος. Γι’ αυτό και σε ένα 

ελαστικό πρόγραμμα τα κόστη διαχωρίζονται απαραίτητα σε σταθερά και μεταβλητά, έτσι ώστε 

χρησιμοποιώντας τον τύπο y=a+b x, να είναι εφικτός ο προσδιορισμός του μεταβλητού και 

σταθερού κόστους στα διάφορα επίπεδα δραστηριότητας. Ο διαχωρισμός αυτός είναι σημαντικός, 

όπως πιστοποιείται και από έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες όπως Η.Π.Α., Μ. Βρετανία 

και Νέα Ζηλανδία (βλέπε π.χ. Guilding et al, 1998).

Παρά την ανωτερότητα των ελαστικών προγραμμάτων έναντι των στατικών, η έκταση 

εφαρμογής τους από τις επιχειρήσεις δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Όπως αναφέρουν οι 

Guilding et al (1998), σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Μ. Βρετανία από τους Puxty και 

Lyall μόνο το 20% των επιχειρήσεων εφαρμόζουν ελαστικά προγράμματα. Επίσης όπως και πάλι 

αναφέρουν οι Guilding et al (1998), σε μια άλλη νεότερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 

Η.Π.Α., οι Cress και Pettijohn βρήκαν ότι το 48% των επιχειρήσεων των Η.Π.Α. χρησιμοποιεί 

ελαστικά προγράμματα για τα κόστη της παραγωγής, αλλά μόνο το 27% των επιχειρήσεων 

χρησιμοποιεί ελαστικά προγράμματα όσον αφορά τα έξοδα της διανομής, του R&D, του marketing, 

των πωλήσεων και της διοικήσεως.

2.4.2 Προϋπολογιστικός Έλεγχος (budgetary control)

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, η λειτουργία του ελέγχου αποτελεί συστατικό 

στοιχείο του εννοιολογικού περιεχομένου του Ο.Π.. Μόνο μέσου του ελέγχου μπορεί να 

εξασφαλιστεί η διαπίστωση της πραγματοποίησης ή μη των αντικειμενικών στόχων που έχει θέσει η 

επιχείρηση κατά τη φάση του στρατηγικού σχεδιασμού, ώστε να προβεί σε τυχόν διορθωτικές 

ενέργειες ή να οδηγηθεί στην αλλαγή αυτών των αντικειμενικών στόχων.

Κατά τον προϋπολογιστικό έλεγχο οι στόχοι που τίθενται κατά τη διαμόρφωση των 

προϋπολογισμών αποτελούν σημεία αναφοράς σύγκρισης με τα πραγματικά αποτελέσματα. Η 

σύγκριση αυτή πραγματοποιείται μέσω των εκθέσεων επίδοσης (συνήθως μηνιαίες). Η ανάδραση 

(feedback) στις αποκλίσεις αυτές προειδοποιεί τους προϊστάμενους των κέντρων ευθύνης, ότι πρέπει 

να παρέμβουν σε κάποια τμήματα της λειτουργίας των κέντρων και να προβούν σε διορθωτικές 

ενέργειες.
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Οι εκθέσεις επίδοσης αποστέλλονται κατόπιν στην ανώτατη διοίκηση, η οποία μελετά μόνο τις 

σοβαρές αποκλίσεις, γεγονός το οποίο αποτελεί το γνωστό management by exception. To 

management by exception επιτρέπει στους managers να θέσουν ανώτατα και κατώτατα όρια ανοχών 

για τις παραπάνω αποκλίσεις και να μελετήσουν μόνο τις αποκλίσεις, που είναι εκτός αυτών των 

ορίων (Brandon και Drtina, 1997 - Raiborn et al, 1999), βοηθώντας με τον τρόπο αυτόν την 

ανώτατη διοίκηση στην επικέντρωση της λειτουργίας του ελέγχου στα κρίσιμα κέντρα ευθύνης των 

κατώτερων επιπέδων (Brownell, 1983b). Σε λειτουργικό επίπεδο, οι δυσμενείς αποκλίσεις συνήθως 

οδηγούν σε διορθωτικές ενέργειες με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ σε εταιρικό 

επίπεδο οι δυσμενείς αποκλίσεις μπορούν να οδηγήσουν την ανώτατη διοίκηση σε αποφάσεις 

αλλαγής του στρατηγικού σχεδιασμού.

Η λειτουργία του ελέγχου αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μηχανισμό ελέγχου των κοστών, με 

στόχο βέβαια τον έλεγχό τους (Chenhall και Langfield-Smith, 1998 - Guilding et al, 1998 - 

Neely et al, 2003). Επίσης με τη λειτουργία του ελέγχου, ο Ο.Π. αποτελεί ένα μηχανισμό ελέγχου 

του εργατικού δυναμικού των μεγάλων επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα των 

Armstrong et al (1996) στις επιχειρήσεις της Μ. Βρετανίας.

2.4.3 Συντονισμός και επικοινωνία (coordination - communication)

Όπως αναφέρθηκε στην περιγραφή των κύριων συστατικών στοιχείων του Ο.Π., η 

διαμόρφωση ενός πετυχημένου Ο.Π. εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από την επικοινωνία και τη 

σωστή συνεργασία , οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στο συντονισμό και την εναρμόνιση των 

στόχων των κέντρων ευθύνης με τους αντίστοιχους της συνολικής επιχείρησης (Ahmad et al, 2003 

- Bruns και Waterhouse, 1975 - Kennis, 1979). Μέσω της επικοινωνίας από τη ανώτερη διοίκηση 

προς το προσωπικό των κατώτερων επιπέδων, υπάρχει η πληροφόρηση του τι περιμένει η εταιρεία 

από τους εργαζόμενους, ενώ αντίθετα με την επικοινωνία από το προσωπικό των κατώτερων 

επιπέδων προς την ανώτατη διοίκηση υπάρχει η πληροφόρηση των επιτευγμάτων και των 

προβλημάτων του προσωπικού (Kennis, 1979).

Αξίζει να αναφερθεί, ότι όσο μεγαλύτερη σε μέγεθος και πιο αποκεντρωμένη στις λήψεις 

αποφάσεων είναι μία επιχείρηση, τόσο πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη καλύτερου συντονισμού και 

επικοινωνίας μεταξύ των λειτουργικών τμημάτων της επιχείρησης (Merchant, 1981). Σε έρευνά 

τους οι Bruns και Waterhouse (1975) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι σε επιχειρήσεις μικρού 

μεγέθους η επικοινωνία που σχετίζεται με τις προθέσεις της επιχείρησης και την αξιολόγηση της 

διοίκησης επιτυγχάνεται ανεπίσημα, μέσω άμεσης διαπροσωπικής παρέμβασης, ενώ αντίθετα στις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις η παραπάνω επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω επίσημων διαδικασιών,
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όπως είναι ο Ο.Π. (π.χ. κατάρτιση και κοινοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών, ως και των 

εκθέσεων αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογιστικών και πραγματικών στοιχείων).

2.4.4 Η συμμετοχή στον Οικονομικό Προγραμματισμό (budget participation)

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.4.3, η διαμόρφωση ενός πετυχημένου Ο.Π. οδηγεί στην 

εναρμόνιση των στόχων του κάθε κέντρου ευθύνης με τους αντικειμενικούς στόχους της 

επιχείρησης. Σ’ αυτή την εναρμόνιση, καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει η συμμετοχή ή μη του 

προσωπικού στη διαμόρφωση του Ο.Π.. Ανάλογα με τη συμμετοχή ή μη των προϊστάμενων των 

κέντρων ευθύνης στη διαμόρφωσή του, ο Ο.Π. διακρίνεται σε συιαμετοΥΐκό (participative) και 

επιβαλλόμενο (imposed).

Κατά την διαμόρφωση του επιβαλλόμενου Ο.Π. η ανώτατη διοίκηση θέτει τους στόχους και 

πληροφορεί τους προϊστάμενους των κέντρων ευθυνών για τους στόχους αυτούς. Οι προϊστάμενοι 

των κέντρων ευθυνών από τη μεριά τους ασχολούνται με το να ακολουθούν τις οδηγίες, οι οποίες 

υποδεικνύονται από την ανώτατη διοίκηση. Αντίθετα, στην περίπτωση του συμμετοχικού Ο.Π., η 

διαδικασία ξεκινά από τα κέντρα ευθύνης, όπου ο κάθε προϊστάμενος θέτει του στόχους και τις 

λειτουργικές στρατηγικές (functional strategies) του κέντρου ευθύνης του, εναρμονίζοντας όμως 

τους στόχους τους με τους αντίστοιχους της ανώτατης διοίκησης (Brandon και Drtina, 1997).

Η διαδικασία του Ο.Π. στις περισσότερες επιχειρήσεις δεν είναι ούτε τελείως επιβαλλόμενη 

ούτε τελείως συμμετοχική. Ο βαθμός συμμετονικ στη διαδικασία του Ο.Π. εΕαρτάται από 

διάφορους παράγοντες, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι: (α) το μέγεθος της, (β) η δομή 

της (συγκεντρωτισμός ή αποκέντρωση / αυτονομία), (γ) η υποδομή της τόσο σε ανθρώπινο όσο και 

σε τεγνολογικό δυναμικό, (δ) το στυλ ηγεσίας και η κουλτούρα της επιγείρησης: η στάση τόσο της 

διοίκησης όσο και των υφισταμένων που συμμετέχουν στον Ο.Π. πρέπει να είναι θετική απέναντι 

στους στόχους, που τίθενται κατά τον Ο.Π., (ε) η ασύμμετρη πληροφόρηση, το γεγονός δηλαδή ότι 

τα στελέχη των κατώτερων επιπέδων έχουν συγκεντρωμένη πολύ περισσότερη πληροφόρηση - 

γνώση απ’ ό,τι η διοίκηση, σχετικά με το αντικείμενο του τομέα τους (Shields και Young, 1993)

Η συμμετοχή στον Ο.Π. και τα αποτελέσματά της αποτελούν σημαντικό αντικείμενο πολλών 

ερευνών και εμπειρικών μελετών εδώ και αρκετά χρόνια. Κάποιες έρευνες ασχολούνται με το 

μέγεθος του βαθμού συμμετοχής του Ο.Π. στις επιχειρήσεις διάφορων χωρών: όπως της Μαλαισίας 

(Ahmad et al, 2003), της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας (Guilding et al, 1998), του 

Μπαχρέιν (Joshi et al, 2003), της Σιγκαπούρης και της Αυστραλίας (Lau et al, 1997 - Lau και 

Tan, 1998 - O’Connor, 1995), των Η.Π.Α. (Shields και Young, 1993).

Κάποιες άλλες έρευνες ασχολούνται με άλλες μεταβλητές που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με 

τη συμμετοχή στον Ο.Π., όπως η έμφαση που δίδεται από τη διοίκηση στον Ο.Π. (budget emphasis)
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(Brownell, 1982b - Dunk, 1989), το management-by-exception (Brownell, 1983a), το στυλ 

ηγεσίας (Brownell, 1983b), τη συμφωνία του προϊσταμένου των κέντρων ευθύνης και του 

ανωτέρου του σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης (Dunk, 1990), τον έλεγχο και την 

αποτελεσματικότητα (Brownell, 1981 - Brownell, 1982a), την υποκίνηση και την απόδοση 

(Brownell και Mclnnes, 1986 - Cherrington και Cherrington, 1973 - Dunk, 1990 - Kennis, 

1979 - Libby, 1999 - Merchant, 1981 - Mia, 1988 - Mia, 1989 - Milani, 1975 - Nouri και 

Parker, 1998), τη συμπεριφορά των εργαζομένων (Magner et al, 1995), την ασύμμετρη 

πληροφόρηση (Pope, 1984 - Shields και Young, 1993 - Young, 1985). Από πολλές εκ των 

παραπάνω εμπειρικών μελετών αναδεικνύονται τόσο τα θετικά (Brownell, 1982a - Brownell και 

Mclnnes, 1986 - Kennis, 1979 - Lau et al, 1997 - Lau και Tan, 1998 - Merchant, 1981) όσο και 

τα αρνητικά αποτελέσματα (Cherrington και Cherrington, 1973 - Young, 1985) του παράγοντα 

«συμμετοχή» στον Ο.Π., τα οποία παρατίθενται παρακάτω.

Όσον αφορά τα οφέλη me συμμετογικ στον Ο.Π., αξίζει να αναφερθούν τα παρακάτω: (α) 

σύμφωνα με έρευνες η συμαετογή στον Ο.Π. συσχετίζεται θετικά με την απόδοση της επιγείρηστκ 

(Brownell, 1982a - Brownell και Mclnnes, 1986 - Kennis, 1979 - Merchant, 1981). Η θετική 

αυτή συσχέτιση γίνεται ακόμη πιο έντονη στην περίπτωση που οι managers αντιμετωπίζουν υψηλής 

δυσκολίας καταστάσεις (Lau et al, 1997 - Lau και Tan, 1998), (β) είναι πιο ρεαλιστικός από τον 

επιβαλλόιχενο Ο.Π. και βοηθάει στην αντιιαετώπιση του προβλήματος της ασύιιαετρης 

πληροφόρησης, (γ) αυξάνει δηλαδή την αυτοδέσαευση και παρέγει κίνητρα, (δ) παρέγει ένα 

κοινωνικό συμβόλαιο, που εκφράξει τις προσδοκίες της ανώτατης διοίκησης και των κατώτερων 

στελεγών. (ε) επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ του προσωπικού, ως προς το ποιοι είναι οι 

επιδιωκόιιενοι από την επιχείρηση στόγοι.

Παρά την ύπαρξη των παραπάνω σχετικών ερευνών, που δείχνουν τη θετική συσχέτιση 

συμμετοχής και απόδοσης, υπήρξε στο παρελθόν και έρευνα που δείχνει ακριβώς το αντίθετο, 

δηλαδή ότι η συμμετοχή σχετίζεται αρνητικά με την απόδοση (Cherrington και Cherrington, 

1973). Εκφράζεται δηλαδή η άποψη, ότι ο συμμετοχικός προγραμματισμός παρουσιάζει πολλά 

μειονεκτήματα, τα οποία παρατίθενται παρακάτω:

> το σγετικά ιιεγάλο γρονικό διάστηιια που απαιτείται για την κατάρτισή του: η ανάμειξη 

περισσότερων ατόμων στην κατάρτιση του Ο.Π. είναι λογικό να αυξάνει το χρονικό διάστημα 

διαμόρφωσής του, γεγονός το οποίο αναγκάζει μία επιχείρηση να το λάβει σοβαρά υπόψη κατά 

την προετοιμασία των προγραμμάτων (Raiborn et al, 1999) ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου: 

(α) οι συμμετέχοντες στη διαδικασία κατάρτισης των προϋπολογισμών δεν έχουν τις κατάλληλες 

γνώσεις λογιστικής, (β) υπάρχει ανομοιομορφία φύλλων εργασίας και λογισμικών, (γ) οι 

συμμετέχοντες στη διαδικασία του Ο.Π. είναι «απομακρυσμένοι» από τη κεντρική διοίκηση και
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δεν υπάρχει το κατάλληλο κοινό λογισμικό, το οποίο μπορεί να ενημερώσει και να επεξεργαστεί 

εκ νέου τα στοιχεία, διαμορφώνοντας άμεσα τους νέους προϋπολογισμούς, (δ) τα άτομα που 

συμμετέχουν στον Ο.Π. δεν έχουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και χρήσης των 

ιστορικών δεδομένων (στοιχεία παλαιότερων χρήσεων) (Hornyak, 1998), (ε) ο αριθμός των 

διορθώσεων και επαναλήψεων (iterations) που χρειάζονται για να προκόψει ο τελικός 

προϋπολογισμός είναι απρόβλεπτος, (Henderson, 1997).

> το αυξημένο κόστος της διαδικασίαν σε σχέση με τον επιβαλλόμενο Ο.Π., γεγονός το οποίο 

οφείλεται τόσο στον αυξημένο αριθμό των συμμετεχόντων όσο και στο υψηλό κόστος των 

συστημάτων υποστήριξης της διαδικασίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Schmidt (1992), 

σε μία έρευνα που έγινε από την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Towers Perrin, σε 10 

μεγάλες επιχειρήσεις στον κλάδο της ενέργειας, των μεταφορών και των τραπεζών των Η.Π.Α., 

βρέθηκε ότι το 5% κατά μέσο όρο ολόκληρου του προσωπικού της επιχείρησης απασχολούνταν 

πλήρως (full-time) σε δραστηριότητες του Ο.Π.. Πιο συγκεκριμένα, σε μία από αυτές τις δέκα 

επιχειρήσεις, η οποία είχε 3.000 εργαζόμενους, οι 160 εργαζόμενοι αφιέρωναν χρόνο σε κάποια 

δραστηριότητα του Ο.Π.. Το συνολικό κόστος της διαδικασίας του Ο.Π. ανήλθε στα 17 

εκατομμύρια δολάρια (δηλαδή ένα μέσο κόστος ανά εργαζόμενο των 105.000 δολαρίων), χωρίς 

να συμπεριλαμβάνονται τα διάφορα κόστη υποστήριξης των δραστηριοτήτων του Ο.Π. (π.χ. 

λειτουργία των Η/Υ, συντήρηση του λογισμικού).

> ευνοεί τα λεγόιιενα budget games: είναι το σημαντικότερο μειονέκτημα, το οποίο τις επιπτώσεις 

που έχει ο Ο.Π. στη συμπεριφορά των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία, και αντίστροφα 

(impact of budgets on people and the people on budgets), και το οποίο απασχολεί την 

επιστημονική κοινότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια (Argyris, 1952 - Schiff και Lewin, 1970). 

Η επίδραση της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων στη διαδικασία του Ο.Π. εκδηλώνεται με τη 

διαμόρφωση «χαλαρών» προϋπολογισμών (budgetary slack), οι οποίοι πραγματοποιούνται είτε 

μέσω της υποτίμησης των εισπράξεων είτε μέσω της υπερεκτίμησης των εξόδων της 

επιχείρησης, από τα άτομα που συμμετέχουν στην κατάρτιση των προϋπολογισμών, με κύριο 

σκοπό την πραγματοποίηση των στόχων, που τίθενται κατά τον Ο.Π., με λιγότερη προσπάθεια. 

Είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα του συμμετοχικού Ο.Π. που συσχετίζεται με τη 

συμπεριφορά των συμμετεχόντων και γι’ αυτό αποτελεί αντικείμενο πολλών εμπειρικών 

μελετών (χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις: Brownell και Mclnnes, 1986 - Camman, 1976 - 

Dunk και Perera, 1997 - Merchant, 1985 - Fisher et al, 2002 - Kren, 1992 - Onsi, 1973 - 

Schiff και Lewin, 1970 - Shields και Shields, 1998 - Van der Stede, 2000 - Waller, 1988 - 

Webb, 2000 - Young, 1985). Αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που η συμμετοχή στη διαδικασία 

του Ο.Π. σχετίζεται θετικά με τη δημιουργία «χαλαρών» προϋπολογισμών, εν τούτοις υπήρξαν
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και έρευνες στο παρελθόν που δείχνουν ότι μέσω της συμμετοχής των προϊστάμενων στον Ο.Π.

μειώνεται η πιθανότητα διαμόρφωσης εύκολων προγραμμάτων (Camman, 1976 - Merchant,

1985 - Onsi, 1973).

Αναφορικά τώρα με τον επιβαλλόμενο Ο.Π., οι λόγοι υιοθέτησής του είναι αντίθετοι από τους 

αντίστοιχους του συμμετοχικού, ενώ τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του επιβαλλόμενου 

είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του συμμετοχικού Ο.Π. 

αντίστοιχα.

Ειδικότερα, οι λόγοι που οδηγούν nia επιχείρηση να υιοθετήσει τον επιβαλλόμενο Ο.Π., 

μπορεί να είναι οι εξής: (α) το ότι η επιχείρηση είναι ιιικρή σε μέγεθος. (β) το γεγονός ότι οι 

προϊστάιιενοι των κατώτερων επιπέδων δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις οικονομικού 

προγραμματισμού. (γ) το ότι η επιγείρηση είναι καινούρια.

Όπως αναφέρθηκε, τα πλεονεκτήματα του επιβαλλόμενου Ο.Π. είναι συνδεδεμένα με τα 

μειονεκτήματα του συμμετοχικού Ο.Π.. Συνοπτικά λοιπόν αναφέρουμε τα κυριότερα 

πλεονεκτήματα του επιβαλλόμενου Ο.Π.: (1) απαιτεί λιγότερο χρονικό διάστημα από τον 

συμμετοχικό. καθώς ο αριθμός των εμπλεκομένων στην κατάρτιση των προγραμμάτων είναι 

μικρότερος από τον αντίστοιχο του συμμετοχικού, (2) αποφεύγονται τα «παιγνίδια» κατά τη 

διαμόρφωση του Ο.Π., για τα οποία έγινε εκτενής αναφορά παραπάνω, (3) μειώνεται η πιθανότητα 

ανάμειξης άπειρων ή απληροφόρητων προϊσταμένων των κατώτερων επιπέδων, σχετικά με τον Ο.Π.

Από την άλλη πλευρά, τα μειονεκτήματα του επιβαλλόμενου Ο.Π. είναι: (ΐ) μπορεί να 

αγνοήσει τη δημιουργικότητα των εργαζομένων και να περιορίσει το βαθμό πρωτοβουλίας σε σχέση 

με τον Ο.Π., καθώς η συμμετοχή τους στην κατάρτισή των οικονομικών προγραμμάτων είναι 

μηδαμινή και οι προϋπολογισμοί στην ουσία απλώς τους ανακοινώνονται, (ϋ) δημιουργεί 

εντονότερη πίεση (Bruns και Waterhouse, 1975) και μεγαλύτερη δυσαρέσκεια (Magner et al, 

1995) από ότι ο συμμετοχικός Ο.Π., στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι λαμβάνουν δυσμενείς 

προϋπολογισμούς από τη διοίκηση, (iii) αυξάνει τη πιθανότητα οι καταρτιζόμενοι προϋπολογισμοί 

να είναι υπερεκτιμημένοι, ιδιαίτερα στην περίπτωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων, όπου δε 

λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες της κάθε τοπικής αγοράς, (ΐν) μειώνει 

το αίσθημα της ομαδικότητας, (ν) μειώνει το βαθμό αποδοχής των αντικειμενικών στόχων της 

επιχείρησης (που διαμορφώνονται κατά τον Ο.Π.) από τους εργαζομένους (νί) αυξάνει τη 

πιθανότητα παροχής ανεπαρκών πόρων από την επιχείρηση στους προϊστάμενους των διάφορων 

τμημάτων (Nouri και Parker, 1998)
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2.4.5 Αξιολόγηση της απόδοσης και σύστημα αμοιβών (performance evaluation- rewards)

Η μέτρηση της απόδοσης πραγματοποιείται μέσω του Ο.Π. μέσω της ανάλυσης των αποκλίσεων 

(βλέπε παράγραφο 2.4.2), που προκύπτουν από τη σύγκριση των προϋπολογισθέντων και των 

πραγματικών αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση της απόδοσης βασίζεται δηλαδή κυρίως στην επίτευξη 

ή μη των στόχων του Ο.Π., γεγονός το οποίο προκύπτει και από σχετική έρευνα στις επιχειρήσεις 

της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας (Guilding et al, 1998). Η ανάδραση (feedback), που προκύπτει 

από αυτή την ανάλυση, παίζει σημαντικό ρόλο στο σωστό έλεγχο της διαδικασίας του Ο.Π. (Joshi 

et al, 2003).

Σημαντικό στοιχείο της μέτρησης της απόδοσης αποτελεί και ο τρόπος αντιμετώπισης των 

υπευθύνων των κέντρων ευθύνης από τα άτομα, που αξιολογούν τις αναφορές των αποκλίσεων, 

δηλαδή από τους διευθυντές τμημάτων, την επιτροπή Ο.Π. ή την ανώτατη διοίκηση. Π.χ. στην 

περίπτωση μιας αρνητικής απόκλισης όπου ο υπεύθυνος ενός κέντρου ευθύνης χαρακτηριστεί ως 

αποτυχημένος, είναι λογικό το γεγονός αυτό να επηρεάσει αρνητικά τον υπεύθυνο (Kennedy και 

Dugdale, 1999).

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της μέτρησης της απόδοσης είναι οι αναφορές απόδοσης, που 

παραδίδονται στους άμεσα υπεύθυνους του Ο.Π.. Η μορφή των αναφορών απόδοσης έγκειται: (1) 

στο πόσο αναλυτικές είναι αυτές: είναι λογικό ότι μία αναφορά απόδοσης στα χαμηλότερα επίπεδα 

της επιχείρησης περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία και λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοση, ενώ 

καθώς περνάει σε υψηλότερα επίπεδα γίνεται λιγότερο αναλυτική, (2) στο ποια κόστη 

περιλαμβάνουν: η βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι αναφορές απόδοσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

και τα μη ελεγχόμενα κόστη, παρά το γεγονός ότι ο προϊστάμενος του κάθε τμήματος έχει ελάχιστο 

έλεγχο πάνω σε αυτά τα κόστη, ώστε ο προϊστάμενος του κάθε τμήματος να επικεντρώνει την 

προσοχή του σε αυτά τα κόστη, με στόχο την πραγματοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών προς 

μείωση των κοστών αυτών (Demski, 1976).

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση των χαρακτηριστικών στοιχείων που συναστούν τη διαδικασία 

του Ο.Π., θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σημαντικό στοιχείο του Ο.Π. αποτελεί και το σύστηαα 

ααοιβών. Οι αμοιβές των συμμετεχόντων στον Ο.Π. μπορεί να είναι είτε οικονομικές είτε ηθικές και 

είναι συνυφασμένες λογικά με την απόδοσή τους, αποτελώντας ένα στοιχείο θετικής υποκίνησης για 

τους συμμετέχοντες (Joshi et al, 2003) και ένα μέσο ταύτισης των ατομικών τους στόχων με τους 

αντίστοιχους της επιχείρησης (Abenerthy και Brownell, 1999).

Μετά την ολοκλήρωση της αναφοράς του ρόλου και της σημασίας του Ο.Π. και πριν αρχίσει η 

περιγραφή της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων της έρευνας, κρίνεται σκόπιμη μία σύντομη 

περιγραφή και των μειονεκτημάτων του Ο.Π., με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη αναφορά στη 

διαδικασία του Ο.Π..
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2.5 Μειονεκτήματα του Οικονομικού Προγραμματισμού

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί μια καινούρια πραγματικότητα, 

όπου το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ραγδαίες αλλαγές. Ο παγκόσμιος 

ανταγωνισμός και η ραγδαία εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας δημιουργεί την ανάγκη για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη λειτουργικότητα και νέους τρόπους 

ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών. Η νέα αυτή πραγματικότητα καθιστά απαραίτητη τη 

δημιουργία νέων συστημάτων διοικητικής λογιστικής καθώς όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει 

μέρος της επιστημονικής κοινότητας, τα παραδοσιακά συστήματα απέτυχαν να εξελιχτούν και να 

προσαρμοστούν στη νέα αυτή πραγματικότητα (Kaplan, 1988). Η άποψη αφορά και το 

παραδοσιακό Ο.Π. (traditional budgeting), και πιο συγκεκριμένα οι επικριτές του παραδοσιακού 

Ο.Π. αναφέρουν ως σημαντικότερα μειονεκτήματα τα παρακάτω:

> Δεν απορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και ιιεταβλητότητας 

(Fanning, 1999 - Berland, 2001), καθώς βασίζεται σε εκτιμήσεις (Prendergast, 2000) με 

αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική πιθανότητα να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 

(Schmidt, 1992). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Lawrence Serven, στέλεχος της εταιρείας 

συμβούλων Buttonwood Group στο Connecticut των Η.Π.A.: “Το σύστημα που προσπαθεί να 

προβλέψει με ακρίβεια τι θα συμβεί τους επόμενους 12 μήνες και αναλόγως να προϋπολογίσει, 

είναι μία πράξη ματαιότητας”. Ο David Axsom, διευθύνων σύμβουλος της Answer Think 

Consulting Group στο Hudson του Ohio, συμφωνεί: ‘Όταν προσπαθείς να προσδιορίσεις πόσο 

χαρτί fax θα χρειαστείς τον επόμενο Νοέμβριο και πόσο θα κοστίσει, είναι σα να προσπαθείς να 

προβλέψεις τον καιρό” (Banham, 2000). Εν τούτοις, άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτή η 

αβεβαιότητα κάνει πιο απαραίτητη την κατάρτιση των προγραμμάτων, αφού ο Ο.Π. σε 

αναγκάζει να προβλέψεις και άρα να είσαι πιο προετοιμασμένος σε οποιεσδήποτε αλλαγές 

(Berland, 2001).

> Αποτελεί αία Υοονοβόρα διαδικασία (Williamson. 1996 - Fanning. 1999)) και us ιιεγάλο 

κόστος (βλέπε μειονεκτήματα του συμμετοχικού Ο.Π. στην παράγραφο 2.4.4), καθώς χρειάζεται 

μεγάλο όγκο δεδομένων για μεγαλύτερη ακρίβεια (Henderson, 1997). Βέβαια η νέα τεχνολογία, 

τα προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και η εξ αποστάσεως επικοινωνία μειώνουν το κόστος 

αυτό.

> Προωθεί τα διάφορα «παιγνίδια» κατά τον Ο.Π.. τόσο στην περίπτωση του συμμετοχικού (βλέπε 

μειονεκτήματα του συμμετοχικού Ο.Π. στην παράγραφο 2.5.4), όσο και στην περίπτωση του 

επιβαλλόμενου Ο.Π. (π.χ. “the father knows better”)
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> Δίνει μεγάλη έμφαση στα βραχυπρόθεσμα κέρδη εις βάρος trie συνεχούς βελτίωσης και άλλων 

ποιοτικών μεταβλητών όπως ανάπτυξη νέων προϊόντων, ικανοποίηση του πελάτη (Hayes και 

Abernathy, 1980)

Επιπλέον οι Bunce et al (1995) και Newing (1994) καταγράφουν τα προβλήματα του 

παραδοσιακού Ο.Π. σε σχέση με τους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης: τη στρατηγική 

κατεύθυνση (strategic direction), τον καταμερισμό των πόρων (resource allocation), τη συνεχή 

βελτίωση (continuous improvement), τους κοινούς στόχους (common objectives), τη πρόσθεση 

αξίας (add value).

Οι προσεγγίσεις που έχουν προταθεί ώστε να υπερκερασθούν τα παραπάνω προβλήματα 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (1) τη βελτίωση του παραδοσιακού Ο.Π. (better budgeting) (Hope 

και Fraser, 1997 - Hope και Fraser, 1999) και (2) την υιοθέτηση νέων μεθόδων διοίκησης, όπου η 

διαδικασία του Ο.Π. στην ουσία είτε ενσωματώνεται στις μεθόδους αυτές είτε εγκαταλείπεται 

πλήρως (beyond budgeting) (Bunce et al, 1995- Neely et al, 2003).

• Η βελτίωση στη διαδικασία του Ο.Π. μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους, μερικοί 

από τους οποίους είναι: (α) ο Ο.Π. κατά δραστηριότητες (Activity-Based Budgeting), (β) ο Ο.Π. 

με βάση τα projects (Project-Based Budgeting), (γ) η διοίκηση με βάση την α£ία (Value-Based 

Management), (δ) οι κυλιόμενοι προϋπολογισμοί και προβλέψεις (Rolling budgets and 

Forecasts) (Bunce et al, 1995 - Fanning, 1999 - Neely et al, 2003), (ε) το ηλεκτρονικό 

budgeting (e-budgeting) (Hornyak, 1998), (στ) ο πολυδιάστατος Ο.Π. κατά δραστηριότητες 

(Multidimensional Budgeting) (Schmidt, 1992) και (ζ) ο επανασχεδιασμάς των διαδικασιών 

(Business Process Re-engineering) και (η) ο Προγραμματισμός Μηδενικής Βάσης (Π.Μ.Β.)- 

Zero Based Budgeting. Για τον Π.Μ.Β. μπορούμε επιπρόσθετα να αναφέρουμε ότι αποτελεί μια 

λογική διαδικασία συνδυάζοντας πολλά στοιχεία καλού management και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ένα σημαντικό εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Rachlin, 1999). 

Αποτελεί στην ουσία μία διαφορετική διοικητική προσέγγιση (management approach) στη 

διαδικασία του Ο.Π., εξετάζοντας συστηματικά τις προτεραιότητες και τους εναλλακτικούς 

τρόπους δράσεως για τις παρούσες και τις μελλοντικές δραστηριότητες, σε συσχετισμό πάντα με 

τους στόχους της επιχείρησης (Μπαραλέξης, 1999). Ο Π.Μ.Β. συντελεί στην επικέντρωση της 

προσοχής του management της επιχείρησης στον περιορισμό (αν όχι στην εξάλειψη) των 

δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, καθώς όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Pyhrr: με τον Π.Μ.Β. κάθε manager είναι αναγκασμένος να τεκμηριώσει το budget 

που παρουσιάζει και να δικαιολογήσει το κάθε ποσό που θα ξοδέψει (Duffy, 1989). Παρά τα 

οφέλη του, ο Π.Μ.Β. δε βρίσκει τόσο ευρεία εφαρμογή, καθώς η αποτελεσματική εφαρμογή του
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απαιτεί πολύ χρόνο και χρήμα (Μπαραλέξης, 1999 - Hayes και Cron, 1988 - Neely et al, 

2003)

• Η υιοθέτηση νέων μεθόδων διοίκησης (για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε: Hope και Fraser, 

1997 - Hope και Fraser, 1999 - Fanning, 1999 - Neely et al, 2003 - Barsky και Bremser, 

1999) ώθησε πολλές επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν τον παραδοσιακό Ο.Π.. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η σουηδική τράπεζα Svenska Handelsbanken. Η Svenska Handelsbanken έχει 

εγκαταλείψει το παραδοσιακό Ο.Π. από το 1979 και έχει πραγματοποιήσει από τότε μεγάλη 

επιτυχία. Είναι από τις μεγαλύτερες τράπεζες των Σκανδιναβικών χωρών και μία από τις πιο 

αποδοτικές σε όλη την Ευρώπη. Ο Arne Martensson, CEO της εταιρείας, σημειώνει ότι η 

επίτευξη της συμπίεσης του κόστους οφείλεται περισσότερο στη κουλτούρα της υγιούς 

ανάπτυξης και βελτίωσης, που χαρακτηρίζει την εταιρεία, παρά σε ελέγχους του Ο.Π.. Κάθε 

υποκατάστημα της τράπεζας λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα και διατηρεί πίνακες, όπου 

καταγράφεται ιιηνιαίως η απόδοση, η οποία συγκρίνεται με την απόδοση των ανταγωνιστών, 

ενώ τα κεντρικά γραφεία πραγματοποιούν «συγκριτική προτυποποίηση» (benchmarking) σε 

σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. Ανταγωνισμός διατηρείται επίσης και μεταξύ των 

υποκαταστημάτων, χωρίς όμως να γίνεται αθέμιτος, καθώς δεν το επιτρέπει η φιλοσοφία και η 

κουλτούρα της εταιρείας. Έτσι η εταιρεία έχει καταφέρει τη μείωση του δείκτη κόστους προς 

έσοδα (cost / income) στο 45% (και συνεχίζει να μειώνεται), ενώ το αντίστοιχο των 

ανταγωνιστών, όπως η NatWest, η ABN-Amro και η Deutchebank, είναι 70%.

Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ΙΚΕΑ, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

επιπλοποιίας στον κόσμο, η οποία εγκατέλειψε τον Ο.Π. το 1992 και η Borealis, μία δανέζικη 

εταιρεία πετροχημικών με κύκλο εργασιών £.1.600.000.000, εγκατέλειψε πλήρως τον 

παραδοσιακό Ο.Π. το 1995, χρησιμοποιώντας πλέον μόνο τις κυλιόμενες προβλέψεις (rolling 

forecasts) σε συνδυασμό με το Balanced Scorecard.

Πιο πρόσφατες περιπτώσεις επιχειρήσεων που εγκατέλειψαν τη διαδικασία του παραδοσιακού 

Ο.Π. είναι: (α) η Volvo, η οποία πραγματοποιεί τριμηνιαίες και μηνιαία καταγραφή της 

απόδοσης, (β) η SKF (μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ρουλεμάν), (γ) η KF (μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες λιανικού εμπορίου της Σκανδιναβίας), (δ) η Schlumberger (μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών στον κόσμο) και (ε) η Boots (μία από τις πιο 

επικερδείς εταιρίες λιανικού εμπορίου στη Μεγάλη Βρετανία). Στη ίδια κατεύθυνση βρίσκεται 

ήδη και η Ericsson (μία από τις πιο πετυχημένες επιχειρήσεις της Ευρώπης).

Η παραπάνω εκτενής αναφορά στον Ο.Π. (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα), δίνει το κίνητρο για 

την εξέταση τόσο της έκτασης όσο και του ρόλου και της σημασίας του Ο.Π. στην Ελλάδα, καθώς 

μέχρι σήμερα δεν είναι ξεκάθαρη η έκταση και η σημασία του στο ευρύτερο ελληνικό
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επιχειρηματικό περιβάλλον. Η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας, η οποία δίνοντας σημαντικά 

στοιχεία ρίχνει φως στο θολό αυτό τοπίο, παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο.
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3. Μεθοδολογία της έρευνας

Η συγκεκριμένη έρευνα προσπαθεί να προσδιορίσει τη συσχέτιση της εφαρμογής του Ο.Π. με 

διάφορες παραμέτρους. Ανήκει δηλαδή στην κατηγορία των επεξηγηματικών / αναλυτικών ερευνών 

(explanatory / analytical survey), των οποίων σκοπός είναι όχι τόσο η περιγραφή (description) ή η 

αντιπροσώπευση (representativeness) του πληθυσμού της έρευνας, όσο η εύρεση της σχέσης μεταξύ 

διάφορων μεταβλητών μέσω προσδιορισμού της σχέσης αίτιου - αιτιατού (cause and effect link) 

(Passmore et al, 2002). Στόχος τους δηλαδή δεν είναι τόσο η εύρεση απαντήσεων σε ερωτήσεις 

του τύπου «πόσο» (“how many”), ή «πόσο συχνά» (“how often”), όσο του τύπου «πως» (“how”) ή 

«γιατί» (“why”) (Oppenheim, 1966).

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ερωτηματολογίου (επισυνάπτεται στο 

παράρτημα της εργασίας), το οποίο, λόγω περιορισμού των χρονικών ορίων της έρευνας, στάλθηκε 

αέσω e-mail στις εταιρείες. Από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις επιλέγθηκαν οι εταιρείες που είναι 

εισηγαένες στο Χ.Α.Α.. καθώς στις εταιρείες αυτές είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα εφαρμογής του 

Ο.Π., για τους παρακάτω λόγους: (1) οι εταιρείες αυτές έχουν συνήθως πιο ανεπτυγμένες τις 

χρηματοοικονομικές τους υπηρεσίες και (2) έχουν την υποχρέωση απέναντι στους μετόχους να 

παρουσιάζουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο δράσης (business plan), αναπόσπαστο στοιχείο του 

οποίου αποτελεί και ο Ο.Π..

Η λίστα των εταιρειών αυτών προήλθε από τον χρηματοοικονομικό οδηγό “Ν” της ICAP στο 

site της Ναυτεμπορικής (http://www.naftemporiki.gr/markets/ase quide.asp') και περιλάμβανε, κατά 

την 9η Φεβρουάριου 2004, 354 εισηγμένες επιχειρήσεις. Από τις 354 επιχειρήσεις οι 50 

απορρίφθηκαν από το δείγμα, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους σε προσωπικό (αριθμός 

εργαζομένων μικρότερος του 10) και του αντικειμένου της επιχείρησης (συμμετοχικές εταιρείες, 

εταιρείες χαρτοφυλακίου). Παρόλο που ο χρηματοοικονομικός οδηγός περιλάμβανε τα τηλέφωνα 

και τα e-mail των εταιρειών, εν τούτοις τα περισσότερα e-mail δεν ήταν έγκυρα, γεγονός το οποίο 

έκανε απαραίτητη την τηλεφωνική επικοινωνία με την οικονομική διεύθυνση κάθε εταιρείας. Από 

την επικοινωνία αυτή αποκομίστηκαν τόσο η ηλεκτρονική διεύθυνση (είτε η προσωπική του 

υπεύθυνου της οικονομικής διεύθυνσης, είτε η κεντρική της οικονομικής διεύθυνσης, είτε η 

κεντρική της εταιρείας) όσο και το ονοματεπώνυμο του οικονομικού διευθυντή ή του υπεύθυνου 

κατάρτισης προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα τη συστημένη αποστολή του ερωτηματολογίου, 

γεγονός το οποίο πιστεύουμε ότι αύξησε το βαθμό ανταπόκρισης (response rate) της έρευνας.

Το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από ένα γράμμα (cover letter - επισυνάπτεται στο 

παράρτημα της εργασίας), το οποίο περιλάμβανε: (1) συνοπτική περιγραφή του σκοπού της έρευνας, 

(2) κάποιες οδηγίες με σκοπό τη σωστή συμπλήρωσή του, (3) πιστοποίηση της εχεμύθειας προς τους
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ερωτηθέντες σχετικά με τις απαντήσεις τους και τη διαβεβαίωση ότι οι απαντήσεις τους θα 

χρησιμοποιούνταν μόνο για ακαδημαϊκούς σκοπούς (4) την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία οι 

ερωτηθέντες καλούνταν να στείλουν το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο ήταν διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε (α) γινόταν δυνατή η 

συμπλήρωσή του ηλεκτρονικά (στον υπολογιστή του ερωτώμενου) και (β) σε όλα σχεδόν τα 

ερωτήματα ο ερωτώμενος επέλεγε τις απαντήσεις, χωρίς να χρειάζεται να γράψει πολλά πράγματα 

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες από τις ερωτήσεις ήταν κλειστές (closed-end questions) (είτε 

της μορφής Ναι - Όχι είτε πολλαπλών επιλογών είτε βαθμολογημένες σε κλίμακα Likert από 1 έως 

5), ενώ λιγότερες ήταν οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου (opened-end questions), γεγονός το οποίο 

περιόριζε σημαντικά το χρονικό διάστημα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και κατ’ επέκταση 

αύξανε το βαθμό ανταπόκρισης της έρευνας. Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις κλειστές ερωτήσεις της 

μορφής Ναι - Όχι και των πολλαπλών επιλογών, αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση απλών 

πληροφοριών είτε για τον ίδιο τον ερωτώμενο είτε για την εταιρεία όπου εργάζεται, καθώς οι 

ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι εύκολα κατανοητές και επομένως μπορούν εύκολα να απαντηθούν 

(Fowler, 1993 - Javeau, 1996). Οι κλειστές ερωτήσεις στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα 

Likert, έχουν ως σκοπό να εκφραστεί η άποψη - θέση του ερωτώμενου για συγκεκριμένα θέματα ή 

συμπεράσματα. Οι ερωτήσεις αυτού του τύπου είναι πολύ σημαντικές, καθώς αναγάγουν την άποψη 

όλων των ερωτώμενων για ένα θέμα σε ένα κοινό παρανομαστή και παρέχουν ένα κοινό μέτρο 

σύγκρισης. Επίσης είναι πολύ εύκολο να συνταχθούν και να απαντηθούν και παρέχουν πληροφορίες 

που είναι εύκολα επεξεργάσιμες (Alreck, 1995 - Suskie, 1992). Αξίζει να αναφερθεί ότι το 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει αρκετά ερωτήματα που είναι συνδυασμός κλειστών και ανοικτών 

ερωτήσεων, καθώς στις ερωτήσεις αυτές υπάρχει μία μεγάλη γκάμα επιλογών - απαντήσεων, οι 

οποίες δεν είναι εφικτό να περιληφθούν όλες στο ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες: η 1η ενότητα περιλαμβάνει κάποια 

δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου και της εταιρείας όπου εργάζεται, η 2η ενότητα αναφέρεται 

στο σχεδίασμά του Ο.Π. (περιλαμβάνει και το χαρακτηριστικό της συμμετοχής κατά τον Ο.Π.), η 3η 

ενότητα στην εφαρμογή του Ο.Π. και η 4η ενότητα στον έλεγχο, την μέτρηση της απόδοσης και τη 

σπουδαιότητα του Ο.Π.. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήματα, μερικά από τα οποία 

ανακτήθηκαν από ερωτηματολόγια παλιότερων ερευνών και πιο συγκεκριμένα των Ahmad et al 

(2003) και των Joshi et al (2003). Για τη σωστή και σαφή διατύπωση των ερωτημάτων θεωρήθηκε 

απαραίτητη η πιλοτική αποστολή του ερωτηματολογίου σε επτά επιχειρήσεις, από την οποία 

προέκυψαν κάποιες διορθώσεις.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ερωτηματολόγιο στάλθηκε μέσω e-mail σε 304 επιχειρήσεις 

εισηγμένες στο Χ.Α.Α., στις οποίες πραγματοποιήθηκε και follow-up επικοινωνίας. Ο αριθμός των
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εταιρειών που απάντησαν ανήλθε στις 86, ποσοστό δηλαδή 28,3%. Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται 

τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, που ανταποκρίθηκαν στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, και πιο συγκεκριμένα: (α) ο κλάδος στον οποίο ανήκουν, (β) το συνολικό 

ενεργητικό τους και (γ) ο αριθμός των εργαζομένων τους.. Όσον αφορά το συνολικό ενεργητικό και 

τον αριθμό των εργαζομένων, ο χωρισμός των επιχειρήσεων σε μικρές και μεγάλες έγινε με τη 

μέθοδο του διάμεσου.

Πίνακας 3.1: Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων (συνολικός αριθμός: 86)
Αριθμός εταιρειών Ποσοστό (%)

Κλάδος
Τραπεζικός 7 8,1
Ασφάλειες 2 2,3
Υπηρεσίες 13 15,1

Βιομηχανία 40 46,5
Εμπόριο 11 12,8
Κατασκευαστικές 6 7,0

Εκδόσεις 3 3,5
Πληροφορική 4 4,7

Συνολικό Ενεργητικό (εκατ. €)
Μικρομεσαίες (0 - 123,7) 43 50
Μεγάλες (Ανω των 123,7) 43 50

Συνολικός αριθμός εργαζομένων
Μικρομεσαίες (0-377) 43 50

Μεγάλες (Ανω των 377) 43 50
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4. Συζήτηση ευρημάτων

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται η παρουσίαση και ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας, 

η οποία χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες: (α) σχεδιασμός [ερωτήματα: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15], 

(β) στόχοι της προετοιμασίας των οικονομικών προγραμμάτων [ερώτημα 14], (γ) η συμμετοχή 

στον Ο.Π. [ερωτήματα: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23], (δ) σχεδίαση του συστήματος - τεχνικά 

στοιχεία του Ο.Π. [ερωτήματα: 6, 7, 12, 13], (ε) συντονισμός - επικοινωνία [ερώτημα 24], (στ) 

έλεγχος, αξιολόγηση της απόδοσης και σύστημα αμοιβών [ερωτήματα: 25, 26, 27, 28, 29] και (ζ) 

σπουδαιότητα του Ο.Π. [ερώτημα 30°]. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του κάθε ερωτήματος 

γίνεται τόσο συγκεντρωτικά για όλες τις επιχειρήσεις, όσο και για τις δύο κατηγορίες αυτών 

(μικρομεσαίες και μεγάλες) ανάλογα με το συνολικό ενεργητικό τους (πίνακας 3.1). Επίσης τα 

παραπάνω ερωτήματα των ενοτήτων αυτών αναγράφονται και στον τίτλο του κάθε πίνακα, για 

μεγαλύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη στην κατανόηση της παρουσίασης των ευρημάτων.

• Σνεδιασμός (budget planning!

Οι ερωτώμενοι καλούνταν να απαντήσουν στην ερώτηση, αν διαμορφώνουν μακροπρόθεσμο 

πλάνο και τι χρονικό ορίζοντα κάλυπτε αυτό. Από τον πίνακα 4.1, όπου και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του ερωτήματος, προκύπτει ότι το 86% των ελληνικών επιχειρήσεων, που 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, διαμορφώνει μακροπρόθεσμο πλάνο, από τις οποίες το 68,9 %, 

το 25,7% και το 5,4% με χρονικό ορίζοντα 2-3 , 3-5 και πάνω από 5 έτη αντίστοιχα. Από τις 12 

επιχειρήσεις που δεν καταρτίζουν μακροπρόθεσμο πλάνο, στις 7 επιχειρήσεις το γεγονός αυτό 

οφείλεται στο είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν (π.χ. κατά παραγγελία) 

και στην αβεβαιότητα του τμήματος αγοράς, όπου δραστηριοποιούνται, ενώ στις 2 επιχειρήσεις 

το μακροπρόθεσμο πλάνο καταρτίζεται από τη μητρική τους εταιρεία. Τα παραπάνω 

αποτελέσματα συμβαδίζουν με αντίστοιχες έρευνες, για τις οποίες έγινε αναφορά στο 2° 

κεφάλαιο (παράγραφο 2.4.1), όπως με αυτή του Wijewardena και De Zoysa (1999) σύμφωνα 

με την οποία το 95% των επιχειρήσεων της Ιαπωνίας και το 83% των επιχειρήσεων της 

Αυστραλίας διαμορφώνουν μακροχρόνιο σχεδίασμά, του Chenhall και Smith (1998), από την 

οποία προκύπτει ότι πάνω από το 90% των επιχειρήσεων υιοθετούν το μακροχρόνιο σχεδίασμά, 

και του Joshi et al (2003), σύμφωνα με την οποία το 88,6% των εισηγμένων στο χρηματιστήριο 

του Μπαχρέιν επιχειρήσεων διαμορφώνουν μακροπρόθεσμο πλάνο.
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Πίνακας 4.1: Διαμόρφωση και χρονικός ορίζοντας μακροπρόθεσμου πλάνου
_____________ (ερώτημα 1 και 2)____________________________________________

Αριθμός εταιρειών 
συνολικά: 86 

(43) (43)

Ποσοστό
(%)

Διαμόρφωση μακροχρόνιου πλάνου 74 86,0
(37) (37) (43,0)(43,0)

Χρονικός ορίζοντας

2 - 3 έτη
51 68,9

(26) (25) (35,1) (33,8)

3 - 5 έτη
19 25,7

(9) (10) (12,2) (13,5)

4 5,4
Πάνω από 5 έτη (2) (2) (2,7) (2,7)

Σηιιείωσπ: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όσον αφορά το αν οι επιχειρήσεις 

καταρτίζουν ετήσια προγράμματα και αν θέτουν κατευθυντήριες γραμμές κατά τη διαδικασία 

του Ο.Π.. Όσον αφορά την κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων, η έρευνα δείχνει ότι οι 84 από τις 

86 επιχειρήσεις (ποσοστό 97,7%) καταρτίζουν ετήσια προγράμματα, γεγονός το οποίο είναι 

σύμφωνο με το φαινόμενο της κατάρτισης ετήσιων προγραμμάτων από την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες, όπως προκύπτει από διάφορες διεθνείς εμπειρικές μελέτες, 

(Ahmad et al, 2003 - Guilding et al, 1998 - Joshi et al, 2003). Από τον ίδιο πίνακα προκύπτει 

ότι από τις 84 επιχειρήσεις που καταρτίζουν ετήσια προγράμματα, το 98,8% θέτουν 

κατευθυντήριες οδηγίες στα διάφορα τμήματά τους, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντιστοιχία με 

την έρευνα του Joshi et al (2003), όπου το 94,3% των εισηγμένων στο χρηματιστήριο του 

Μπαχρέιν επιχειρήσεων θέτουν κατευθυντήριες οδηγίες πριν τη διαμόρφωση του Ο.Π.. Όπως 

αναφέρθηκε στο 2° κεφάλαιο (παράγραφο 2.2), η διαμόρφωση των κατευθυντήριων οδηγιών 

έχει ως στόχο την εποικοδομητική επικοινωνία μεταξύ της ανώτερης διοίκησης με τα κατώτερα 

επίπεδα της επιχείρησης, στοιχείο απαραίτητο για την επιτυχή εφαρμογή του Ο.Π. Το υψηλό 

αυτό ποσοστό δηλώνει ότι οι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. ελληνικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τον 

Ο.Π. με ορθό τρόπο και δομημένη μεθοδολογία.
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Πίνακας 4.2: Διαδικασίες του Ο.Π. (ερώτημα 4 και 8)
Αριθμός εταιρειών Ποσοστό

(%)

Κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων
Σύνολο: 86 
(43) (43)

Ναι
84

(41) (43)
97,7

(47,7) (50,0)

Όχι
2

(2) (0)
2,3

(2,3) (0,0)

Κατευθυντήριες γραμμές πριν τη διαμόρφωση του Ο.Π.
Σύνολο: 84 
(41) (43)

Ναι
83

(40)(43) (47,6Η51,2)

Οχι
1

(1)(0)
1,2

(1,2) (0,0)

Σπαείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Στον πίνακα 4.3 παρουσιάζονται τα επιμέρους προγράμματα, που καταρτίζουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις, και ο βαθμός σημαντικότητάς τους. Ο πίνακας αυτός χωρίζεται σε δύο μέρη: αυτό 

που αφορά τις επιχειρήσεις του βιομηχανικού κλάδου και αυτό των επιχειρήσεων των 

υπολοίπων κλάδων. Όσον αφορά την έκταση εφαρμογής των προγραμμάτων προκύπτουν τα 

παρακάτω:

• στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον βιοιαηγανικό κλάδο και καταρτίζουν προγράμματα 

(σύνολο: 38), τη 1η θέση κατέχει το πρόγραμμα πωλήσεων (σε ποσοστό 100%), ενώ τη 2η, 

3η, και 4η θέση κατέχουν το πρόγραμμα παραγωγής, το πρόγραμμα αγοράς α’ και β’ υλών 

και το πρόγραμμα Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων αντίστοιχα (ποσοστά 97,4%, 94,7% και 

89,5% αντίστοιχα). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την 5η θέση κατέχουν μαζί το 

πρόγραμμα ταμειακών εισροών και εκροών, το πρόγραμμα εξόδων διοικήσεως και η 

προϋπολογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως με ποσοστό 86,8%.

• στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους υπόλοιπους κλάδους και καταρτίζουν προγράμματα 

(σύνολο: 46), τη 1η θέση κατέχει το πρόγραμμα πωλήσεων (με ποσοστό 100%), ενώ τη 2η, 

3η, και 4η θέση κατέχουν το πρόγραμμα εξόδων διοικήσεως, η προϋπολογιστική κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως και το πρόγραμμα εξόδων πωλήσεων αντίστοιχα (ποσοστά 95,7%, 

91,3% και 78,3% αντίστοιχα). Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα ταμειακών εισροών 

και εκροών καταλαμβάνει την 5η μόλις θέση (ποσοστό 73,9%), γεγονός το οποίο αποτελεί 

μία πιθανή αιτία των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις σήμερα. Επίσης παρόλο που οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν σε κλάδους πλην 

του βιομηχανικού, εν τούτοις κάποιες εφαρμόζουν πρόγραμμα παραγωγής, πρόγραμμα
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αγοράς α’ και β’ υλών και πρόγραμμα Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων. Αυτό συμβαίνει 

λόγω της φύσεως του κλάδου στον οποίο ανήκουν, όπως π.χ.: (1) ο κλάδος των 

κατασκευαστικών εταιρειών, όπου το κάθε project της εταιρείας αποτελεί την «παραγωγή 

ενός προϊόντος» για το οποίο χρειάζονται οι α’ και β’ ύλες (υλικά κατασκευής του έργου) 

όπως επίσης απαιτούνται και κάποια Γ.Β.Ε., (2) ο κλάδος των ιατρικών υπηρεσιών, όπου π.χ. 

τόσο η χειρουργική επέμβαση όσο και η περίθαλψη των ασθενών θεωρούνται επίσης ως 

«παραγωγή ενός προϊόντος», όπου χρειάζονται π.χ. τα απαραίτητα φάρμακα ως α’ ύλες.

Όσον αφορά το Βαθμό στηιαντικότπτας των προγραμμάτων προκύπτουν τα παρακάτω:

• στις επιχειρήσεις που ανήκουν στον βιομηγανικό κλάδο, τη πρώτη θέση κατέχει και πάλι το 

πρόγραμμα πωλήσεων (βαθμός 4,29), γεγονός το οποίο πιστοποιεί τη σημαντικότητα αυτού 

του προγράμματος, για την οποία έγινε αναφορά στην ενότητα 2.4.1, με 2°, 3° και 4° το 

πρόγραμμα παραγωγής, το πρόγραμμα ταμειακών εισροών και εκροών και την 

προϋπολογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως αντίστοιχα (βαθμοί 4,14 , 4,00 και 

3,88 αντίστοιχα).

• στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους υπόλοιπους κλάδους τη πρώτη θέση κατέχει και πάλι 

το πρόγραμμα πωλήσεων (βαθμός 4,63), με 2°, 3° και 4° το πρόγραμμα ταμειακών εισροών 

και εκροών, την προϋπολογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και ο 

προϋπολογιστικός ισολογισμός αντίστοιχα (βαθμοί 4,12 , 4,07 και 3,73 αντίστοιχα). Η 

δεύτερη θέση σε σειρά σημαντικότητας του προγράμματος ταμειακών εισροών και εκροών 

δείχνει το σημαντικό ρόλο που έχει το πρόγραμμα αυτό, τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις 

που το εφαρμόζουν.

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

Κεφάλαιο 4: Συζήτηση ευρημάτων
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Πίνακας 4.3: Επιμέρους προγράμματα και βαθμός σημαντικότητας (ερώτημα 11)_____________
Ποσοστό Βαθμός

(%) σημαντικότηταςΑριθμός εταιρειών

Βιομηχανικός κλάδος σύνολο κλάδου: 38

Πρόγραμμα πωλήσεων

Πρόγραμμα παραγωγής

Πρόγραμμα αγορών α’ και β’ υλών

Πρόγραμμα άμεσης εργασίας

Πρόγραμμα Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων

Πρόγραμμα εξόδων πωλήσεων

Πρόγραμμα εξόδων διοικήσεως

Πρόγραμμα ταμειακών εισροών & εκροών

Προϋπολογιστικός ισολογισμός

Προϋπολογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως

Αλλο

Υπόλοιποι κλάδοι 

Πρόγραμμα πωλήσεων

Πρόγραμμα παραγωγής

Πρόγραμμα αγορών α’ και β’ υλών

Πρόγραμμα άμεσης εργασίας

Πρόγραμμα Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων

Πρόγραμμα εξόδων πωλήσεων

Πρόγραμμα εξόδων διοικήσεως

Πρόγραμμα ταμειακών εισροών & εκροών

Προϋπολογιστικός ισολογισμός

Προϋπολογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 

Αλλο

(22) (16)
38 100,0 4,29

(22) (16) (100) (100) (4,05) (4,63)

37 97,4 4,14
(21) (16) (55,3) (42,1) (3,95) (4,98)

36 94,7 3,83
(20) (16) (52,6) (42,1) (3,65) (4,06)

31 81,6 3,52
(15)(16) (39,5) (42,1) (3,53) (3,50)

34 89,5 3,44
(18) (16) (47,4) (42,1) (3,39) (3,50)

31 81,6 3,35
(15) (16) (39,5) (42,1) (3,13) (3,56)

33 86,8 3,18
(17) (16) (44,7) (42,1) (3,06) (3,31)

33 86,8 4,00
(19)(14) (50,0) (36,8) (3,95) (4,07)

26 68,4 3,50
(15) (11) (39,5) (28,9) (3,33) (3,73)

33 86,8 3,88
(19)(14) (50,0) (36,8) (3,89) (3,86)

5 13,2 4,40
(4) (1) (10,5) (2,7) (4,25) (5,00)

σύνολο κλάδου: 46
(19) (27)

46 100,0 4,63
(19) (27) (41,3) (58,7) (4,63) (4,63)

8 17,4 3,50
(1)(7) (2,2) (15,2) (4,00) (3,43)

9 19,6 3,78
(1)(8) (2,2) (17,4) (4,00) (3,75)

22 47,8 3,73
(10)(12) (21,7) (26,1) (3,60) (3,83)

9 19,6 3,11
(1)(8) (2,2) (17,4) (3,00) (3,13)

36 78,3 3,56
(16) (20) (34,8) (43,5) (3,38) (3,70)

44 95,7 3,64
(19) (25) (41,3) (54,4) (3,37) (3,84)

34 73,9 4,12
(14) (20) (30,4) (43,5) (3,86) (4,30)

33 71,7 3,73
(10) (23) (21,7) (50,0) (3,70) (3,74)

42 91,3 4,07
(17)(25) (40,0) (51,3) (3,88) (4,20)

4 8,2 4,25
(0) (4) (0,0) (8,2) (-) (4,25)
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Η έρευνα διερευνά επίσης και την έκταση εφαρμογής των στατικών και των ελαστικών 

προγραμμάτων στις ελληνικές επιχειρήσεις (οι εταιρείες ρωτήθηκαν για τον αν εφαρμόζουν 

στατικά ή ελαστικά προγράμματα ή και τα δύο). Τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4.4, δείχνουν μία σχετική ισορροπία μεταξύ της έκτασης της εφαρμογής των στατικών 

και των ελαστικών προγραμμάτων, καθώς από τις 84 επιχειρήσεις, που καταρτίζουν ετήσια 

προγράμματα, το 25,0% εφαρμόζει μόνο στατικά προγράμματα, το 22,6% εφαρμόζει μόνο 

ελαστικά προγράμματα, ενώ το 52,4% εφαρμόζει και τα δύο. Στον πίνακα 4.4 παρουσιάζονται 

επίσης και τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών (Ahmad et al, 2003 - Guilding et al, 1998). 

Από την συγκριτική ανάλυση του πίνακα 4.4 προκύπτει το συμπέρασμα ότι το ποσοστό των 

ελληνικών επιχειρήσεων που εφαρμόζει ελαστικά προγράμματα ανέρχεται στο 75,0 %, γεγονός 

το οποίο συμφωνεί με την έρευνα των Ahmad et al (2003) στις εταιρείες της Μαλαισίας (όπου 

το 66% χρησιμοποιεί τα ελαστικά προγράμματα) και είναι αντίθετο με την έρευνα των Guilding 

et al (1998) στις εταιρείες της Μ. Βρετανίας και Νέας Ζηλανδίας (όπου τα ελαστικά 

προγράμματα εφαρμόζονται από το 42% και 27% αντίστοιχα). Επίσης χαρακτηριστικό είναι και 

το μεγάλο ποσοστό (52,4%) των ελληνικών (κατά κύριο λόγο μεγάλων) επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν και στατικά και ελαστικά προγράμματα, γεγονός το οποίο μπορεί να οφείλεται 

από τα οφέλη της συγκριτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων των στατικών με αυτών των 

ελαστικών αντίστοιχα.

Πίνακας 4.4: Χρήση των στατικών και ελαστικών προγραμμάτων (ερώτημα 15) 
_______________________________________ΠΟΣΟΣΤΟ (%)___________________________________

ΕΛΛΑΔΑ
(συνολικά) Μ. ΒΡΕΤΑΝΊΑ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Στατικά προγράμματα
25,0

(15,5) (9,5) 58 73 34

Ελαστικά προγράμματα
22,6

(14,3) (8,3) 42 27 66

Και τα δύο
52,4

(19,0) (33,4) - - -

Στηιείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Ένα άλλο ερώτημα του ερωτηματολογίου αφορούσε το χρόνο και τον τρόπο εκκίνησης της 

κατάρτισης των προγραμμάτων (βλέπε Παράρτημα Π1). Από τον πίνακα 4.5, όπου και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ερωτήματος, βλέπει κανείς ότι οι συχνότεροι μήνες 

εκκίνησης της κατάρτισης των προγραμμάτων είναι οι μήνες Οκτώβριος και Σεπτέμβριος, με 

ποσοστά 39,3% και 36,9% αντίστοιχα. Όσον αφορά τον τρόπο εκκίνησης της κατάρτισης των 

ετήσιων προγραμμάτων, από τον ίδιο πίνακα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ελληνικών
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εταιρειών (οι 51 από τις 84, ποσοστό 60,7%) ξεκινάει την κατάρτιση των προγραμμάτων «με 

βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό αφού ληφθούν υπόψη και οι νέες εξωτερικές και 

εσωτερικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί ή προσδοκάται ότι θα διαμορφωθούν». Από τον 

πίνακα προκύπτει επίσης ο περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων (ποσοστό 10,6%) που 

υιοθετούν τον Προγραμματισμό Μηδενικής Βάσης (Π.Μ.Β.), γεγονός το οποίο πιθανόν να 

οφείλεται στους λόγους που αναφέρθηκαν στο 2° κεφάλαιο (παράγραφος 2.5)

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ
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Κεφάλαιο 4: Συζήτηση ευρημάτων__________________________________________________________________________

Πίνακας 4.5: Χρόνος και τρόπος εκκίνησης της κατάρτισης της διαδικασίας του Ο.Π.
_____________ (ερώτημα 9 και 10)____________________________________________________

Αριθμός εταιρειών 
(συνολικά: 84)

Ποσοστό
(%)

Χρόνος εκκίνησης

Αύγουστο
11

(4) (7)
13,1

(4,8) (8,3)

Σεπτέμβριο
31

(14)(17)
36,9

(16,7) (20,2)

Οκτώβριο
33

(15) (18)
39,3

(17,9) (21,4)

Άλλο
9

(8)(1)
10,7

(9,5)(1,2)

Τρόπος εκκίνησης

> Με βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό, στον οποίο συνήθως 
προστίθεται ένα ποσοστό δαπανών και εσόδων

5
(3) (2)

6,0
(3,6) (2,4)

> Με βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό αφού ληφθούν 
υπόψη και οι νέες εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί ή προσδοκάται ότι θα διαμορφωθούν

51
(28) (23)

60,7
(33,3) (27,4)

> Κυρίως με βάση τις τάσεις που διαμορφώνονται ή προσδοκάται 
ότι θα διαμορφωθούν

14
(6) (8)

16,7
(7,1)(9,6)

> Από μηδενικό σημείο εκκίνησης (zero-based budgeting) σα να 
γίνεται για πρώτη φορά ο προγραμματισμός

9
(2) (7)

10,6
(2,4) (8,2)

> Αλλο 5
(2)(3)

6,0
(2,4) (3,6)

Σημείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

• Στόχοι me προετοιμασίας των οικονομικών προγραμμάτων (purposes of budget 
preparation)

Η προετοιμασία των ετήσιων προγραμμάτων εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς (Joshi, 1999), 

γεγονός το οποίο αναλύθηκε στο κεφάλαιο 2. Σε ερώτηση που τέθηκε σχετικά με τους σκοπούς 

αυτούς, οι επιχειρήσεις καλούνταν να βαθμολογήσουν τους σκοπούς ως προς τη σημαντικότητά 

τους. Στην ερώτηση αυτή χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα Likert 5 βαθμών, από το “1=αρκετά 

χρήσιμο” έως το “5=μεγίστης χρησιμότητας”. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 

4.6, όπου και φαίνεται ότι οι τέσσερις πρώτοι στόχοι, κατά σειρά σημαντικότητας, είναι οι εξής:
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(1) μεγιστοποίηση κέρδους, (2) μείωση κόστους, (3) έλεγχος της απόδοσης μέσω της ανάλυσης 

των αποκλίσεων, (4) μέτρηση της απόδοσης της επιχείρησης. Από 84 επιχειρήσεις, οι 4 

ανέφεραν καθεμιά τους έναν επιπλέον στόχο (από αυτούς που τους ερωτήθηκε) (παρατίθενται 

στο τέλος του πίνακα), στον οποίο έδωσαν υψηλό βαθμό σημαντικότητας (μέσο όρο 4,75). Είναι 

αξιοσημείωτος ο πολύ μικρός βαθμός σημαντικότητας (2,88) που δίνουν οι ελληνικές 

επιχειρήσεις στον προσδιορισμό των ανταμοιβών ως στόχο προετοιμασίας των προγραμμάτων, 

γεγονός το οποίο δε συμφωνεί, τόσο με την έρευνα του Joshi et al (2003), όπου ο αντίστοιχος 

βαθμός που δίνουν οι επιχειρήσεις του Μπαχρέιν είναι 3,40, όσο και με την έρευνα του 

Srinivasan (1987) όπου ο αντίστοιχος βαθμός που δίνουν οι επιχειρήσεις της αμερικάνικης 

βιομηχανίας είναι 3,60. Στον πίνακα παρουσιάζονται επίσης και οι βαθμοί σημαντικότητας των 

υπολοίπων στόχων που προκύπτουν από τις δύο αυτές έρευνες, όπου βέβαια υπάρχει 

αντιστοιχία. Επιπρόσθετα είναι χαρακτηριστική η διαφορά του βαθμού σημαντικότητας μεταξύ 

των μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων (4,21 και 3,76 αντίστοιχα), όσον αφορά τη μείωση 

κόστους. Το γεγονός αυτό είναι ευνόητο καθώς το κόστος στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι 

μεγαλύτερο και η σημασία του έλεγχου του οφείλει να είναι σαφώς μεγαλύτερη.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

Κεφάλαιο 4: Συζήτηση ευρημάτων___________________________________________________________________________

Πίνακας 4.6: Συγκεκριμένοι στόχοι προετοιμασίας των προγραμμάτων (ερώτημα 14)
Αριθμός εταιρειών 

(συνολικά: 84)
Ποσοστό

(%)
Βαθμός

σημαντικότητας Η.Π.Α Μπαχρέιν

Για μελλοντική πρόβλεψη 84 100
3,64

(3,59) (3,70) - 4,00

Για να βοηθήσει στη μεγιστοποίηση του κέρδους 84 100
4,02

(3,90) (4,14) - 4,51

Ως ένας τρόπος επικοινωνίας της ανώτατης 
διοίκησης με τα άλλα επίπεδα της επιχείρησης 84 100

3,31
(3,05) (3,56) 3,90 3,51

Για μέτρηση της απόδοσης της επιχείρησης 84 100
3,86

(3,68) (4,02) - 4,22

Για τον προσδιορισμό των ανταμοιβών 84 100
2,88

(2,73) (3,02) 3,60 3,40

Για να υποκινηθούν οι εργαζόμενοι για βελτίωση 84 100
3,04

(2,90) (3,16) 3,70 3,48

Για τη μείωση του κόστους 84 100
3 99

(3,76) (4,21) - -

Για να υπάρξει έλεγχος της απόδοσης μέσω του 
υπολογισμού και της ανάλυσης των αποκλίσεων 84 100

3,92
(3,83) (4,00) 3,90 4,40

Άλλο 4 5,0 4,75 - -

• Διαμόρφωση στρατηγικής
• Στοχοθέτηση των επιμέρους τμημάτων-έλεγχος
• Ιστορικά στοιχεία πορείας έργου - αποκλίσεων 

- μελλοντικών προσδοκόμενων αποδόσεων
• Συγκριτικούς σκοπούς μεταξύ των εργοστασίων

1
1

1

1

5
5

5

4

- -

Στιαείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα
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• Η συμμετοχή στον Ο.Π. (budget participation)

Όσον αφορά το βαθμό συμμετοχής κατά την κατάρτιση των επιμέρους προγραμμάτων, οι 

επιχειρήσεις ερωτήθηκαν για το είδος της διαδικασίας κατάρτισης, αν δηλαδή είναι συμμετοχική 

ή επιβαλλόμενη. Βέβαια στις δύο αυτές επιλογές προστέθηκαν και άλλες δύο, οι: «κατιτί το 

ενδιάμεσο προς το συμμετοχικό» και «κατιτί το ενδιάμεσο προς τον επιβαλλόμενο», γιατί όπως 

αναφέρθηκε στην ενότητα 2.4.4, στις περισσότερες επιχειρήσεις ο προγραμματισμός δεν είναι 

ούτε τελείως συμμετοχικός ούτε τελείως επιβαλλόμενος. Τα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.7, όπου και βλέπει κανείς ότι από τις 84 επιχειρήσεις που 

καταρτίζουν ετήσια προγράμματα, οι 33 (ποσοστό 39,3%) υιοθετούν τη συμμετοχή στη 

διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων, οι 34 (ποσοστό 40,5%) υιοθετούν τον 

ενδιάμεσο προς συμμετοχικό Ο.Π., ενώ από την άλλη μόνο το 9,5% εφαρμόζουν τον 

επιβαλλόμενο και 10,7% τον ενδιάμεσο προς επιβαλλόμενο Ο.Π.. Από την έρευνα του 

Srmivasan (1987) προκύπτει ότι στο 72% των επιχειρήσεων του βιομηχανικού κλάδου των 

Η.Π.Α. οι managers των κατώτερων επιπέδων συμμετέχουν στη διαμόρφωση των 

αντικειμενικών στόχων και σκοπών, και άρα στη διαμόρφωση του Ο.Π.. Επίσης τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα των μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων δείχνουν ότι από το μεγαλύτερο 

ποσοστό των επιχειρήσεων που υιοθετεί τον επιβαλλόμενο Ο.Π. ανήκουν στην κατηγορία των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που υιοθετεί το 

συμμετοχικό Ο.Π. ανήκουν στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Προκύπτει δηλαδή μία 

θετική συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της εταιρείας και της τάσης υιοθέτησης του 

συμμετοχικού Ο.Π..

Πίνακας 4.7: Η συμμετοχή στη διαδικασία του Ο.Π. (ερώτημα 16)
Αριθμός 

εταιρειών 
(συνολικά: 84)

Ποσοστό
(%)

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις

Μεγάλες
επιχειρήσεις

Επιβαλλόμενη (imposed)
8

(7)(1)
9,5

(9,5)(1,2) 8 1

Συμμετοχική (participative)
33

(11)(22)
39,3

(13,1) (26,2) 11 22

Κατιτί το ενδιάμεσο (προς συμμετοχική)
34

(18) (16)
40.5

(21,4) (19,1) 18 16

Κατιτί το ενδιάμεσο (προς επιβαλλόμενη)
9

(5) (4)
10,7

(6,0) (4,7) 5 4

Σηιιείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Όπως αναφέρθηκε επίσης στην ενότητα 2.4.4., οι διάφορες επιχειρήσεις επιλέγουν τη συμμετοχή 

ή μη στη διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων προγραμμάτων για διάφορους λόγους. Έχοντας ως
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στόχο την εξακρίβωση των λόγων αυτών, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να επιλέξουν έναν ή 

περισσότερους παράγοντες, οι οποίοι τις οδήγησαν στο συμμετοχικό ή επιβαλλόμενο Ο.Π..

Όσον αφορά το συμμετοχικό Ο.Π., οι πέντε κυριότεροι παράγοντες, που καλούνταν να 

επιλέξουν οι επιχειρήσεις και οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ενότητα 2.4.4, είναι: (α) το μεγάλο 

μέγεθος της επιχείρησης, (β) η αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων, (γ) η υποδομή σε 

ανθρώπινο (ικανότητα) και τεχνολογικό δυναμικό, (δ) το στυλ ηγεσίας και η κουλτούρα της 

επιχείρησης και (ε) η ασύμμετρη πληροφόρηση. Βέβαια δόθηκε και η δυνατότητα επιλογής 

οποιουδήποτε άλλου παράγοντα ως έκτη δυνατή απάντηση. Τα αποτελέσματα της ερώτησης 

αυτής παρουσιάζονται στον πίνακα 4.8. Πιο συγκεκριμένα από τις 33 επιχειρήσεις που 

υιοθετούν το συμμετοχικό και τις 34 που υιοθετούν τον ενδιάμεσο προς συμμετοχικό Ο.Π. 

(σύνολο 67) ), οι λόγοι που υιοθετούν το συμμετοχικό Ο.Π. είναι οι παρακάτω:

• οι 43 (ποσοστό 64,2%) λόγω του μεγάλου ιιεγέθου£ τους, καθώς όσο μεγαλύτερη σε μέγεθος 

είναι μία επιχείρηση, τόσο δυσκολότερος γίνεται ο συντονισμός μεταξύ των διάφορων 

τμημάτων της επιχείρησης και τόσο επιτακτικότερη είναι η ανάγκη για μεγαλύτερη 

συμμετοχή των προϊστάμενων των μεσαίων και των κατώτερων επιπέδων στις 

δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τον Ο.Π..(Bruns και Waterhouse, 1975).

• οι 23 (ποσοστό 34,3%) λόγω της αποκέντρωσης στη λήψη αποφάσεων: στις επιχειρήσεις 

αυτές οι προϊστάμενοι των κέντρων ευθύνης αποκτούν μεγαλύτερη δικαιοδοσία και 

συμμετέχουν ενεργά στο προσδιορισμό των στόχων του Ο.Π., γιατί οι προϊστάμενοι αυτοί 

έχουν μεγαλύτερη γνώση για τον τομέα τους από ό,τι η ανώτερη διοίκηση (Merchant, 1981 

- Shields και Shields, 1998 - Shields και Young,1993)

• οι 29 (ποσοστό 43,3%) λόγω ττκ υποδοιτής σε ανθρώπινο (ικανότητα) και τεγνολογικό 

δυναμικό: αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για μία επιχείρηση (intellectual capital), του 

οποίου ο ρόλος μέσα στην επιχείρηση έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία τα τελευταία 

χρόνια. Η προσωπικότητα και τα προσόντα των ατόμων που συμμετέχουν στον Ο.Π. 

αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της συμμετοχής στον Ο.Π. (Kennedy και Dugdale, 

1999), καθώς η έλλειψη γνώσης των κατάλληλων εργαλείων του Ο.Π. από τα άτομα που 

παίρνουν μέρος στον Ο.Π. αποτελεί εμπόδιο στη σωστή διαμόρφωση και επιτυχία του Ο.Π. 

(Hornyak, 1998).

• οι 44 (ποσοστό 65,7%) λόγω του στυλ ηγεσίας και me κουλτούρας της επιγείρησης: το 

υψηλό αυτό ποσοστό είναι σύμφωνο με τις έρευνες του Brownell (1983b) και O’Connor 

(1995), από τις οποίες προκύπτει ότι το στυλ ηγεσίας και η κουλτούρα της επιχείρησης 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή εφαρμογή του συμμετοχικού Ο.Π.
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• οι 27 (ποσοστό 40,3%) λόγω rpc ασύμμετρης πληροφόρησης: το γεγονός ότι τα στελέχη των 

κατώτερων επιπέδων έχουν συγκεντρωμένη πολύ περισσότερη πληροφόρηση - γνώση απ’ 

ό,τι η διοίκηση, σχετικά με το αντικείμενο του τομέα τους, παρέχει στα ανώτερα επίπεδα της 

επιχείρησης χρήσιμες πληροφορίες και γνώση (Baiman και Evans, 1983), σχετικά με το 

επίπεδο των απαραίτητων προϋπολογισθέντων πόρων (budgeted resources), που χρειάζονται 

για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης (Nouri και Parker, 1998)

Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο 3 επιχειρήσεις επέλεξαν κάποιο λόγο διαφορετικό από τους 

παραπάνω, επιβεβαιώνοντας έτσι το γεγονός ότι όντως οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν τους 

κυριότερους λόγους υιοθέτησης της συμμετοχής. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ερώτηση αυτή 

υπήρχε η δυνατότητα περισσότερων από μία επιλογών, γι’ αυτό και το άθροισμα των ποσοστών 

του πίνακα είναι μεγαλύτερο του 100%.

Πίνακας 4.8: Λόγοι επιλογής του συμμετοχικού Ο.Π. (ερώτημα 17)
Αριθμός εταιρειών 

(συνολικά: 67)
Ποσοστό

(%)

Στο μεγάλο μέγεθος της εταιρείας
43

(12) (31)
64,2

(17,9) (46,3)

Στο βαθμό αποκέντρωσης της εταιρείας
23

(7)(16)
34,3

(10,4) (23,9)

Στο βαθμό υποδομής σε ανθρώπινο (ικανότητα) & τεχνολογικό 
δυναμικό

29
(13)(16)

43,3
(19,4) (23,9)

Στο στυλ της ηγεσίας και την κουλτούρα της εταιρείας
44

(21) (23)
65,7

(31,3) (34,4)

Στην ασύμμετρη πληροφόρηση, δηλ. στο γεγονός ότι τα στελέχη των 
κατώτερων επιπέδων έχουν συγκεντρωμένη πολύ περισσότερη 
πληροφόρηση - γνώση, σχετικά με το αντικείμενο του τομέα τους, από 
τη Διοίκηση

27
(12) (15)

40,3
(17,9) (22,4)

Άλλο 3 4,5
• Στο βαθμό γνώσης των αναγκών του πελάτη
• Στο επίπεδο ανάλυσης της συλλεγόμενης πληροφορίας για την 

κατάρτιση των προγραμμάτων
• Στον τρόπο οργάνωσης

1

1
1

Σημείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Όσον αφορά τους παράγοντες που οδηγούν τις εταιρείες στον επιβαλλόμενο Ο.Π., οι τρεις 

κυριότεροι λόγοι, που καλούνταν να επιλέξουν οι επιχειρήσεις και οι οποίοι αναλύθηκαν και 

αυτοί στην ενότητα 2.4.4, είναι: (α) το γεγονός ότι η επιχείρηση είναι καινούρια, (β) το μικρό 

μέγεθος της επιχείρησης και (γ) το γεγονός ότι οι προϊστάμενοι των κατώτερων επιπέδων δεν 

έχουν τις κατάλληλες γνώσεις οικονομικού προγραμματισμού. Όπως στην περίπτωση του 

συμμετοχικού Ο.Π., έτσι και σε αυτή την περίπτωση δόθηκε και πάλι η δυνατότητα επιλογής 

οποιουδήποτε άλλου παράγοντα ως τέταρτη δυνατή απάντηση. Τα αποτελέσματα της ερώτησης
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αυτής παρουσιάζονταν στον πίνακα 4.9. Πιο συγκεκριμένα από τις 8 επιχειρήσεις που υιοθετούν 

τον επιβαλλόμενο Ο.Π. και τις 9 που υιοθετούν τον ενδιάμεσο προς επιβαλλόμενο Ο.Π. (σύνολο 

17), οι λόγοι που υιοθετούν τον επιβαλλόμενο Ο.Π. είναι οι παρακάτω:

• οι 6 (ποσοστό 35,3%) λόγω του μικρού μεγέθους τους, καθώς σε μία μικρή σε μέγεθος 

επιχείρηση, όπου συνήθως η διοίκηση χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό στη λήψη 

αποφάσεων, τα άτομα των κατώτερων επιπέδων της επιχείρησης αισθάνονται ότι έχουν υπό 

τον έλεγχό τους λιγότερες χρηματοοικονομικές μεταβλητές, και βλέπουν τη συμμετοχή στον 

Ο.Π. λιγότερο χρήσιμη (Shields και Young, 1993)

• οι 14 (ποσοστό 82,3%) λόγω του γεγονότος ότι οι προϊστάιιενοι των κατώτερων επιπέδων 

δεν έγουν τις κατάλληλε£ γνώσεις οικονοιιικού προγραιαιατισαού

Αξίζει να αναφερθεί ότι καμία επιχείρηση δεν επέλεξε την πρώτη απάντηση («η επιχείρηση είναι 

καινούρια»), γεγονός το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι και οι 84 επιχειρήσεις 

που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα λειτουργούν εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια. Επίσης και 

πάλι στην ερώτηση αυτή υπήρχε η δυνατότητα περισσότερων από μία επιλογών, γι’ αυτό και το 

άθροισμα των ποσοστών του πίνακα είναι μεγαλύτερο του 100%.
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Κεφάλαιο 4: Συζήτηση ευρημάτων___________________________________________________________________________

Πίνακας 4.9: Λόγοι επιλογής του επιβαλλόμενου Ο.Π. (ερώτημα 18)
Αριθμός εταιρειών Ποσοστό

(συνολικά: 17) (%)
Στο ότι η επιχείρηση είναι καινούρια 0

(0) (0)
0,0

(0,0) (0,0)

Στο ότι η επιχείρηση είναι μικρή σε μέγεθος 6
(6) (0)

35,3
(35,3) (0,0)

Στο γεγονός ότι οι προϊστάμενοι των κατώτερων επιπέδων 
δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις οικονομικού 
προγραμματισμού

14
(9) (5)

82,3
(52,9) (29,4)

Άλλο 0 0,0

Σιιιιείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Συνεχίζοντας την αναφορά στον συμμετοχικό και στον επιβαλλόμενο Ο.Π., οι επιχειρήσεις 

καλούνταν να προσδιορίσουν τα οφέλη της συμμετοχής ή μη στην κατάρτιση του Ο.Π.. Έτσι 

όσον αφορά το συμμετοχικό Ο.Π., τα τέσσερα κυριότερα οφέλη, που καλούνταν να επιλέξουν οι 

επιχειρήσεις και τα οποία αναλύθηκαν και αυτά στην ενότητα 2.4.4, είναι: (α) το γεγονός ότι ο 

συμμετοχικός είναι πιο ρεαλιστικός από τον επιβαλλόμενο Ο.Π., (β) η αύξηση του βαθμού 

αυτοδέσμευσης των συμμετεχόντων και η παροχή κινήτρων, (γ) η παροχή κοινωνικού 

συμβολαίου, εκφράζοντας τις προσδοκίες της ανώτερης διοίκησης και των κατώτερων στελεχών 

και (δ) η συμφωνία μεταξύ του προσωπικού, ως προς το ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι από την 

επιχείρηση στόχοι (goal congruence). Βέβαια δόθηκε και πάλι η δυνατότητα επιλογής
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οποιουδήποτε άλλου οφέλους ως πέμπτη δυνατή απάντηση. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.10, 

από τις 67 επιχειρήσεις που υιοθετούν το συμμετοχικό ή κατιτί το ενδιάμεσο προς το 

συμμετοχικό Ο.Π.:

• οι 58 (ποσοστό 86,6%) δηλώνουν ότι ο συμμετοχικός Ο.Π. είναι πιο οεαλιστυαχ από τον 

επιβαλλόμενο: οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι των κέντρων ευθύνης, που 

συμμετέχουν στον Ο.Π., γνωρίζοντας καλύτερα τις δυνατότητες και τα προβλήματα των 

τμημάτων τους και βοηθώντας στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ασύμμετρης 

πληροφόρησης, συμβάλουν με τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση ενός πιο ρεαλιστικού 

Ο.Π.

• οι 54 (ποσοστό 80,6%) δηλώνουν ότι αυΕάνει το βαθμό αυτοδέσμευσης των συμμετεγόντων 

και παοέγει κίνητρα, γεγονός το οποίο είναι σύμφωνο και με άλλες έρευνες (Ahmad et al, 

2003 - Joshi et al, 2003)

• oi 25 (ποσοστό 37,3%) δηλώνουν ότι παοέγει ένα κοινωνικό συμβόλαιο, που εκφράζει τκ 

προσδοκίες τη£ ανώτατικ διοίκησης και των κατώτερων στελεχών

• οι 40 (ποσοστό 59,7%) δηλώνουν ότι επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ του προσωπικού, ως 

προς το ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι από την επιγείρηση στόγοι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο 1 επιχείρηση επέλεξε ως όφελος διαφορετικό από τα παραπάνω, 

επιβεβαιώνοντας και πάλι το γεγονός ότι όντως τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν τα 

κυριότερα οφέλη του συμμετοχικού Ο.Π..

Πίνακας 4.10: Οφέλη του συμμετοχικού Ο.Π. (ερώτημα 19)
Αριθμός εταιρειών 

(συνολικά: 67)
Ποσοστό

(%)

Είναι πιο ρεαλιστικός από τον επιβαλλόμενο προγραμματισμό
58

(23) (35)
86,6

(34,3) (52,3)

Αυξάνει το βαθμό αυτοδέσμευσης των συμμετεχόντων και παρέχει 
κίνητρα

54
(19) (35)

80,6
(28,3) (52,3)

Παρέχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο, που εκφράζει τις προσδοκίες της 
ανώτατης διοίκησης και των κατώτερων στελεχών

25
04)01)

37,3
(20,9)(16,4)

Επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ του προσωπικού, ως προς το ποιοι 
είναι οι επιδιωκόμενοι από την επιχείρηση στόχοι (goal congruence)

40
(16) (24)

59,7
(23,9) (35,8)

Αλλο
1

(0)0)

1,5

(0,0)(1,5)
• Μετράται η αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης σε 

σχέση με στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί και με την συμμετοχή 
των εργαζομένων σε κάθε επίπεδο

Σπαείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Όσον αφορά τον επιβαλλόμενο Ο.Π., τα τρία κυριότερα οφέλη του, που καλούνταν να επιλέξουν 

οι επιχειρήσεις, είναι: (α) η αποφυγή των «παιχνιδιών του προγραμματισμού» (budget games).
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(β) η μείωση της πιθανότητας ανάμειξης άπειρων ή απληροφόρητων προϊστάμενων των 

κατώτερων επιπέδων, σχετικά με τον οικονομικό προγραμματισμό και (γ) το μικρό χρονικό 

διάστημα σε σχέση με το συμμετοχικό Ο.Π.. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.11, από τις 17 

επιχειρήσεις που υιοθετούν τον επιβαλλόμενο Ο.Π., οι 9 (ποσοστό 52,9%) δηλώνουν ότι με τον 

τρόπο αυτό αποφεύγονται τα «παιχνίδια του προγραμματισμού», οι 12 (ποσοστό 70,6%) ότι 

μειώνεται η πιθανότητα ανάμειξης άπειρων ή απληροφόρητων προϊστάμενων των κατώτερων 

επιπέδων, σχετικά με τον οικονομικό προγραμματισμό, οι 11 (ποσοστό 64,7%) ότι απαιτείται 

μικρότερο χρονικό διάστημα.
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Κεφάλαιο 4: Συζήτηση ευρημάτων

Πίνακας 4.11: Οφέλη του επιβαλλόμενου Ο.Π. (ερώτημα 20)
Αριθμός εταιρειών 

(συνολικά: 17)
Ποσοστό

(%)

Αποφεύγονται τα «παιχνίδια του προγραμματισμού» (budget games)
9

(7) (2)
52,9

(41,2) (11,7)

Μειώνει τη πιθανότητα ανάμειξης άπειρων ή απληροφόρητων 
προϊστάμενων των κατώτερων επιπέδων, σχετικά με τον οικονομικό 
προγραμματισμό

12
(7) (5)

70,6
(41,2) (29,4)

Απαιτεί λιγότερο χρονικό διάστημα
11

(10)(1)
64,7

(58,8) (5,9)

Αλλο 0 0,0
Στηιείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Συνεχίζοντας την εξέταση του παράγοντα «συμμετοχή» στη διαδικασία του Ο.Π. στις ελληνικές 

εταιρείες, οι ερωτώμενοι καλούνταν να προσδιορίσουν την αντίδραση της δικής τους 

επιχείρησης στην περίπτωση που οι υπεύθυνοι των επιμέρους προγραμμάτων παρουσιάζουν 

υπερβολικά προγράμματα. Οι επιλογές που δόθηκαν είναι: (α) η αυτόματη μείωση κατά ένα 

σταθερό ποσοστό, (β) η μείωση κατά ένα ποσοστό, το οποίο θεωρεί το ανώτατο management ως 

κατάλληλο, (γ) η μείωση κατά ένα ποσοστό, το οποίο προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση 

μεταξύ του manager και του ανώτερού του και (δ) οποιαδήποτε ενέργεια διαφορετική από τις 

παραπάνω. Τα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.12, όπου 

παρουσιάζονται επίσης και τα αποτελέσματα αντίστοιχης έρευνας για τις επιχειρήσεις της Μ. 

Βρετανίας, Νέα Ζηλανδίας (Guilding et al, 1998) και της Μαλαισίας (Ahmad et al, 2003). 

Όπως μπορεί να δει κανείς, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα 

αυτών των ερευνών, καθώς το 58,4% των επιχειρήσεων (49 από τις 84 που καταρτίζουν ετήσια 

προγράμματα) δηλώνει ότι πραγματοποιείται μία μείωση κατά ένα ποσοστό, το οποίο προκύπτει 

μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ του manager και του ανώτερού του, γεγονός που αναδεικνύει 

την ομοιότητα της προσέγγισης των ελληνικών επιχειρήσεων στην περίπτωση των υπερβολικών 

προγραμμάτων με την αντίστοιχη των χωρών της Μ. Βρετανίας, Νέα Ζηλανδίας και Μαλαισίας
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Πίνακας 4.12: Ενέργειες της επιχείρησης στην περίπτωση υπερβολικών προγραμμάτων
_______________ (ερώτημα 22)__________________________________________________________

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) (συνολικά: 84 επιχειρήσεις)

ΕΛΛΑΔΑ Μ.
ΒΡΕΤΑΝΊΑ

ΝΕΑ
ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Αυτόματη μείωση κατά ένα σταθερό ποσοστό
0,0

(0,0) (0,0) 3 0 4

Μείωση κατά ένα ποσοστό, το οποίο θεωρεί το 
ανώτατο management ως κατάλληλο

34,5
(17,9) (16,6) 40 38 24

Μείωση κατά ένα ποσοστό, το οποίο προκύπτει 
μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ του manager 
και του ανώτερού του

58,4
(26,2) (32,2) 57 62 72

Αλλο 7,1
(4,8) (2,3) 0 0 0

Σημείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Επειδή όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.4.4, η συμμετοχή στη διαδικασία του Ο.Π. είναι άμεσα 

συνυφασμένη με την δημιουργία «χαλαρών προϋπολογισμών», η ερευνά μας εξετάζει επίσης το 

βαθμό με τον οποίο συμφωνεί η πολιτική της επιχείρησης (όσον αφορά τον Ο.Π.) με τη δήλωση: 

“Οι υπεύθυνοι κατάρτισης των επιμέρους προγραμμάτων δεν πρέπει να έχουν μεγάλη επιρροή στη 

διαμόρφωση δικών τους budgets, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να επιδιώξουν τη διαμόρφωση 

εύκολων budgets”. Για την ερώτηση αυτή χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα Likert 5 βαθμών, από 

το “1=διαφωνώ τελείως” έως το “5=συμφωνώ απόλυτα”. Ο πίνακας 4.13 απεικονίζει τα 

αποτελέσματα της έρευνας, από τα οποία προκύπτει ότι το 41,7% των επιχειρήσεων, που 

καταρτίζουν ετήσια προγράμματα, βλέπουν τη προοπτική δημιουργίας «χαλαρών 

προγραμμάτων» ως ένα μεγάλο πρόβλημα, γεγονός το οποίο συμφωνεί με την έρευνα των 

Ahmad et al, 2003, για τις επιχειρήσεις της Μαλαισίας (σε αντίστοιχο ποσοστό 58%) αλλά 

έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα των Guilding et al, 1998, για τις χώρες της Μ. Βρετανίας και 

Νέας Ζηλανδίας (23% και 27% αντίστοιχα).

Πίνακας 4.13: Πολιτική των εταιρειών σχετικά με τη δημιουργία «χαλαρών»
_________________προϋπολογισμών (ερώτημα 23)_______________________________________

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
(συνολικά: 84 Επιχειρήσεις)

Διαφωνώ
τελείως Διαφωνώ Αδιάφορο Συμφωνώ Συμφωνώ

απόλυτα
Οι υπεύθυνοι κατάρτισης των επιμέρους 
προγραμμάτων δεν πρέπει να έχουν μεγάλη επιρροή 
στη διαμόρφωση δικών τους budget, καθώς υπάρχει 
ο κίνδυνος να επιδιώξουν τη διαμόρφωση εύκολων 
budgets

ΕΛΛΑΔΑ (συνολικά) 3,6
(1,2)(2,4)

35,8
(17,9) (17,9)

19,0
(4,7) (14,3)

35,7
(20,2) (15,5)

6,0
(4,8) (1,2)

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 21 48 7 22 1

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 19 45 9 27 0

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 3 15 24 40 18
Σημείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα
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Τέλος όσον αφορά τον παράγοντα της συμμετοχής, ζητήθηκε από τις ελληνικές επιχειρήσεις να 

προσδιορίσουν το κατώτατο επίπεδο της συμμετοχής στον Ο.Π.. Από τις απαντήσεις προκύπτει 

ότι για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, που εφαρμόζουν το συμμετοχικό Ο.Π., 

το κατώτερο επίπεδο συμμετοχής στον Ο.Π. είναι οι προϊστάμενοι των τμημάτων τους (πίνακας 

4.14).

Πίνακας 4.14: Επίπεδο συμμετοχής κατά τη διαδικασία του Ο.Π. (ερώτημα 21)
Αριθμός εταιρειών 

(συνολικά: 67)
Ποσοστό

(%)
47 70,1

Προϊστάμενοι (20) (27) (29,8) (40,3)

15 22,4
Προσωπικό σε θέσεις κλειδιά (8) (7) (11,9) (10,5)

5 7,5
Αλλο (1)(4) (1,5) (6,0)

Συαείωσπ: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

• Σχεδίαση συστήματος - τεχνικά στοιχεία του Ο.Π. (budget system design - technical 
aspects of budgeting)

Όσον αφορά τη σχεδίαση του συστήματος και τα τεχνικά στοιχεία του Ο.Π., το ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνει τέσσερα ερωτήματα. Το πρώτο αφορά τις τεχνικές πρόβλεψης των πωλήσεων που 

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων. Οι επιλογές που δόθηκαν 

στους ερωτηθέντες είναι: (α) οι στατιστικές μέθοδοι, (β) η έρευνα αγοράς, (γ) οι υποκειμενικές 

εκτιμήσεις, βασιζόμενες στην εμπειρία του προσωπικού και (δ) οποιαδήποτε άλλη τεχνική. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.15, όπου και βλέπει κανείς ότι η πιο σημαντική 

διαδεδομένη τεχνική πρόβλεψης είναι οι υποκειμενικές εκτιμήσεις, βασιζόμενες στην εμπειρία 

του προσωπικού, καθώς το 79,8% των επιχειρήσεων που καταρτίζουν ετήσια προγράμματα 

εφαρμόζουν την τεχνική αυτή, γεγονός το οποίο συμφωνεί με έρευνες που έγιναν στις χώρες της 

Μ. Βρετανίας και της Νέας Ζηλανδίας (Guilding et al, 1998), όπως επίσης στη Μαλαισία 

(Ahmad et al, 2003). Αξίζει να αναφερθεί ότι και στην ερώτηση αυτή υπήρχε η δυνατότητα 

περισσότερων από μία επιλογών, γι’ αυτό και το άθροισμα των ποσοστών του πίνακα είναι 

μεγαλύτερο του 100%.
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Πίνακας 4.15: Τεχνικές πρόβλεψης πωλήσεων κατά την κατάρτιση του Ο.Π. (ερώτημα 12)

Στατιστικές μέθοδοι (statistical forecasting)

Έρευνα αγοράς (market research)

Υποκειμενικές εκτιμήσεις, βασιζόμενες στην εμπειρία του προσωπικού 

Αλλο:
• Προβλέψεις έργων από τους διευθυντές για διάφορες κατηγορίες έργων
• Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων
• Βάσει πληροφόρησης της Τεχνικής Διεύθυνσης για ανάληψη νέων έργων
• Συμβόλαια - συμφωνίες προηγούμενων ετών
• Εκτιμήσεις πελατών για μελλοντικές ανάγκες
• Πρόγραμμα εκτέλεσης έργων_______________________________________

Αριθμός εταιρειών Ποσοστό
(συνολικά: 84)_________(%)

33 39,3
(11) (22) (13,1) (26,2)

50 59,4
(25) (25) (29,7) (29,7)

67 79,8
(33) (34) (39,3) (40,5)

9 10,7
1
1
1
1
1
1

Σημείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Η δεύτερη ερώτηση σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία του Ο.Π. αφορά το διαχωρισμό σταθερών 

και μεταβλητών εξόδων κατά τη διαμόρφωση των προγραμμάτων. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.16, όπου έχουν προστεθεί και τα αντίστοιχα αποτελέσματα από 

έρευνες σε άλλες χώρες. Όπως μπορεί να δει κανείς η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών 

επιχειρήσεων (οι 78 από τις 84 - ποσοστό 92,9%) πραγματοποιεί το διαχωρισμό αυτόν, γεγονός 

το οποίο είναι σύμφωνο: (1) με τα αποτελέσματα της έρευνας του Karmarkar, Liderer και 

Zimmerman (Ahmad et al, 2003), όπου προκύπτει ότι το αντίστοιχο ποσοστό για τις 

επιχειρήσεις των Η.Π.Α. είναι 77%, (2) με τα αποτελέσματα της έρευνας των Guilding et al 

(1998), όπου προκύπτει ότι το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιχειρήσεις της Μ. Βρετανίας και 

Νέας Ζηλανδίας είναι 90% και 84% αντίστοιχα και (3) με τα αποτελέσματα της έρευνας των 

Ahmad et al (2003), όπου προκύπτει ότι το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιχειρήσεις της 

Μαλαισίας είναι 95%.

Πίνακας 4.16: Διαχωρισμός σταθερών και μεταβλητών εξόδων κατά την διαμόρφωση του
Ο.Π. (ερώτημα 13)

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) (συνολικά: 84 επιχειρήσεις)

ΕΛΛΑΔΑ Η.Π.Α. Μ.ΒΡΕΤΑΝΊΑ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Ναι
92,9

(45,2) (47,7) 77 90 84 95

Όχι 7,1
(3,5)(3,6) 23 10 16 5

Σημείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα
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Το τρίτο ερώτημα σχετικά με τη σχεδίαση του συστήματος του Ο.Π. αφορά τον υπεύθυνο της 

διαδικασίας του Ο.Π.. Οι επιχειρήσεις ερωτήθηκαν αν υπάρχει επιτροπή Ο.Π. (budget 

committee) ή αν απλώς ορίζεται ένα άτομο για την όλη διαδικασία. Τα αποτελέσματα αυτού του 

ερωτήματος φαίνονται στον πίνακα 4.17, απ’ όπου προκύπτει ότι στις 59 από τις 84 επιχειρήσεις 

(ποσοστό 70,2%) υπάρχει επιτροπή Ο.Π., γεγονός το οποίο συμφωνεί με αντίστοιχη έρευνα που 

έγινε στο Μπαχρέιν (Joshi et al, 2003), όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 77,1%. Στον 

ίδιο πίνακα μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι ο αριθμός των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν 

επιτροπή Ο.Π. είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των μικρών επιχειρήσεων (33 και 26 

αντίστοιχα), γεγονός ευνόητο καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι κατά τεκμήριο καλύτερα 

οργανωμένες από τις μικρότερες.

Πίνακας 4.17: Υπεύθυνος της διαδικασίας του Ο.Π. (ερώτημα 6)
Αριθμός εταιρειών 

(συνολικά: 84)
Ποσοστό

(%)
ΜΠΑΧΡΕΙΝ

(%)

Υπάρχει επιτροπή Ο.Π. 59
(26) (33)

70,2
(30,9) (39,3) 77,1

Ορίζεται ένα άτομο για την όλη διαδικασία 25
(15)(10) (17,9) (11,9) 22,9

Στιαείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, οι επιχειρήσεις καλούνταν να προσδιορίσουν τον 

επικεφαλή της όλης διαδικασίας του Ο.Π.. Η ερώτηση που τέθηκε ήταν ανοικτού τύπου (open- 

ended question) και τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 4.18. Οι περισσότερες ελληνικές 

επιχειρήσεις (οι 43 από τις 84 - ποσοστό 51,2%) ορίζουν ως επικεφαλή της όλης διαδικασίας 

του Ο.Π. τον Οικονομικό Διευθυντή, ενώ στις 20 από τις 84 (ποσοστό 23,8%) εταιρείες 

επικεφαλής είναι ο Γενικός Διευθυντής ή Διευθύνων Σύμβουλος.
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Πίνακας 4.18: Επικεφαλής της διαδικασίας του Ο.Π. (ερώτημα 7)
Αριθμός εταιρειών 

(συνολικά: 84)
Ποσοστό

(%)
43 51,2

Οικονομικός Διευθυντής (21) (22) (25,0) (26,2)

6 7,1
Υπεύθυνος Κατάρτισης Προϋπολογισμών 0) (5) (1,2)(5,9)

20 23,8
Γενικός Διευθυντής / Διευθύνων Σύμβουλος (15)(5) (17,8) (6,0)

Αλλο 15 17,9
• Οικονομικός αναλυτής 1
• Business Planning & Control Manager 1
• Οικονομικός Σύμβουλος 1
• Προϊστάμενος οικονομικών & διοικητικών 1

υπηρεσιών
• Υπεύθυνος MIS 2
• Συντονιστής οικονομικών υπηρεσιών 1
• Υπεύθυνος διοικήσεως ομίλου 1
• Διευθυντής οικονομικού ελέγχου & τμήματος 1

σχέσεων με επενδυτές
• Financial controller 2
• Προϊστάμενος οικονομικού προγραμματισμού 1
• Corporate management information 1

management
• Διευθυντής στρατηγικού σχεδιασμού 1
• Head of planning department 1

Σημείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

• Συντονισμός - επικοινωνία κατά την διαδικασία του Ο.Π. (coordination - communication)

Επειδή όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.4.3, ο συντονισμός και η επικοινωνία κατά τη 

διαδικασία του Ο.Π. αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιτυχή εφαρμογή του Ο.Π., η έρευνά 

μας εξετάζει επίσης το βαθμό με τον οποίο συμφωνεί ή διαφωνεί η επιχείρηση με τις δηλώσεις: 

(1) “διατηρείται μεγάλος βαθμός μυστικότητας”, (2) “στην εταιρεία υπάρχει διαθέσιμη μία καλή 

ροή πληροφοριών, όσον αφορά το budgeting”, (3) “η δικαιοδοσία, που παρέχεται στους 

managers των κατώτερων επιπέδων, κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, είναι αποδοτική και 

αποτελεσματική ” και (4) “επιτυγχάνεται συντονισμός μεταξύ των διάφορων τμημάτων κατά την 

υλοποίηση του προγράμματος". Για τις ερωτήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα Likert 5 

βαθμών, από το “1=διαφωνώ τελείως” (Δ.Τ.) έως το “5=συμφωνώ απόλυτα” (Σ.Α.). Ο πίνακας 

4.19 απεικονίζει τα αποτελέσματα της έρευνας, από την οποία προκύπτει ότι το 45,2% των 

επιχειρήσεων δεν διατηρεί μεγάλο βαθμό μυστικότητας, ενώ το 29,8% των εταιρειών δηλώνουν 

αδιάφορες για το αν διατηρείται ή όχι μεγάλος βαθμός μυστικότητας. Τα αποτελέσματα αυτά 

έρχονται σε αντίθεση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των Joshi et al (2003), όπου τα
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αντίστοιχα ποσοστά είναι 26,9% και 13,5% αντίστοιχα. Επίσης χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 

ότι το 88,1% των εταιρειών συμφωνούν ότι υπάρχει καλή ροή πληροφόρησης σχετικά με τον 

Ο.Π., ενώ η δικαιοδοσία, που παρέχεται στους managers των κατώτερων επιπέδων, κατά την 

υλοποίηση των προγραμμάτων, και ο συντονισμός μεταξύ των διάφορων τμημάτων αποτελούν 

δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή του Ο.Π., καθώς το 82,1% των 

επιχειρήσεων συμφωνεί με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της δικαιοδοσίας 

αυτής, και το 86,9% των εταιρειών συμφωνούν ότι επιτυγχάνεται συντονισμός μεταξύ των 

διάφορων τμημάτων κατά την υλοποίηση του προγράμματος (τα αντίστοιχα ποσοστά της 

έρευνας των. Joshi et al (2003) είναι 70% και 51,9%).

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

Κεφάλαιο 4: Συζήτηση ευρημάτων

Πίνακας 4.19: Δηλώσεις σχετικά με την υλοποίηση του Ο.Π. (ερώτημα 24)

Αρ.
Α.Τ.

(%)
Δ

Αρ. (%) Αρ.
A

(%) Αρ.
Σ

(%)
Σ.Α.

Αρ. (%) Αρ. (%)

Διατηρείται μεγάλος βαθμός μυστικότητας 10 11,9 28 33,3 25 29,8 19 22,6 2 2,4 84 100

Στην εταιρεία υπάρχει διαθέσιμη μία καλή ροή 
πληροφοριών, όσον αφορά το budgeting 1 1,2 6 7,1 3 3,6 59 70,2 15 17,9 84 100

Η δικαιοδοσία, που παρέχεται στους managers των 
κατώτερων επιπέδων, κατά την υλοποίηση των 
προγραμμάτων, είναι αποδοτική και 
αποτελεσματική

0 0 9 10,7 6 7,1 61 72,6 8 9,5 84 100

Επιτυγχάνεται συντονισμός μεταξύ των διάφορων 
τμημάτων κατά την υλοποίηση του προγράμματος 0 0 4 4,8 7 8,3 52 61,9 21 25,0 84 100

Πίνακας 4.19.α: Δηλώσεις σχετικά με την υλοποίηση του
(ερώτημα 24)

Ο.Π. (μικρομεσαίες επιχειρήσεις)

Αρ.
Α.Τ.

(%)
Δ

Αρ. (%) Αρ.
A

(%) Αρ.
Σ

(%)
Σ.Α.

Αρ. (%)

Διατηρείται μεγάλος βαθμός μυστικότητας 4 4,8 13 15,5 13 15,5 11 13,1 0 0,0
Στην εταιρεία υπάρχει διαθέσιμη μία καλή ροή 
πληροφοριών, όσον αφορά το budgeting 0 0 5 6,0 1 1,2 34 40,5 I 1,2

Η δικαιοδοσία, που παρέχεται στους managers των 
κατώτερων επιπέδων, κατά την υλοποίηση των 
προγραμμάτων, είναι αποδοτική και 
αποτελεσματική

0 0 6 7,1 4 4,8 30 35,7 1 1,2

Επιτυγχάνεται συντονισμός μεταξύ των διάφορων 
τμημάτων κατά την υλοποίηση του προγράμματος 0 0 1 1,2 6 7,1 26 31,0 8 9,5

Πίνακας 4,19.β: Δηλώσεις σχετικά με την υλοποίηση του Ο.Π. (μεγάλες επιχειρήσεις)
_________________ (ερώτημα 24)______________________________________________________

Α.Τ. Α Α Σ Σ.Α.
Αρ. (%) Αρ. (%) Αρ. (%) Αρ. (%) Αρ. (%)

Διατηρείται μεγάλος βαθμός μυστικότητας 6 7,1 15 17,9 12 14,3 8 9,5 2 2,4

Στην εταιρεία υπάρχει διαθέσιμη μία καλή ροή 
πληροφοριών, όσον αφορά το budgeting 1 1,2 1 1,2 2 2,4 25 29,8 14 16,7

Η δικαιοδοσία, που παρέχεται στους managers των 
κατώτερων επιπέδων, κατά την υλοποίηση των 
προγραμμάτων, είναι αποδοτική και 
αποτελεσματική

0 0 3 3,6 2 2,4 31 36,9 7 8,3

Επιτυγχάνεται συντονισμός μεταξύ των διάφορων 
τμημάτων κατά την υλοποίηση του προγράμματος 0 0 3 3,6 1 1,2 26 31,0 13 15,5
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• Έλεγχος, αξιολόγηση me απόδοσης και σύστημα αμοιβών (Budgetary control, 
performance evaluation and rewards )

Όπως αναφέρθηκε στο 2° κεφάλαιο, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της απόδοσης κατά τον Ο.Π. 

πραγματοποιείται με τη βοήθεια των αναφορών απόδοσης. Όσον αφορά τον υπεύθυνο 

αξιολόγησης των αναφορών αυτών, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνταν να προσδιορίσουν το 

άτομο αυτό, μεταξύ των: (1) διευθυντών τμημάτων, (2) της επιτροπής οικονομικού 

προγραμματισμού, (3) της ανώτατης διοίκησης και (4) οποιαδήποτε άλλης επιλογής. Από τον 

πίνακα 4.20, όπου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αυτού του ερωτήματος, προκύπτει ότι 

στη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών (ποσοστό 82,1%) ο υπεύθυνος αξιολόγησης των 

αναφορών απόδοσης είναι η ανώτατη διοίκηση.

Πίνακας 4.20: Υπεύθυνοι αξιολόγησης αναφορών απόδοσης (ερώτημα 25)
Αριθμός εταιρειών Ποσοστό

(συνολικά: 84) (%)
3 3,6

Οι διευθυντές των τμημάτων (1)(2) (1,2) (2,4)

Η επιτροπή οικονομικού προγραμματισμού
12 14,3

(4) (8) (4,8)(9,5)

69 82,1
Η ανώτατη διοίκηση (36) (33) (42,9) (39,2)

0 0,0
Αλλο (0) (0) (0,0) (0,0)

Σημείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Όσον αφορά την περιοδικότητα των αναφορών απόδοσης, η έρευνα δείχνει ότι το 53,6% και το 

40,5% των ελληνικών επιχειρήσεων ετοιμάζει τις αναφορές απόδοσης σε μηνιαία και τριμηνιαία 

βάση αντίστοιχα (πίνακας 4.21). Στον ίδιο παρουσιάζονται και τα αντίστοιχα αποτελέσματα της 

έρευνας του Joshi et al (2003).

Πίνακας 4.21: Περιοδικότητα αναφορών απόδοσης (ερώτημα 26)
Αριθμός εταιρειών 

(συνολικά: 84)
Ποσοστό

(%)
ΜΠΑΧΡΕΙΝ

(%)

Κάθε μήνα 45
(19) (26)

53,6
(22,6) (31,0) 40,0

Κάθε τρίμηνο 34
(20) (14)

40,5
(23,8) (16,7) 54,3

Κάθε εξάμηνο 2
0)0)

2,4
(1,2)(1,2) 5,7

Άλλο 3 3,6
(0(2) 0,2) (2,4)

Σημείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα
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Σε ερώτηση που έγινε σχετικά με τη μορφή παρουσίασης των αναφορών απόδοσης, οι 

ερωτηθέντες καλούνταν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω τέσσερις επιλογές: (1) 

παρουσιάζονται μόνο τα κόστη που είναι ελεγχόμενα (controllable) από τον αντίστοιχο manager, 

(2) παρουσιάζονται τόσο τα ελεγχόμενα (controllable) όσο και τα μη ελεγχόμενα (non- 

controllable) κόστη, και μάλιστα διακριτά χωριζόμενα, (3) παρουσιάζονται τόσο τα ελεγχόμενα 

(controllable) όσο και τα μη ελεγχόμενα (non-controllable) κόστη, αλλά δεν υφίσταται 

διαχωρισμό τους και (4) οι υπεύθυνοι έκαστου προγράμματος (budget holders) δεν 

παραλαμβάνουν αναφορές απόδοσης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.22, όπου 

έχουν προστεθεί και τα αντίστοιχα αποτελέσματα από έρευνες σε άλλες χώρες. Όπως φαίνεται 

σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις (51,2%) παρουσιάζουν τόσο τα ελεγχόμενα, όσο και τα μη 

ελεγχόμενα κόστη, και μάλιστα διακριτά χωριζόμενα, γεγονός που έρχεται σε συμφωνία με τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα των επιχειρήσεων της Μ. Βρετανίας (Guilding et al, 1998) και της 

Μαλαισίας (Ahmad et al, 2003) και σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις της Νέας Ζηλανδίας 

(Guilding et al, 1998).

Πίνακας 4.22: Μορφές αναφορών απόδοσης (ερώτημα 28)
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

(συνολικά: 84 επιχειρήσεις)
ΕΛΛΑΔΑ Μ.

ΒΡΕΤΑΝΊΑ
ΝΕΑ

ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Παρουσιάζονται μόνο τα κόστη που είναι ελεγχόμενα 
(controllable) από τον αντίστοιχο manager

19,0
(13,1)(5,9) 23 26 13

Παρουσιάζονται τόσο τα ελεγχόμενα (controllable) όσο 
και τα μη ελεγχόμενα (non-controllable) κόστη, και 
μάλιστα διακριτά χωριζόμενα

51,2
(20,2) (31,0) 52 31 48

Παρουσιάζονται τόσο τα ελεγχόμενα (controllable) όσο 
και τα μη ελεγχόμενα (non-controllable) κόστη, αλλά δεν 
υφίσταται διαχωρισμό τους

25,0
(10,7) (14,3) 23 40 36

Οι υπεύθυνοι έκαστου προγράμματος (budget holders) 
δεν παραλαμβάνουν αναφορές απόδοσης

4,8
(4,8) (0,0) 2 3 3

Σημείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Στην έρευνα αυτή εξετάζονται επίσης και οι σκοποί των αναφορών απόδοσης όσον αφορά τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση της απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα η έρευνά μας εξετάζει το βαθμό με 

τον οποίο συμφωνούν οι εταιρείες με τρεις συγκεκριμένες δηλώσεις: (1) “οι αποκλίσεις των 

budgets χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της ικανότητας των managers γενικώς”, (2) “οι 

αποκλίσεις των budgets χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της ικανότητας των managers στην 

πρόβλεψη” και (3) “οι αποκλίσεις των budgets χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των
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υπευθύνων για τη μείωση κόστους του κάθε τμήματος / τομέα της επιχείρησης". Για την ερώτηση 

αυτή χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα Likert 5 βαθμών, από το “1=διαφωνώ τελείως” έως το 

“5=συμφωνώ απόλυτα”. Ο πίνακας 4.23 συγκεντρώνει τα αποτελέσματα της έρευνας., όπου 

παρατίθενται και τα αποτελέσματα αντίστοιχης ερώτησης σε έρευνα των Joshi et al (2003). Η 

έρευνα λοιπόν δείχνει, ότι σημαντικότερος σκοπός των αναφορών απόδοσης είναι ουσιαστικά η 

αξιολόγηση των υπευθύνων για τη μείωση κόστους του κάθε τμήματος / τομέα της επιχείρησης. 

Το γεγονός αυτό πιστοποιεί το πιο σημαντικό στόχο της ανάλυσης αποκλίσεων (όπως 

αναφέρθηκε στην ενότητα 2.4.2) που είναι ο έλεγχος και η μείωση των κοστών (Chenhall και 

Langfield-Smith, 1998 - Neely et al, 2003), κάνει δε εντύπωση γιατί σε αντίστοιχες έρευνες 

άλλων χωρών (Joshi et al, 2003) δεν περιλαμβάνεται η μείωση του κόστους στους σκοπούς των 

αναφορών απόδοσης.

Πίνακας 4.23: Σκοποί των αναφορών απόδοσης όσον αφορά τον έλεγχο και την

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

Κεφάλαιο 4: Συζήτηση ευρημάτων

αξιολόγηση απόδοσης (ερώτημα 27)
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑ Η.Π.Α. ΙΑΠΩΝΙΑ ΜΠΑΧΡΕΙΝ
Στην εταιρεία μας οι αποκλίσεις των budgets 
χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της ικανότητας των 
managers γενικώς

3,54
(3,56) (3,51) 3,42 2,82 4,3

Στην εταιρεία μας οι αποκλίσεις των budgets 
χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της ικανότητας των 
managers στην πρόβλεψη

3,49
(3,37) (3,60) 3,07 2,72 3,3

Στην εταιρεία μας οι αποκλίσεις των budgets 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των υπευθύνων 
για τη μείωση κόστους του κάθε τμήματος / τομέα της 
επιχείρησης

3,88
(3,93) (3,84) - - -

Στηιείωση: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

Τέλος όσον αφορά το είδος των ανταμοιβών / κυρώσεων για την επίτευξη ή μη επίτευξη των 

στόχων, από τον πίνακα 4.24 προκύπτει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων πραγματοποιεί 

οικονομικές ανταμοιβές για την επίτευξη των στόχων του Ο.Π.
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Κεφάλαιο 4: Συζήτηση ευρημάτων

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

Πίνακας 4.24: Ανταμοιβές / κυρώσεις επίτευξης / μη επίτευξης των στόχων του Ο.Π. 
_______________ (ερώτημα 29)______________________________________________________

Αριθμός εταιρειών Ποσοστό
(συνολικά: 84) (%)

39 46,4
Οικονομικές (19) (20) (22,6) (23,8)

21 25,0
Ηθικές (10) (11) (11,9) (13,1)

15 17,9
Οικονομικές & Ηθικές (7) (8) (8,3) (9,6)

7 8,3
Καμία (4) (3) (4,8) (3,6)

Άλλο 2 2,4
0)0) 0,2) (1,2)

Σηιιείωσπ: Οι τιμές μέσα στις παρενθέσεις αφορούν τις μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα

• Σπουδαιότητα του Ο.Π.

Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορά τη σπουδαιότητα του Ο.Π. για την 

επιχείρηση, η οποία προσδιορίζεται από το βαθμό ωφέλειας της κατάρτισης και υλοποίησης του 

Ο.Π. σε σχέση με το συνεπαγόμενο κόστος για την επιχείρηση. Για την ερώτηση αυτή 

χρησιμοποιήθηκε μία κλίμακα Likert 5 βαθμών, από το “1=σχετικά ικανοποιητικός” (Σ.Ι.) έως 

το “5=πάρα πολύ ικανοποιητικός” (Π.Π.Ι.). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.25, 

όπου και φαίνεται ότι το 39,3% και το 31,0% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι ο βαθμός ωφέλειας 

του Ο.Π. είναι “πολύ ικανοποιητικός” και “ικανοποιητικός” αντίστοιχα, ενώ ο μέσος βαθμός 

ωφέλειας είναι 3,48. Επίσης από την αντίστοιχη ανάλυση των μικρομεσαίων και μεγάλων 

επιχειρήσεων προκύπτει ότι ο βαθμός ωφέλειας του Ο.Π. είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση 

των μεγάλων επιχειρήσεων.

Πίνακας 4.25: Βαθμός ωφέλειας της κατάρτισης και υλοποίτ σης του Ο.Π. ερώτημα 30)
Σ.Ι. Α.Ι. I Π.Ι. Π.Π.Ι. Μέσος βαθμός 

ωφέλειαςΑρ. (%) Αρ. (%) Αρ. (%) Αρ. (%) Αρ. (%)

Βαθμός ωφέλειας

Βαθμός ωφέλειας 
(μικρομεσαίες επιχ.)

Βαθμός ωφέλειας 
(μεγάλες επιχ.)

1 1,2

1 1,2

0 0,0

13 15,5

8 9,5

5 6,0

26 31,0

16 19,0

10 12,0

33 39,3

13 15,5

20 23,8

11 13,1

3 3,6

8 9,5

3,48

3,22

3,72

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συζήτηση των ευρημάτων αυτής της έρευνας, από την οποία 

προκύπτουν κάποια συμπεράσματα και μας προτρέπουν να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Τα 

συμπεράσματα και οι προτάσεις αυτές παρουσιάζονται στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο της 

εργασίας αυτής.
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5. Σύνοψη - Προτάσεις

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της εργασίας, σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να εξετάσει κατά 

κύριο λόγο τη σημασία και την αναγκαιότητα του Ο.Π. για τις ελληνικές επιχειρήσεις,, σε μία 

χρονική περίοδο που ο Ο.Π. επιδέχεται αρνητική κριτική για το αν μπορεί να αντεπεξέλθει στις 

αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή της δημοσκόπησης και πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής 

ταχυδρομικής αποστολής (e-mail) ενός ερωτηματολογίου στις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο 

Χ.Α.Α..

Από την έρευνα αυτή προκύπτουν πολλά συιιπεράσιιατα. εκ των οποίων τα κυριότερα είναι 

τα παρακάτω:

• Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων καταστρώνουν μακροπρόθεσμο 

πλάνο που καλύπτει 2 έως 3 έτη.

• Η συντριπτική πλειοψηφία τους καταρτίζει ετήσια προγράμματα, εκ των οποίων το 

πρόγραμμα πωλήσεων κατέχει τη σημαντικότερη θέση

• Οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα προγράμματα κυρίως για τη μεγιστοποίηση του 

κέρδους και τη μείωση του κόστους.

• Υπεύθυνος της διαδικασίας του Ο.Π. στις περισσότερες επιχειρήσεις είναι η επιτροπή Ο.Π. 

ενώ επικεφαλής της όλης διαδικασίας είναι ο Οικονομικός Διευθυντής

• Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων εφαρμόζουν το συμμετοχικό ή κατιτί το 

ενδιάμεσο προς συμμετοχικό Ο.Π.. Από τα αποτελέσματα προκύπτει μία θετική συσχέτιση 

μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και της τάσης για εφαρμογή του συμμετοχικού Ο.Π..

• Το κατώτερο επίπεδο συμμετοχής στον Ο.Π. των περισσότερων επιχειρήσεων είναι οι 

προϊστάμενοι.

• Η εμπειρία του προσωπικού της πλειοψηφίας των ελληνικών επιχειρήσεων αποτελεί 

σημαντικό κριτήριο για την πρόβλεψη των πωλήσεων.

• Οι αναφορές απόδοσης αποτελούν σημαντικό στοιχείο ελέγχου και μέτρησης της απόδοσης 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σημαντικότερος σκοπός τους είναι η αξιολόγηση των 

υπευθύνων για τη μείωση του κόστους του κάθε τμήματος / τομέα της επιχείρησης.

• Η ωφέλεια που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τον Ο.Π. είναι πολύ ικανοποιητική και 

σχετίζεται θετικά με το μέγεθος της επιχείρησης

Η έρευνα αυτή παρέχει στοιχεία της εφαρμογής και της σημασίας του Ο.Π. σε μία χώρα της 

Ε.Ε. δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σύγκρισης με άλλες χώρες - μέλη. Η σύγκριση αυτή επεκτείνεται 

και σε χώρες εκτός της Ε.Ε. (Νέα Ζηλανδία, Μαλαισία και Μπαχρέιν) καθώς ένα σημαντικό μέρος

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

Κεφάλαιο 5: Τελικά συμπεράσματα - Προτάσεις
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του ερωτηματολογίου αντλήθηκε από αντίστοιχες έρευνες στις χώρες αυτές. Επιπλέον η έρευνα 

αυτή είναι επίκαιρη καθώς όπως αναφέρθηκε παραπάνω πραγματοποιείται σε μία χρονική περίοδο, 

όπου η διαδικασία του Ο.Π. δέχεται αμφισβήτηση ως προς τη χρησιμότητά της, ενώ παράλληλα 

δίνει πολύτιμα στοιχεία στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό κύκλο της διοικητικής λογιστικής στην 

Ελλάδα για τη σημασία και την έκταση της εφαρμογής του Ο.Π..

Παρόλ’ αυτά θα πρέπει τα παραπάνω αποτελέσματα να ερμηνευθούν με προσοχή, καθώς g 

έρευνα έγει κάποιες αδυναμίες, όπως συμβαίνει λίγο πολύ με κάθε έρευνα. Η κύρια αδυναμία της 

μελέτης είναι το non-response bias καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να ήταν εντελώς διαφορετικά αν 

είχαν απαντήσει οι υπόλοιπες 218 επιχειρήσεις, ενώ δεν έγινε κάτι να βρεθεί η έκταση της διαφοράς 

των αποτελεσμάτων που θα προέκυπτε με τις απαντήσεις των εταιρειών αυτών. Μία άλλη αδυναμία 

της έρευνας είναι ότι το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό όλων των επιχειρήσεων της Ελλάδος, 

καθώς αναφέρεται μόνο στις επιχειρήσεις, που είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α., αποκλείοντας έτσι ένα 

μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων εκτός της έρευνας. Επιπρόσθετα, το δείγμα από το οποίο αντλούνται 

τα ευρήματα δεν είναι ομοιογενές, καθώς οι επιχειρήσεις προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς 

κλάδους.

Η παρούσα εργασία είναι σημαντική γιατί επιπρόσθετα δίνει τα ερεθίσματα για περαιτέρω 

μελλοντική έρευνα, γεγονός το οποίο τη καθιστά ακόμη πιο σημαντική. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, οι επιχειρήσεις που δεν είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. αποτελούν ένα σημαντικό σύνολο, 

που αποτελεί αντικείμενο πολύ σημαντικής έρευνας. Επίσης τα διάφορα στοιχεία του Ο.Π. 

(σχεδιασμός, έλεγχος, υποκίνηση, συμμετοχή, συντονισμός, αξιολόγηση της απόδοσης και 

ανταμοιβές) αποτελούν το καθένα ένα αντικείμενο το οποίο χρίζει μεγάλου ενδιαφέροντος για εις 

βάθος έρευνα. Τέλος η επίδραση των διάφορων μεταβλητών του εσωτερικού ή του εξωτερικού 

περιβάλλοντος των επιχειρήσεων στην εφαρμογή του Ο.Π. είναι επίσης ένα θέμα, σημαντικό για 

μελλοντική έρευνα.

Σαν επίλογο θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία που παραθέτει η παρούσα έρευνα για 

τη διαδικασία του Ο.Π. στις ελληνικές επιχειρήσεις συνθέτουν μία βάση δεδομένων - στοιχείων, η 

οποία ελπίζουμε μελλοντικά να ανανεωθεί και να εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία, τα οποία θα 

εξακολουθούν να δίνουν μία ξεκάθαρη εικόνα για το ρόλο και τη σπουδαιότητα του Ο.Π..
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Π3: Το συνοδευτικό γράμμα, το οποίο στάλθηκε με το ερωτηματολόγιο με e-mail
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις τσεκάροντας / ή συμπληρώνοντας σε κάθε 
περίπτωση την κατάλληλη απάντηση:

Α. Γ ενικές πλυ ροφορίες

Όνομα εταιρείας:______________________________________

Χαρακτηριστικά επιχείρησης:

Ο Οικογενειακή (τουλάχιστον το 51 % των μετοχών κατέχονται από συγγενικά πρόσωπα)
Ο Πολυμετοχική 
Ο Θυγατρική πολυεθνικής

Χαρακτηριστικά διοίκησης:

Ο Διοικούμενη από την οικογένεια
Ο Διοικούμενη από επαγγελματία CEO (Chief Executive Officer) (διευθύνοντα σύμβουλο)

Ονοματεπώνυμο ερωτώμενου:______________________________________

Θέση στην εταιρεία:______________________________________

Συνολική εργασιακή εμπειρία:_______

Χρονικό διάστημα εργασίας στην επιχείρηση:_______

Ηλικία: Ο μέχρι και 25 ετών

Ο από 25 έως και 35 ετών 

Ο από 35 έως και 45 ετών 

Ο από 45 ετών και πάνω

Συνολικό ενεργητικό της εταιρείας το έτος 2003 (Total assets value in 2003): €______________

Συνολικός αριθμός εργαζομένων:_______

Β. Σγεδιασιιός του budget (budget planning)

1. Διαμορφώνει η εταιρεία σας ένα μακροπρόθεσμο πλάνο; Ο Ναι Ο Όχι

2. Εάν η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ΝΑΙ, τότε ποιο είναι το χρονικό διάστημα που καλύπτει αυτό το 
πλάνο;

Ο 2 έως 3 έτη 

Ο 3 έως 5 έτη 

Ο πάνω από 5 έτη
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3. Εάν η απάντηση στο 1° ερώτημα είναι ΟΧΙ, τότε για ποιο ή ποιους λόγους δε διαμορφώνει;

4. Καταρτίζετε ετήσια προγράμματα (budgets); Ο Ναι Ο Όχι

5. Εάν η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ΟΧΙ, για ποιους λόγους δεν καταρτίζετε τέτοια προγράμματα; 

Ο Γιατί δεν παρέχουν καμία ωφέλεια

Ο Γ ιατί το κόστος τους ξεπερνά τις ωφέλειες τους 

Ο Γ ιατί η επιχείρησή μας δεν μπορεί να αντέξει το κόστος τους 

Ο Γιατί η επιχείρησή μας δε διαθέτει την απαραίτητη υποδομή 

Ο Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε__________________________________

6. Όσον αφορά τον υπεύθυνο της διαδικασίας του προγραμματισμού, ποιο από τα παρακάτω ισχύει;

Ο Υπάρχει στην εταιρεία σας επιτροπή (ετήσιου) οικονομικού προγραμματισμού (budget committee)

Ο Ορίζεται απλώς ένα άτομο για την όλη διαδικασία προγραμματισμού

7. Ποια θέση κατέχει στην εταιρεία ο επικεφαλής της όλης διαδικασίας του ετήσιου προγραμματισμού;

8. Θέτει η εταιρεία σας κατευθυντήριες γραμμές πριν από τη διαμόρφωση των προγραμμάτων;

Ο Ναι Ο Όχι

9. Ποιον μήνα του έτους αρχίζει η διαδικασία κατάρτισης του οικονομικού προγραμματισμού;

Ο Αύγουστο

Ο Σεπτέμβριο 

Ο Οκτώβριο

Ο Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε__________________________________

10. Κάθε φορά ο οικονομικός προγραμματισμός της επιχείρησής σας ξεκινά:

Ο Με βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό, στον οποίο συνήθως προστίθεται ένα ποσοστό δαπανών και εσόδων 

Ο Με βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό αφού ληφθούν υπόψη και οι νέες εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες 

που έχουν διαμορφωθεί ή προσδοκάται ότι θα διαμορφωθούν 

Ο Κυρίως με βάση τις τάσεις που διαμορφώνονται ή προσδοκάται ότι θα διαμορφωθούν 

Ο Από μηδενικό σημείο εκκίνησης (zero-based budgeting) σα να γίνεται για πρώτη φορά ο προγραμματισμός 

Ο Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε_____________________________________________________________________
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Ο

Ο

Ο

ο

Ο

Ο

ο

ο

ο

Παρακαλώ επισημάνετε τα επιμερους προγράμματα που καταρτίζει η επιχείρησή σας και το Βαθμό τοτισιαότηταε 
τουα

Αρκετά

χρήσιμο

1

Πρόγραμμα πωλήσεων Ο

Πρόγραμμα παραγωγής Ο

Πρόγραμμα αγορών α’ και β’ υλών Ο

Πρόγραμμα άμεσης εργασίας Ο

Πρόγραμμα Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων Ο

Πρόγραμμα εξόδων πωλήσεων Ο

Πρόγραμμα εξόδων διοικήσεως Ο

Πρόγραμμα ταμειακών εισροών & εκροών Ο

Προϋπολογιστικός ισολογισμός Ο

Προϋπολογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων q
χρήσεως

Αλλο πρόγραμμα:__________________________ Ο

Χρήσιμο
Πολύ

χρήσιμο

Πάρα πολύ 

χρήσιμο

Μεγίστης

χρησιμότητας

2 3 4 5

0 Ο Ο 0

Ο 0 0 Ο

0 Ο 0 Ο

ο 0 ο 0

0 0 ο ο

0 Ο ο 0

ο 0 ο ο

0 Ο ο 0

ο Ο ο 0

ο 0 ο 0

0 0 ο ο

12. Ποια ή ποιες από τις παρακάτω μεθόδους χρησιμοποιείτε για την πρόβλεψη των πωλήσεων κατά τη διαμόρφωση 

του προγράμματος;

Ο Στατιστικές μέθοδοι (statistical forecasting)

Ο Έρευνα αγοράς (market research)

Ο Υποκειμενικές εκτιμήσεις, βασιζόμενες στην εμπειρία του προσωπικού 

Ο Αλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε__________________________________

13. Κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος πραγματοποιείτε διαχωρισμό των σταθερών και των μεταβλητών εξόδων;

Ο Ναι Ο Όχι
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14. Τα προγράμματα έχουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους - σκοπούς. Παρακαλώ προσδιορίστε πόσο σημαντικός 

πιστεύετε ότι είναι καθένας από τους παρακάτω σκοπούς για την εταιρεία σας, χρησιμοποιώντας την παρακάτω 

βαθμολογική κλίμακα για τον κάθε σκοπό.

Για μελλοντική πρόβλεψη

Για να βοηθήσει τη μεγιστοποίηση του κέρδους

Ως ένας τρόπος επικοινωνίας της ανώτατης διοίκησης

με τα άλλα επίπεδα της επιχείρησης

Για μέτρηση της απόδοσης της επιχείρησης

Για τον προσδιορισμό των ανταμοιβών

Για να υποκινηθούν οι εργαζόμενοι για βελτίωση

Για τη μείωση του κόστους

Γ ια να υπάρξει έλεγχος της απόδοσης μέσω του

υπολογισμού και της ανάλυσης των αποκλίσεων

Αλλος, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε____________

Ασήμαντος Ουδέτερος Σημαντικός
Πολύ

σημαντικός

Πάρα πολύ 

σημαντικός

1 2 3 4 5

0 Ο Ο 0 Ο
0 Ο Ο Ο 0

ο Ο Ο Ο Ο

ο ο Ο 0 0
ο ο Ο ο 0
0 ο Ο ο ο
0 ο Ο ο 0

0 ο Ο ο ο

ο ο Ο ο 0

15. Διαμορφώνει η εταιρεία σας;

Ναι Όχι

Στατικά προγράμματα (static budgets) Ο Ο

Ελαστικά προγράμματα (flexible budgets) Ο Ο

Και τα δύο Ο Ο

16. Η διαδικασία κατάρτισης των επιμέρους προγραμμάτων είναι:

Ο Επιβαλλόμενη (imposed)

Ο Συμμετοχική (participative)

Ο Κατιτί το ενδιάμεσο (προς συμμετοχική)

Ο Κατιτί το ενδιάμεσο (προς επιβαλλόμενη)
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17. Εάν η διαδικασία κατάρτισης των επιμέρους προγραμμάτων είναι συμμετοχική (participative), τότε σε ποιον ή 

ποιους από τους παρακάτω λόγους οφείλεται η επιλογή του συμμετοχικού οικονομικού προγραμματισμού από την 

εταιρεία σας;

Ο Στο μεγάλο μέγεθος της εταιρείας 

Ο Στο βαθμό αποκέντρωσης της εταιρείας

Ο Στο βαθμό υποδομής σε ανθρώπινο (ικανότητα) & τεχνολογικό δυναμικό 

Ο Στο στυλ της ηγεσίας και την κουλτούρα της εταιρείας

Ο Στην ασύμμετρη πληροφόρηση, δηλ. στο γεγονός ότι τα στελέχη των κατώτερων επιπέδων έχουν συγκεντρωμένη 

πολύ περισσότερη πληροφόρηση - γνώση, σχετικά με το αντικείμενο του τομέα τους, από τη Διοίκηση 

Ο Αλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιήστε:_____________________________________________________________________

18. Εάν η διαδικασία κατάρτισης των επιμέρους προγραμμάτων είναι επιβαλλόμενη (imposed), τότε σε ποιον ή ποιους 

από τους παρακάτω λόγους οφείλεται η επιλογή του επιβαλλόμενου οικονομικού προγραμματισμού από την 

εταιρεία σας;

Ο Στο ότι η επιχείρηση είναι καινούρια 

Ο Στο ότι η επιχείρηση είναι μικρή σε μέγεθος

Ο Στο γεγονός ότι οι προϊστάμενοι των κατώτερων επιπέδων δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις οικονομικού 

προγραμματισμού

Ο Αλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιήστε:______________________________________________________________________

19. Εάν η διαδικασία είναι συμμετοχική, ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη της συμμετοχής στον 

οικονομικό προγραμματισμό;

Ο Είναι πιο ρεαλιστικός από τον επιβαλλόμενο προγραμματισμό 

Ο Αυξάνει το βαθμό αυτοδέσμευσης των συμμετεχόντων και παρέχει κίνητρα

Ο Παρέχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο, που εκφράζει τις προσδοκίες της ανώτατης διοίκησης και των κατώτερων 

στελεχών

Ο Επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ του προσωπικού, ως προς το ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι από την επιχείρηση στόχοι 

(goal congruence)

Ο Αλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιήστε:______________________________________________________________________
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20. Εάν η διαδικασία είναι επιβαλλόμενη, ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη της;

Ο Αποφεύγονται τα «παιχνίδια του προγραμματισμού» (budget games)

Ο Μειώνει τη πιθανότητα ανάμειξης άπειρων ή απληροφόρητων προϊστάμενων των κατώτερων επιπέδων, σχετικά με 

τον οικονομικό προγραμματισμό 

Ο Απαιτεί λιγότερο χρονικό διάστημα

Ο Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιήστε:_____________________________________________________________________

21. Εάν η διαδικασία κατάρτισης των επιμέρους προγραμμάτων είναι συμμετοχική (participative) ή κατιτί το 

ενδιάμεσο, τότε ποιο είναι το κατώτατο επίπεδο της συμμετοχής αυτής (π.χ. επίπεδο προϊστάμενων τμημάτων, 

επίπεδο προσωπικού σε θέσεις κλειδιά - key personnel); Παρακαλώ, προσδιορίστε επακριβώς.

22. Ποια από τις παρακάτω ενέργειες προτιμά η επιχείρησή σας, στην περίπτωση που οι υπεύθυνοι του κάθε 
προγράμματος παρουσιάζουν ένα υπερβολικό πρόγραμμα;

Ο Αυτόματη μείωση κατά ένα σταθερό ποσοστό

Ο Μείωση κατά ένα ποσοστό, το οποίο θεωρεί το ανώτατο management ως κατάλληλο

Ο Μείωση κατά ένα ποσοστό, το οποίο προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ του manager και του ανώτερού του 

Ο Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε______________________________________________________________________

23. “Οι υπεύθυνοι κατάρτισης των επιμέρους προγραμμάτων δεν πρέπει να έχουν μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση 

δικών τους budget, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να επιδιώξουν τη διαμόρφωση εύκολων budgets”. Συμφωνείτε με 

αυτή τη δήλωση; Παρακαλώ επιλέξτε τον ανάλογο βαθμό συμφωνία σας.

Διαφωνώ τελείως Διαφωνώ Αδιάφορο Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα

Ο Ο Ο Ο Ο

1 2 3 4 5
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Γ. Υλοποίηση του προγράμματος (budget implementation)

24. Τα παρακάτω αποτελούν κάποιες δηλώσεις σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος. Παρακαλώ επιλέξτε τον 
ανάλογο βαθμό συμφωνία σας, που αντιστοιχεί σε κάθε δήλωση.

Διαφωνώ
τελείως

1

Διαφωνώ

2

Αδιάφορο

3

Συμφωνώ

4

Συμφωνώ
απόλυτα

5

• Διατηρείται μεγάλος βαθμός μυστικότητας Ο 0 Ο Ο 0

• Στην εταιρεία υπάρχει διαθέσιμη μία καλή ροή 
πληροφοριών, όσον αφορά το budgeting

Ο 0 Ο Ο Ο

• Η δικαιοδοσία, που παρέχεται στους managers των 
κατώτερων επιπέδων, κατά την υλοποίηση των 
προγραμμάτων, είναι αποδοτική και 
αποτελεσματική

ο Ο 0 0 Ο

• Επιτυγχάνεται συντονισμός μεταξύ των διάφορων 
τμημάτων κατά την υλοποίηση του προγράμματος

ο 0 Ο 0 ο

A. 'EXcnroc - Σπουδαιότητα του budget

25. Ποιος ή ποιοι αξιολογούν τις αναφορές σχετικά με τις αποκλίσεις του budget;

Ο Οι διευθυντές των τμημάτων (departmental heads)

Ο Η επιτροπή οικονομικού προγραμματισμού (budget committee)

Ο Η ανώτατη διοίκηση (top management)

Ο Αλλος, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε__________________________________

26. Με ποια περιοδικότητα πραγματοποιούνται οι αναφορές της απόδοσης που σχετίζονται με το budget;

Ο Κάθε μήνα 

Ο Κάθε τρίμηνο 

Ο Κάθε εξάμηνο

Ο Αλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε__________________________________
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27. Τα παρακάτω αποτελούν κάποιες δηλώσεις σχετικά με τις αποκλίσεις του budget. Παρακαλώ επιλέξτε τον ανάλογο 
βαθμό συμφωνία σας, που αντιστοιχεί σε κάθε δήλωση.

Διαφωνώ
τελείως

1

Διαφωνώ

2

Αδιάφορο

3

Συμφωνώ

4

Συμφωνώ
απόλυτα

5

• Στην εταιρεία μας οι αποκλίσεις των budgets 
χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της ικανότητας 
των managers γενικώς

0 Ο 0 Ο 0

• Στην εταιρεία μας οι αποκλίσεις των budgets 
χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της ικανότητας 
των managers στην πρόβλεψη

ο Ο Ο Ο Ο

• Στην εταιρεία μας οι αποκλίσεις των budgets 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των 
υπευθύνων για τη μείωση κόστους του κάθε

ο Ο Ο Ο 0

τμήματος / τομέα της επιχείρησης

28. Με ποια από τις παρακάτω μορφές παραδίδονται οι αναφορές απόδοσης (performance reports) στους άμεσα 
υπεύθυνους του κάθε προγράμματος (budget holders);

Ο Παρουσιάζονται μόνο τα κόστη που είναι ελεγχόμενα (controllable) από τον αντίστοιχο manager 

Ο Παρουσιάζονται τόσο τα ελεγχόμενα (controllable) όσο και τα μη ελεγχόμενα (non-controllable) κόστη, και μάλιστα 

διακριτά χωριζόμενα

Ο Παρουσιάζονται τόσο τα ελεγχόμενα (controllable) όσο και τα μη ελεγχόμενα (non-controllable) κόστη, αλλά δεν 

υφίσταται διαχωρισμό τους

Ο Οι υπεύθυνοι έκαστου προγράμματος (budget holders) δεν παραλαμβάνουν αναφορές απόδοσης

29. Τι είδους ανταμοιβές / κυρώσεις πραγματοποιούνται στην εταιρεία σας στην περίπτωση επίτευξης / μη επίτευξης 
των στόχων του budget;

Ο Οικονομικές 

Ο Ηθικές

Ο Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε__________________________________

30. Ποιος είναι γενικά ο βαθμός ωφέλειας της κατάρτισης και υλοποίησης του οικονομικού προγραμματισμού σε σχέση 
με το συνεπαγόμενο κόστος στην εταιρεία σας. Παρακαλώ επιλέξτε τον ανάλογο βαθμό.

Σχετικά
ικανοποιητικός

Αρκετά
ικανοποιητικός Ικανοποιητικός Πολύ

ικανοποιητικός
Πάρα πολύ 

ικανοποιητικός

0 Ο Ο 0 0

1 2 3 4 5
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Κάποια σχόλια που θα θέλατε να προσθέσετε, σχετικά με τις διαδικασίες του budgeting στην εταιρεία σας και το οποίο 
δε περιλήφθηκε στο ερωτηματολόγιο αυτό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Π1 : Ερωτηματολόγιο
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας / ή συμπληρώνοντας σε κάθε 
περίπτωση την κατάλληλη απάντηση:

Α. Γενικές πληροφορίες

Όνομα εταιρείας:

Χαρακτηριστικά επιχείρησης:
Ο Οικογενειακή (τουλάχιστον το 51% των μετοχών κατέχονται από συγγενικά πρόσωπα) 
Ο Πολυμετοχική ■
Ο Θυγατρική πολυεθνικής - s

Χαρακτηριστικά διοίκησης: παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

Ονοματεπώνυμο ερωτώμενου: ||

Θέση στην εταιρεία:

Συνολική εργασιακή εμπειρία: BHHi έτη

Χρονικό διάστημα εργασίας στην επιχείρηση: έτη

Ηλικία: παρακάλω επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

Συνολικό ενεργητικό της εταιρείας το έτος 2003 (Total assets value in 2003): € 

Συνολικός αριθμός εργαζομένων:

Β. Σγεδιασιιός του budget (budget planning)

1. Διαμορφώνει η εταιρεία σας ένα μακροπρόθεσμο πλάνο; παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

2. Εάν η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ΝΑΙ, τότε ποιο είναι το χρονικό διάστημα που καλύπτει αυτό το 
πλάνο; παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

3. Εάν η απάντηση στο 1° ερώτημα είναι ΟΧΙ, τότε για ποιο ή ποιους λόγους δε διαμορφώνει;

4. Καταρτίζετε ετήσια προγράμματα (budgets); παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω
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5. Εάν η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ΟΧΙ, για ποιους λόγους δεν καταρτίζετε τέτοια προγράμματα;

• Γιατί δεν παρέχουν καμία ωφέλεια

• Γιατί το κόστος τους ξεπερνά τις ωφέλειες τους ϋ
• Γ ιατί η επιχείρησή μας δεν μπορεί να αντέξει το κόστος τους -

• Γιατί η επιχείρησή μας δε διαθέτει την απαραίτητη υποδομή

• Αλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε: \

6. Όσον αφορά τον υπεύθυνο της διαδικασίας του προγραμματισμού, ποιο από τα παρακάτω ισχύει;

• Υπάρχει στην εταιρεία σας επιτροπή (ετήσιου) οικονομικού προγραμματισμού (budget committee) 1

• Ορίζεται απλώς ένα άτομο για την όλη διαδικασία προγραμματισμού

7. Ποια θέση κατέχει στην εταιρεία ο επικεφαλής της όλης διαδικασίας του ετήσιου προγραμματισμού;

8. Θέτει η εταιρεία σας κατευθυντήριες γραμμές πριν από τη διαμόρφωση των προγραμμάτων;
παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

9. Ποιον μήνα του έτους αρχίζει η διαδικασία κατάρτισης του οικονομικού προγραμματισμού; 

παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε : BUfl

10. Κάθε φορά ο οικονομικός προγραμματισμός της επιχείρησής σας ξεκινά:

• Με βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό, στον οποίο συνήθως προστίθεται ένα ποσοστό δαπανών και εσόδων ; - j

• Με βάση τον προηγούμενο προγραμματισμό αφού ληφθούν υπόψη και οι νέες εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες που 

έχουν διαμορφωθεί ή προσδοκάται ότι θα διαμορφωθούν m
• Κυρίως με βάση τις τάσεις που διαμορφώνονται ή προσδοκάται ότι θα διαμορφωθούν m

• Από μηδενικό σημείο εκκίνησης (zero-based budgeting) σα να γίνεται για πρώτη φορά ο προγραμματισμός

• Αλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε: ff
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11. Παρακαλώ επισημάνετε τα επιμέρους προγράμματα που καταρτίζει η επιχείρησή σας και το Βαθιιό τοιισιαότιιταε 
τουε

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Π2 : Ερωτηματολόγιο (e-mail)

• -ί Πρόγραμμα πωλήσεων Βαθμός χρησιμότητας

• - Πρόγραμμα παραγωγής Βαθμός χρησιμότητας

• -ύ Πρόγραμμα αγορών α’ και β’ υλών Βαθμός χρησιμότητας

• ||§ Πρόγραμμα άμεσης εργασίας Βαθμός χρησιμότητας

• ■-! Πρόγραμμα Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων Βαθμός χρησιμότητας

• -3 Πρόγραμμα εξόδων πωλήσεων Βαθμός χρησιμότητας

• Πρόγραμμα εξόδων διοικήσεως Βαθμός χρησιμότητας

• iff Πρόγραμμα ταμειακών εισροών & εκροών ΒάθΒι^^^^Ηττ^
• ϊί§§ Προϋπολογιστικός ισολογισμός Βαθμός χρησιμότητας

• - Προϋπολογιστική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Βαθμός χρησιμότητας

• Άλλο πρόγραμμα |§|Η ξ Βαθμός χρησιμότητας

Ποια ή ποιες από τις παρακάτω μεθόδους χρησιμοποιείτε για την πρόβλεψη των πωλήσεων kc 

του προγράμματος;

• Στατιστικές μέθοδοι (statistical forecasting) -

• Έρευνα αγοράς (market research) -

• Υποκειμενικές εκτιμήσεις, βασιζόμενες στην εμπειρία του προσωπικού

• Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε: |

13. Κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος πραγματοποιείτε διαχωρισμό των σταθερών και των μεταβλητών εξόδων;
παρακαλώ επιλεξτε ένα από τα παρακάτω

14. Τα προγράμματα έχουν κάποιους συγκεκριμένους στόχους - σκοπούς. Παρακαλώ προσδιορίστε πόσο σημαντικός 

πιστεύετε ότι είναι καθένας από τους παρακάτω σκοπούς για την εταιρεία σας, χρησιμοποιώντας την παρακάτω 

βαθμολογική κλίμακα για τον κάθε σκοπό.

• Για μελλοντική πρόβλεψη Βαθμός σημαντικότητας

• Για να βοηθήσει τη μεγιστοποίηση του κέρδους Βαθμός σημαντικότητας

• Ως ένας τρόπος επικοινωνίας της ανώτατης διοίκησης με τα άλλα επίπεδα της 

επιχείρησης Βαθμός σημαντικότητας

• Για μέτρηση της απόδοσης της επιχείρησης Βαθμός σημαντικότητας

• Για τον προσδιορισμό των ανταμοιβών Βαθμός σημαντικότητας

• Για να υποκινηθούν οι εργαζόμενοι για βελτίωση Βαθμός σημαντικότητας

• Για τη μείωση του κόστους Βαθμός σημαντικότητας

• Για να υπάρξει έλεγχος της απόδοσης μέσω του υπολογισμού και της ανάλυσης 

των αποκλίσεων Βαθμός σημαντικότητας

• Αλλο: Βαθμός σημαντικότητας
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15. Διαμορφώνει η εταιρεία σας;

• Στατικά προγράμματα (static budgets) παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

• Ελαστικά προγράμματα (flexible budgets) παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

• Και τα δύο παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

16. Η διαδικασία κατάρτισης των επιμέρους προγραμμάτων είναι: παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

17. Εάν η διαδικασία κατάρτισης των επιμέρους προγραμμάτων είναι συμμετοχική (participative), τότε σε ποιον ή 

ποιους από τους παρακάτω λόγους οφείλεται η επιλογή του συμμετοχικού οικονομικού προγραμματισμού από την 

εταιρεία σας;

• Στο μεγάλο μέγεθος της εταιρείας &

• Στο βαθμό αποκέντρωσης της εταιρείας -

• Στο βαθμό υποδομής σε ανθρώπινο (ικανότητα) & τεχνολογικό δυναμικό

• Στο στυλ της ηγεσίας και την κουλτούρα της εταιρείας

• Στην ασύμμετρη πληροφόρηση, δηλ. στο γεγονός ότι τα στελέχη των κατώτερων επιπέδων έχουν συγκεντρωμένη πολύ 

περισσότερη πληροφόρηση - γνώση, σχετικά με το αντικείμενο του τομέα τους, από τη Διοίκηση

• Αλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιήστε: ||

18. Εάν η διαδικασία κατάρτισης των επιμέρους προγραμμάτων είναι επιβαλλόμενη (imposed), τότε σε ποιον ή ποιους 

από τους παρακάτω λόγους οφείλεται η επιλογή του επιβαλλόμενου οικονομικού προγραμματισμού από την 

εταιρεία σας;

• Στο ότι η επιχείρηση είναι καινούρια 1§§

• Στο ότι η επιχείρηση είναι μικρή σε μέγεθος · - „

• Στο γεγονός ότι οι προϊστάμενοι των κατώτερων επιπέδων δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις οικονομικού 

προγραμματισμού Η
• Αλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιήστε: H

19. Εάν η διαδικασία είναι συμμετοχική, ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη της συμμετοχής στον 

οικονομικό προγραμματισμό;

• Είναι πιο ρεαλιστικός από τον επιβαλλόμενο προγραμματισμό ·ί

• Αυξάνει το βαθμό αυτοδέσμευσης των συμμετεχόντων και παρέχει κίνητρα “-Ι*

• Παρέχει ένα κοινωνικό συμβόλαιο, που εκφράζει τις προσδοκίες της ανώτατης διοίκησης και των κατώτερων 

στελεχών Μ
• Επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ του προσωπικού, ως προς το ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι από την επιχείρηση στόχοι 

(goal congruence) !§§

• Αλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιήστε:
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20. Εάν η διαδικασία είναι επιβαλλόμενη, ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη της;

• Αποφεύγονται τα «παιχνίδια του προγραμματισμού» (budget games)

• Μειώνει τη πιθανότητα ανάμειξης άπειρων ή απληροφόρητων προϊστάμενων των κατώτερων επιπέδων, σχετικά με τον 

οικονομικό προγραμματισμό

• Απαιτεί λιγότερο χρονικό διάστημα ; :- i

• Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιήστε: | §f

21. Εάν η διαδικασία κατάρτισης των επιμέρους προγραμμάτων είναι συμμετοχική (participative) ή κατιτί το 

ενδιάμεσο, τότε ποιο είναι το κατώτατο επίπεδο της συμμετοχής αυτής (π.χ. επίπεδο προϊστάμενων τμημάτων, 

επίπεδο προσωπικού σε θέσεις κλειδιά - key personnel); Παρακαλώ, προσδιορίστε επακριβώς.

22. Ποια από τις παρακάτω ενέργειες προτιμά η επιχείρησή σας, στην περίπτωση που οι υπεύθυνοι του κάθε 
προγράμματος παρουσιάζουν ένα υπερβολικό πρόγραμμα;

• Αυτόματη μείωση κατά ένα σταθερό ποσοστό

• Μείωση κατά ένα ποσοστό, το οποίο θεωρεί το ανώτατο management ως κατάλληλο §5

• Μείωση κατά ένα ποσοστό, το οποίο προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ του manager και 

του ανώτερού του Η
• Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιήστε: J

23. “Οι υπεύθυνοι κατάρτισης των επιμέρους προγραμμάτων δεν πρέπει να έχουν μεγάλη επιρροή στη διαμόρφωση 

δικών τους budget, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να επιδιώξουν τη διαμόρφωση εύκολων budgets”. Συμφωνείτε με 

αυτή τη δήλωση; Παρακαλώ επιλέξτε τον ανάλογο βαθμό συμφωνία σας. παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

Γ. Υλοποίηση του προγράμματος (budget implementation)

24. Τα παρακάτω αποτελούν κάποιες δηλώσεις σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος. Παρακαλώ επιλέξτε τον
ανάλογο βαθμό συμφωνία σας, που αντιστοιχεί σε κάθε δήλωση.

• Διατηρείται μεγάλος βαθμός μυστικότητας παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

• Στην εταιρεία υπάρχει διαθέσιμη μία καλή ροή πληροφοριών, όσον αφορά το 
budgeting παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

• Η δικαιοδοσία που παρέχεται στους managers των κατώτερων επιπέδων, κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων, 
είναι αποδοτική και αποτελεσματική παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω •

• Επιτυγχάνεται συντονισμός μεταξύ των διάφορων τμημάτων κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω
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Α. Έλεγγος - Σπουδαιότητα του budget

25. Ποιος ή ποιοι αξιολογούν τις αναφορές σχετικά με τις αποκλίσεις του budget;

• Οι διευθυντές των τμημάτων (departmental heads) - ,

• Η επιτροπή οικονομικού προγραμματισμού (budget committee)

• Η ανώτατη διοίκηση (top management)

• Αλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε: |

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Π2 : Ερωτηματολόγιο (e-mail)

26. Με ποια περιοδικότητα πραγματοποιούνται οι αναφορές της απόδοσης που σχετίζονται με το budget;
παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω 
Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε : fH

27. Τα παρακάτω αποτελούν κάποιες δηλώσεις σχετικά με τις αποκλίσεις του budget. Παρακαλώ επιλέξτε τον ανάλογο
βαθμό, που αντιστοιχεί σε κάθε δήλωση.

• Στην εταιρεία μας οι αποκλίσεις των budgets χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της 
ικανότητας των managers παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

• Στην εταιρεία μας οι αποκλίσεις των budgets χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της ικανότητας των managers στην 
πρόβλεψη παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

• Στην εταιρεία μας οι αποκλίσεις των budgets χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των υπευθύνων για τη μείωση 
κόστους του κάθε τμήματος / τομέα της επιχείρησης παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

28. Με ποια από τις παρακάτω μορφές παραδίδονται οι αναφορές απόδοσης (performance reports) στους άμεσα 
υπεύθυνους του κάθε προγράμματος (budget holders);

• Παρουσιάζονται μόνο τα κόστη που είναι ελεγχόμενα (controllable) από τον αντίστοιχο manager
• Παρουσιάζονται τόσο τα ελεγχόμενα (controllable) όσο και τα μη ελεγχόμενα (non-controllable) κόστη, και μάλιστα 

διακριτά χωριζόμενα
• Παρουσιάζονται τόσο τα ελεγχόμενα (controllable) όσο και τα μη ελεγχόμενα (non-controllable) κόστη, αλλά δεν 

υφίσταται διαχωρισμό τους |5§
• Οι υπεύθυνοι έκαστου προγράμματος (budget holders) δεν παραλαμβάνουν αναφορές απόδοσης

29. Τι είδους ανταμοιβές / κυρώσεις πραγματοποιούνται στην εταιρεία σας στην περίπτωση επίτευξης / μη επίτευξης 
των στόχων του budget;
παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω 
Άλλο, παρακαλώ συγκεκριμενοποιείστε : 11|11|

30. Ποιος είναι γενικά ο βαθμός ωφέλειας της κατάρτισης και υλοποίησης του οικονομικού προγραμματισμού σε σχέση 
με το συνεπαγόμενο κόστος στην εταιρεία σας. Παρακαλώ επιλέξτε τον ανάλογο βαθμό, 
παρακαλώ επιλέξτε ένα από τα παρακάτω
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Κάποια σχόλια που θα θέλατε να προσθέσετε, σχετικά με τις διαδικασίες του budgeting στην εταιρεία σας και το οποίο 
δε περιλήφθηκε στο ερωτηματολόγιο αυτό
(Any comments would you like to provide on budgeting practices in your company)

78



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Π3 : Συνοδευτικό γράμμα

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνιΐίή περίπτωση”

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Υπόψη: Οικονομικού Διευθυντή
ή Υπεύθυνου Κατάρτισης Προϋπολογισμού

Αγαπητή κυρία / κύριε,

Ονομάζομαι Γεώργιος Μουζεβίρης και είμαι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάζομαι στο Τμήμα Έρευνας & 

Ανάπτυξης της Kleemann Hellas εδώ και 4,5 χρόνια.

Στα πλαίσια των απαιτήσεων του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.) του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, στο οποίο είμαι τελειόφοιτος, έχω 

αναλάβει ως διπλωματική εργασία έρευνα που αφορά την έκταση, σημασία και τρόπο υλοποίησης 

του Οικονομικού Προγραμματισμού (budgeting) από τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο 

Χ.Α.Α.. Ως εκ τούτου, θερμά σας παρακαλώ όπως απαντήσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο που σας 

αποστέλλω, βοηθώντας με αποφασιστικά στην προσπάθεια ολοκλήρωσης των σπουδών μου.

Θα ήθελα να σας τονίσω ότι το ερωτηματολόγιο αυτό στοχεύει στην άντληση ποιοτικών και όχι 

ποσοτικών στοιχείων από την επιχείρησή σας, και η συμπλήρωσή του δε θα σας πάρει πάνω από 20 

- 30 λεπτά της ώρας, όπως και ότι οι απαντήσει σας θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές και ιιε 

κανένα τρόπο δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθούν.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή του 

μέσω e-mail. Παρακαλώ πριν συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο (EMAIL-QUESTIONNAIRE, 

doc), αποθηκεύατε το στον υπολογιστή σας. Ανοίξτε το σωσμένο αρχείο και συμπληρώστε το. Η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι εφικτή μόνο στα σημεία με κίτρινο φόντο. Μετά τη 

συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου, αποθηκεύατε τις αλλαγές και στείλτε το στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση gmouz@kleemann.gr.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας και τη συμβολή σας στο δύσκολο έργο μου. 

Με εκτίμηση,

Γ εώργιος Μουζεβίρης
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ΛΙΣΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α (κατά tic 9/2/2004)

α/α ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. ALBIO HOLDINGS A Ε.

2. ALFA ALFA ENERGY A.B.E.E.

3. ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ A.E.

4. ALPHA BANK A.E.

5. ALPHA LEASING A.E.

6. ALPHA TRUST - ASSET MANAGER FUND A.E.E.X.

7. ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ A.E.E.X.

8. ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ A.E.

9. ALSINCO A.E.

10. ALTEC A.B.E.E.

11. ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ A.E.E.X.

12. ARROW A.E.E.X.

13. AS COMPANY A.E.

14. ASPIS BANK A.E.

15. AUTOHELLAS (HERTZ) A.T.E.E.

16. AXON A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

17. BYTE COMPUTER A.B.E.E.

18. C.P.I. A.E.

19. CARDICO A.E.B E.

20. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ A.E.

21. CHIPITA INTERNATIONAL A.B.&E.E.

22. COCA - COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ A.E.

23. COMM GROUP A.E.

24. COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ A.B.E.E.

25. CONNECTION A.E.E.

26. COSMOS A.B.E.E.

27. COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.

28. CYCLON ΕΛΛΑΣ A.E.

29. DATAMEDIA A.E.

30. DELTA SINGULAR Α.Ε.Π.

31. DOMUS A.E.E.X.

32. EFG EUROBANK ERGASIAS ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.

33. ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

34. ELMEC SPORT A.B.E.T.E.

35. EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.

36. EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ A.E.E.X.

37. EUROMEDICA A.E.
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38. EVEREST Α.Ε.

39. F.G. EUROPE Α.Ε.

40. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.&Ε.Ε.

41. FANCO Α.Ε.

42. FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

43. FINTEXPORT Α.Β.Ε.Ε.

44. FITCO Α.Ε.

45. FLEXOPACK Α.Ε.

46. FOLLI-FOLLIE Α.Β.&Ε.Ε.

47. FORTHNET Α.Ε.

48. FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.

49. GLOBE Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

50. GOODY'S Α.Ε.

51. HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.

52. HITECH SNT Α.Ε.

53. HYATT REGENCY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

54. IMPERIO FORWARDING AGENT Α.Ε.

55. INFO QUEST Α.Ε.B E.

56. INFORMER Α.Ε B E.

57. INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.

58. INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ A.E.E.X.

59. INTERSONIC A.E.

60. INTRACOM A.E.

61. ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ A.E.B.E.

62. IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS A.E.

63. J & Ρ-ΑΒΑΞ A.E.

64. JUMBO A.E.
65. KEGO A.E.

66. LAM DA DEVELOPMENT A.E.

67. LAVIPHARM A.E.

68. LOGICDIS A.E.

69. MARFIN CLASSIC A.E.E.X.

70. MEDICON HELLAS A.E.

71. MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

72. MICROLAND COMPUTERS A.E.&B.E.

73. MICROMEDIA ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ A.E.

74. MINERVA ΑΦΟΙ 1. & B. ΛΑΔΕΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ A.E.

75. MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E.
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76. MODA BAGNO Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ Α.Ε.

77. MULTI RAMA Α.Ε.Β.Ε.

78. NEW MILLENNIUM INVESTMENTS A.E.E.X.

79" NEWSPHONE HELLAS A.E.E.

80. NEXANS ΕΛΛΑΣ A B E.

81. NEXUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ A.E.E.X.

82. NOTOS COM. HOLDINGS A.E.

83. OLYMPIC CATERING A.E.

84. OPTIMA A.E.E.X.

Q5. PAPERPACK -1. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ A.B.E.E.

86. PC SYSTEMS A.E.

87. PLIAS A.B.&E.E.

88. PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.

89. QUALITY & RELIABILITY A.E.

90. RAINBOW COMPUTER A.E.

91. REDS A.E.

92. RILKEN A.E.

93. S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ A.E.

94. SANYO ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

95. SATO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Ε.

96. SEAFARM IONIAN Α.Ε.

97. SEX-FORM Α.Ε.

98. SPACE HELLAS Α.Ε.

99. SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

100. STABILTON Α.Ε.

101. UNIBRAIN Α.Ε.

102. UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.

103. VETERINA.B.E.E.

104. VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

105. VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.

106. Α.Β.Ε.Π.Ε. Α.Ε. ΒΑΡΑΓΚΗΣ

107. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

108. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

109. ΑΕΓΕΚΑ.Ε.

110. ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.

111. ΑΙΟΛΙΚΗ A.E.E.X.

112. ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

113. ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ A.E.E.X.

114. ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
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115. ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.

116. ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

117. ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.&Ε.Ε.

118. ΑΛΜΑ-ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε.

119. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ B E.Α.Ε.

120. ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.

121. ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.

122. ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.

123. ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

124. ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

125. ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ, ΑΦΟΙ, ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.

126. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

127. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.

128. ΑΣΤΡΑ Α.Ε.Ε.Χ.

129. ΑΤΛΑΝΤΙΚ SUPER MARKET Α.Ε.Ε.

130. ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.

131. ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

132. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.

133. ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.

134. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ

135. ΒΑΡΔΑΣ Α.Ε.&Β.Ε.

136. ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

137. ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.

138. ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.

139. ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

140. ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.

141. ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.

142. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.

143. ΒΩΒΟΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

144. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

145. ΓΕΚΕ Α.Ε.

146. ΓΕΝΕΡ Α.Ε.

147. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.

148. ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Γ.Ε.Κ. Α.Ε.

149. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

150. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.

151. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

152. ΓΚΑΛΗΣ, ΝΙΚ., ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤ. & ΠΡΟΣΤ. ΕΝΗΛ. Α.Ε.

153. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.

83



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Π4 : Λίστα εταιρειών

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

α/α ΕΤΑΙΡΕΙΑ

154. Δ Α Ν Ε. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.

155. ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

156. ΔΑΡΙΓΚ, 0., & ΣΙΑ Α.Β.Ν.Ε.

157. ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε.

158. ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

159. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

160. ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.

161. ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

162. ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.

163. ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

164. ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.

165. ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.

166. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε.

167. ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

168. ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.

169. ΕΔΡΑΣΗ - ΧΡ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.

170. ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

171. ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.

172. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

173. ΕΘΝΙΚΗ, Η, Α.Ε.Ε.Γ.Α.

174. ΕΙΚΟΝΑ-ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.

175. ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

176. ΕΛΑΙΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

177. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

178. ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

179. ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.

180. ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.

181. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

182. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.

183. ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ Α.Ε.

184. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

185. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

186. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

187. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.&Ε.Ε.

188. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

189. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.

190. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.

191. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

192. EATON ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

84



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Π4 : Λίστα εταιρειών

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤA ΤΟΥ: Η ελληνική περίπτωση”

αία ΕΤΑΙΡΕΙΑ

193. ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

194. ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.

195. ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.

196. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.

197. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

198. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.&Β.Ε.

199. ΕΜΦΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

200. ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.M E E T.

201. ΕΞΕΛΙΞΗ A.Ε.Ε.Χ.

202. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

203. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

204. ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε.

205. ΕΡΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

206. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ) Α.Ε.

207. ΕΤΕΜ Α.Ε.

208. ΕΤΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΜΕΤΑΞΗΣ Α.Ε.

209. ΕΥΑΘ Α.Ε.

210. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.

211. ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

212. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

213. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

214. ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

215. ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.

216. ΖΑΜΠΑΑ.Ε.

217. ΖΗΝΩΝ Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

218. ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε.

219 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.

220. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΓΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

221. ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.

222. ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

223. ΙΑΣΩ Α.Ε.

224. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.

225. ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

226. ΙΜΑΚΟ MEDIA Α.Ε.

227. ΙΝΤΕΑΑ ΟΜΙΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

228. ΙΝΤΕΡΤΕΚ A Ε.

229. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

230. ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

231. ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
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232. ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

233. ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

234. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Η, Α.Ε.

235. ΚΑΛΠΙΝΗΣ, A., - Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

236. ΚΑΝΑΚΗΣ, ΣΤ., Α.Β.Ε.Ε.

237. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

238. ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.

239. ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

240. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.

241. ΚΑΤΣΕΛΗ, ΧΡ., ΥΙΟΙ, Α.Β.Ε.Ε.

242. ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

243. ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

244. ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε

245. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

246. ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

247. ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.

248. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

249. ΚΟΡ-ΦΙΛ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

250. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ, Χ„ ΑΦΟΙ, Α.Ε.&Β.Ε.

251. ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

252. ΚΡΕ.ΚΑ ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ Α.Ε.

253. ΚΡΕΤΑΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.

254. ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

255. ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.

256. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

257. ΚΥΠΡΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΛΤΔ

258. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Α.Ν.Ε.

259. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Σ. Δ., & ΥΙΟΣ Α.Ε. "YALCO"

260. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, Π., Α.Ε.Β.Ε.

261. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.

262. ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

263. ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

264. ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

265. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ, Ν„ Α.Ε.

266. ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

267. ΜΑΟΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

268. ΜΑΙΛΛΗΣ, Μ. 1., Α.Ε.Β.Ε.

269. ΜΑΞΙΜ Κ. Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

270. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.&Ε.Ε.
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271. ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ, ΑΦΟΙ, Α.Τ.Ε.

272. ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΧΡ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

273. ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

274. ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

275. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

276. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

277. ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

278. ΜΟΥΖΑΚΗΣ, ΕΛ. Δ„ Α.Ε.Β.Ε.ΜΕ.

279. ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.

280. ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

281. ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

282. ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

283. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, X., & ΥΙΟΣ Α.Ε.

284. ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

285. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, 1., & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.

286. ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

287. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

288. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

289. ΝΑΚΑΣ, Φ., ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α.Ε.

290. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

291. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Α Ν Ε Κ.)

292. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.

293. ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε

294. ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ. Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

295. ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΕΑ Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ

296. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

297. ΝΙΚΑΣ, Π. Γ., Α.Β.Ε.Ε.

298. ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.

299. ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

300. ΞΙΦΙΑΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

301. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

302. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

303. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

304. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε.

305. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

306. Π & Κ. Α.Ε.Ε.Χ.

307. ΠΑΙΡΗΣ, Ε„ Α.Β.Ε.Ε.

308. ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

309. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ
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310. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

311. ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING Α.Ε.

312. ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ, Α.Ε.

313. ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

314. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ, Α. Γ„ Α.Ε.

315. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π., Α.Ε.&Β.Ε.

316. ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

317. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.B E.

318. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

319. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.&Ε.Ε.

320. ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

321. ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

322. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

323. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.

324. ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε.

325. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε.

326. ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.

327. ΡΙΝΤΕΝΚΟ Α.Ε.

328. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

329. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.&Ε.Ε.

330. ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.

331. ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε.Γ.Ε.

332. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.

333. ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

334. ΣΤΡΙΝΤΖΗ, ΓΡΑΜΜΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

335. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

336. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

337. ΤΑΣΟΓΛΟΥ, ΣΠ„ "DELONGHI" Α.Ε.

338. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ, X. Κ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

339. ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.

340. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

341. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

342. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

343. ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ MIX. ΤΡΑΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε.

344. ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

345. TITAN Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

346. ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

347. ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

348. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.
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349. ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

350. ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

351. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

352. ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

353. ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε.

354. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS Α.Ε.
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