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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
  

Τα τελευταία έτη ιδιαίτερος λόγος γίνεται για ένα νέο είδος περιουσιακών 

στοιχείων των επιχείρησεων, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία παρά το γεγονός 

οτι δεν έχουν υλική υπόσταση, προσδίδουν ιδιαίτερη αξία στις επιχειρήσεις, σε μερικές 

περιπτώσεις μάλιστα αξίας που ξεπερνά ακόμη σε σημασία και την αξία των υλικών 

περιουσιακών στοιχείων, όπως των παγίων. Στη σύγχρονη οικονομία που χαρακτηρίζεται 

από τη γνώση και τις γρήγορες μεταβολές που πραγματοποιούνται στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον, οι οργανισμοί δεν είναι ικανοί να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα τους βασιζόμενοι αποκλειστικά στα παραδοσιακά υλικά περιουσιακά 

στοιχεία τους. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Ενώ τα πάγια μπορούν να αποκτηθούν και να αντιγραφούν 

γρήγορα και από τους ανταγωνιστές, τα άυλα, αντίθετα δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον 

άμεσα να αφαιρέσουν το πλεονέκτημα της πρωτοπορίας από τις επιχειρήσεις που 

προηγούνται. 

 Η μεγάλη αυτή σημασία και αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι 

εμφανής ακόμη και από τη μεγάλη διαφορά που παρατηρείται μεταξύ της λογιστικής 

αξίας των επιχειρήσεων, η οποία δεν καταφέρνει να αποτυπώσει τα περιουσιακά αυτά 

στοιχεία, και την πραγματικής αγοραστικής αξίας τους. Η διαφορά αυτή αποδίδεται 

στους μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες. Η μεγάλη σημασία τους λοιπόν έχει 

οδηγήσει τους διευθυντές αλλά και τους συγγραφείς να ασχοληθούν με τα άυλα 

περιουσικά στοιχεία, με βασική επιδίωξη την καλύτερη απόδοση τους σε οικονομικές 

αξίες, αλλά κυρίως στη βελτιστοποίηση της δυνατότητας διοίκησης και κατά συνέπεια 

μέγιστης απόδοσης τους.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναλυτική μελέτη των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων  μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η οποία σημειώνει 

σημαντική πρόοδο και εξέλιξη κατα τη διάρκεια των τελευτάιων ετών. Στο πρώτο μέρος 

πραγματοποιείται μία προσπάθεια λεπτομερούς ορισμού των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, με τη βοήθεια των διαφόρων διακρίσεων στην οποία επιδώθηκαν συγγραφείς 
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και οργανισμοί στην προσπάθεια τους κυρίως να επιβοηθήσουν την κάλυψη όλων των 

επιμέρους στοιχείων που συντελούν στην δημιουργία του άυλου κεφαλαίου ενός 

οργανισμού. Ακολουθεί μία ανάλυση της αξίας των επενδύσεων σε άυλα περιουσιακά 

στοιχεία, καθώς και γιατί οι επιχειρήσεις στρέφονται προς αυτά έναντι των υλικών 

περιουσιακών στοιχείων, που πραδοσιακά αποτελούσε τον κύριο όγκο επενδύσεων στο 

παρελθόν. Περιγράφονται οι δύο γραμμές που ακολουθούνται για την αξιολόγηση του 

άυλου κεφαλαίου, μέσω δηλαδή της καταγραφής των μεμονωμένων στοιχείων από το 

λογιστικό σύστημα και αντίθετα με την αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων ως οδηγών αξίας χωρίς ιδιαίτερη έμφαση στην νομισματική τους αξία. Τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα συμπεριλαμβάνουν οδηγίες για τη λογιστική απεικόνιση των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, παράλληλα κρίνονται όμως για την περιορισμένη 

ικανότητα τους να επιδώσουν την πραγματική διάσταση στο συγκεκριμένο αυτό 

κεφάλαιο. Τέλος στο δεύτερο μέρος έπειτα απο μία αναφορά στις μεθόδους που έχουν 

αναπτυχθεί για την αποτίμηση της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων γίνεται μία 

περιγραφή για τον τροπο με τον οποίο λειτουργούν και επιδιώκουν να στηρίξουν τη  

διοίκηση των επιχειρήσεων ως προς την μέγιστη απόδοση τους.   
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2. ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ         
    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 
 
2.1. ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 
 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες όλο και περισσότερος λόγος γίνεται για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους οι επιχειρησιακές μονάδες. Η 

αυξανόμενη αυτή προσοχή που εστιάζεται σε αυτού του είδους τα αγαθά αντιπροσωπεύει 

ένα σύμπτωμα ενός μεγαλύτερου οικονομικού μετασχηματισμού, του μετασχηματισμού 

από τη βιομηχανική οικονομία, που χαρακτηρίζεται από την αγορά ενός πωλητή και τη 

βιομηχανική μαζική παραγωγή, στη σημερινή οικονομία της γνώσης, όπου οι 

επιχειρήσεις πρέπει να λειτουργήσουν σε ανοιχτές αγορές των καταναλωτών και που η 

διαφοροποίηση έχει γίνει ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας. Αυτό απαιτεί τη 

συνεχή καινοτομία, επικέντρωση στον πελάτη και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών 

στον πελάτη. Αυτή η ανάγκη για επικέντρωση στην καινοτομία και στον πελάτη, που 

ενισχύεται μέσω των ανοιχτών παγκόσμιων αγορών, απαίτησε από τις επιχειρήσεις τις 

τελευταίες δεκαετίες να επενδύσουν ολοένα και μεγαλύτερα κεφάλαια στις ικανότητες 

καινοτομίας τους και προσαρμογής όπως επίσης και έλξης των πελατών. Το αποτέλεσμα 

ήταν το μεγαλύτερο μέρος των πόρων να διατίθεται πλέον στην προετοιμασία των 

λειτουργικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης (για παράδειγμα στην Έρευνα και 

Τεχνολογία), το «χτίσιμο» της μάρκας, τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων, την 

επιμόρφωση των εργαζομένων, την εύκαμπτη αλυσίδα ανεφοδιασμού, την υποδομή της 

τεχνολογίας των πληροφοριών), παρά στην ίδια την λειτουργία (όπως την παραγωγή, την 

πώληση και την παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών). 

Η επένδυση για την απόκτηση ή ακόμη και τη δημιουργία των παραπάνω 

αγαθών, δηλαδή των άυλων, δεν δημιουργεί στην πραγματικότητα παραγόμενα 

προϊόντα, αλλά περισσότερο κατά κάποιο τρόπο υποπροϊόντα τα οποία όμως είναι 

απαραίτητα για την δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που κρίνονται απαραίτητες 

πια για την σωστή διαχείριση των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών που θα 
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παράγουν τα τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που θα παραδοθούν στους πελάτες. Συνεπώς 

ως προς τη μελέτη των άυλων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να δοθεί προσοχή σε δύο 

πολύ σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο από αυτά είναι, όπως σε γενικές γραμμές 

υπονοήθηκε, ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία από μόνα τους ούτε αποτελούν αξία για 

την επιχείρηση, ούτε δημιουργούν. Πρέπει να συνδυαστούν με άλλους παράγοντες αξίας. 

Χωρίς τους παράγοντες αυτούς η επιχείρηση δεν είναι ικανή να μεταφράσει την αξία που 

αντιπροσωπεύουν τα αγαθά αυτά σε αξία για τους μετόχους. Η απώλεια άλλων 

συστημάτων υποστήριξης των στοιχείων αυτών  θα οδηγήσει και στην απώλεια της αξίας 

τους, πολύ πιο σύντομα μάλιστα από την απώλεια που μπορεί να προκληθεί στην αξία 

των υλικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό επιβάλλει οι παρεχόμενες οικονομικές 

καταστάσεις από τις επιχειρήσεις να προβάλλουν μία πιο συνολική εικόνα της 

επιχείρησης προς όλου τους ενδιαφερόμενους και ιδιαίτερα προς τη διοίκηση, ώστε να 

είναι δυνατή η σωστή αξιολόγηση του συνολικού συστήματος δημιουργίας αξίας.  

Το δεύτερο σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί επίσης προσοχή είναι το γεγονός 

ότι η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι αξία που σχετίζεται με το μέλλον. 

Αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την ικανότητα και την δυνατότητα των επιχειρήσεων να 

αυξήσουν μελλοντικά τη δραστηριότητα τους, το εισόδημα και κατά συνέπεια και τα 

κέρδη τους. Σαν αποτέλεσμα, το λειτουργικό μοντέλο των σύγχρονων επιχειρήσεων έχει 

γίνει ιδιαίτερα περίπλοκο, όπου οι δραστηριότητες που μπορούν να αποδώσουν στο 

μέλλον, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η δημιουργία πελατειακών σχέσεων 

γίνονται αναπόσπαστο τμήμα του λειτουργικού μοντέλου. Η παραδοσιακή λογιστική 

διάκριση μεταξύ της απόκτησης των αγαθών (δημιουργία του αναπτυξιακού υλικού) και 

της εκμετάλλευσής τους (λειτουργίες) δεν εξυπηρετεί πλέον. Όπως το περιβάλλον της 

επιχείρησης μεταβάλλεται διαρκώς, με τον ίδιο τρόπο αλλάζουν και οι στόχοι και οι 

προθέσεις των μετόχων που αποτελούν τη βάση για τα πρότυπα λειτουργιών.  

Απαιτείται λοιπόν μία πιο δυναμική και προσανατολισμένη στο μέλλον διοίκηση 

των επιχειρήσεων. Για τους παραπάνω λόγους η παραδοσιακή χρηματοοικονομική και 

διοικητική λογιστική αποτυγχάνουν να υποστηρίξουν επαρκώς τη διοίκηση στο 

σύγχρονο περιβάλλον. Είναι πολύ περιορισμένες, άκαμπτες και στρέφονται κυρίως στο 

παρελθόν και στο παρόν. 
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Το γεγονός ότι τα δικαιώματα στα άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν 

ακόμη να διασφαλιστούν απόλυτα, , η μη ύπαρξη διαφανών και ανταγωνιστικών αγορών 

για αυτά και η έλλειψη κατάλληλης λογιστικής, καθιστούν τους κατόχους και τους 

επενδυτές ευάλωτους σε αλλαγές που είναι πιθανόν να πραγματοποιηθούν στις 

επιχειρησιακές συνθήκες. Αυτή η ευπάθεια επισημαίνει την ανάγκη για μία σε βάθος 

κατανόηση των οικονομικών των άυλων περιουσιακών στοιχείων και την ανάπτυξη των 

εργαλείων εκείνων που κρίνονται κατάλληλα για τη βελτίωση της διοίκησης και της 

αξιολόγησής τους. 

Η εκτίμηση της αξίας και της σημασίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

αποτελεί σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί για την 

προσαρμογή των επιχειρήσεων και της διοίκησης αυτών στο σύγχρονο περιβάλλον. Η 

κατανόηση της φύσης τους και των χαρακτηριστικών τους είναι απαραίτητη για την 

βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, ώστε να επιτύχουν αυτές την 

δημιουργία βιώσιμης αξίας για τους μετόχους και τους υπολοίπους ενδιαφερόμενους. 

Η μελέτη των θεωρητικών αλλά και πρακτικών σημείων που σχετίζονται με τα 

άυλα περιουσιακά μπορεί να συμβάλλει στους εξής σκοπούς: 

• Την κατανόηση των οικονομιών κλίμακας και του οικονομικού αντίκτυπου των 

επιχειρησιακών επενδύσεων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία 

• Τη διοίκηση των μοναδικών στοιχείων των οικονομικών πληροφοριών προς το 

συμφέρον της επιχείρησης 

• Την εκτίμηση της συμβολής των επιστημονικών ανακαλύψεων, των 

τεχνολογικών αλλαγών και της καινοτομίας στη δημιουργία και τη διατήρηση της 

ανάπτυξης 

• Την αξιολόγηση των εμπορικών σημάτων 

• Την αύξηση της αξίας μέσω της δημιουργίας επωνυμίας 

• Την αξιολόγηση των φαινομενικά ασύνδετων σχέσεων μεταξύ των 

καταγραφόμενων επιχειρησιακών απωλειών και την αγοραία αξία των 

προσανατολισμένων σε άυλα περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων 
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Παρακάτω ακολουθεί μία ανακεφαλαιωτική περιγραφή των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων με τα κυριότερα χαρακτηριστικά που τα διακρίνουν, τις διακρίσεις στις οποίες 

έπειτα από προσπάθειες έχουν κατηγοριοποιηθεί, με ιδιαίτερη αναφορά και έμφαση σε 

δύο ιδιαίτερες κατηγορίες, το διανοητικό κεφάλαιο (intellectual capital) και το 

ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital). 

 

 

 

2.1.1.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία κάθε επιχείρησης μπορούν να ενταχθούν, σύμφωνα με 

τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και καταγραφόμενα και κατά αυτό τον τρόπο και στην 

Κατάσταση Ισολογισμού σε μία από τις δύο ακόλουθες και ευρέως γνωστές κατηγορίες: 

στα πάγια περιουσιακά στοιχεία και στα κυκλοφορούντα στοιχεία, ή διαφορετικά στο 

κεφάλαιο κίνησης. Κάθε περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να αποκτήσει μία επιχείρηση 

και να εμφανιστεί λογιστικά καταγραφόμενο στο σύνολο τις περιουσίας της, εντάσσεται 

σε μία από τις παραπάνω ομάδες. 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι τα στοιχεία εκείνα που αποκτά η επιχείρηση 

όχι με σκοπό την επεξεργασία τους ή τη μεταπώλησή τους, αλλά προορίζονται για 

μακροχρόνια παραμονή στα πλαίσια της οικονομικής μονάδας με την ίδια μορφή και με 

τον σκοπό της συνεισφοράς τους στην παραγωγή και πώληση των προϊόντων της 

επιχείρησης. Παραδείγματα τέτοιου είδους περιουσιακών στοιχείων αποτελούν τα 

οικόπεδα, τα κτίρια, τα μηχανήματα, τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα και σκεύη. 

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης αντίθετα είναι εκείνα 

που χρησιμοποιεί η επιχείρηση στα πλαίσια του συναλλακτικού κυκλώματος όπως για 

παράδειγμα οι πρώτες ύλες, τα έτοιμα προϊόντα, τα εμπορεύματα, τα γραμμάτια 

εισπρακτέα, είτε τα διαθέσιμα, δηλαδή τα μετρητά, τις επιταγές εισπρακτέες, οι 

λογαριασμοί ταμιευτηρίου κλπ. 

Τα τελευταία χρόνια όμως με τη νέα οικονομική πραγματικότητα, η παραπάνω 

διάκριση δεν επαρκεί για την καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων μιας 
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επιχείρησης. Ενώ τα περιουσιακά στοιχεία κατά παράδοση είναι υλικής μορφής, μία νέα 

κατηγορία είναι αυτή των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία αρχίζουν και αποκτούν διαρκώς μεγαλύτερο ρόλο στη σύγχρονη επιχείρηση 

καθώς ουσιαστικά αυτά πλέον καθορίζουν τη δυναμική των επιχειρήσεων για αύξηση  

της αξίας  τους στο μέλλον με την αύξηση των ταμειακών εισροών που θα δύναται να 

πραγματοποιηθούν. 

Με τον όρο άυλα περιουσιακά στοιχεία περιγράφεται ευρέως, αλλά όχι πάντα 

καλά καθορισμένα,  κάθε οικονομικό στοιχείο που δεν έχει υλική υπόσταση. Τα άυλα 

στοιχεία αναφέρονται επίσης στη χρησιμοποίηση της ορολογίας ως αόρατα στοιχεία, ή 

στοιχεία γνώσης. Ευρέως συναντάται ως η έννοια των διανοητικών στοιχείων και των 

άυλων στοιχείων. Τα άυλα στοιχεία ορίζονται ως εκείνοι οι βασικοί οδηγοί αξίας των 

οποίων η ουσία είναι μια ιδέα ή μια γνώση, και  των οποίων η φύση δεν μπορεί να 

καταγραφεί με κάποιο τρόπο. Από τον ορισμό των οικονομικών στοιχείων ως κάθε 

στοιχείο το οποίο μπορεί να προσδώσει στην επιχείρηση οικονομική αξία, στα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία μπορούν να περιληφθούν η ποιότητα της διοίκησης, η πίστη των 

πελατών, η πληροφοριακή υποδομή, οι πατέντες, το καλό όνομα της επιχείρησης, ή 

διαφορετικά ο αέρας όπως συνηθίζεται να αναφέρεται, η έρευνα, και η θεωρούμενη από 

πολλούς ως το σημαντικότερο άυλο στοιχείο της επιχείρησης, η γνώση, το διανοητικό 

κεφάλαιο. Από όλα τα παραπάνω ελάχιστα είναι αυτά που στην λογιστική 

πραγματικότητα  καταγράφονται και συνεπώς αποτελούν επίσημη πληροφόρηση για 

τους κάθε είδους ενδιαφερόμενους. 

Η σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση 

είναι τεράστια. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά που οδηγούν στην 

διαφοροποίηση και κατ’ επέκταση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτός είναι και ο 

σημαντικός λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις πρέπει να εισάγουν τους άυλους πόρους 

τους στην στρατηγική σκέψη τους. Και η σημασία τους μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα με 

την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας. Εφόσον επενδυθούν τα χρήματα στα 

υλικά περιουσιακά στοιχεία, αγοραστούν τα κτίρια, τα μηχανήματα και όλος ο 

απαραίτητος εξοπλισμός για να πραγματοποιηθεί η παραγωγή, στην πραγματικότητα 

τίποτα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Μέχρι να εμφανιστούν και τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία, τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει. Λείπουν οι διαδικασίες παραγωγής, τα 
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σχέδια παραγωγής, η ζήτηση των καταναλωτών, οι διαδικασίες πώλησης και οι μέθοδοι 

διανομής. Στην πραγματικότητα χωρίς τα άυλα περιουσιακά στοιχεία πολλά από τα 

υλικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύει μία επιχείρηση συχνά τεράστια 

κεφάλαια δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν παρά ελάχιστα. 

 

   

 

2.1.2.  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
 

Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει για την κατηγοριοποίηση και μέσω αυτής την 

καλύτερη περιγραφή των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Μερικές από τις πιο αξιόλογες 

περιγράφονται παρακάτω. 

Σύμφωνα με το INTANGIBLES RESEARCH CENTER του NEW YORK 

UNIVERSITY1 σε συνεργασία με το VINCENT ROSS INSTITUTE OF 

ACCOUNTING RESEARCH2 τα άυλα οικονομικά στοιχεία μπορούν να διαχωριστούν 

ως εξής: 

• Υπεραξία  

• Συμφέρουσες σχέσεις με την κυβέρνηση και μη ανταγωνιστικά  συμβόλαια 

(Advantageous relationships with government and covenants not to compete) 

• Διανοητικό Κεφάλαιο (Intellectual Capital) 

o Εμπορικά μυστικά, εσωτερικά παραγμένο λογισμικό υπολογιστών, 

σχέδια, άλλη ιδιόκτητη τεχνολογία (Trade secrets, internally generated 

computer software, drawings, other proprietary technology) 

o Πνευματική ιδιοκτησία που συμπεριλαμβάνει τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, τις φίρμες, τα εμπορικά σήματα, τα πνευματικά 

δικαιώματα που υπάρχουν σύμφωνα με το νομικό σύστημα (Intellectual 

property including patents, tradenames, trademarks, copyrights existing 

pursuant to legal system) 

o Εμπορικά σήματα (Brand equity) 

                                                 
1 http://www.law.nyu.edu/journals/lawreview/issues/vol79/no3/NYU302.pdf 
2 http://www.stern.nyu.edu/ 
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o Εμπορικό σήμα που προσελκύει μερίδιο αγοράς  (Brand attracting market 

share) 

• Άλλες ικανότητες της αγοράς συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης (Other 

market capabilities including advertising) 

• Δομικό κεφάλαιο (Structural capital) 

• Εργατικό δυναμικό, εκπαίδευση και εργασιακές σχέσεις. (Assembled workforce 

of employee, training and employee contract relations 

• Ηγεσία (Leadership) 

• Οργανωσιακή ικανότητα καινοτομίας (Organisational innovation capacity) 

• Οργανωσιακή  ικανότητα εκμάθησης (Organisational learning capacity) 

• Δικαιώματα ενοικίασης περιουσιακών στοιχείων (Leaseholds) 

• Παροχή ονόματος Φίρμας (Franchises) 

• Άδειες (Licenses) 

• Ανόργανα Δικαιώματα (Mineral Rights) 

• Πίστη Πελατών (Customer Equity) 

o Βάσεις δεδομένων πελατών (Customer Databases) 

o Πίστη και ικανοποίηση των πελατών ( Customer loyalty and satisfaction) 

• Σχέσεις και συμφωνίες διανομής ( Distribution Relationships and agreements) 

 

Η παραπάνω διάκριση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, όμως οι κατηγορίες δεν είναι ευδιάκριτες που να μπορούν να βοηθήσουν στην 

απλοποίηση του σχήματος.  

Μία άλλη διάκριση που πραγματοποιήθηκε με βάση το σκοπό της επένδυσης, 

έπειτα από μελέτη σε Σουηδικές και Δανικές επιχειρήσεις είναι η ακόλουθη (Mouritsen 

1997)3: 

• Οικονομικό Κεφάλαιο (FINANCIAL CAPITAL) 

• Κεφάλαιο αγοράς (MARKET CAPITAL) 

• Διανοητικό Κεφάλαιο (INTELLECTUAL CAPITAL) 

• Ανθρώπινοι πόροι (HUMAN CAPITAL) 
                                                 
3 Mouritsen J. (1997), “Intellectual Capital Accounts – Reposting and Managing Intellectual Capital”, 
Memorandum of the Danish Trade and Industry Development Council, May 
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• Δομικό κεφάλαιο (STRUCTURAL CAPITAL) 

• Πελατειακό κεφάλαιο (CUSTOMER CAPITAL) 

• Οργανωσιακό κεφάλαιο (ORGANIZATIONAL CAPITAL) 

• Κεφάλαιο Καινοτομίας (INNOVATION CAPITAL) 

• Κεφάλαιο διαδικασιών (PROCESS CAPITAL) 

 

 

Επιπλέον στη Δεύτερη Ευρωπαϊκή έκθεση για τους Δείκτες Επιστημών και 

Τεχνολογίας (SECOND EUROPEAN REPORT ON SCIENCE & TECHNOLOGY 

INDICATORS) το 1997 η EUROSTAT4 κατέληξε στα εξής: 

 

• Έρευνας και Τεχνολογίας (R&D) 

• Απόκτηση βιομηχανικών δικαιωμάτων  – (Patenting and Licensing) 

• Απόκτηση βιομηχανικών δικαιωμάτων (Acquisition of industrial property rights) 

• Διαφήμισης και άλλων σχετικών με το Μάρκετινγκ (Advertising and other 

Marketing) 

• Απόκτηση και διαχείριση πληροφοριών (Acquisition and Processing of 

Information) 

• Απόκτηση λογισμικού (Acquisition of Software) 

• Αναδιοργάνωση της διοίκησης ενός οργανισμού (Reorganization of management 

of an organization) 

• Αναδιοργάνωση του λογιστικού συστήματος μίας επιχείρησης (reorganization of 

the accounting system of an enterprise) 

• Μέσα που διατίθενται για μεταβολές στις Νομικές, Φορολογικές, Κοινωνικές και 

Κοινωνικές Κυβερνητικές Πολιτικές. (Means devoted to dealing with changes in 

Legal, Fiscal, Social and Economic government policies) 

• Άλλες επενδύσεις σε καινοτομία προϊόντων ή διαδικασιών μιας επιχείρησης 

(Other investments in innovation of products or processes of the enterprise) 

 

                                                 
4 EUROSTAT (1997) Second European Report on S&T Indicators, Luxemburg 
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Θα μπορούσαν να παρατεθούν πολλές τέτοιου είδους προσπάθειες για διάκριση 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την μεγιστοποίηση της δυνατότητας 

ανάλυσης τους και αξιοποίησης τους στα πλαίσια της επιχείρησης. Η EUROSTAT μόνο 

έχει δημιουργήσει μία τέτοια κατηγοριοποίηση σε συνεργασία με κάθε εθνικό 

Ινστιτούτο5.  

Πολλές είναι και οι κατηγοριοποιήσεις που έχουν πραγματοποιήσει 

βιβλιογραφικά και οι διάφοροι συγγραφείς. Μία σύντομη αναφορά γίνεται στον Πίνακα 

1 ο οποίος καταγράφει με χρονολογική σειρά  τη διάκριση στην οποία προέβησαν6. 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Edvinsson L., Malone L.S. 1997 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Human capital) 

• Δομικό Κεφάλαιο (Structural capital) 

Edvisson L. 1997 • Καμία κατηγοριοποίηση 

Grant R.M. 1997 • Καμία κατηγοριοποίηση 

Sveiby K.E. 1997 • Εσωτερικό Κεφάλαιο (Internal capital) 

• Εξωτερικό Κεφάλαιο(External capital) 

• Ικανότητα προσωπικού (Competence of 

personnel) 

Stewart T.A. 1998 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Human Capital) 

• Πελατειακό Κεφάλαιο (Customer 

                                                 
5 http://www.ll-a.fr/intangibles/statistics.htm 

6 Kaufmann L., Schneider Y., (2004), “Intangibles: A synthesis of current research”, Journal of Intellectual 

Capital, Vol.5, Iss. 3;  pg. 366, Bradford 
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Capital) 

• Δομικό Κεφάλαιο (Structural Capital) 

Bontis N., Draggonetti 

N.C., Jacobsen K., Roos G. 

1999 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Human capital) 

• Δομικό Κεφάλαιο (Structural capital) 

Canibano L., Sanchez P., 

Chaminade C., Olea M., 

Escobar C.G., Garcia Ayuso 

M. 

1999 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Human Capital) 

• Δομικό Κεφάλαιο (Structural Capital) 

• Κεφάλαιο σχέσεων (Relational Capital) 

Granstrand O. 1999 • Δημιουργικότητα(Creativity) 

• Γνώση (Knowledge) 

• Ταυτότητα Ατόμων (Identity of 

Individuals) 

Petty R., Guthrie J. 1999 • Καμία κατηγοριοποίηση 

Brennan N., Connell B. 2000 • Εσωτερική Δομή (Internal structure)  

• Εξωτερική Δομή (External structure)  

• Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Human Capital) 

Harrison S. Sullivan S.R., 

P.H. 

2000 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Human Capital) 

• Διανοητικά στοιχεία (Intellectual Assets) 

Sanchez P., Chaminade C., 

Olea M. 

2000 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Human Capital) 

• Δομικό Κεφάλαιο  (Structural Capital) 

• Κεφάλαιο σχέσεων (Relational Capital) 

Sullivan P.H. 2000 • Το ανθρώπινο κεφάλαιο οδηγεί σε 

στοιχεί διανόησης που 

συμπεριλαμβάνουν το διανοητικό 

Κεφάλαιο 

Michalisin M.ID., Kline 

D.M., Smith R.D. 

2000 • Φήμη (Reputation) 

• Τεχνογνωσία (Know How) 

• Οργανωσιακή Κουλτούρα 

(Organizational Culture) 

Gunther T. 2001 • Εξωτερική Δομή (External structure) 
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• Εσωτερική Δομή (Internal structure) 

• Απόδοση Εργαζομένων (Employee 

competence) 

N.N. 2001 • Eπτά κατηγορίες FASB 

AK “Immaterielle Werte im 

Rechnungswesen” der SG  

2001 • Καινοτομία (Innovation) 

• Ανθρώπινο Κεφάλαιο (Human Capital) 

• Πελατειακό Κεφάλαιο (Customer 

Capital) 

• Κεφάλαιο Προμηθευτών (Supplier 

Capital) 

• Κεφάλαιο Επενδυτών (Investor Capital) 

• Κεφάλαιο Διαδικασιών (Process Capital) 

• Κεφάλαι τοποθεσίας(Location Capital) 

Kriegbaum C. 2001 • Προστατευόμενο (Protectable)  

• Μη Προστατευόμενο (Non Protectable) 

Or 

• Διακριτό (Identifiable) 

• Μη Διακριτό (Non Identifiable) 

Lev B. 2001 • Ανακάλυψη (Discovery) 

• Οργανωσιακές Πρακτικές 

(Organizational Practices) 

• Ανθρώπινοι Πόροι (Human Resources) 

Gu F., Lev B. 2001 • Έρευνα και ανάπτυξη (R&D) 

• Διαφήμιση (Advertising) 

• (IT) 

• Πρακτικές Ανθρώπινων Πόρων (HR – 

Practices) 

Johanson U., Martensson 

M.,  Skoog M.I. 

2001 • Ανακεφαλαίωση μεθόδων διάκρισης που 

πραγματοποιήθηκαν από άλλους 

μελετητές 
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Bukh P.N., Larsen H.T., 

Mouritsen J. 

2001 

 

• Χρήση διαφόρων κατηγοριοποιήσεων, 

δεν αποδέχονται την ύπαρξης μίας 

μοναδικής 

Chan L.K., Lakonishok J., 

Sougiannis T. 

2001 • Καμία κατηγοριοποίηση. Μόνο Έρευνα 

και Ανάπτυξη και Διαφήμιση  

Kaplan R.S., Norton D.P. 2001 • Τέσσερις πτυχές: Χρηματοοικονομική, 

Πελατών, Εσωτερικών Διαδικασιών, 

Εκμάθησης και Ανάπτυξης 

Yang S., Brynjolfsson E. 2001 • Όχι συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση. 

Παραδείγματα όπως Νέες επιχειρησιακές 

Διαδικασίες, Επιχειρησιακό know - how 

Mouritsen J., Bukh P.N., 

Larsen H.T., Johansen M.R. 

2002 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο  (Human Capital) 

• Οργανωσιακό Κεφάλαιο (Organizational 

Capital) 

• Πελατειακό Κεφάλαιο (Customer 

Capital)  

Daum J.H. 2002 • Καμία κατηγοριοποίηση 

Ordonez de Pablos P. 2003 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο  (Human Capital) 

• Κεφάλαιο Σχέσεων (Relational Capital) 

• Οργανωσιακό Κεφάλαιο (Organizational 

Capital) 

Rastogi P.N. 2003 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο  (Human Capital) 

• Κοινωνικό Κεφάλαιο (Social Capital) 

• Κεφάλαιο Γνώσης (Knowledge Capital) 

Bonfour A. 2003 • Μη αποδοχή ενιαίας κατηγοριοποίησης 

Bukh P.N., Johanson U. 2003 • Δεν προβαίνουν σε κατηγοριοποίηση 

Funk K. 2003 • Καμία κατηγοριοποίηση 

Garcia – Ayuso M. 2003 • Καμία Κατηγοριοποίηση 

Wood J. 2003 • Καμία κατηγοριοποίηση 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατηγοριοποίηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων στη βιβλιογραφία 
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Τελικά αυτό που προκύπτει ως συμπέρασμα είναι πως όλες αυτές οι 

κατηγοριοποιήσεις είναι αρκετά αφηρημένες. Δεν προσφέρουν καθοδήγηση ως προς τη 

διαχέιρηση των άυλων αγαθών. Ποιοι αγαθά και ποιοι πόροι ανήκουν σε κάθε κατηγορία 

δεν είναι επίσης σαφές. Επιπλέον, οι κατηγορίες είναι συνήθως αρκετά ευρείες.  

Δύο πρόσφατες προσεγγίσεις προσφέρουν πιό λεπτομερείς ταξινομήσεις, με πιό 

συγκεκριμένες κατηγορίες (Kaufmann L., Schneider Y. 2004)7. Ο πρώτος 

δημιουργήθηκε από την Αμερικανική Επιτροπή Λογιστικών Οικονομικών Προτύπων 

(FASB), ενώ ο δεύτερος δημιουργήθηκε από ομάδα εργασίας σχετική με τα "Άυλα 

Στοιχεία στη Λογιστική" της Schmalenbach Society for Business στη Γερμανία. Και τις 

δύο κατηγοριοποιήσεις αποσκοπούν στην υποβολή οικονομικών εκθέσεων και 

διακρίνουν επτά κατηγορίες. Το σύστημα FASB περιλαμβάνει την Τεχνολογία, τον 

Πελάτη, την Αγορά, το Εργατικό δυναμικό, τις Συμβάσεις, την Οργάνωση, και τα 

στοιχεία που βασίζονται σε νομικές σχέσεις και διακαιώματα. Η γερμανική ομάδα 

προσδιορίζει την Καινοτομία, το Ανθρώπινο Δυναμικό, το Κεφάλαιο Πελατών, το 

Κεφάλαιο Προμηθευτών, το Κεφάλαιο Επενδυτών, το Διαδικαστικό Κεφάλαιο, και το 

Κεφάλαιο Θέσης. Παρέχουν λεπτομερή παραδείγματα, τα οποία χρησιμεύουν ως οδηγίες 

για τη διάκριση των κατηγοριών. Η βασισμένη στο FAS προσέγγιση, φαίνεται ιδιαίτερα 

χρήσιμη επειδή περιλαμβάνει τη λιγότερη επικάλυψη μεταξύ των κατηγοριών και δίνει 

μια πιό συγκεκριμένη και πλήρη προοπτική στα άυλα αγαθά που μπορεί να εφαρμοστεί 

σε επιχειρησιακό πλαίσιο. (Σχήμα 1)  

 

 

                                                 
7 Kaufmann L., Schneider Y., (2004), “Intangibles: A synthesis of current research”, Journal of Intellectual 
Capital, Vol.5, Iss. 3;  pg. 366, Bradford 
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Σχήμα 1 Κατηγοριοποίηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων του FASB7

 

 

 

Μια γενικότερη κατηγοριοποίηση από τις παραπάνω είναι αυτή που έχει 

καθιερωθεί να θεωρείται γενικά αποδεκτή σε μακροοικονομικό επίπεδο. 

Μακροοικονομικά λοιπόν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται στις εξής ευρείς 

κατηγορίες: 

• Γνώση (Knowledge) 

• Ανθρώπινο κεφάλαιο (Human Capital) 

• Καινοτομία (Innovation) 

• Οργάνωση (Organization)  
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2.1.2.1. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (INTELLECTUAL 
CAPITAL) 

 
 

Συχνά στη βιβλιογραφία η έννοια του Διανοητικού Κεφαλαίου ταυτίζεται με την 

έννοια των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Αυτό αποδεικνύει και τη μεγάλη σημασία 

αυτού του είδους στοιχείων και του ρόλου που έχουν στην αξία της σύγχρονης 

επιχείρησης. Οι ορισμοί που έχουν καταγραφεί αριθμούνται σε δεκάδες και έχουν σαν 

σκοπό την καλύτερη περιγραφή και κατανόηση της συγκεκριμένης αυτής κατηγορίας 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ακολουθεί η σύντομη αναφορά σε μερικούς από τους 

σημαντικότερους όπως διαμορφώθηκαν από την εμφάνιση του όρου και έπειτα. 

Σύμφωνα με τον Stewart (1990, σελ. 24), το διανοητικό κεφάλαιο αποτελείται 

από τα άυλα στοιχεία της γνώσης, της ικανότητας, και των πληροφοριακών συστημάτων. 

Βασιζόμενος σε μία δήλωση του Leif Edvinsson, του τότε διευθυντή Διανοητικού 

Κεφαλαίου της Skandia AFS, ο Stewart (1994b, σελ. 71) δήλωσε ότι το διανοητικό 

κεφάλαιο αποτελείται από δύο συστατικά, το ανθρώπινο δυναμικό και του δομικό 

κεφαλαίο όπου το "ανθρώπινο δυναμικό περιλαμβάνει την αξία των υπαλλήλων μιας 

επιχείρησης και της γνώσης τους, ενώ το δομικό κεφάλαιο είναι τα πληροφοριακά 

συστήματα, η γνώση των καναλιών αγοράς και των πελατειακών σχέσεων, και η 

διοικητική εστίαση". Εντούτοις, ένας ενιαίος ορισμός του διανοητικού κεφαλαίου που 

υιοθετείται από μια επιχείρηση μπορεί να μην γενικεύεται και σε άλλες επιχειρήσεις 

επειδή το διανοητικό κεφάλαιο συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη επιχείρηση που 

εξυπηρετεί (Upton, 2001, σελ. 39)8. Άλλοι ορισμοί στη λογοτεχνία περιλαμβάνουν αυτή 

του Moore (1996, σελ. 36)9 ο οποίος καθορίζει το διανοητικό κεφάλαιο ως κεφάλαιο 

πελατών, κεφάλαιο καινοτομίας, και οργανωτικό κεφάλαιο. Ένα περιεκτικότερο και 

γενικό πλαίσιο παρουσιάζεται από τον Brooking (1996)10. Αυτό το πλαίσιο έχει τις 

ακόλουθες κατηγορίες του διανοητικού κεφαλαίου:  

                                                 
8 Upton W.S., Jr (2001): “Business And Financial Reporting, Challenges for the new Economy”, Financial 
Accounting Series, Financial Accounting Standards Board, April (219-A):54, pag 39 
9 Moore Nicholas G, (1996), Measuring Corporate IQ”, Chief Executive, Issue 118:36-40 
10 Brooking A (1996): “Intellectual Capital”, London: International Thomson Business Press 
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• στοιχεία αγοράς  (αποτελούμενη από τα εμπορικά σήματα υπηρεσιών ή 

προϊόντων,  την ανεκτέλεστη παραγγελία,  την πίστη πελατών,  κ.λπ....)  

• στοιχειά πνευματικής ιδιοκτησίας (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία, 

εμπορικά μυστικά, κ.λπ....)  

• στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού (εκπαίδευση, σχετική με την εργασία γνώση, 

επαγγελματικά προσόντα, κ.λπ....) και  

• στοιχεία υποδομής (διοικητική φιλοσοφία, εταιρικός πολιτισμός, συστήματα 

δικτύωσης, κ.λπ....)  

Το πλαίσιο του Brooking (1996) έχει χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές εκτενώς 

κατά τη διάρκεια των ετών. Οι ερευνητές επίσης το έχουν επεκτείνει και επανακαθορίσει 

ώστε να το κάνουν πιο ευρείας κάλυψης. Η πιο πρόσφατη αναθεώρηση παρουσιάζεται 

από τον Guthrie et Al (2003)11. Αυτό το πλαίσιο έχει τρεις κατηγορίες και 18 συστατικά 

στοιχεία που τις αποτελούν. Οι τρεις κατηγορίες διανοητικού κεφαλαίου είναι οι εξής: 

(1) εσωτερικό κεφάλαιο με έξι στοιχεία (π.χ. πνευματική ιδιοκτησία)  

(2) εξωτερικό κεφάλαιο με επτά στοιχεία (π.χ. εμπορικά σήματα) και  

(3) ανθρώπινο δυναμικό με πέντε στοιχεία (π.χ. εκπαίδευση).  

 

Συνολικά, ένας κατάλογος 58 στοιχείων αναπτύχθηκε. Αυτά τα συστατικά 

αθροίστηκαν έπειτα σε δέκα ευρύτερες κατηγορίες διανοητικού κεφαλαίου που 

παρατίθενται κατωτέρω σε αλφαβητική σειρά:  

 (1) Εμπορικό σήμα (ν = 5). "Εμπορικό σήμα", "αναγνώριση εμπορικών σημάτων", 

"ανάπτυξη εμπορικών σημάτων", "υπεραξία", και "εμπορικό σήμα" - όλοι αφορούν το 

εμπορικό σήμα της επιχείρησης, το λογότυπο.  

                                                 
11 Guthrie J., Johanson U., Bukh P.N., Sanchez P., (2003), :Intangibles and the transparent enterprise: new 
stands of knowledge”, Journal of intellectual Capital, Vol.4, pp 429-440 
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(2) Ικανότητα (ν = 11). "Νοημοσύνη", "γνώση", "τεχνογνωσία", "εκπαίδευση", 

"ικανότητα", "κίνητρο", "πείρα,", "άυλες δεξιότητες", "δύναμη εγκεφάλου", "ειδίκευση"  

αυτά τα συστατικά στοιχεία αφορούν τις ιδιότητες που κατέχονται από τους υπαλλήλους. 

"Η κατάρτιση," που είναι λογικά μία ξεχωριστή αλλά σχετική έννοια (δεδομένου ότι 

είναι μια τρέχουσα διαδικασία, παρά μια ιδιότητα υπαλλήλων) συμπεριλαμβάνεται 

επίσης σε αυτήν την κατηγορία.  

(3) Εταιρικός πολιτισμός (ν = 4). "Εταιρικός πολιτισμός", "διοικητική φιλοσοφία", 

"ηγεσία", "επικοινωνία" : αυτά είναι περιβαλλοντικά συστατικά που διευκολύνουν έναν 

δημιουργικό και παραγωγικό εργασιακό χώρο.  

(4) Βάσεις πελατών (ν = 8). "Ικανοποίηση πελατών", "αναγνώριση πελατών", "πίστη 

πελατών", "βάσεις πελατών", και "διατήρηση πελατών" : όλοι αφορούν τη βάση πελατών 

ως προτέρημα. Η "εξυπηρέτηση πελατών" και η "υποστήριξη πελατών" 

συμπεριλαμβάνονται επίσης. Το "μερίδιο αγοράς" συμπεριλαμβάνεται επίσης σε αυτήν 

την κατηγορία διανοητικού κεφαλαίου επειδή αφορά την απόκτηση και τη διατήρηση 

μιας βάσης πελατών.  

(5) Τεχνολογία πληροφοριών (ν = 7). "Τεχνολογία πληροφοριών", "δίκτυο", "λογισμικό 

υπολογιστών", "λειτουργικά συστήματα", "ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων" : όλοι 

αφορούν το λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των πληροφοριών.  

(6) Πνευματική ιδιοκτησία (ν = 7). "Πνευματική ιδιοκτησία", "διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας", "πνευματικά δικαιώματα". Αυτά τα στοιχεία είναι αυτά που 

παραδοσιακά ενσωματώνονται και στον ισολογισμός ως "άυλα αγαθά", τα οποία 

καθορίζονται χαρακτηριστικά και ευκολότερα ίσως από τα υπόλοιπα  και 

προστατεύονται επίσης νομικά. Επίσης περιλαμβάνεται σε αυτήν την κατηγορία η 

"συμφωνία χορήγησης αδειών" και "συμφωνία δικαιοπαροχή", οι οποία οι οποίες 

αποτελούν διαφορετικές έννοιες, αλλά αποτελούν πάντοτε στοιχεία τα οποία 

προστατεύονται από τη νομοθεσία.  

(7) Συνεργασία (ν = 2). "Συνεργασία" και "κοινοπραξία."  
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(8) Προσωπικό (ν = 7). "Ανθρώπινο δυναμικό", "ικανοποίηση υπαλλήλων", 

"προσωπικό", "διατήρηση υπαλλήλων", "ελαστικό ωράριο", "εργαζόμενος από 

απόσταση", "ενδυνάμωση." - αυτά τα στοιχεία αφορούν το «ανθρώπινο» ενεργητικό μιας 

επιχείρησης, είτε άμεσα είτε αναφερόμενο στις συγκεκριμένες πολιτικές που βοηθούν 

στη διατήρηση καταρτισμένων υπαλλήλων. 

(9) Ιδιόκτητη διαδικασία (ν = 6). "Καινοτομία", "καινοτόμος", "ιδιόκτητη διαδικασία", 

"εμπορικά μυστικά", και "μεθοδολογίες". Αυτά τα στοιχεία αφορούν τους καλύτερους 

τρόπους με τους οποίους αναπτύσσονται και παράγονται τα αγαθά και τις υπηρεσίες. 

Επίσης περιλαμβάνεται σε αυτήν την κατηγορία "η προστιθέμενη αξία", η οποία είναι 

μια χωριστή αλλά σχετική έννοια.  

(10) Ε&Α (ν = 1). Αυτό το συστατικό είναι μια αυτόνομη κατηγορία, σχετικά με την 

τρέχουσα αναζήτηση των νέων προϊόντων ή των υπηρεσιών. Είναι μια σημαντική έννοια 

που αναφέρεται συχνά στη λογοτεχνία που είναι λογικά χωριστή από όλα τα άλλα 

τμήματα διανοητικού κεφαλαίου. 

Η τελευταία αυτή προσπάθεια εμπεριέχει κατά προσέγγιση όλα εκείνα τα 

στοιχεία που θα μπορούσαν πράγματι να θεωρηθούν στοιχεία γνώσης, προερχόμενα 

όπως ακριβώς αναφέρει κα ο όρος από τη διάνοια. 

Αυτό που έχει επικρατήσει όμως σε σχέση με τον όρο διανοητικό κεφάλαιο είναι 

η χρήση του συνήθως για την περιγραφή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,  τα εμπορικά 

σήματα,  τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά μυστικά, την ιδιόκτητη τεχνολογία 

ή την τεχνογνωσία: κεφάλαιο δηλαδή που προκύπτει από τη διανόηση και επιπλέον που 

αποτελεί μία ιδιαίτερη κατηγορία που προστατεύεται και από τη νομοθεσία, σε αντίθεση 

με τα περισσότερα από τα υπόλοιπα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

Μία επιχείρηση που έχει στην κατοχή της διανοητικό κεφάλαιο μπορεί είτε να το 

χρησιμοποιήσει προς όφελος της, είτε εφόσον έχει τη νομική κάλυψη που απαιτείται για 

αυτού του είδους τις συναλλαγές να το παραχωρήσει εμπορευόμενη τα δικαιώματα της 

αυτά σε άλλες ενδιαφερόμενες. Η νομική προστασία του διανοητικού κεφαλαίου 

μετατρέπει τις κοινοπραξίες και τη χορήγηση αδειών σε  μία επικερδή εμπορική 
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επιχείρηση. Η ενισχυμένη προστασία έχει τριπλασιάσει τους τρόπους με τους οποίους τα 

άυλα στοιχεία μπορούν ακίνδυνα να χρησιμοποιηθούν. Αντί μόνο να είναι δυνατή η 

άντληση κερδών από την εσωτερική χρήση, η επιλογή χορήγησης αδειών προστατεύεται 

πλέον σωστά και τα προγράμματα κοινοπραξίας γίνονται μία κοινή πρακτική. Αντί της 

άντλησης εισοδήματος από μία μόνο εναλλακτική χρήση των άυλων στοιχείων, είναι 

πιθανότερο να δούμε τρεις: εσωτερική χρήση, χορήγηση αδειών και κοινοπραξίες. Κάθε 

ένας από αυτούς τους τρόπους αντιπροσωπεύει μια άλλη πηγή αύξησης αποδοχών, η 

οποία προσθέτει αξία στις επιχειρήσεις.  

Η νομική προστασία των άυλων προτερημάτων δεν είναι περιορισμένη. στις 

ΗΠΑ, στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ιαπωνία, στη Γαλλία, όλες οι οποίες 

παρέχουν την ισχυρή νομική προστασία για τα άυλα προτερήματα. Ακόμη και ο τρίτος 

κόσμος αναγνωρίζει τη σημασία αυτών των ζωτικής σημασίας στοιχείων.  

Η νομική προστασία σε όλο τον κόσμο προωθεί την αναγνώριση των άυλων 

στοιχείων, το γεγονός πως αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο και πρέπει να 

προστατευθούν. Η αξία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά σήματα κατά 

συνέπεια ενισχύονται μαζί με τις ευκαιρίες να επεκταθεί η οικονομική εκμετάλλευση και 

να αυξηθεί η εταιρική αξία. 

Κάποια από τα πιο σημαντικά στοιχεία του διανοητικού κεφαλαίου που έχουν 

παίξει τεράστια σημασία στη διαμόρφωση της αξίας πολλών σύγχρονων επιχειρήσεων 

κολοσών και που προστατεύονται νομικά είναι τα εξής: 

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Patent): Μόνιμα και αποκλειστικά μονοπώλια που 

νόμιμα παραχωρούνται στους εφευρέτες ως αντάλλαγμα στη δημόσια αποκάλυψη των 

μυστικών της νέας εφεύρεσης. Οι πατέντες αφορούν σε σχέδια, προϊόντα, τεχνικές 

παραγωγής, εγκαταστάσεις ακόμη και ζώα. Ένας κάτοχος δικαιώματος ευρεσιτεχνίας 

έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από όλους τους υπόλοιπους τη χρησιμοποίηση της 

εφεύρεσης για όλη το χρονικό διάστημα της πατέντας. Αυτό επιτρέπει στον εφευρέτη να 

τιμολογήσει το προϊόν που σχετίζεται με την πατέντα του σε οποιαδήποτε τιμή εκτιμά οτι 

ανταποκρίνεται η αγορά. Ανταγωνιστικές πιέσεις τιμολόγησης από αντίστοιχα προϊόντα 

είναι απούσες κατά τη διάρκεια της προστασίας. Κατά συνέπεια, εξαιρετικά κέρδη 

μπορούν να συσχετισθούν με την έκδοση δικαιώματος ευρεσιτεχνίας. Η εμπορική 
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επιτυχία δεν μπορεί να διασφαλιστεί, διασφαλίζεται όμως η δυνατότητα της 

αποκλειστικής εμπορικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης. 

Εμπορικά σήματα (Trademarks): Ένα εμπορικό σήμα αποτελεί κάθε λέξη, όνομα, 

σύμβολο, έμβλημα , η συνδυασμό των παραπάνω που υιοθετείται από κάποιο παραγωγό 

ή πωλητή για την αναγνώριση των προϊόντων του και τη διάκριση τους από αυτά που 

παράγονται ή πωλούνται από άλλους. Τα εμπορικά σήματα είναι ίσως ένα από τα 

σημαντικότερα και τα δυνατότερα διανοητικά στοιχεία. Τα εμπορικά σήματα μπορούν να 

καθοδηγήσουν αγορές, μπορούν να επιτύχουν σημαντική υπερτιμολόγηση, να 

οδηγήσουν σε σημαντικά πλεονάζοντα κέρδη, και χρησιμεύουν ως έναυσμα για νέες 

γραμμές προϊόντων.  Οι καταναλωτικές αντιλήψεις είναι μερικές φορές η μόνη δύναμη 

ενός εμπορικού σήματος, αλλά η κατοχή τέτοιου χαρακτηριστικού μπορεί να φέρει την 

εξαιρετική αξία.  

Πνευματικά δικαιώματα. (Copyrights): Ένα Copyright προστατεύει την έκφραση 

μίας ιδέας, όχι την ιδέα την ίδια. Η προστασία ισχύει από τη στιγμή που αυτή η έκφραση 

της ιδέας  αποκτήσει μία υλική μορφή, ακόμη και αν αυτή προηγηθεί από την έκδοσή 

της. Ένας ιδιοκτήτης πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να ανατυπώσει, να πωλήσει ή 

ειδάλλως να διανείμει την εργασία, να προετοιμάσει εργασίες που προέρχονται από την 

πρωτότυπη, να την πωλήσει ή να χορηγήσει άδεια. Εάν ο συντάκτης μιας εργασίας τη 

δημιούργησε κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του, τα προκύπτοντα πνευματικά 

δικαιώματα επέρχονται στην ιδιοκτησία του εργοδότη, και αυτό ίσως είναι ένα από τα 

σημαντικότερα σημεία που αφορούν σε αυτό το άυλο περιουσιακό στοιχείο το οποίο 

μπορεί να αποκτηθεί από μία επιχείρηση  

 

 

2.1.2.2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (HUMAN CAPITAL) 
 
 

Ίσως τη σημαντικότερη μορφή κεφαλαίου της επιχείρησης αποτελεί το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, που αποτελείται από τους ανθρώπους που απασχολούνται σε αυτή, 

ως ξεχωριστές οντότητες, με όλες τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, την μόρφωση 
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και την εκπαίδευση την οποία προσφέρει σε αυτούς η ίδια η επιχείρηση ή τους στηρίζει 

να την αποκτήσουν. Τη σημαντικότητα αυτή του άυλου κεφαλαίου φαίνεται να έχουν 

συνειδητοποιήσει από πολύ νωρίς οι θεμελιωτές της οικονομικής επιστήμης και της 

διοίκησης των επιχειρήσεων, καθώς γίνεται λόγος για την πτυχή αυτή των μη 

χρηματοοικονομικών στοιχείων πολύ νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Αυτό 

διαφαίνεται από τη σύντομη αναδρομή στις αναφορές που ακολουθεί. 
Οι οικονομολόγοι πάντα εστίαζαν στα παραγωγικά αποτελέσματα της ποιότητας 

των εργαζομένων. Ο William Petty (17ος αιώνας)12 ήταν  ο πρώτος οικονομολόγος που 

είναι γνωστό οτι  έδωσε έμφαση στην ποιότητα του εργατικού δυναμικού και διαπίστωσε 

αυτό που αργότερα θα επονομαζόταν ανθρώπινο κεφάλαιο όταν επιχειρηματολογούσε 

για έναν συνυπολογισμό της  "αξίας των εργαζομένων ".  Στην Κοινωνία των Εθνών, ο 

Adam Smith (1776) αφιέρωσε σημαντικό τμήμα για τα αποτελέσματα των γνώσεων και 

των ικανοτήτων των εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία και της ποιότητα των 

παραγομένων. Επισήμανε επίσης οτι οι μισθοί θα πρεπει να καθορίζονται μεταξύ άλλων 

από τις προσπάθειες σε χρόνο, ενέργεια και χρήματα που σπαταλώνται απο τους 

εργαζόμενους για την απόκτηση των ικανοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους. Όταν αναφερόταν στον καθορισμό των μισθών ξεκάθαρα εξέφρασε 

την άποψη οτι η εκπαίδευση και η εκμάθηση θα πρέπει να θεωρούνται σαν επενδύσεις σε 

ανθρώπους. Είδε οτι η παραγωγικότητα των εξειδικευμένων εργατών ήταν αυξημένη σε 

σχέση με τους ανειδίκευτους και συνεπώς έκανε λόγο για καλύτερες ανταμοιβές και 

επένδυση στην απόκτηση ικανοτήτων.   

 Η θέση αυτή του Smith αποτέλεσε τη βάση για τους θεωρητικούς του 

ανθρώπινου κεφαλαίου. Αλλά ούτε αυτός ούτε o Alfred Marshal (1890)13 που μετά απο 

περισσότερο απο έναν αιώνα δήλωσε « Η πιο πολύτιμη από όλες τις επενδύσεις είναι 

αυτή που γίνεται στους ανθρώπους»  χρησιμοποίησαν τον όρο ανθρώπινο κεφάλαιο.   

Η θεωρία κεφαλαίου του Irving Fisher14 αποτέλεσε τελικά τη βάση για την 

μοντέρνα θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου καθώς στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα 

διατύπωσε «Ένα απόθεμα πλούτου που υπάρχει σε μια στιγμή του χρόνου καλείται 

κεφάλαιο.  Μια ροή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου καλείται 

                                                 
12 William Petty, “A Treatise on Taxes and Contributions”, 1662 
13 Alfred Marshal, “Principles of Economics: an introductory text”, 1890 
14 Irving Fisher, “The theory of capital and investment”, 1896, 1898, 1906, 1907, 1930 
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εισόδημα ". Ο καθορισμό του εισοδήματός και του κεφαλαίου ήταν πλήρης, και ο Fisher 

υπογράμμισε έτσι ότι όλοι οι τύποι αποθεμάτων θα αποτελούσαν κεφάλαιο εφόσον 

συμμετείχαν στην παραγωγή υπηρεσιών και  ρητά συμπεριέλαβε σε αυτό και τους 

ανθρώπους. 

Με την επένδυση  στο ανθρώπινο δυναμικό, οι επιχειρήσεις βελτιώνουν την 

αποτελεσματικότητα παραγωγής, την ποιότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, και τη 

διαφοροποίηση προϊόντων, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο στρατηγικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. Το ανθρώπινο δυναμικό  μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά 

μέσω ενός συστήματος υψηλής απόδοσης εργασίας, που να είναι ικανό να 

μεγιστοποιήσει την ποιότητα επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό σε μια οργάνωση 

(Becker και Huselid, 1998)15. Οι επενδύσει σε αυτού του είδους το κεφάλαιο για να 

έχουν την αναμενόμενη και δυνατή απόδοση, πρέπει να βρίσκονται σε ταύτιση και να 

εκφράζουν τους στρατηγικούς στόχους της επιχέιρησης.  

Ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπινου κεφαλαίου το οποίο το διαφοροποιεί από 

όλες τις μορφές των άυλων περιουσιακών στοιχείων και που δυσχεραίνει την απόφαση 

των επιχειρήσεων για επένδυση στο συγκεκριμένο αυτό στοιχείο, είναι το γεγονός οτι 

απο τη φύση του και όπως είναι απόλυτα λογικό το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν αποτελεί 

κτήμα της επιχείρησης. Οι άνθρωποι που απαρτίζουν έναν οργανισμό δεν μπορούν να 

θεωρηθούν κτήμα του. Αυτός είναι και ο δημαντικότερος λόγος για τον οποίο ακόμη και 

σήμερα οι επιχειρήσεις, γνωρίζοντας τις υπερθετικές συνέπειες που έχει ένα καλά 

καταρτισμένο προσωπικό στην απόδοση τους, διστάζουν να επενδύσουν σε αυτό το τόσο 

σημαντικό κεφάλαιο. Κάθε άλλη επένδυση που πραγματοποιείται, ακόμη και αν 

ξοδευτούν υπέρογκα ποσά για μηχανήματα, κτίρια, έρευνα και ανάπτυξη, τα 

αποτελέσματα θα ωφελήσουν άμεσα την εταιρία, και το σημαντικότερο θα παραμείνουν 

στη διάθεση της για μεγάλο χρονικό διάστημα, εως ότου πραγματοποιηθεί η 

«απόσβεση», κυριολεκτική και μεταφορική. 

Με το ανθρώπινο κεφάλαιο όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι άνθρωποι 

έρχονται και φεύγουν. Δεν μπορεί να διασφαλίσει κανείς ότι τα χρηματικά ποσά που θα 

δαπανηθούν για παράδειγμα για την επιμόρφωση και την εκπαίδευση του προσωπικού θα 

                                                 
15 Becker B.E., Huselid M.A. (1998), “High performance work systems and firm performance: A synthesis 
of research and managerial implications. In G.R. Ferris (Ed.)”, Research in personnel and human resources 
management, vol. 16:53-101, Greenwich, CT: JAI Press.   
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αποδώσουν τα μέγιαστα στον οργανισμό, καθώς οι εργαζόμενοι, τα μέλη του μπορεί 

κάποια στιγμή να αποχωρήσουν από το περιβάλλον της με κίνδυνο μάλιστα να 

μεταφέρουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε κάποιο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Οι 

αναστολές που δημιουργούνται σε σχέση με αυτό το θέμα μπορούν να ξεπεραστούν μόνο 

άν γίνει μία προσεκτική προσσέγγιση στα σημαντικά ωφέλη που μπορεί να έχει η δύναμη 

του ανθρώπινου προσωπικού. 

Το 2000 το American Society for Training and Development (ASTD) εξέτασε το 

μέσο ετήσιο ύψος των εξόδων εκπαίδευσης σε περισσότερες απο 500 Αμερικανικές 

επιχειρήσεις. Η έρευνα κατέληξε πως οι επιχειρήσεις που ξόδεψαν τα μεγαλύτερα ποσά 

είχαν απόδοση κεφαλαίων 86% υψηλότερο από εκείνες που ξόδεψαν τα μικρότερα και 

46% υψηλότερο από το μέσο όρο της αγοράς. 

Καθώς οι κεφαλαιοαγορές επιβραβεύουν τις επιχειρήσεις για την διοίκηση των 

ανθρώπινων πόρων σε ρυθμό πολύ μεγαλύτερο από τα αποθέματα των εγκαταστάσεων 

και του εξοπλισμού, η ανάπτυξη ενός διεθνώς ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού έχει 

γίνει προτεραιότητα για τη διοίκηση. 

Οι άνθρωποι είναι το κλειδί της επιτυχίας στη σύγχρονη οικονομία. Σύμφωνα με 

έρευνα που πραγματοποίησε το Chief Executive magazine οι CEOs πιστεύουν ότι: 

• Η μεγαλύτερη πρόκληση στη νέα οικονομία είναι η εξεύρεση και διατήρηση 

καλών ανθρώπων (84%) 

• Σε σχέση με τρία χρόνια νωρίτερα τα θέματα που αφορούν τους ανθρώπους είναι 

σημαντικότερα 

• Τα πιο σημαντικά εξ αυτών είναι η προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων (39%) 

και η διατήρηση και κινητοποίηση τους.(26%) 

• Σε σχέση με τρία χρόνια νωρίτερα, οι στρατηγικές στρατολόγησης και 

διατήρησης έχουν αλλάξει σημαντικά (26%) ή κάπως (50%),  

• Η ανάπτυξη του τρέχοντος ταλέντου έχει γίνει σημαντικότερη από την 

εκπαίδευση (62% ενώ 34% εκείνες οι δύο εξίσου σημαντικές).  
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2.2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

Η επένδυση σε άυλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να επιβοηθήσει τους διευθυντές να 

μειώσουν ή να επιλύσουν την αβεβαιότητα που συνδέεται με τις αποφάσεις επένδυσης σε 

υλικά περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή αντιμετωπίζοντας μεγαλύτερη αβεβαιότητα, οι 

διευθυντές είναι πιθανό να επενδύσουν περισσότερο στα άυλα στοιχεία για να λάβουν τη 

καλύτερη γνώση πριν να δεσμεύσουν κάποια κεφάλαια σε ένα νέο πρόγραμμα 

επένδυσης. Με αυτό τον  τρόπο μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος για ένα επενδυτικό 

πρόγραμμα, όμως δεν πρέπει να παραβλέπεται οτι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αυτά 

καθε αυτά εμπεριέχουν κίνδυνο ο οποίος μάλιστα μπορεί να είναι σε σημαντικό βαθμό 

μεγαλύτερος από αυτόν που σχετίζεται με τα υλικά περιουσιακά στοιχεία.  

Προκειμένου να γίνει κατανοητό γιατί η επένδυση σε άυλα στοιχεία έχει πιό υψηλά 

επίπεδα κινδύνου από άλλους τύπους επενδύσεων, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση της 

επένδυσης των άυλων πόρων στον κύκλο ζωής  ενός έργου. Συγκεκριμένα, η επένδυση 

άυλων πόρων στην έρευνα και την τεχνολογία, την έρευνα αγοράς και την εξερεύνηση 

και την αξιολόγηση (συνήθως καλούμενες οι "άυλες εισαγωγές") θα εμφανιστεί πολύ 

νωρίς στη ζωή προγράμματος (κανονικά στο στάδιο "εφευρέσεων" (βλ. Wyatt, 2002)16. 

Σ'αυτό το στάδιο της ζωής προγράμματος, η αξία συνδέεται με τα πολύ υψηλά επίπεδα 

κινδύνου. Οι Berk, Green  Naik (2000)17 επισημαίνουν τους τέσσερις τύπους κινδύνου 

στους οποίους υπόκεινται τα έργα σε αυτή τη φάση σε:  

• τεχνικοί κίνδυνοι σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της εφεύρεσης  

• ο κίνδυνος που συνδέεται με την πιθανότητα του τεχνολογικού πεπαλαιωμένου 

μόλις η εφεύρεση είναι πλήρης (λόγω της ανταγωνιστικής απειλής)  

• η αβεβαιότητα που συνδέεται με την πιθανή χρηματική ροή που η εφεύρεση θα 

παραγάγει μόλις ολοκληρωθεί  

                                                 
16 Wyatt A. (2002a), “Accounting for Intangibles: The Great Divide between Obscurity in Innovation 
Activities and the Balance Sheet”, Singapore Economic rewiew 42(1): 83-117 
17 Berk J., Green R. and Naik V.(2000), “ Valuation and Return Dynamics of New Ventures”, Working 
Paper: National Bereau of Economics Research 
(http://papers.ssm.com/sol13/papers.cfm?abstract_id=133653 
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• αβεβαιότητα που συνδέεται με τη διάρκεια και τις δαπάνες που σχετίζονται με 

την ίδια της διαδικασίας εφευρέσεων. 

  

Ο Rosenberg (1998)18 διερευνά τους περαιτέρω κινδύνους που συνδέονται με την 

ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Αυτοί περιλαμβάνουν τις δυσκολίες στην ενσωμάτωση 

των νέων τεχνολογιών λόγω της άγνοιας για τη χρήση της τεχνολογίας, και επίσης το 

γεγονός ότι η επιτυχής προσαρμογή των νέων τεχνολογιών εξαρτάται συχνά από τις 

βελτιώσεις σε άλλες επιβοηθητικές τεχνολογίες. Αυτή η αβεβαιότητα εμφανίζεται στο 

γεγονός ότι πολλές νέες τεχνολογίες έχουν συχνά χρήσεις που ήταν απολύτως 

απρόβλεπτες κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους. Ο Berk et  Al (2000)4 

προσδιορίζουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των κινδύνων είναι μη συστηματικό 

και επομένως μπορεί να διαφοροποιηθεί από η ίδια την εταιρία ή τους επενδυτές της. 

Εντούτοις, η δυνατότητα να διαφοροποιηθεί ο κίνδυνος είναι άσχετη από άποψη 

λογιστικής, η οποία επικεντρώνεται στους κινδύνους που συνδέονται με ένα 

συγκεκριμένο στοιχείο. 

Εμπειρικά, οι Kothari, Laguerre και Leone (1998)19 βρίσκουν οτι η επένδυση 

μιας εταιρίας στην έρευνα και την ανάπτυξη συνδέεται θετικά με τη μελλοντική 

αστάθεια αποδοχών. Αυτό σημαίνει ότι η κατανομή πιθανοτήτων των μελλοντικών 

αποδοχών των εταιριών με σημαντική επένδυση σε άυλα στοιχεία αφορά ένα πολύ 

ευρύτερο πλάνο. Στην πραγματικότητα, η αστάθεια που συνδέεται με την έρευνα και την 

ανάπτυξη είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από την αστάθεια που συνδέεται με την υλική 

ιδιοκτησία, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις 

επενδύσεις στα άυλα στοιχεία απεικονίζονται επίσης στις αγοραστικές αξίες αυτων οι 

οποίες  έχουν μεγάλη διασπορά.  

Όπως προκύπτει λοιπόν η οικονομική των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι 

διαφορετική από την οικονομική των υλικών. Οι  επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά 

στοιχεία εμπεριέχουν αρκετά μεγαλύτερο κίνδυνο καθώς οι αρχικές αποδόσεις είναι 

ασύμμετρες, έχοντας τεράστιες πιθανότητες για μηδενική αξία και ελάχιστη πιθανότητα 
                                                 
18 Rosenberg N. (1998): “ Uncertainty and Technological Change. In: D. Neef, G Antony Siesfeld and J. 
Cefola (eds.)”, The Economic Impact of Knowledge, United States: Butterworth - Heinemann  
19 Kothari S., Laguerre T., and Leone A. (1998), “ Capitalization Versus Expensing: Evidence on the 
Uncertainty of Future Earnings From Current Investment in PPE versus R&D”, Working Paper: University 
of Rochester (http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstract_id=146211   
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για εξαιρετικά θετική αξία. Επιπλέον τα άυλα περιουσιακά στοιχεία σπάνια 

διαπραγματεύονται στην αγορά και δεν ασφαλίζονται πλήρως για την επιχείρηση, 

αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο για την επιχείρηση. 

Παρά τον αυξημένο κίνδυνο όμως τα άυλα περιουσιακά στοιχεία έχουν πολλά να 

προσφέρουν. Επιτυχημένα άυλα μπορούν να οδηγήσουν γρήγορα σε κυριαρχία στην 

αγορά και αυξανόμενες αποδόσεις, με συνδιασμό των οικονομιών κλίμακας από πλευράς 

παραγωγής και network effect από την πλευρά της ζήτησης.  

 

 

 

2.2.1 ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΕ ΑΥΛΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

 Η σημαντικότητα των άυλων περιουσιακών στοιχέιων έχει οδηγήσει τις 

επιχειρήσεις της σύγχρονης οικονομίας να εστιάζουν στην επένδυση σε μη 

χρηματοοικονομικά στοιχεία περισσότερο από κάθε άλλη φορά και σε πολύ 

σημαντικότερα ποσά από τις επενδύσεις σε υλικά περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχουν μία 

σειρά από σημαντικούς περάγοντες που οδηγούν σε αυτού του είδους τις επενδύσεις. Ο 

κυριότερος από αυτούς είναι η μεγάλη συγκέντρωση γνώσης στην παγκόσμια οικονομία. 

Η μεγάλη αυτή ανάπτυξη γνώσης είχε σαν αποτέλεσμα την αντίστοιχη ανάπτυξη έντονου 

ανταγωνισμού. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις πρέπει να 

καινοτομούν διαρκώς και να ανακαλύπτουν διαρκώς νέους τρόπους να κάνουν τα ίδια 

πράγματα 

Η τεράστια αυτή αύξηση της γνώσης στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία είχε 

σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού. Στη μεταβαλλόμενη αυτή 

πραγματικότητα οι οικονομίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες. Η επένδυση σε άυλα 

περιουσιακά στοιχεία βοηθούν τις επιχειρήσεις να μειώσουν την έκθεσή τους στην 

αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα υπάρχει όταν κάποιος είναι αδύνατον να παρέχει μια 

αξιόπιστη σειρά από για τα γεγονότα τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Οι 

επιχείρήσεις επιθυμούν να μειώσουν την αβεβαιότητα αυτή μέσω της διαφοροποίησης  ή 

της υιοθέτησης στρατηγικών που θα έχουν την πιθανότητα οτι τα επιθυμητά και 
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επιδιωκόμενα αποτελέσματα θα προκύψουν. Ένα απλό και κοινό παράδειγμα αποτελεί η 

έρευνα αγοράς. Η επένδυση σε μια τέτοια έρευνα, που αποτελεί επένδυση σε άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, περιορίζει την αβεβαιότητα, παρέχοντας περισσότερα και 

σημαντικά στοιχεία για το προϊόν που ζητούν οι αγοραστές, ώστε η επιχείρηση να μην 

βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να παρέχει ένα προϊόν που κανείς δε ζητά καθώς έχει χάσει 

την επαφή της με την αγορά. 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση  πραγματοποιεί την διάθεση των κεφαλαίων 

της όχι για την απόκτηση απλώς ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου , αλλά πολύ 

περισσότερο  για την ανάπτυξη αυτού του στοιχείου στο εσωτερικό της, ένα άλλο 

πλεονέκτημα που μπορεί να αποκτήσει είναι αυτό της πρωτοπορίας. Οι επιχειρήσεις δεν 

έχουν μόνο θετικά οικονομικά αποτελέσματα από το πλεονέκτημα της πρωτοπορίας που 

σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο από το συγκεκριμένο αντικείμενο στο οποίο έχουν 

την πλεονεκτική θέση να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τους ανταγωνιστές τους. Τα 

οφέλη τους αφορούν την πίστη που δημιουργούν στους πελάτες στη μάρκα και την 

εικόνα της επιχείρησης. 

Η ικανότητα για πρωτοπορία των επιχειρήσεων, που προέρχεται για παράδειγμα 

από την Έρευνα και Τεχνολογία για τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος, έχει μια σειρά 

απο θετικές συνέπειες. Δημιουργεί την ικανότητα για δημιουργία δικτύων και καναλιών 

διανομής που καθιερώνονται ευκολότερα και γρηγορότερα από τους υπόλοιπους που 

ακολουθούν. Σε σχέση με την πίστη των πελατών που προαναφέρθηκε, ή δυνατότητα για 

τη ρύθμιση των συνηθειών της καταναλωτικής αγοράς εφόσον προσφέρεται κάτι πριν 

ακόμη το προσφέρουν οι υπόλοιποι, διατηρεί μεγάλο μέρος της αγοράς ακόμη και αν 

εισαχθούν ανταγωνιστές στην αγορά. Στην αντίθετη πλευρά από τους καταναλωτές 

βρίσκονται οι προμηθευτές με τους οποίους υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος και η 

ευκαιρία για την καθιέρωση καλύτερων σχέσεων. Η μεγαλύτερη εμπειρία που 

προέρχεται απο την πρωτοπορία παρέχει επίσης την ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της 

παραγωγής και κατα συνέπεια της ποιότητας καθώς και την μείωση του κόστους. Τέλος 

η πρωτοπορία σε έναν τομέα δίνει το προβάδισμα για τη διαιώνιση αυτής της 

πρωτοπορίας με την επένδυση σε κάποιο νέο τομέα.   

Ένα άλλο πλεονέκτημα που σχετίζεται με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και που 

αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις για την κατανομή κεφαλαίων προς 
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επένδυση σε μη χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι το φυσικό χαρακτηριστικό της 

ταυτόχρονης χρήσης. Ταυτόχρονη χρήση υπάρχει όταν ένα πρόσωπο μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ένα στοιχείο χωρίς να αποκλείει τη χρήση του στοιχείου αυτού 

ταυτόχρονα από άλλα άτομα. Με τα υλικά στοιχεία είναι φανερό οτι αυτό είναι αδύνατο 

να συμβεί. Για παράδειγμα η χρήση ενός ανυψωτικού μηχανήματος από κάποιον 

εργαζόμενο αποκλείει την ταυτόχρονη χρήση του από κάποιον άλλο. Συνεπώς το κόστος 

ευκαιρίας που σχετίζεται με την οριακή  χρήση ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου είναι 

συχνά αμελητέο. Επιπλέον, η γνώση που χρειάζεται για την ανάπτυξη ενός άυλου 

περιουσιακού στοιχείου μπορεί πολύ συχνά να οδηγήσει και στην ανάπτυξη κάποιου 

άλλου. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη πλεονέκτημα το οποίο οδηγεί τις επιχειρήσεις στην 

επένδυση σε αυτού του είδους τα στοιχεία. (LEV 2001)20

 Η μεγάλη διαφορά όμως των άυλων περιουσιακών στοιχείων από τα υλικά, είναι 

η δυνατότητα μίμησης. Τα υλικά περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν εύκολα να 

προσδώσουν στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς οι ανταγωνιστές 

μπορούν εύκολα να αντιγράψουν, ααποκτώντας απλά τον ίδιο ακριβώς αξοπλισμό. Αυτό 

που επιδιώκουν όμως οι επιχειρήσεις έιναι ένας μοναδικός συνδυασμός εταιρογενών 

στοιχείων που έιναι δύσκολο να προσδιοριστούν και να αντιγραφούν. Και αυτήν ακριβώς 

τη δυνατότητα παρέχουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Και η επιτυχία του στόχου 

αυτού προσφέρει τα υπερβάλλοντα κέρδη. (WEBSTER 1999)21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Lev B. (2001): “ Intangibles: Management, Measurement and Reporting. Washington DC: Brookings 
Institute Press. 
21 Webster E. (1999), “The Economics of Intangible Investment”, United Kingdom: Edward Elgar 
Publishing Limited  
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2.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 

2.3.1.  ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

 

 Στη βιβλιογραφία συναντώνται ουσιαστικά δύο γραμμές σκέψης για την 

αξιολόγηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η πρώτη προσέγγιση αντιμετωπίζει τα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία ως αποθέματα, ουσιαστικά δηλαδή επιδιώκει τον υπολογισμό 

της νομισματικής αξίας των στοιχείων αυτών. Πρόκειται για την προσπάθεια της 

λογιστικής απεικόνισης τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Όπως είναι εμφανές 

στις περισσότερες περιπτώσεις η λογιστική αξία της επιχείρησης διαφέρει από την 

αγοραία της αξία. Η διαφορά αυτή στην πραγματικότητα πιστεύεται ότι θα καλυφθεί αν 

οι άυλοι πόροι της επιχείρησης με κάποιο τρόπο ποσοτικοποιηθούν και προστεθούν στην 

λογιστική αξία. 

 Η δεύτερη προσέγγιση αντίθετα δεν προσκολλάται στην αξία των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων αυτών κάθε αυτών, αλλά τα αντιμετωπίζει σαν οδηγούς αξίας. 

Επιδιώκεται δηλαδή η διαπίστωση των στοιχείων αυτών που μπορούν να οδηγήσουν σε 

μελλοντική μεταβολή της συνολικής αξίας της επιχείρησης και ο υπολογισμός με 

διάφορα μοντέλα που αναπτύσσονται των μεταβολών αυτών. Η άποψη στην οποία 

στηρίζονται τα παραπάνω είναι ότι η μελλοντική αξία της επιχείρησης μπορεί να 

προβλεφθεί ακριβέστερα μέσω των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, παρά μέσω των 

χρηματοοικονομικών. 

 Οι Fincham και Roslender22 επεκτείνουν την αιτιολόγηση κάνοντας διάκριση 

μεταξύ της «διαπίστωσης αξίας» και της «δημιουργίας αξίας». Η «διαπίστωση της αξίας» 

προκύπτει από την ιστορική αξία ενός οργανισμού και σχετίζεται με την προσέγγιση του 

αποθέματος. Σε αντίθεση η «δημιουργία αξίας» προκύπτει από την ικανότητα του 

οργανισμού να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το οποίο θα μπορεί να 

διατηρήσει και στο μέλλον. Η προσέγγιση της «δημιουργίας αξίας»  δεν δεσμεύεται από 

                                                 
22 Roslender R.,  Fincham R., (2001), “Thinking critically about Intellectual Capital accounting”, 
Accounting, Auditing and Accountability Journal, 17, 178-209 
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την ανάγκη προσδιορισμού ενός μέσου απεικόνισης σε κάποιο οικονομική κατάσταση με 

κάποιο παραδοσιακό τρόπο χρηματοοικονομικής μέτρησης. Αντίθετα εστιάζει στην 

παροχή πληροφόρησης που να προσδιορίζει την ικανότητα ενός οργανισμού να 

δημιουργήσει αξία στο μέλλον.  

 Προκύπτει λοιπόν σαν συμπέρασμα ότι σημαντικό αναφορικά με τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία δεν είναι τόσο η επένδυση σε αυτά αλλά η χρησιμότητα του 

κεφαλαίου αυτού στην ικανοποίηση των στόχων της διοίκησης.    

 

 

 

2.3.2. ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 

 
 

Ο σκοπός της ύπαρξης και της δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων των οικονομικών μονάδων είναι η πλήρης, σαφής και αντικειμενική 

ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών, όχι μόνο των μετόχων αλλά και των 

πιστωτών, των προμηθευτών και λοιπών συναλλασόμενων. Οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις πρέπει να εμπεριέχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που μελλοντικά θα 

προσδώσουν αξία στην επιχείρηση. Σήμερα όμως με την αυξανόμενη σημασία των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, σε συνδιασμό με την αδυναμία των  λογιστικών αρχών 

να καταγραφούν αυτά στην περιουσία της επιχείρησης, καθιστούν την οικονομική 

πληροφόριση ελλιπή και ανίκανη να αποδώσει τις επιθυμητές πληροφορίες και να 

οδηγήσει τους ενδιαφερόμενους στα επιθυμητά αποτελέσματα. 

To 1999, η Dr Margaret Blair από το Brookings Institution23 μελέτησε τη 

μετατόπιση στη σύνθεση του ενεργητικού χιλιάδων μη οικονομικών επιχειρήσεων κατά 

τη διάρκεια της είκοσαετούς περιόδου από το 1978 ως το 1998. Βρήκε μια σημαντική 

μετατόπιση στη σχέση μεταξύ των υλικών και άυλων στοιχείων κατά τη διάρκεια του 

χρόνου. Το 1978 περίπου 80 % της εταιρικής αξίας οφείλονταν στα υλικά στοιχεί, ενώ 

μόλις το 20 % από τα άυλα αγαθά. Μέχρι το 1998, οι αναλογίες αντιστράφηκαν, 80 % 

της εταιρικής αξίας συνδεόταν με με τα άυλα στοιχεία και μόνο 20 % με υλικά.  

                                                 
23 http://www.brookings.edu/index/scholarwork.htm?scholar=Blair*Margaret*M.* 

 35



Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ανικανότητας αντικειμενικής και 

αξιόπιστης πληροφόρησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποτελούν οι 

δημοσιευόμενες καταστάσεις μεγάλων επιχειρήσεων, όπως η Microsoft, η οποία 

εκθέτοντας μόνο τα παραδοσιακά λογιστικά μεγέθη, στην πραγματικότητα εκθέτει ένα 

πολύ μικρό μέρος της πραγματικής της αξίας, καθώς επίσης και πολλών 

κατασκευαστικών επιχειρήσεων, όπως η Honda, της οποίας λιγότερο απο το 30% της 

αγοραστικής της αξίας αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία μπορεί τη συγκεκριμένη στιγμή που 

δημιουργούνται ή αποκτώνται να αποτελούν έξοδο για την επιχείρηση, μακροπρόθεσμα 

όμως θα παράγουν αξία. Ένα εμφανές παράδειγμα αποτελούν τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης, ενώ άλλα παραδείγματα όχι και τόσο ξεκάθαρα ίσως είναι η δημιουργία ενός 

τμήματος μάρκετινγκ, ή η εκπείδευση ενός σημαντικού ανθρώπινου δυναμικού. Οι 

υπάρχουσες λογιστικές αρχές και τα υπάρχοντα λογιστικά πρότυπα στις περισσότερες 

των περιπτώσεων αναγνωρίζουν μόνο τα έξοδα και όχι τη μελλοντική προοπτική 

δημιουργίας αξίας.   

 

 

 

2.3.2.1. ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ 

ΔΙΕΘΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

 
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και συγκεκριμένα το IAS 38 έχουν ασχοληθεί με 

τη λογιστική αντιμετώπιση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Το 38 καθιερώθηκε 

όπως ισχύει σήμερα το Μάρτιο του 2004. Οι προσπάθειες μιας κοινής συμπειρφοράς της 

λογιστικής καταγραφής αυτών των στοιχέιων απο τις επιχειρήσεις είχε αρχίσει από πολύ 

νωρίτερα. Συγκεκριμένα το Φεβρουάριο του 1977 δημοσιεύτηκε το προσχέδιο για την 

αρχή Ε9 που αφορούσε τα κόστη Έρευνας και την Ανάπτυξης, η οποία και τελικά 

καθιερώθηκε τελικά τον Ιούλιο του 1978, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 1980. Τον 

Άυγουστο του 1991 δημοσιεύτηκε το προσχέδιο του Ε37 που αφορούσε στις 
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δραστηριότητες σχετικές και πάλι με την Έρευνα και την Ανάπτυξη, το οποίο 

καθιερώθηκε τελικά το Δεκέμβριο του 1993 με ισχύ από τον Ιανουάριο του 1995. Τον 

Ιούνιο του 1995 για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ο όρος άυλα περιουσιακά στοιχεία Με 

το προσχέδιο του Ε50, το οποίο τελικά αναδιαμορφώθηκε και καθιερώθηκε ως Ε59. Το 

Ε59 αντικαταστάθηκε το Σεπτέμβριο του 1998 απο το ΙΑS 38 και το ποίο τέθηκε σε ισχύ 

τον Ιούλιο του 1999 υπερ των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Τη σημερινή του μορφή 

πήρε το ΙΑS 38 το Μάρτιο του 2004 και ισχύει από το Μάρτιο του 2004. 

Ο σκοπό του Διεθνούς Λογιστικού προτύπου 38 είναι όπως επίσημα αναφέρεται 

να προσδιορίσει την λογιστική μεταχείρηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων τα 

οποία δεν καλύπτονται με κάποια ρύθμιση από άλλο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο. 

Απαιτεί από μία επιχείρηση να αναγνωρίσει ένα στοιχείο ως άυλο περιουσιακό στοιχείο 

αν και μόνο αν ικανοποιούνται κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Τo πρότυπo διευκρινίζει 

επίσης πώς να μετρηθεί το ποσό της αξίας των άυλων στοιχείων και απαιτεί ορισμένες 

κοινοποιήσεις σχετικά με αυτά. 

Συγκεκριμένα το ΔΛΠ 38 αναφέρεται σε όλα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

εκτός από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, δικαιώματα εξόρηξης και εξερεύνησης, και 

γενικότερα δαπάνες ανάπτυξης που αναλαμβάνοντα επιχειρήσεις εξαγωγής πετρελαίου 

και φυσικού αερίου, άυλα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από ασφαλιστικά 

συμβόλαια  ασφαλιστικών εταιριών. Τέλος άυλα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτονται 

από κάλοιο άλλο Λογιστικό Πρότυπο είναι τα άυλα προς πώληση, lease assets, στοιχεία 

που προέρχονται από τα προσόντα του ανθρώπινου δυναμικού και η υπεραξία, στην 

οποία αναθέρεται το ΔΛΠ 3. 

Ο ορισμός των άυλων περιουσιακών στοιχείων στα ΔΛΠ είναι ο ακόλουθος: 

«Άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι ένα ευπροσδιόριστο μη νομισματικό στοιχείο χωρίς 

φυσική ουσία. Ένα στοιχείο είναι μία πηγή που είναι ελέγξιμη από την επιχείρηση ως 

αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων (για παράδειγμα αγοράς ή αυτο – δημιουργίας) 

και από την οποία μελλοντικά οικονομικά ωφέλη (ταμειακές ροές ή άλλα στοιχεία) 

αναμένεται να προκύψουν». 

Από τον ορισμό προκύπτει πως οι τρείς κριτικές ιδιότητες των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων είναι η διακρισιμότητα, ο έλεγχος (η δύναμη να αποκτηθούν 

ωφέλη απο το στοιχείο αυτό) και τα μελλοντικά οικονομικά ωφέλη (με τη μορφή κερδών 
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ή μειωμένου κόστους). Συγκεκριμένα ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο διακρίνεται όταν 

είναι διαχωριζόμενο, μπορεί δηλαδή να πωληθεί ξεχωριστά, να μεταφερθεί, να 

παραχωρηθεί με ειδική άδεια, ή προκύπτει από συμβασιακή σχέση ή από κάποιο νομικό 

δικαίωμα. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αποκτηθούν είτε με αγορά, ως προϊόν, 

ως μέρος συγχώνευσης επιχειρήσεων, έπειτα απο κυβερνητική επιχορήγηση, έπειτα από 

ανταλλαγή, ή η πιο δύσκολη μορφή από την σκοπιά της αναγνώρισης και της λογιστικής 

μεταχείρησης, με δημιουργία από  την ίδια την επιχείρηση στην κατοχή της οποίας 

βρίσκεται. 

Για την αναγνώριση του στοιχείου ανεξάρτητα από τον τρόπο με το οποίο αυτό 

αποκτήθηκε απαιτείται απο το ΔΛΠ τα μελλοντικά οφέλη τα οποία αναμένεται να έχει η 

επιχείρηση με μελλοντικές ροές, που όπως προαναφέρθηκε μπορεί να πρόκειται είτε για 

κέρδη είτε για μειωμένα κόστη, να μπορούν να συσχετισθούν άμεσα με το εν λογω άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Ο συσχετισμός αυτός πρέπει να βασίζεται σε λογικές υποθέσεις οι 

οποίες μάλιστα θα υπάρχουν για τη διάρκεια της ζωής των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. Επιπλέον η αξία του στοιχείου κρίνεται απαραίτητο να μπορεί να εκτιμηθεί  

ατνικειμενικά. Αν έστω και μία από τις δύο παραπάνω προυποθέσεις δεν ικανοποιείται, 

τα ΔΛΠ δεν αναγνωρίζουν το άυλο περιουσιακό στοιχείο, και απαιτούν την καταγραφή 

του ως απλό έξοδο. 

Σε σχέση με την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το 38 

αυτή υπολογίζεται αρχικά στο κόστος. Υπάρχουν δύο μοντέλα, το μοντέλο κόστους και 

το μοντέλο επαναξιολόγησης για κάθε κατηγορία άυλου στοιχείου. Σύμφωνα με το 

πρώτο, έπειτα από την αρχική αναγνώριση, τα στοιχεία πρέπει να καταγράφονται στο 

κόστος μειωμένο κατα τα έξοδα εξαγοράς  και εξασθένισης. Σύμφωνα με το δεύτερο 

μοντέλο τα άυλα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να καταγραφούν με μία 

αναπροσδιοριζόμενη αξία, μόνο αν αυτή μπορεί να αξιολογηθεί σε αναφορά με κάποια 

ενεργή αγορά.  

Μία διαφορετική αναφορά των ΔΛΠ σε σχέση με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

είναι αυτή που αφορά στη διάρκεια ζωής τους. Πιο αναλυτικά, τα διακρίνει σε αόριστης 

διάρκειας ζωής(indefinite life) και σε ορισμένης (finite life). Αποτέλεσμα αυτής της 

διάκρισης είναι η μέθοδος απόσβεσης που θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε καφαλαιοποιημένο 
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στοιχείο. Για τα στοιχεία με ορισμένη διάρκεια ζωής, η απόσβεση πρέπει να αντανακλά 

τα αναμενόμενα οφέλη που σχετίζονται με αυτά, ενώ αν η αξία τους δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί  αντικειμενικά, η πιο σωστή μέθοδος απόσβεσης είναι η γραμμική. Η 

περίοδος κατα την οποία θα αποσβεστεί το κάθε στοιχείο πρέπει επιπλέον να 

αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε έτος. 

Αντίθετα για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη διάρκεια ζωής δεν πρέπει 

να αποσβένονται. Η χρήσιμη ζωή τους όμως πρέπει να αναθεωρείται κάθε λογιστική 

περίοδο, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι πράγματι δεν έχουν χάσει την αξία τους. Σε 

περίπτωση που η αξία του στοιχείου έχει μεταβληθεί και η ωφέλιμη ζωή τους έχει 

μετατραπεί από αόριστης διάρκειας σε ορισμένης, η συμπεριφορά της λογιστικής 

πρακτικής μεταβάλλεται ανάλογα.  

 

 

 

2.3.2.2 ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ  

                  ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

 

Ένα από τα πιο αμφισβητούμενα θέματα σχετικά με την λογιστική κατγραφή των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, σχετίζεται με την δυνατότητα για αντικειμενικη 

καταγραφή της αξίας τους. Όπως είναι κοινά αποδεκτό ο αρχικός στόχος όλων των 

οικονομικών καταστάσεων είναι να παρασχεθούν στους χρήστες όλες οι πληροφορίες 

που θα βοηθήσουν στη λήψη των αποφάσεων για το πώς να διαθέσουν τους πόρους τους. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οι πληροφορίες της οικονομικής λογιστικής 

πρέπει να είναι σχετικές και αξιόπιστες. Εντούτοις, τις περισσότερες φορές υπάρχει μια 

ανταλλαγή μεταξύ σχετικού και αξιόπιστου.  Η δήλωση ότι η άυλη αξία είναι μετρήσιμη 

συχνά εκπλήσσει λόγω της επικρατούσας παρερμηνείας που θεωρεί οτι η εκτίμηση της 
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αξίας αυτής είναι ένα υποκειμενικό θέμα και όχι βασισμένη στη λογική, επειδή δεν 

μπορεί ούτε να αποδειχθεί ούτε να ανασκευαστεί. (Μ’Pherson P., Stephen P.,2001)24

 Η ύπαρξη ελάχιστων αγορών για τέτοιου είδους αγαθά, τα οποία κατα κανόνα 

είναι μοναδικά καθιστά σχεδόν αδύνατο στις επιχειρήσεις τον υπολογισμό της 

αντικειμενικής τους αξίας, εκτός αν αυτά αποτελέσουν αντικείμενο πώλησης. Η αξία 

ενός εσωτερικά παραγμένου άυλου περιουσιακόυ στοιχείου δεν μπορεί να καθοριστεί 

εως ότου να αρχίσει πραγματικά να παράγει εισόδημα, αλλά ακόμη και σε σκείνη τη 

χρονική στιγμή η αξία του θα υπολογιστεί με βάση τις αναμενόμενες πωλήσεις και άλλα 

στοιχεία τα οποία θα αποτελούν εικασίες και όχι πραγματικά και σίγουρα γεγονότα. Οι 

εκτιμήσεις αναγκαστικά θα πρέπει να βασιστούν σε αβέβαιες και έυκολα  παραποιήσιμες 

εκτιμήσεις των αναμενόμενων ροών και την διακύμανση των επιτοκίων. Αλλά ακόμη και 

η πραγματική αξία των άυλων αγαθών που εξαγοράστηκαν είναι στις περισσότερες 

φορές δύσκολο να εξακριβωθεί, καθώς η αξία των αγαθών αυτών μέσα σε μία 

επιχείρηση μπορεί στην πράξη να διαφέρει σημαντικά από την χρηματική αξία εξαγοράς. 

Μια ιδιαίτερη πτυχή αυτής της έντασης μεταξύ αυτών των δύο  χαρακτηριστικών 

της λογιστικής πληροφόρισης είναι ότι, τελικά, οι πιό σημαντικές πληροφορίες για την 

εταιρία προέρχονται από εκείνους που ξέρουν το εσωτερικό καλύτερα, δηλαδή από την 

ίδια τη διοίκηση τους. Εντούτοις, οι πληροφορίες που προέρχονται από τη διοίκηση 

διαστρευλόνονται συχνά από τα κεκτημένα δικαιώματα των ίδιων των ανθρώπων που 

την αποτελούν. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που παρέχουν μπορούν να είναι σχετικές, 

αλλά αυτό δε σημαίνει οτι πάντα είναι αξιόπιστες. Αυτό το ζήτημα είναι ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος στην αναγνώριση των εσωτερικά παραγμένων άυλων στοιχείων. Η 

έλλειψη οποιασδήποτε ενεργού αγοράς για τα περισσότερα άυλα στοιχεία σημαίνει ότι 

είναι πολύ δύσκολο να μετρηθούν. Από καιρό υπάρχουν φόβοι ότι οι διευθυντές, εάν 

τους δινόταν η ευκαιρία να αναγνωρίσουν τα άυλα στοιχεία στον ισολογισμό, θα 

                                                 

24 M'Pherson P.K., Pike S., (2001), “Accounting, empirical measurement and intellectual capital” Journal 

of Intellectual Capital, Vol.2, Iss. 3;  pg. 246 Bradford 
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εκμεταλλεύονταν αυτήν την δυνατότητα τους, ενδεχομένα θα παραπλανούσαν τους 

επενδυτές.  

 Οι αξιολογήσεις των άυλων στοιχείων από τους ανεξάρτητους τρίτους σύμφωνα 

με τη λογική πρέπει να είναι οι πιό αξιόπιστες, δεδομένου ότι αυτές οι αξιολογήσεις δεν  

υπόκειντο σε οποιαδήποτε προκατάληψη. Εντούτοις, οι τρίτοι είναι απίθανο να έχουν την 

γνώση σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν οι άνθρωποι μέσα στην επιχείρηση 

και επομένως οι πληροφορίες που παρέχουν είναι απίθανο να είναι τόσο σχετικές. Είναι 

δυνατόν λόγω της φύσης των άυλων στοιχείων, η έλλειψη γνώσης για την ακρίβεια των 

σχετικών πληροφοριών να έχει ως αποτέλεσμα την μη ικανή παροχή των ακριβών τιμών. 

 Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να σχολιαστεί είναι όταν γίνεται αναφορά στη 

διάρκεια ζωής των άυλων περιουσιακών στοιχείων, τι ακριβώς επιδιώκεται, ποια είναι τα 

οικονομικά αποτελέσματα και σε ποια αξία γίνεται αναφορά όταν αντικείμενο 

συζήτησης αποτελεί η απόσβεση.    

 

 

 

2.3.3. ΤΑ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΣ ΟΔΗΓΟΙ ΑΞΙΑΣ 
 
 

Στη σημερινή οικονομία πληροφοριών, οι πραγματικές τιμές μιας επιχείρησης 

μπορούν να μην εμφανιστούν ακόμη και στον ισολογισμό της. Στην πραγματικότητα, 

μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία - όπως η ικανοποίηση των πελατών και 

υπαλλήλων, οι συμμαχίες, και η διοικητική ικανότητα - δεν ανήκουν καν στην 

επιχείρηση υπό οποιαδήποτε ιδιόκτητη έννοια, παρ’ όλα αυτά όμως παράγουν εισόδημα 

για την επιχείρηση. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αξιολογηθούν αυτά τα στοιχεία, 

ακριβώς όπως δεν υπάρχει κανένας τρόπος να οριστεί μια αξία στα άυλα στοιχεία όπως 

τα φαρμακευτικά σχέδια, οι κατάλογοι συνδρομητών, και οι εφαρμογές λογισμικού που 

ανήκουν τουλάχιστον στην επιχείρηση. Ενώ μπορεί να είναι παραπλανητικό για τις 

εταιρίες να τοποθετήσουν τιμές σε εκείνα τα σημαντικά στοιχεία χωρίς την ύπαρξη των 

αγορών που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την εκτιμησή τους, ορισμένοι μη 

οικονομικοί δείκτες θα μπορούσαν να ρίξουν πολύ φως στη φύση και την ποιότητα των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων για τις συγκεκριμένες εταιρίες. Αυτό που επενδυτές 
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μπορούν να μάθουν δεν είναι απαραιτήτως η νομισματική αξία των αγαθών αυτών, 

δηλαδή η αξία που θα τεθεί σε έναν ισολογισμό, αλλά ο βαθμός στον οποίο το 

επιχειρησιακό πρότυπο της επιχείρησης πετυχαίνει. Σε συνδιασμό με τις οικονομικές 

πληροφορίες αυτού του είδους οι δέικτες μπορούν να παρέχουν έναν πολύτιμο δείκτη 

στην πιθανή επιτυχία της επιχείρησης στο μέλλον.  

Στο εσωτερικό της επιχείρησης, οι ελλειπείς πληροφορίες για τα άυλα αγαθά 

μπορούν να οδηγήσουν σε μια κακή τοποθέτηση των κεφαλαίων. Ιστορικά, οι 

επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν τα Συστήματα διοικητικής πληροφόρισης (EIS), τα οποία 

βασίστηκαν λίγο πολύ αποκλειστικά στους καθαρά οικονομικούς αριθμούς. Πιό 

πρόσφατα, τα συστήματα μέτρησης απόδοσης, που επιτρέπουν μια πιό ολοκληρωμένη 

άποψη της επιχείρησης, έχουν αναπτυχθεί, όπως το Balance Scorecard (BSC) των 

Kaplan και Norton. Εκτός από το BSC, τα περισσότερα συστήματα πληροφοριών ακόμα 

αρχικά παρέχουν πληροφορίες για τα οικονομικά ενώ μόνο ελλιπείς πληροφορίες για τα 

άυλα αγαθά. Επιπλέον, αυτά τα συστήματα προσφέρουν λίγες πληροφορίες για τα 

αποτελέσματα αυτών των πόρων. ( Kaufmann L., Schneider Y. 2004)25

Οι οργανώσεις λειτουργούν σωστά και δημιουργούν αξία όταν εφαρμόζουν 

στρατηγικές που ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες αγοράς με την εκμετάλλευση των 

εσωτερικών πόρων και των ικανοτήτων τους (Penrose, 195926). Επομένως, η διοίκηση 

πρέπει να καταλάβει ποιοι είναι οι βασικοί πόροι και οι οδηγοί της απόδοσης και της 

αξίας στις οργανώσεις τους. Παραδοσιακά, κατα το παρελθόν εκείνοι οι πόροι ήταν 

φυσικοί, όπως το έδαφος και οι μηχανές, ή το οικονομικό κεφάλαιο. Πιό πρόσφατα η 

έννοια του διανοητικού κεφαλαίου έχει προσδιοριστεί ως ο βασικός πόρος και οδηγός 

της οργανωτικής δημιουργίας και της απόδοσηςκαι αξίας (Itami, 198727 Teece, 200028 

Nahapiet και Ghoshal 199829, Delios και Beamish, 200130). Η έννοια των οδηγών 

                                                 
25 Kaufmann L., Schneider Y., (2004), “Intangibles: A synthesis of current research”, Journal of Intellectual 
Capital, Vol.5, Iss. 3;  pg. 366, Bradford 

26 Penrose E.T. (1959), “The theory of the growth of the firm”, Oxford: Basil Blackwell & Mott 
27 Itami H. (1987), “Mobilizing Invisible Assets”, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press 
28 TEECE, DJ. (2000) "Strategies for Managing Knowledge Assets: The Role of Firm Structure and 
Industrial Context," Long Range Planning 33, 35-54.. 
29 Nahapiet J., Ghoshal S., (1998), “Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage”, 
Academy of Management Review, 23: 242-266  
30 Delios, A., Beamish P.W. (2001), “Survival and profitability: The roles of experience and intangible 
assets in foreign subsidiary performance”, Academy of Management Journal, 44(5): 1028-1038. 
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απόδοσης προτείνει τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των πόρων και της δημιουργίας αξίας 

της επιχείρησης. Ο Penrose υποστηρίζει ότι δεν είναι ποτέ οι ίδιοι οι που δημιουργούν 

την αξία, αλλά τις υπηρεσίες που οι πόροι που μπορούν να παρέχουν.  

Προκειμένου να γίνει κατανοητό πώς οι οργανωτικοί πόροι μεταφράζονται σε 

αξία οι  Kaplan και Norton31 πρότειναν την οπτική απεικόνιση των αιτιωδών σχέσεων σε 

έναν χάρτη στρατηγικής (strategy map). Με βάση τo BSC (Kaplan και Norton, 1996,)32 

ένας χάρτης στρατηγικής εμπεριέχει τα μέτρα έκβασης και τους οδηγούς απόδοσης, που 

συνδέονται σε ένα διάγραμμα αιτίας και αποτελέσματος. Εκτιμώντας ότι υπάρχουν 

αιτιωδεις σχέσεις μεταξύ των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων και την απόδοση (Ittner 

και Larcker, 1998)33 υπάρχουν επίσης μερικές κρίσιμες φωνές (Norreklit, 200334) που 

υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις σε έναν BSC είναι λογικές παρά αιτιώδεις.  

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
31 Kaplan R.S., Norton D.P., (2004), “The strategy map: guide to aligning intangible assets”, Strategy & 
Leadership, Vol. 32 Nr 5, pg. 10 
32 Kaplan R.S., Norton D.P., (1996), “The balanced scorecard : translating strategy into action”, .Boston, 
Mass. : Harvard Business School Press,  
33 Ittner C.D., and Larcker D.F. (1998), “Are Non – Financial Measures Leading Indicators of Financial 
Performance? An analysis of customer satisfaction”, Journal of Accounting Research 36 (Supplement): 1-
46 
34 Norreklit H. (2003), “The Balance Scorecard: what is the score? A rhetorical analysis of the Balanced 
Scorecard”, Accounting, Organizations and Society, Vol.28, Iss.6, pag. 591-619 
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3.ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 

 3.1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Οι διάφορες μέθοδοι μέτρησης και αξιολόγησης που προτάθηκαν από την αρχή 

της δεκαετίας του '90 έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Αρκετές εστιάζουν όχι 

τόσο στην ποσοτική μέτρηση των άυλων αγαθών αλλά στην αξιολόγηση της απόδοσης 

της επιχείρησης, με τη συμμετοχή απαραιτήτως των «αόρατων παραγόντων που 

συνδέονται με τις μη οικονομικές διαστάσεις. Μια άλλη διαφορά στα πρότυπα μέτρησης 

άυλων αγαθών αφορά στη χρήση των ίδιων των προτύπων: αν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κυρίως για εσωτερικούς λόγους ή και για εξωτερικούς λόγους: στην 

τελευταία περίπτωση ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι συμμέτοχοι έχουν τη 

γνώση των αποτελεσμάτων που προέρχονται από την εφαρμογή τέτοιων μεθόδων και 

εργαλείων. Στον Πίνακα 2 περιγράφεται ο σκοπός της ανάλυσης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων και η προσπάθεια ανάπτυξης ή υιοθέτησης ενός μοντέλου 

αξιολόγησής τους. 
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την καλύτερη καταγραφή των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων  

Petty R., Guthrie J. 2002 Αναθεώρηση της βιβλιογραφίας για 

περαιτέρω διερεύνηση 

Mouritsen J., Bukh P.N., 

Larsen H.T., Johansen M.R. 

2002 Διαχείριση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων με τη βοήθεια των Αναφορών 

διανοητικού κεφαλαίου   

Daum J.H. 2002 Απόδειξη της ανάγκης για την αναθεώρηση 

του χρηματοοικονομικού αλλά και 

διοικητικού λογιστικού συστήματος  

Ordonez de Pablos P. 2003 Διερεύνηση της λογιστικής πραγματικότητας 

σε σχέση με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

στην Ισπανία 

Rastogi P.N. 2003 Απόδειξη της συμβολής της διαχείρισης των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων στη 

διατήρηση και αύξηση της αξίας των 

επιχειρήσεων 

Bonfour A. 2003 Μία αναθεωρητική μελέτη των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων από διοικητική και 

από οικονομική σκοπιά 

Bukh P.N., Johanson U. 2003  

Σύγκριση δύο προσπαθειών για ανάπτυξη 

γραμμών λογιστική καταγραφής των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων για παραπέρα 
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διερεύνηση 

Funk K. 2003 Προώθηση των δραστηριοτήτων που 

αποσκοπούν στην δημιουργία συνθηκών 

διατήρησης της αξίας 

Garcia – Ayuso M. 2003 Εξεύρεση και επεξήγηση των παραγόντων 

που προκαλούν ανεπαρκή αξιολόγηση των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων και εξεύρεση 

λύσεων 

Wood J. 2003 Διερεύνηση των υπάρχοντων συνθηκών στην 

Αυστραλία 
Πίνακας 2 Σκοπός της ανάλυσης των άυλων περιουσιακών στοιχείων απο τους συγγραφείς 

 

 

Πριν την περιγραφή και τη λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων μεθόδων για τη 

μέτρηση και την αξιολόγηση των άυλων αγαθών και του διανοητικού κεφαλαίου που 

έχουν προταθεί μέχρι τώρα, είναι χρήσιμο να παρουσιαστεί ένα ταξινομητικό πλαίσιο 

που θα χρησιμεύσει ως μια βάση για την ανάλυση που ακολουθεί προκειμένου να 

διευκολυνθεί η κατανόηση των διάφορων μεθόδων και των εννοιολογικών και λογικών 

προσανατολισμών τους. 

Μία ταξινόμηση που προτάθηκε και είναι ολοκληρωμένη, διευκολύνοντας την 

μελέτη των μεθόδων είναι του Sveiby το 200135. Η πρώτη διάκριση των μεθόδων 

σύμφωνα με τον Sveiby είναι ο ατομικός προσανατολισμός (atomistic orientation) 

εναντίον του συνολικού προσανατολισμού (holistic orientation), δηλ., αν δηλαδή το 

μοντέλο προσανατολίζεται σε κάθε άυλο περιουσιακό στοιχείο ξεχωριστά ή αποσκοπεί 

στην καταμέτρηση και την αξιολόγηση του συνόλου των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Με βάση την πρώτη αυτή βασική υποδιαίρεση, περαιτέρω διάκριση αποτελεί 

μεταξύ των νομισματικών και μη νομισματικών προτύπων που προτείνονται. Οι 

νομισματικές μέθοδοι είναι χρήσιμες κυρίως σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών 

καθώς και για τη σύγκριση επιχειρήσεων στην ίδια βιομηχανία. 

                                                 
35 Sveiby K.E. (2001), “Methods for Measuring Intangible Assets”, http://www.sveiby.com 
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Επιπλέον, οι νομισματικές μέθοδοι αναπτύσσονται συχνά βάσει των ήδη 

αποδεκτών λογιστικών κανόνων και έτσι μπορούν να υιοθετηθούν εύκολα από τους 

επαγγελματίες λογιστές. Αντίθετα, οι μη νομισματικές μέθοδοι είναι μια καινοτομία στην 

αξιολόγηση της επιχείρησης και στη διευθυντική απόδοση. Στην πραγματικότητα, έχουν 

εφαρμοστεί ευρέως από την αρχή της δεκαετίας του '90, σε μεγάλο βαθμό σε συνδυασμό 

με τον Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard).  

Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι μη νομισματικές μέθοδοι απολαμβάνουν 

γενικά το πλεονέκτημα ότι, δεδομένου ότι δεν μετρούν τα άυλα προτερήματα με 

οικονομικούς όρους, μπορούν να εφαρμοστούν ωφέλιμα σε κάθε οργανωτικό επίπεδο 

(εσωτερικά τμήματα, παραδείγματος χάριν) καθώς επίσης και στις μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις, κυβερνήσεις, και οργανώσεις με περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

στόχους. 

Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία των Συνολικών – Μη νομισματικών Μεθόδων 

ανήκουν: 

• Σύστημα Αξιολόγησης Ικανότητας Καινοτομίας (Innovation Capability 

Benchmarking System (ICBS)) 

• Μέτρα Διοίκησης Γνώσης (Measures of Knowledge Management) 

• Πίνακας Διανοητικού Κεφαλάιου (IC – Index) 

• Δείκτης Ικανότητας Εκμάθησης (The learning Capacity Index) 

 

Στην κατηγορία των Συνολικών – Νομισματικών μεθόδων ανήκουν : 

• Αγοραστική προς Λογιστική Αξία (Market to Book Value) 

• Q του Tobin (Q di Tobin) 

• Υπολογισμένη Άυλη αξία (Calculated Intangible Value) 

• Προστιθέμενη Οικονομική Αξία (Economic Value Added (EVA)) 

•  Επενδυτική Αγοραστική Αξία (Investor Assigned Market Value (IAMV)) 

• Λογιστική για το μέλλον (Accounting for the future (AFTF)) 

• Συντελεστής Προστιθέμενης Αξίας Διανοητικού Κεφαλαίου (Value 

Added Intellectual Coefficient (VAIC)) 
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Στην κατηγορία των Ατομικών – Μη Νομισματικών μεθόδων ανήκουν: 

• Πλοηγός Scandia (Scandia Navigator) 

• Πίνακας Αλυσίδας Αξίας (Value Chain Scoreboard) 

• Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard) 

• Όργανο Ελέγχου Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων (Intangible Asset 

Monitor) 

• Νοημοσύνη ανθρώπινου δυναμικού (Human Capital Intelligence) 

 

Τέλος, στην κατηγορία των Ατομικών – Νομισματικών μεθόδων ανήκουν: 

• Τοποθέτηση και αξιολόγηση των Πατεντών (Citation – Weight Patents) 

• Δημιουργία Συνολικής Αξίας (Total Value Creation (TVC)) 

• Μεθοδολογία Συνολικής Αξιολόγησης (Inclusive Valuation Methodology) 

• Εξερευνητής Αξίας (The Value Explorer) 

• Μεσίτης τεχνολογίας (Technology Broker) 

• Αξιολόγηση διανοητικού Κεφαλαίου (Intellectual Asset Valuation) 

 

Μία διαφορετική διάκριση προτάθηκε από τοn Luthy (1998)36, χωρίζοντας και 

αυτή τις μεθόδους σε τέσσερις κατηγορίες. Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες είναι οι 

ακόλουθες: 

• Άμεσες μέθοδοι Διανοητικού Κεφαλαίου (Direct Intellectual Capital methods 

(DIC)) Οι μέθοδοι αυτές εκτιμούν την αξία των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων σε νομισματικές τιμές μέσω της εξακρίβωσης των διαφόρων 

στοιχείων που τα συνθέτουν. Εφόσον τα στοιχεία αυτά εξακριβωθούν 

μπορούν είτε να αξιολογηθούν μεμονωμένα, είτε σε σύνολο.  

• Μέθοδοι Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς (Market Capitalization Methods 

(MCM)). Μέθοδοι που υπολογίζουν τις διαφορές μεταξύ της κεφαλαιοποίησης 

αγοράς μιας επιχείρησης και των μετόχων τους ως αξία των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων  

                                                 
36 Luthy D.H. (1998), “Intellectual Capital and its Measurement”, Working Paper: presented at the 1998 
Apira Conference, Osaka (www.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/25.htm) 
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• Μέθοδοι Απόδοσης των Περιουσιακών στοιχείων (Return on Assets methods 

(ROA)). Ο μέσος όρος των κερδών προ φόρων της επιχείρησης μίας περιόδου 

διαιρούνται με το μέσο όρο των άυλων περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. Το αποτέλεσμα είναι το ROA της επιχείρησης το οποίο 

συγκρίνεται έπειτα με αυτό του κλάδου. 

Η διαφορά πολλαπλασιάζεται με τα μέσα άυλα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης για να υπολογιστεί τελικά μία μέση ετήσια απόδοση από τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. Διαιρώντας την απόδοση άνω του μέσου όρου με το 

μέσο κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης, μπορεί να παραχθεί μία εκτίμηση 

της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων.  

• Μέθοδοι Πινάκων (Scorecard Methods (SC)). 

Τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν το σύνολο των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων προσδιορίζονται, ενώ παράγονται δείκτες που αναφέρονται στους 

Πίνακες ή σε γραφικές παραστάσεις. Οι μέθοδοι Sc είναι παρόμοιες με τις 

μεθόδους DIS, με τη διαφορά ότι δεν πραγματοποιείται καμία εκτίμηση για τη 

νομισματική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ένας σύνθετος 

δείκτης μπορεί να παραχθεί.  

Οι μέθοδοι αυτές προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα. Οι μέθοδοι που 

προσφέρουν εκτιμήσεις σε νομισματικές αξίες όπως οι ROA και MCM είναι χρήσιμες σε 

περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και για χρηματιστηριακές 

αξιολογήσεις. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για συγκρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων 

στον ίδιο κλάδο και είναι ικανοποιητικές για την επεξήγηση της οικονομικής αξίας των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που τείνει να έλκει την 

προσοχή των Γενικών διευθυντών.  

Τέλος, επειδή στηρίζονται στους μακροχρόνια θεσπισμένους λογιστικούς κανόνες 

συνδέονται άμεσα και ευκολότερα με τον κλάδο της λογιστικής. Τα μειονεκτήματά τους 

είναι ότι η απεικόνιση όλων σε χρηματικούς όρους μπορεί να τα καταστήσει 

επιφανειακά. Οι ROA μέθοδοι είναι πολύ ευαίσθητες στις υποθέσεις επιτοκίου και οι 
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περισσότερες είναι περιορισμένης χρήσης για διοικητικούς λόγους. Αρκετοί από τους 

είναι άχρηστοι για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα εσωτερικά τμήματα και τις 

οργανώσεις του δημόσιου τομέα αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μεθόδους Mcm.  

Τα πλεονεκτήματα των μεθόδων DIS και Sc είναι ότι μπορούν να δημιουργήσουν 

μια περιεκτικότερη εικόνα της υγείας μιας οργάνωσης από τις οικονομικές μετρήσεις και 

ότι μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα σε οποιοδήποτε επίπεδο μιας οργάνωσης. Μετρούν 

πιο κοντά σε ένα γεγονός και η υποβολή έκθεσης μπορεί επομένως να είναι γρηγορότερη 

και ακριβέστερη από τα καθαρά οικονομικά μέτρα. Δεδομένου ότι δεν πρέπει να 

μετρήσουν σε οικονομικούς όρους είναι πολύ χρήσιμοι για τις μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις, τα εσωτερικά τμήματα και τις οργανώσεις δημόσιου τομέα και για 

περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους. Τα μειονεκτήματά τους είναι ότι οι δείκτες 

είναι βασισμένοι στα συμφραζόμενα και πρέπει να προσαρμοστούν για κάθε οργάνωση 

και κάθε σκοπό, ο οποίος καθιστά τις συγκρίσεις πολύ δύσκολες. Οι μέθοδοι είναι επίσης 

νέες και όχι απόλυτα αποδεκτές από τις κοινωνίες και τους διευθυντές που έχουν 

συνηθίσει να τα βλέπουν όλα από μια καθαρά οικονομική προοπτική. Οι περιεκτικές 

προσεγγίσεις μπορούν να παραγάγουν άπειρα στοιχεία, τα οποία είναι δύσκολο να 

αναλυθούν και να συνδεθούν μεταξύ τους. 

Καμία μέθοδος δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες μίας επιχείρησης. Η 

μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί τελικά  εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο θα γίνει η 

αξιολόγηση, από την συγκεκριμένη επιχείρηση και περίπτωση και τους αποδέκτες για 

τους οποίους διατίθενται. 

Περιεκτικά οι μέθοδοι που υπάρχουν στη βιβλιογραφία37 είναι οι ακόλουθες: 

 

 

 

 

                                                 
37 Kaufmann L., Schneider Y., (2004), “Intangibles: A synthesis of current research”, Journal of Intellectual 
Capital, Vol.5, Iss. 3;  pg. 366, Bradford 
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Μέθοδος Μελετητής Κατηγορία Περιγραφή  

Technology 

Broker 

Brooking 

(1996)  

DIC  Η αξία των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων μίας επιχείρησης 

αξιολογείται με βάση μία 

διαγνωστική ανάλυση που βασίζεται 

σε ένα ερωτηματολόγιο είκοσι 

ερωτήσεων που καλύπτουν τα 

τέσσερα σημαντικά τμήματα του 

διανοητικού κεφαλαίου 

Citation- 

Weighted 

Patents 

Bontis 

(1996)  

DIC  Ένας παράγοντας τεχνολογίας 

υπολογίζεται βασισμένος στα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 

αναπτύσσονται από μια εταιρία. Το 

διανοητικό κεφάλαιο και η απόδοσή 

του μετριούνται με βάση τον 

αντίκτυπο των προσπαθειών 

ερευνητικής ανάπτυξης σε μια σειρά 

δεικτών, όπως ο αριθμός 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και το 

κόστος των διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας στον κύκλο εργασιών 

πωλήσεων, τα οποία περιγράφουν τα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας της 

εταιρίας. 

Inclusive 

Valuation 

Methodology 

McPherson 

(1998)  

DIC  Χρησιμοποιεί μία ιεραρχία 

σταθμισμένων δεικτών που 

συνδυάζονται, και εστιάζει στις 

συσχετίσεις παρά τις απόλυτες τιμές. 

συνδυασμένη προστιθέμενη αξία = 
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(IVM) νομισματική προστιθέμενη αξία σε 

συνδυασμό με την προστιθέμενη 

αξία των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. 

The Value 

Explorer™ 

Andriessen 

& Tiessen 

(2000)  

DIC  Μεθοδολογία λογιστικής που 

προτείνεται από KMPG για τον 

υπολογισμό και την απόδοση αξίας 

σε 5 τύπους άυλων αγαθών: (1) 

Στοιχεία και χρηματοδοτήσεις, (2) 

δεξιότητες & γνώση, (3) συλλογικές 

τιμές και κανόνες, (4) τεχνολογία 

ρητή γνώση, (5) κύριες και 

διοικητικές διαδικασίες. 

Intellectual 

Asset 

Valuation 

Sullivan 

(2000)  

DIC  Μεθοδολογία για την αξιολόγηση 

της αξίας της πνευματικής 

ιδιοκτησίας. 

Total Value 
Creation, 

TVC™ 

Anderson & 
McLean 
(2000)  

DIC  Ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από το 

καναδικό ίδρυμα ορκωτών λογιστών. 

Η μέθοδος TVC χρησιμοποιεί τις 

χρηματικές ροές που 

πραγματοποιήθηκαν για να 

επανεξετάσει πώς τα γεγονότα έχουν 

επιπτώσεις στις προγραμματισμένες 

δραστηριότητες. 

Accounting 
for the 
Future 

(AFTF) 

Nash H. 
(1998)  

DIC  Ένα σύστημα των 

πραγματοποιημένων χρηματικών 

ροών. Η διαφορά μεταξύ της αξίας 

AFTF στο τέλος και της αρχής της 
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περιόδου είναι η προστιθέμενη αξία 

κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

Tobin’s q Stewart 

(1997)  

Bontis 

(1999)  

MCM  Το "q" είναι η αναλογία της αξίας 

χρηματιστηρίου της εταιρίας που 

διαιρείται με το κόστος 

αντικατάστασης των προτερημάτων 

του. Οι αλλαγές στο "q" παρέχουν 

μία βάση για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικής απόδοσης ή όχι του 

διανοητικού κεφαλαίου μιας 

εταιρίας. 

Investor 

assigned 

market value 

(IAMV™) 

Standfield 

(1998)  

MCM  Λαμβάνει την αληθινή αξία της 

επιχείρησης ως αξία χρηματιστηρίου 

του και την διαιρεί με τα υλικά 

περιουσιακά στοιχεία + ( διανοητικό 

κεφάλαιο + αποσβεσμένο διανοητικό 

κεφάλαιο + SCA (βιώσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα) 

Market-to-

Book Value 

Stewart 

(1997)  

Luthy 

(1998)  

MCM  Η αξία του διανοητικού κεφαλαίου 

θεωρείται η διαφορά μεταξύ της 

αξίας χρηματιστηρίου της εταιρίας 

και της λογιστικής αξίας της 

επιχείρησης. 

Economic 

Value Added 

(EVA™) 

Stewart 

(1997)  

ROA  Υπολογίζεται με τη αναγωγή του 

κέρδους της εταιρίας με τις δαπάνες 

που σχετίζονται με τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. Οι αλλαγές 

στην EVA παρέχουν μια ένδειξη για 

το αν το διανοητικό κεφάλαιο της 
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εταιρίας είναι παραγωγικό ή όχι. 

Human 

Resource 

Costing & 

Accounting 

(HRCA) 

Johansson 

(1996)  

ROA  Υπολογίζει τον αντίκτυπο σχετικών 

με τους ανθρώπινους πόρους 

δαπανών που μειώνουν τα κέρδη 

μιας εταιρίας. Το διανοητικό 

κεφάλαιο υπολογίζεται από τον 

υπολογισμό της συμβολής του 

ανθρώπινου κεφαλαίου που είναι στη 

διάθεση της επιχείρησης διαιρεμένο 

με τις κεφαλαιοποιημένες δαπάνες 

μισθών. 

Calculated 

Intangible 

Value 

Stewart 

(1997)  

Luthy 

(1998)  

ROA  Υπολογίζει ότι την υπερβάλλουσα 

απόδοση των υλικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρησιμοποιεί έπειτα 

αυτόν τον αριθμό ως βάση για το 

ποσοστό της απόδοσης των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. 

Knowledge 

Capital 

Earnings 

Lev (1999)  ROA  Η απόδοση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων υπολογίζεται ως ποσοστό 

των ομαλοποιημένων αποδοχών 

επιπλέον των αναμενόμενων 

αποδοχών αποδοτέων στα στοιχεία 

του Ισολογισμού. 

Value Added 

Intellectual 

Coefficient 

(VAIC™) 

Pulic 

(1997)  

ROA  Μετρά πόσο και πόσο 

αποτελεσματικά το διανοητικό 

κεφάλαιο που χρησιμοποιείται 

δημιουργούν αξία με βάση τη σχέση 

με τρία σημαντικά συστατικά: (1) 

κεφάλαιο που χρησιμοποιείται (2) 
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ανθρώπινο δυναμικό και (3) δομικό 

κεφάλαιο. 

Human 
Capital 

Intelligence 

Jac Fitz-
Enz (1994)  

SC  Τα σύνολα δεικτών ανθρώπινου 

δυναμικού συλλέγονται και 

αξιολογούνται σε σχέση με μια βάση 

δεδομένων. Παρόμοια με τη μέθοδο 

HRCA. 

Skandia 

Navigator™ 

Edvinsson 

and Malone 

(1997)  

SC  Το διανοητικό κεφάλαιο μετριέται 

μέσω της ανάλυσης μέχρι 164 

δεικτών (91 που βασίζονται στο 

διανοητικό κεφάλαιο και 73 

παραδοσιακοί) που καλύπτουν πέντε 

τμήματα: (1) οικονομικό (2) πελάτη 

(3) διαδικασιών (4) ανανέωσης και 

ανάπτυξης και (5) ανθρώπινου 

κεφαλαίου. 

Value Chain 
Scoreboard™ 

Lev B. 
(2002)  

SC  Μια μήτρα μη οικονομικών δεικτών 

κατανεμημένο σε τρεις κατηγορίες 

σύμφωνα με τον κύκλο της 

ανάπτυξης: Ανακάλυψη/εκμάθηση, 

εφαρμογή, εμπορευματοποίηση. 

IC-Index™ Roos, Roos, 

Dragonetti 

and 

Edvinsson 

(1997)  

SC  Παγιώνει όλους τους μεμονωμένους 

δείκτες που αντιπροσωπεύουν την 

πνευματική ιδιοκτησία και τα 

συστατικά της σε έναν ενιαίο δείκτη. 

Οι αλλαγές στο δείκτη συσχετίζονται 

έπειτα με τις αλλαγές στην 

 57



αξιολόγηση της αγοραίας αξίας της 

εταιρίας. 

Intangible 

Asset 

Monitor 

Sveiby 

(1997)  

SC  Η διαχείριση επιλέγει τους δείκτες, 

βασισμένους στους στρατηγικούς 

στόχους της εταιρίας, για να 

μετρήσουν τέσσερις πτυχές της 

δημιουργίας της αξίας από τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία. Από: 

(1)ανάπτυξη  (2) ανανέωση (3) 

χρησιμοποίηση/αποδοτικότητα και 

(4) μείωση κινδύνου / σταθερότητα 

Balanced 

Score Card 

Kaplan and 

Norton 

(1992)  

SC  Η απόδοση μιας επιχείρησης 

μετριέται από τους δείκτες που 

καλύπτουν τέσσερις σημαντικές 

πτυχές εστίασης: (1) οικονομική 

πτυχή (2) πτυχή πελατών (3) πτυχή 

εσωτερικών διαδικασιών και (4) 

πτυχή εκμάθησης. Οι δείκτες είναι 

βασισμένοι στους στρατηγικούς 

στόχους της εταιρίας. 

Πίνακας 3 Μέθοδοι Αξιολόγησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
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Ενδεικτικά παρακάτω περιγράφονται οι μέθοδοι: 

• Αγοραστική προς Λογιστική Αξία (Market to Book Value) 

• Q του Tobin (Q di Tobin) 

• Λογιστική για το μέλλον (Accounting for the future (AFTF)) 

• Σύστημα Αξιολόγησης Ικανότητας Καινοτομίας (Innovation Capability 

Benchmarking System (ICBS)) 

• Όργανο Ελέγχου Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων (Intangible Asset 

Monitor) 

• Πίνακας Δημιουργίας Αξίας (Value Creation Index) 

• Πίνακας Αλυσίδας Αξίας (Value Chain Scoreboard) 

• Πλοηγός Scandia (Scandia Navigator) 

Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecard)  
 

 

 

3.2. Αγοραστική προς Λογιστική Αξία (Market to Book Value) 

 
 

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι η αξία των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων, που δεν αντικατοπτρίζονται στο σύνολό τους στις οικονομικές καταστάσεις 

της επιχείρησης κα συνεπώς δεν συμπεριλαμβάνονται στην λογιστική της αξία, είναι ίση 

ακριβώς για τον λόγο αυτό με τη διαφορά της αγοραστικής αξίας της επιχείρησης, 

δηλαδή την αξία που διαμορφώνεται στην αγορά κεφαλαίων, με την λογιστική αξία. 

Είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη καθώς η εφαρμογή της είναι ιδιαίτερα απλή και ιδιαίτερα 

σαφής.  

Παρά την μαθηματική ευκολία όμως που παρέχει, αντιμετωπίζει και διάφορα 

προβλήματα και συνεπώς δεν είναι αποδεκτή από πολλούς. Ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση της είναι το γεγονός ότι αγνοεί ένα πολύ 

μεγάλο αριθμό παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την αγοραστική αξία της 

επιχείρησης και που είναι ανεξάρτητοι από τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 
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Παραδείγματα τέτοιου είδους παραγόντων αποτελούν στοιχεία που είναι δυνατόν να 

επηρεάσουν την αντίληψη των επενδυτών για την ικανότητα της επιχείρησης να παράγει 

κέρδη στο μέλλον, όπως οι προσδοκίες των επενδυτών, η προσφορά και ζήτηση 

κεφαλαίων κλπ. 

 Επιπλέον ο χρονικός ορίζοντας είναι ένα θέμα που απασχολεί και τη συζήτηση 

σχετικά με τη μέθοδο αυτή. Συγκεκριμένα η λογιστική αξία της επιχείρησης 

διαμορφώνεται με πράξεις και στοιχεία που έλαβαν χώρα στο παρελθόν, δηλαδή είναι 

χρονικά προσανατολισμένη στο παρελθόν. Αντίθετα η αγοραστική αξία της επιχείρησης 

είναι χρονικά προσανατολισμένη στο μέλλον καθώς διαμορφώνεται από τις προσδοκίες 

των επενδυτών για τις μελλοντικές χρηματικές ροές και τα μελλοντικά εισοδήματα. 

Συνεπώς η σύγκριση των δύο αποτελεί μία ανομοιογενή σύγκριση μεγεθών που 

προέρχονται από διαφορετικές διαδικασίες υπολογισμού. 

 

 

 

3.3. Q του Tobin 

 

 
Μια άλλη μέθοδος μέτρησης του διανοητικού κεφαλαίου είναι το αποκαλούμενο 

"q" που αναπτύχθηκε από τον  James Tobin. Η μέθοδος του q έχει τον ίδιο αριθμητή με 

το μοντέλο Market-to-book value, δηλαδή την αγοραστική αξία της επιχείρησης αλλά 

εξετάζει επίσης και το κόστος αντικατάστασης των στοιχείων της επιχείρησης, 

ανεξάρτητα από το επιτόκιο που εφαρμόζεται, με σκοπό την πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς των επενδυτών. Με άλλα λόγια, "το q" είναι η αναλογία μεταξύ της 

αγοραστικής αξίας της επιχείρησης και του κόστους αντικατάστασης των άυλων 

στοιχείων της. Όταν το q είναι θετικό  – δηλαδή όταν είναι το κόστος αντικατάστασης 

άυλων στοιχείων είναι μικρότερο από την αγοραστική αξία της επιχείρησης  – η 

επιχείρηση απολαμβάνει μονοπωλιακά κέρδη ή μία υψηλή απόδοση της επένδυσης. 

Προφανώς, όσο υψηλότερη η αναλογία του q, τόσο υψηλότερη η αξία του διανοητικού 

κεφαλαίου της επιχείρησης εφόσον, αυτό καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ της 
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αγοραστικής αξίας της επιχείρησης και της αξίας υλικών περιουσιακών στοιχείων της 

(πάγια ενεργητικά, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων οικονομικών 

στοιχείων). Υψηλή αναλογία του q παρατηρείται συχνότερα στις οργανώσεις με υψηλό 

βαθμό γνώσης και τεχνολογίας καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις όπου το ανθρώπινο 

δυναμικό είναι η πηγή του μεγαλύτερου μέρους της γνώσης (Cravera et Al, 2001)38. 

Φυσικά η αναλογία του q επηρεάζεται επίσης από τις ίδιες εξωγενείς μεταβλητές 

όπως συμβαίνει με τη  μέθοδο Market-to-book value δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται, ο 

αριθμητής και των δύο αναλογιών είναι η αγοραστική αξία της επιχείρησης που 

υπόκειται εμφανώς στις απρόβλεπτες διακυμάνσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τις 

πραγματικές αυξήσεις στην πραγματική αξία της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, τα δύο 

πρότυπα είναι χρήσιμα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• κατά τη σύγκριση μεταξύ των πολύ όμοιων επιχειρήσεων, δηλ., εκείνων που 

αναπτύσσουν δραστηριότητες στην ίδια βιομηχανία και αγορά με εύκολα 

συγκρίσιμα υλικά περιουσιακά στοιχεία  

• κατά τον έλεγχο των τάσεων στην αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης.  

 

 

 

3.4. Λογιστική για το Μέλλον (Accounting for the Future AFTF) 

 

Η Λογιστική για το Μέλλον (AFTF) αποτελεί μια νέα προσέγγιση στην 

αξιολόγηση που συνδυάζει και συντονίζει τις πληροφορίες της αγοράς κεφαλαίων με τις 

διοικητικές πληροφορίες. Η μέθοδος Λογιστική για το Μέλλον (Accounting For the Future 

(AFTF)) είναι μία μέθοδος λογιστικής που έρχεται σε σύγκρουση με την παραδοσιακή 

Λογιστική. Ενώ η παραδοσιακή λογιστική με τις παραδοσιακές λογιστικές αρχές όπως 

είναι γνωστό προσανατολίζεται προς το παρελθόν, η νέα αυτή μέθοδος στηρίζεται, όπως 

φανερώνει και ο τίτλος που της έχει αποδοθεί στο μέλλον.  
                                                 
38 Cravera A., Maglione M., Ruggieri R., (2001), “The Valuation of  Intellectual Capital”, Milan:I1Sole 24 
Ore 
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 Το πρότυπο AFTF είναι ένα λογιστικό πρότυπο βασισμένο στην αξία. Λαμβάνει 

υπόψη ρητά την χρονική αξία των χρημάτων. Ουσιαστικά αποτελεί μία έκφραση των 

πραγματοποιημένων χρηματικών ροών αλλά και αυτών που αναμένονται να 

πραγματοποιηθούν από τη διοίκηση της ίδιας της επιχείρησης, προεξοφλημένες όμως 

στην παρούσα αξία τους με βάση το κόστος του κεφαλαίου.   

 Το μοντέλο AFTF χρησιμοποιεί τις διοικητικές αποφάσεις και υποθέσεις στη 

διαμόρφωση του μέλλοντος.. Η λήψη αποφάσεων και η κριτική είναι έργο της διοίκησης, 

αποκλειστικό δικαίωμά της και αποκλειστική ευθύνη της. Το πρότυπο AFTF κάνει την  

υπόθεση ότι η διοίκηση είναι καλύτερα ικανή να αξιολογήσει το μέλλον της επιχείρησης. 

Αυτό μπορεί να μην ισχύει πάντα και ως εκ τούτου, το μοντέλο AFTF δεν εξαρτάται 

αποκλειστικά από τη διαχείριση. Το  AFTF εξαρτάται επίσης από την ανεξάρτητη κρίση 

των αγορών Κεφαλαίων. Υποθέτοντας επίσης ότι οι αγορές κεφαλαίων έχουν 

αφομοιώσει τις προηγούμενες πληροφορίες και την απόδοση και έχουν εκτιμήσει σωστά 

την επιχείρηση χρησιμοποιείται το κόστος κεφαλαίου για την προεξόφληση όλων των 

αναμενόμενων χρηματικών ροών που προσδοκά η επιχείρηση. Μια σημαντική εξαίρεση 

είναι νέες αποφάσεις ή υποθέσεις που δεν έχουν ακόμη διαβιβαστεί και επεξεργαστεί από 

την αγορά. Για το λόγο αυτό διαχωρίζονται οι παλαιές από τις νέες πληροφορίες και 

εκθέτεται η αναμενόμενη αλλαγή της αξίας από την κεφαλαιαγορά ως αποτέλεσμα 

εκείνων των νέων πληροφοριών.  Το μοντέλο AFTF χρησιμοποιώντας τις διοικητικές 

προσδοκίες, περιορισμένες όμως από τις αξιολογήσεις της κεφαλαιαγοράς παράγει 

αξιόπιστες τιμές λογιστικής. Ένα προεξέχον χαρακτηριστικό γνώρισμα του AFTF είναι η 

περιοδική υποβολή έκθεσης των πραγματικών σε σύγκριση με τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Αυτό γίνεται μέσα σε ένα καθορισμένο και πειθαρχημένο οικονομικό 

πρότυπο υποβολής εκθέσεων χρησιμοποιώντας τις σαφείς ροές μετρητών.   

Η λογιστική του μέλλοντος είναι η λογιστική των ροών μετρητών Η λογιστική 

αυτή εμπεριέχει μέτρηση, τη μέτρηση των μελλοντικών ταμειακών ροών σε παρούσες 

αξίες Όλες οι μελλοντικές χρηματικές ροές συμπεριλαμβάνονται, ενώ αντίθετα δε 

συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές που δεν εμπεριέχουν χρηματικές συναλλαγές. Όλες οι 

χρηματικές ροές αναγνωρίζονται μόνο τη στιγμή που πραγματοποιούνται. Οι χρηματικές 

ροές διαχωρίζονται σε ροές προς την επιχείρηση (+CF) και ροές από την επιχείρηση (-
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CF). Η ποσότητα (-CF) είναι μια εκταμίευση και μια θετική ποσότητα όπως οποιοδήποτε 

στοιχείο δαπάνης.  

Περιουσιακά στοιχεία με τη μέθοδο Λογιστικής του Μέλλοντος = Παρούσα Αξία 

όλων των μελλοντικών ταμειακών ροών που θα πραγματοποιηθούν προς την 

επιχείρηση (εισροών)= ΠΑ(+Τ.Ρ.) 

(AFTF assets = present value of all future cash flows into the company = PV(+CF).)  

Μία ροή μετρητών προς την επιχείρηση είναι στην πραγματικότητα και ροή 

περιουσιακών στοιχείων.  

Υποχρεώσεις με τη μέθοδο Λογιστικής του Μέλλοντος = Παρούσα Αξία όλων των 

μελλοντικών ταμειακών ροών που θα πραγματοποιηθούν από την επιχείρηση 

(εκροών) = ΠΑ(-Τ.Ρ.) 

(AFTF equities = present value of all future cash flows from the company = PV(-

CF).)  

Αντίστοιχα μία ροή μετρητών από την επιχείρηση (εκροή) είναι στην πραγματικότητα 

ροή υποχρέωσης. 

 

Όπως είναι αναμενώμενο 

ΠΑ(+Τ.Ρ.) = Περιουσιακά στοιχεία με τη μέθοδο Λογιστικής του Μέλλοντος = 

Υποχρεώσεις με τη μέθοδο Λογιστικής του Μέλλοντος = ΠΑ(-Τ.Ρ.) 

(PV(+CF) = AFTF assets = AFTF equities = PV(-CF))   

Ή διαφορετικά,  

ΠΑ(+Τ.Ρ.) - ΠΑ(-Τ.Ρ.) = 0 = ΠΑ(ΚΤΡ) 
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(PV(+CF) – PV(-CF) = 0 = PV(NCF))  

Όπου το NCF είναι η καθαρή ταμειακή ροή (+CF) – (-CF)  

 

 

 

Η παραδοσιακή Κατάσταση Εισοδήματος και ο Ισολογισμός αντικαθίστανται από 

μια ενοποιημένη δήλωση των τιμών που παρουσιάζουν τις διαδοχικές αξιολογήσεις και 

την προστιθέμενη αξία. Η προστιθέμενη αξία ορίζεται ως η τρέχουσα αξιολόγηση 

μειωμένη κατά την προγενέστερη αξιολόγηση. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται  είναι το 

ιστορικό κόστος του κεφαλαίου που προκύπτει από τη διπλή επικύρωση. 

 Η εμπλοκή των διοικητικών αποφάσεων, οι οποίες εξαρτώνται από τις ρητά 

δηλωμένες διοικητικές προσδοκίες και η έκφραση αυτών μέσω των προτύπων ροών 

μετρητών σε παρούσες τιμές, είναι και η μεγάλη σημασία του AFTF όσων αφορά στα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό υπολογισμού της αξίας ολόκληρης της 

επιχείρησης δεν μπορεί να υπάρξει καμία ελλείπουσα  τιμή, ούτε ακόμη και για τα άυλα 

αγαθά. Οι τιμές άυλων αγαθών είναι πραγματικές ακόμα κι αν δεν έχουν μια τρέχουσα 

ύπαρξη ή μια εκδήλωση. Πραγματοποιούνται στην πληρότητα του χρόνου.  Το AFTF 

είναι πλήρες δεδομένου ότι συλλαμβάνει όλες τις τιμές συμπεριλαμβανομένων των 

άυλων αγαθών. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο έχει αξία εάν και μόνο εάν έχει 

επιπτώσεις στο μέλλον. Με τη μέτρηση του μέλλοντος (PVECF) συλλαμβάνουμε 

ταυτόχρονα και εκτιμούμε τα άυλα αγαθά.   
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3.5. Σύστημα Αξιολόγησης Ικανότητας Καινοτομίας 

(Innovation Capability Benchmarking System (ICBS)) 

 

 

Το Σύστημα Σημείου Αναφοράς του Διανοητικού κεφαλαίου αποτελεί μία νέα 

μέθοδο διοίκησης αλλά και εργαλείο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν 

και να διαχειριστούν στο Διανοητικό τους κεφάλαιο με τον αποδοτικότερο τρόπο. Το 

μοντέλο αυτό αξιολόγησης στηρίζεται στη φαινομενικά απλή μέθοδο της σύγκρισης. 

Συγκεκριμένα στην παγκόσμια οικονομία και αγορά που έχει δημιουργηθεί σήμερα 

θεωρείται ξεκάθαρος ο διαχωρισμός κάποιων επιχειρήσεων ως οι κορυφαίες στο είδος 

τους και στον κλάδο τους συγκεντρώνοντας κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα 

οποία εστιάζονται κυρίως στο διανοητικό κεφάλαιο. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις μπορούν 

να κερδίσουν σημαντικά αποτελέσματα αν τεθούν σε διαδικασία σύγκρισης με τους 

παγκόσμια μεγαλύτερους ανταγωνιστές και διαπιστώσουν σε ποια σημεία ακριβώς αυτές 

υστερούν. 

Αυτό που τελικά πραγματοποιείται κατά τη μέθοδο αυτή είναι η σύγκριση των 

βασικών τμημάτων και ικανοτήτων των τμημάτων αυτών της υπό εξέτασης επιχείρησης 

Α με τα βασικά τμήματα και τις ικανότητες των τμημάτων αυτών στην επιχείρηση που 

θεωρείται ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής στον κλάδο της Β. Καθώς οι δύο επιχειρήσεις 

είναι σαφές ότι δύναται να διαφέρουν σημαντικά σε διάφορα σημεία, η διάσπαση σε 

βασικά τμήματα, επιχειρησιακά τμήματα, έχει σαν σκοπό την καλύτερη δυνατότητα 

σύγκρισης με την μείωση των ανωμαλιών που προέρχονται από τις πολλές διαφορές στο 

σύνολο. (Σχήμα 2) 
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Σχήμα 2 Σύστημα Αξιολόγησης Ικανότητας Καινοτομίας 

 

 

Όπως έχει ήδη διαπιστωθεί από όσα έχουν προηγηθεί τα στοιχεία αυτά που 

επιτυγχάνουν να προσδώσουν σε μία επιχείρηση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι τα 

στοιχεία γνώσης που έχει, πώς χρησιμοποιεί αυτές τις γνώσεις, και πόσο γρήγορα μπορεί 

να αποκτήσει νέες γνώσεις. Το δυσκολότερο σημείο σε μία επιχείρηση είναι να 

μετατραπεί αυτή η γνώση σε αξία μέσω του διανοητικού κεφαλαίου  
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 Το ICBS προσπαθεί να καλύψει αυτό το κενό χρησιμοποιώντας τεχνικές 

αξιολόγησης, και διευκολύνοντας τη διαδικασία εκμάθησης  από τους καλύτερους 

ανταγωνιστές.  

Το ICBS είναι ένα πλαίσιο που χτίζεται γύρω από τους βασικούς παράγοντες και 

τα κριτήρια ανταγωνιστικότητας που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα στα πλαίσια 

των παγκόσμιων αγορών. Οι κύριοι παράγοντες που εξετάζει το διοικητικό αυτό 

εργαλείο είναι: τα προϊόντα, η αρχιτεκτονική, οι συμμαχίες, η Ε&Α, η ηγεσία, οι  

βασικές ικανότητες και η κουλτούρα. Κάθε ένας από τους παράγοντες αυτούς είναι μία 

σύνθεση από έναν αριθμό κριτηρίων. Ο ICBS προσδιορίζει τους συγκεκριμένους 

εκείνους παράγοντες και τα κριτήρια που σχετίζονται με την κάθε επιχειρησιακή μονάδα, 

ενώ μέσω της σύγκρισης με το σημείο αναφοράς καθορίζει ποια είναι τελικά τα στοιχεία 

που αποδίδουν πραγματικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η χρήση του συστηματικά 

και σε τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να οδηγήσει στη σύσταση ενός 

Ανταγωνιστικού Ισολογισμού που θα έχει τη μορφή που αποδίδεται στο Σχήμα 3. 
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Σχήμα 3 Ανταγωνιστικός Ισολογισμός 

Σύμφωνα με την δημιουργό του Josep Maria Vienda Marti τα πλεονεκτήματα που 

απορρέουν από τη χρήση του είναι τα ακόλουθα: 

• Εκμάθηση από τους καλύτερους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης.  

 68



• Εξακρίβωση των συγκεκριμένων ανταγωνιστικών παραγόντων και κριτηρίων που 

σχετίζονται με μία επιχειρηματική δραστηριότητα  

• Διαπίστωση των κύριων ικανοτήτων και των στοιχείων εκείνων του διανοητικού 

κεφαλαίου που αποτελούν πράγματι την πηγή του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.  

• Με τη χρησιμοποίηση του ICBS με έναν τακτικό συστηματικό και 

επαναλαμβανόμενο τρόπο λαμβάνουμε Ισολογισμούς ανταγωνιστικότητας που 

συμπληρώνουν τους Χρηματοοικονομικούς Ισολογισμούς και εξυπηρετούν τις 

επιχειρήσεις στη διαχείριση του διανοητικού κεφάλαιου. 

• Επιλέγονται με έναν συστηματικό και οργανωμένο τρόπο οι απαραίτητες 

πληροφορίες για την αξιολόγηση των σχετικών παραγόντων, των βασικών 

ικανοτήτων ή του βασικού διανοητικού κεφαλαίου.   

• Προσδιορίζονται οι βασικές περιοχές στις οποίες μία σε βάθος αξιολόγηση 

μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέλλον.   

• Συμβάλλει στην κατάρτιση των διευθυντών στην ανταγωνιστικότητα, την 

αξιολόγηση, τη διαχείριση γνώσης και τις προηγμένες τεχνικές διαχείρισης.   

• Εισάγει μιας κοινή γλώσσα στους διευθυντές της επιχείρησης κατά την εξέταση 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων.   

• Μετρά την αξιοπιστία των σχετικών πληροφορικών και την πρόοδο της 

απόκτησης αυτών των πληροφοριών.   

• Διευκολύνει την εργασία της αξιολόγησης  

• Διευκολύνει την εργασία των διευθυντών γνώσης και διανοητικού κεφαλαίου.   
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3.6. Όργανο Ελέγχου Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων (Intangible 

Asset Monitor) 

 

 

Το όργανο ελέγχου άυλων στοιχείων είναι μια μέθοδος μέτρησης για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και ένα σχήμα παρουσίασης που επιδεικνύει διάφορους σχετικούς 

δείκτες για τη μέτρηση του με μία απλή μορφή. Η επιλογή των δεικτών εξαρτάται από τη 

στρατηγική επιχείρησης. Το σχήμα είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικό σε επιχειρήσεις που 

απαριθμούν μεγάλο αριθμό τέτοιου είδους στοιχεία. 

Το όργανο ελέγχου άυλων στοιχείων μπορεί να ενσωματωθεί στα σύστημα 

διοικητικών πληροφοριών.  Η επιλογή των δεικτών πρέπει να γίνει ιδιαίτερα προσεχτικά 

από την επιχείρηση ώστε να καλυφθούν οι σημαντικότερες περιοχές που είναι η 

ανάπτυξη, η καινοτομία, η αποδοτικότητα και η σταθερότητα. Ο σκοπός είναι να 

αποκτηθεί μια ευρεία εικόνα, έτσι ένας ή δύο δείκτες σε κάθε κατηγορία πρέπει να 

σχεδιαστούν.  

 
 

Σχήμα 4 Όργανο Ελέγχου Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων 
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Το IAM είναι μια θεωρία αποθεμάτων - ροών, όπως και η παραδοσιακή θεωρία 

λογιστικής. Κατά τη χρήση του IAM τα άυλα περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται 

"πραγματικά" στοιχεία. Αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει είναι οι δείκτες που δείχνουν 

μεταβολές και ροές γνώσης, δηλ. αύξηση, ανανέωση/καινοτομία, 

αποδοτικότητα/χρησιμοποίηση και κίνδυνο/μέτρα σταθερότητας. Στόχος είναι να δοθεί 

μία εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναπτύσσονται, με 

το σχεδιασμό των δεικτών που συσχετίζονται με την αύξηση των εν λόγω στοιχείων, το 

ποσοστό ανανέωσής τους, πόσο αποτελεσματικά γίνεται η διαχείριση τους μέσα στην 

επιχείρηση, και ο κίνδυνος τους.  

Η "εξωτερική δομή" του IAM περιέχει τους πελάτες, τους προμηθευτές και 

άλλους "εξωτερικούς" συμμέτοχους με επιλογή αυτών που πραγματικά σχετίζονται με το 

εν λόγω στοιχείο. Στις περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτοί θα είναι οι πελάτες. 

Αντίθετα οι οργανώσεις δημόσιου τομέα θα χρησιμοποιήσουν άλλους συμμέτοχους, 

όπως τα κοινοτικά μέλη, ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν τόσο πολύτιμες συμμαχίες με 

τους προμηθευτές τους που πρέπει να περιληφθούν επίσης.  

Μερικά παραδείγματα δεικτών είναι αυτά που περιγράφονται παρακάτω, 

προσαρμοζόμενοι όμως στην πραγματικότητα της κάθε επιχείρησης. Δεν αρμόζουν οι 

ίδιοι δείκτες σε όλες τις επιχειρήσεις ή σε όλες τις περιστάσεις. Το όργανο ελέγχου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σχεδιάσει ένα σύστημα διοικητικών πληροφοριών ή για 

να κάνει έναν λογιστικό έλεγχο. 

 

 

3.7. Πίνακας Δημιουργίας Αξίας (Value creation index) 

 

 
O Πίνακας Δημιουργίας Αξίας (Value creation index) της Cap Gemini Ernst & 

Young’s Center for Business Innovation (CBI) συνδυάζει την επίδραση των οδηγών 

κλειδιά – καινοτομία, ποιότητα, σχέση πελατών, ικανότητες διοίκησης, συμμαχίες, 
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τεχνολογία, επωνυμία, σχέσεις εργαζομένων, θέματα περιβάλλοντος και κοινότητας, για 

τη δημιουργία ενός μέτρου μη χρηματοοικονομικής επίδοσης.  Με την επινόηση ενός 

συνόλου τυποποιημένων μέτρων, σταθμιζόμενων σύμφωνα με τη σχετική επίδρασή τους, 

οι διευθυντές μπορούν να εξουσιοδοτηθούν με τα απαραίτητα εργαλεία για να 

οδηγήσουν καλύτερα και να ελέγξουν τη μελλοντική απόδοση επιχείρησής τους.  

Συγχρόνως, εάν οι κανόνες κοινοποίησης αλλάξουν παράλληλα, οι επενδυτές θα 

οπλιστούν με έναν πιο ομοιόμορφο, λιγότερο υποκειμενικό, και πιο γερό τρόπο 

αξιολόγησης των επιχειρήσεων.   

 

Χρησιμοποιώντας τα συμπεράσματα από μία έρευνα Διαδικτύου που 

πραγματοποίησαν σε συνεργασία με το Whaton School of  the University of 

Pennsylvania και τη Forbes ASAP για να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό τα μέτρα απόδοσης 

των επιχειρήσεων  ευθυγραμμίζονταν με τις αποφάσεις της διοίκησης, τη μελέτη 

Measures that matter που πραγματοποίησαν το 1996, καθώς επίσης και τη λογοτεχνία και 

συνομιλίες με ακαδημαϊκούς ερευνητές, η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε έναν κατάλογο 

των εννέα πιο κρίσιμων κατηγοριών μη χρηματοοικονομικής απόδοσης που καθορίζουν 

την εταιρική δημιουργία αξίας: 

1. (1) καινοτομία     

2. (2) ποιότητα     

3. (3) σχέσεις πελατών     

4. (4) διοικητικές ικανότητες     

5. (5) συμμαχίες     

6. (6) τεχνολογία     

7. (7) αξία εμπορικών σημάτων     

8. (8) σχέσεις υπαλλήλων     

9. (9) περιβαλλοντικά και κοινοτικά ζητήματα.    

Συνολικά, αυτοί οι οδηγοί αξίας μπορούν να συνδυαστούν για να διαμορφώσουν 

ένα ενιαίο μέτρο της μη οικονομικής απόδοσης –ένα δείκτη δημιουργίας αξίας ( Value 
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Creation Index VCI) – που αντιπροσωπεύει το σύνολο της απόδοσης μιας επιχείρησης σε 

σχέση με  τις πιο κρίσιμες άυλες κατηγορίες39. 

Οι εννέα κατηγορίες εφαρμόστηκαν σε 500 επιχειρήσεις με κεφάλαιο 

τουλάχιστον $100 εκατομμυρίων.     

Έπειτα, οι δείκτες έπρεπε να προσδιοριστούν και να κατασκευαστούν για κάθε 

μια από τις κατηγορίες.  Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τις δημόσιες και ιδιόκτητες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών, από 

ειδικές εκτιμήσεις, αρχεία κυβερνήσεων και ειδικές μελέτες.  Η ομάδα χρησιμοποίησε 

όσο δυνατόν περισσότερους δείκτες από όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές 

πηγές, εκ των οποίων κάθε μία απεικόνιζε διαφορετικές πτυχές της κατηγορίας, για να 

εξασφαλίσει ένα περιεκτικότερο και πιο αξιόπιστο μέτρο.   

 

 
 

 
Πίνακας 4- Κατηγορίες οδηγών αξίας 

 

Μέσω της ανάλυσης παλινδρόμησης και άλλων οι στατιστικών τεχνικών, οι ερευνητές 

αξιολόγησαν την δυνατότητα οδηγού αξίας να εξηγήσει τις αγοραστικές αξίες πέρα από 

αυτό που μπόρεσε να αποδοθεί από την παραδοσιακή λογιστική των στοιχείων της 

                                                 

39 Low J., (2000), “The value creation index”, Journal of Intellectual Capital, Vol.1, Iss. 3;  pg. 252, 

Bradford 
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επιχείρησης και των υποχρεώσεων.  Οι κατηγορίες συνδυάστηκαν έπειτα στο VCI.  Ο 

δείκτης αντιπροσωπεύει την ανάλογη σημασία κάθε οδηγού αξίας, όσο πιο σημαντικός. 

 

 

3.8. Πίνακας Αλυσίδας Αξίας (Value Chain Scoreboard) 

  

 
Ο στόχος του Πίνακα Βαθμολογίας Αλυσίδων (Value Chain Scorecard) που 

προτείνεται από Baruch Lev είναι πρώτιστα να παρασχεθεί στους μεμονωμένους 

επενδυτές και τους συνεργάτες της εταιρίας το επίπεδο της πληροφόρησης των 

επαγγελματιών επενδυτών και διευθυντών. Ο πίνακας βαθμολογίας  αποτελείται από τρία 

στάδια, την ανακάλυψη και την εκμάθηση, την εφαρμογή και την εμπορευματοποίηση. 

Κάθε στάδιο αποτελείται από τρία κιβώτια πληροφοριών, εστιάζοντας ειδικά στην 

καινοτομία. Για τη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του πίνακα βαθμολογίας, τρία 

κριτήρια απαιτούνται. Οι δείκτες πρέπει να είναι  1) ποσοτικά, όπως η πρακτική 

εργασίας υπαλλήλων και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας  2) τυποποιημένα ώστε οι δείκτες 

να είναι συγκρίσιμοι στις εταιρίες και 3) επιβεβαιωμένα από τα εμπειρικά στοιχεία όπως 

οι επιστροφές αποθεμάτων και η βελτίωση της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με το LEV 

(2001), ο πίνακας βαθμολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εσωτερική λήψη 

αποφάσεων και ως εργαλείο επικοινωνίας. 

 

 

 

3.9.Πλοηγός Scandia (Scandia Navigator) 
 

Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται ήδη από την ομώνυμη σουηδική τράπεζα – 

ασφαλιστικό οργανισμό. Αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90 από τον Leif  

Edvisson όταν ήταν Γενικός Διευθυντής του Κεφαλαίου γνώσης.  
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Ο  πλοηγός Skandia αποτελεί μία συλλογή όλων των  κρίσιμων μέτρων που 

καταλήγουν σε μια συνολική άποψη της απόδοσης και της επίτευξης στόχων της 

επιχείρησης. Σκοπός της μεθόδου είναι όχι μόνο να παρέχει ένα μέτρο του διανοητικού 

κεφαλαίου που η επιχείρηση έχει στην κατοχή της, αλλά και η διάθεση στη διοίκηση 

ενός εργαλείου για τη διερεύνηση και τη διοίκηση του κεφαλαίου αυτού.  

Η αρχιτεκτονική του  πλοηγού Skandia  είναι απλή όμως πολύ περίπλοκη. Πέντε 

περιοχές ή προοπτικές εστίασης απεικονίζουν τους διάφορους τομείς ενδιαφέροντος. 

Κάθε περιοχή απεικονίζει μία διαδικασία δημιουργίας αξίας. Ο  πλοηγός Skandia  

διευκολύνει στη συνολική κατανόηση της οργάνωσης και της δημιουργίας αξίας κατά 

μήκος των 5 περιοχών εστίασης:  

• Οικονομική εστίαση.  Η οικονομική εστίαση του  πλοηγού Skandia  περιλαμβάνει 

την οικονομική έκβαση των δραστηριοτήτων. Στο επίπεδο αυτό καθορίζονται οι 

μακροπρόθεσμοι στόχοι της επιχείρησης καθώς και οι συνθήκες που επηρεάζουν 

και τις υπόλοιπες περιοχές εστίασης., όπως για παράδειγμα η αποδοτικότητα και 

η αύξηση που οι μέτοχοι απαιτούν από την επιχείρηση. Οι Edvisson και Malone40 

προτείνουν διάφορους δείκτες για την μέτρηση της χρηματοοικονομικής πτυχής 

μερικοί από τους οποίους είναι οι εξής  

 Σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 

 Σύνολο των περιουσιακών στοιχείων προς των αριθμό των εργαζομένων 

 Κέρδη που προέκυψαν από τις νέες επιχειρησιακές δραστηριότητες 

 Ώρες που καταναλώνονται για τους πελάτες προς το σύνολο των ορών 

απασχόλησης των εργαζομένων 

 Κέρδη από τους νέους πελάτες προς το σύνολο των κερδών 

  

• Η εστίαση πελατών του  πλοηγού Skandia (αξιολόγηση άυλων αγαθών)  δίνει 

μια ένδειξη πόσο καλά η οργάνωση καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της μέσω 

των υπηρεσιών και των προϊόντων. Παραδείγματος χάριν, τι ποσοστό των 

πωλήσεών προέρχεται από τους νέους πελάτες σε σύγκριση με τους παλαιούς ή 

πόσο πιστοί είναι οι πελάτες. Αντιπροσωπεύει μια εικόνα του εξωτερικού 

                                                 
40 Edvisson L., Malone M.S. (1997), “Intellectual Capital – realizing your company’s true value by finding 
its hidden brainpower”, New York: Harper Business Publisher 
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περιβάλλοντος που αντανακλάται στο εσωτερικό. Είναι σημαντικό ότι 

καθορίζονται τις ανάγκες των πελατών.  Μερικοί από τους δείκτες που 

προτείνονται για τη μέτρηση αυτού του τομέα είναι οι ακόλουθοι: 

 Μερίδιο αγοράς  

 Αριθμός πελατών 

 Ετήσιες πωλήσεις προς τον αριθμό των πελατών 

 Απώλεια πελατών 

 Αριθμός των πελατών που επισκέπτονται την επιχείρηση 

 Αριθμός των ημερών που αναλώνονται σε επισκέψεις σε πελάτες 

 Αριθμός των πελατών προς αριθμό των εργαζομένων 

 Μέσος όρος χρόνου που ξοδεύεται ανά πελάτη ανά πώληση 

 Πίνακας ικανοποίησης πελατών 

 Κόστη εξυπηρέτησης πελατών προς τον αριθμό των πελατών 

 

• Η εστίαση διαδικασίας του  πλοηγού Skandia (αξιολόγηση άυλων αγαθών)  

συμπεριλαμβάνει τις πραγματικές διαδικασίες με τις οποίες παράγονται τα 

προϊόντα και υπηρεσίες που επιθυμούν οι πελάτες της επιχείρησης. Καλύπτει 

ερωτήματα όπως το πώς χειρίζεται την υποστήριξη πελατών. Αυτή η περιοχή 

εστίασης συνδέεται επίσης με τις εσωτερικές διαδικασίες. Διαπιστώνει αν οι 

διαδικασίες και οι λειτουργίες είναι αποδοτικές και οδηγούν στα αναμενόμενα 

αποτελέσματα.  Ο προσανατολισμός σε αυτό το επίπεδο σχετίζεται άμεσα με το 

δομικό κεφάλαιο. Οι ακόλουθοι δείκτες προτείνονται από τους συγγραφείς 

 Διοικητικά έξοδα προς λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία 

 Συμβόλαια που ολοκληρώθηκαν χωρίς σφάλματα 

 Προσωπικοί υπολογιστές προς αριθμό εργαζομένων 

 Διοικητικά έξοδα προς αριθμό εργαζομένων 

 

• Η ανανέωση και η ανάπτυξη του  πλοηγού Skandia (αξιολόγηση άυλων αγαθών)  

στοχεύει στη διαπίστωση της μακροπρόθεσμης ικανότητας της επιχείρησης να 

ανανεώνεται μακροπρόθεσμα και να υποστηρίζει  τη δυνατότητα αυτή. Αφορά 
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στις ενέργειες που πραγματοποιούνται για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και 

αποδοτικότητα. Μερικοί από τους προτεινόμενους δείκτες είναι οι παρακάτω: 

 Κόστη ανάπτυξης ικανοτήτων προς τον αριθμό των εργαζομένων 

 Κόστη καινοτομίας προς τον αριθμό των πελατών 

 Αριθμός των εργαζομένων με ηλικία κάτω των 40 ετών 

 Ανθρώπινοι πόροι που απασχολούνται στην Έρευνα και Ανάπτυξη προς 

το σύνολο των ανθρώπινων πόρων 

 Έμμεσα κόστη (κόστη που δε σχετίζονται άμεσα με τα προϊόντα) προς τον 

αριθμό των πελατών ετησίων 

 Επένδυση στην ανάπτυξη νέων αγορών 

 Αριθμός πατέντων 

  

• Η ανθρώπινη εστίαση του  πλοηγού Skandia (αξιολόγηση άυλων αγαθών)  είναι η 

καρδιά της οργάνωσης και είναι ουσιαστική στην αξία που δημιουργεί την 

οργάνωση. Η διαδικασία της δημιουργίας της γνώσης απεικονίζεται σε αυτήν την 

περιοχή εστίασης. Είναι επίσης ουσιαστικό οι υπάλληλοι να είναι ικανοποιημένοι 

με την εργασίας τους καθώς οι ικανοποιημένοι υπάλληλοι οδηγούν σε 

ικανοποιημένους πελάτες, που βελτιώνουν τις πωλήσεις της επιχείρησης και το 

αποτέλεσμα. Οι δείκτες που προτείνονται για την καταμέτρηση των ανθρώπινων 

πόρων είναι οι ακόλουθοι 

 Πίνακας ηγεσίας  

 Πίνακας κινήτρων 

 Απόδοση εργαζομένων 

 Αριθμός γυναικών προϊσταμένων 

 Εργαζόμενοι κάτω των 40 ετών 
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Σχήμα 5 Πλοηγός Scandia 

 
Η δομή της όλης μεθόδου μοιάζει με αυτή ενός σπιτιού, στη βάση του οποίου 

βρίσκεται η καινοτομία και η ανάπτυξη, οι «τοίχοι» είναι οι πελάτες, οι ανθρώπινοι 

πόροι και οι διαδικασίες και τέλος στην κορυφή η χρηματοοικονομική πτυχή που 

αποδίδει και το αποτέλεσμα της σωστής λειτουργίας όλων των προηγούμενων τομέων.  

 

 

 

3.10. Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced 

Scorecard) 

 

Η έννοια του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Βalance Scorecard) 

αναπτύχθηκε από τον Robert Kaplan του Harvard Business School  και τον David Norton 

του Renaissance Group. Τιτλοφορήθηκε έτσι για να απεικονίσει την προσπάθειά του να 

παρέχει μια ισορροπημένη παρουσίαση και των οικονομικών και των μη οικονομικών 

μέτρων απόδοσης μιας επιχείρησης. 
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Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (balanced scorecard) επιδιώκει να 

υπερνικηθούν οι ανεπάρκειες των υπαρχόντων συστημάτων μέτρησης. Χρησιμοποιείται 

για τη μέτρηση της απόδοσης και την ανάπτυξη στρατηγικών με την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων από ένα φάσμα δραστηριοτήτων. Ο Πίνακας Ισορροπημένης 

Στοχοθεσίας στηρίζεται στην η πεποίθηση ότι η οργανωτική επιτυχία μπορεί καλύτερα 

να επιτευχθεί και να αξιολογηθεί όταν μελετάται αντικειμενικά από τέσσερις πτυχές:   

• Οικονομική;   

• Πελάτες  

• Εσωτερικές διαδικασίες   

• Καινοτομία   

Αυτή η καλά σχεδιασμένη αξιολόγηση παρέχει στη διαχείριση μια 

"ισορροπημένη" άποψη της επιχείρησης. 

Οι Kaplan και Norton δεν παρέχουν ένα σαφή ορισμό του τι είναι ο Πίνακας 

Ισορροπημένης Στοχοθεσίας, αντίθετα εστιάζουν στο πως μπορεί να εφαρμοστεί ή πως 

σχετίζεται με τις οργανωσιακές ιδιότητες.  Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας έχει 

τουλάχιστον τις ακόλουθες ιδιότητες:  

• Ένα μείγμα από χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά μέτρα (Kaplan 

and Norton, 1992, 1993, 1996a, b41).  

                                                 
41 Kaplan R.S. and D.P. Norton (1992). The Balanced Scorecard : Measures that drive performance. 
Harvard Business Review (January-February)  
Kaplan R.S. and D.P. Norton (1996a). Using The Balanced Scorecard as a Strategic management 
system. Harvard Business Review (January-February)  
Kaplan R.S. and D.P. Norton (1996b). Linking the Balanced Scorecard to Strategy. California 
Management Review (Fall) 
Kaplan R.S. and D.P. Norton (1996c). Knowing The Score (1996) Financial Executive (November 
December) 
Kaplan R.S. and D.P. Norton (1997). Why does business need a Balanced Scorecard ; Journal of cost 
management (May-June)  
Kaplan R.S. and D.P. Norton (2000). Having problem with your strategy; then Map it  Harvard 
Business Review (September – (October)  
Kaplan R.S. and D.P. Norton (2001a). Transforming the Balanced Scorecard from  performance 
measurement to strategic management  Part I. Accounting Horizons (March)  
Kaplan R.S. and D.P. Norton (2001b). Transforming the Balanced Scorecard from  performance 
measurement to strategic management  Part II. Accounting Horizons (June)  
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• Ένα περιορισμένο αριθμό μέτρων (Kaplan and Norton, 1992), αριθμούμενοι από 

15 έως 20 (Kaplan and Norton, 1993) και 20 έως 25 (Kaplan and Norton, 1996b).  

• Τα μέτρα διαχωρίζονται σε τέσσερις πτυχές (Kaplan and Norton, 1992, 1993, 

1996a, b), που ονομάζονται  “χρηματοοικονομική” (“financial”), “πελατών” 

(“customer”), “εσωτερικών διαδικασιών” (“internal process”) και “καινοτομίας 

και εκμάθησης” (“innovation and learning”). Οι δύο τελευταίες μετονομάστηκαν 

σε “εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες” (“internal business process”) και 

“εκμάθησης και ανάπτυξης” (“learning and growth”) στα κείμενα των 

συγγραφέων το 1996.  

• Τα μέτρα που επιλέγονται αφορούν συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους  – που 

τεκμηριώνονται συνήθως στους πίνακες με ένα ή περισσότερα μέτρα να 

συνδέονται με κάθε στόχο (Kaplan and Norton, 1992, 1993, 1996a, b).  

• Τα μέτρα πρέπει να επιλεγούν με έναν τρόπο ώστε να κερδίζεται η ενεργός 

επικύρωση των ανώτερων στελεχών της οργάνωσης, αντανακλώντας την 

προνομιούχο πρόσβασή τους στις στρατηγικές πληροφορίες (Kaplan and Norton, 

1992, 1993, 1996a, b). (Lawrie G., Cobbold I., 2004) 

Αντίθετα από πολλές διοικητικές τεχνικές και μεθοδολογίες, ο Πίνακας 

Ισορροπημένης Στοχοθεσίας αποφεύγει την υπερβολική εξάρτηση από τη μέτρηση 

χρησιμοποιώντας μόνο τα οικονομικά μέτρα για να διαπιστωθεί η επιτυχία και η αύξηση 

της αξίας της επιχείρησης. Αναγνωρίζει ότι λειτουργικά μέτρα, τα περισσότερα εκ των 

οποίων σχετίζονται με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία- όπως η έγκαιρη παράδοση, το 

κύκλος ζωής παραγγελίας, κ.λπ.... - πρέπει να έχουν μια ίση θέση με αυτά τα 

παραδοσιακότερα οικονομικά μέτρα. Συχνά αναφερόμενα ως "κύριοι δείκτες", αυτά τα 

λειτουργικά μέτρα μπορούν να προσδιορίσουν τις τάσεις απόδοσης πολύ πριν τα 

ακατέργαστα αποτελέσματα κέρδους και απώλειας. (Sanger M 1998) 

 

 
                                                                                                                                                 

Kaplan R.S. and D.P. Norton (2001c). Building a  Strategy  Focused Organization. Ivey Business 
Journal (May June) 
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Οι πτυχές που συγκροτούν τον Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας είναι οι εξής. 

• Πελατειακή Πτυχή (Customer Perspective) 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις στον έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον  στρέφουν το 

ενδιαφέρον τους στον πελάτη και στην ικανοποίηση του μέσω των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που παρέχουν. Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται στην πτυχή αυτή 

απεικονίζουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης σε σχέση με τις πελατειακές της 

σχέσεις, και αφορούν συνήθως τον χρόνο, την απόδοση, την ποιότητα και το κόστος 

[Kaplan and Norton 1992]. Ο χρόνος αφορά στο διάστημα που απαιτείται για την 

εισαγωγή  ενός νέου προϊόντος προς την ικανοποίηση του πελάτη, στο διάστημα που 

απαιτείται για την ικανοποίηση μιας παραγγελίας και την παράδοση του προϊόντος. Η 

απόδοση αναφέρεται στην συνεισφορά του προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας στην 

δημιουργία αξίας για τον πελάτη. Το κόστος σχετίζεται με την τιμή που είναι 

διατεθειμένος να πληρώσει ο πελάτης για το προϊόν ή την υπηρεσία που του 

προσφέρεται. Η ποιότητα αφορά στο ίδιο το προϊόν, το ποσοστό των ελαττωματικών, την 

έγκαιρη παράδοσή του κλπ. 

Για κάθε ένα στοιχείο της πτυχής αυτής η επιχείρηση θέτει συγκεκριμένους 

στόχους τους οποίους επιθυμεί να ικανοποιήσει για να βελτιώσει την απόδοσή της. Κατά 

την εφαρμογή του ΒSC οι στόχοι αυτοί μεταφράζονται σε συγκεκριμένες μετρήσεις. 

Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο η εξακρίβωση του τρόπου με τον οποίο βλέπουν οι 

πελάτες την επιχείρηση, αποσαφηνίζονται οι ανάγκες του πελάτη και γίνεται πιο 

συνειδητοποιημένη η προσπάθεια για την ικανοποίηση των αναγκών του. Κάποιο 

ενδεικτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στην εξέταση αυτής της πτυχής είναι ο βαθμός 

ικανοποίησης των πελατών. Ο αριθμός των παραπόνων κλπ. 

• Πτυχή Εσωτερικών Διεργασιών (Internal Process Perspective) 

Για την πραγματοποίηση των στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση σχετικά με τις 

προσδοκίες της ως προς την εξυπηρέτηση των πελατών, η επιχείρηση πρέπει να 

ενεργοποιήσει κάποιες εσωτερικές διεργασιες. Μέσω των συγκεκριμένων αυτών 

διεργασιών γίνονται πραγματικότητα τα πιθανά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα Οι 
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εσωτερικές διεργασίες είναι όλες οι διεργασίες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό 

της επιχείρησης Στο πλαίσιο αυτής της πτυχής  χρησιμοποιούνται δείκτες όπως  ο βαθμός 

παραγωγικότητας, ο κύκλος ζωής του  προϊόντος, το ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων 

κ.α. Επειδή  συνήθως η παραγωγή λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά τμήματα και επίπεδα, 

είναι απαραίτητο οι συνολικές μετρήσεις να μπορούν να αναλυθούν στο κάθε ένα από 

αυτά  ώστε να εντοπίζονται τόσο οι καλές  επιδόσεις όσο και τα προβλήματα. Στον τομέα 

αυτό ανεκτίμητη είναι η συμβολή των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία 

είναι σε θέση να συνθέσουν ή να αναλύσουν τις πληροφορίες για όλες τις ενέργειες στο 

εσωτερικό της επιχείρησης . 

 

• Πτυχή Καινοτομίας και Εκμάθησης (Learning and Growth 

Perspective) 

Οι προηγούμενες δύο πτυχές,  ορίζουν  τις πιο σημαντικές παραμέτρους για την  

κερδοφορία της επιχείρησης, στις παρούσες συνθήκες και απαιτήσεις του περιβάλλοντος.  

Όμως τα δεδομένα και οι στόχοι συνεχώς μεταβάλλονται και πρέπει η επιχείρηση να 

είναι σε θέση  όχι μόνο να αναγνωρίζει και  ανταποκρίνεται στις αλλαγές αλλά  ακόμη 

περισσότερο να τις προβλέπει  ή να τις δημιουργεί. Η ικανότητα αυτή αποτελεί το 

θεμέλιο για την μελλοντική της ανάπτυξη και ευημερία (Kaplan and Norton 1992).  

Οι χρησιμοποιούμενοι  δείκτες στο πλαίσιο αυτής της πτυχής, είναι  το διανοητικό 

κεφάλαιο της επιχείρησης, οι καινοτομίες που εισάγει, η εκπαίδευση  και η αναβάθμιση 

του προσωπικού της κ.α. 

 
 

• Χρηματοοικονομική Πτυχή (Financial Perspective) 

Η  εισαγωγή και η εφαρμογή της στρατηγικής της επιχείρησης έχει ως 

πρωταρχικό στόχο την αύξηση των κερδών της και τη μεγιστοποίηση της αξίας της. Οι 

χρηματοοικονομικοί στόχοι μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις λέξεις : επιβίωση, 

επιτυχία,  απόδοση. Η επιβίωση  επιτυγχάνεται με σωστή παρακολούθηση των 

ταμειακών ροών της επιχείρησης, η ανάπτυξη από την άνοδο των πωλήσεων, και  η 

απόδοση από την αύξηση της τιμής της μετοχής και του ROE.  Οι χρηματοοικονομικές 

μετρήσεις έχουν δεχθεί σημαντική  κριτική τα τελευταία χρόνια, για  κατασκευασμένες 
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ανακρίβειες, απεικόνιση του παρελθόντος και  αδυναμία  εκτίμησης των  παραγόντων  

που προσθέτουν αξία στην επιχείρηση. Πολλοί θεωρούν ότι η χρηματοοικονομική  

επίδοση  είναι απλώς το αποτέλεσμα της  ορθής λειτουργίας της επιχείρησης και ως εκ 

τούτου αν  εστιάσουμε το ενδιαφέρον στις λειτουργικές μετρήσεις, τα θετικά οικονομικά 

μεγέθη θα ακολουθήσουν. Αυτού του είδους η κριτική είναι ανακριβής για δύο λόγους.  

Καταρχήν  η σχέση μεταξύ  της βελτιωμένης  λειτουργικής απόδοσης  και τις 

οικονομικής επιτυχίας είναι ασταθής και αβέβαιη  Ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα 

οικονομικού ελέγχου ενισχύει  παρά υπονομεύει ένα πρόγραμμα διοίκησης ολικής 

ποιότητας, γιατί εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίησή του.  Τα 

χρηματοοικονομικά μεγέθη υπενθυμίζουν στη διοίκηση ότι η βελτίωση παραγόντων 

όπως η ποιότητα, οι χρόνοι απόκρισης, η παραγωγικότητα, οι καινοτομίες, ωφελούν την 

επιχείρηση μόνο όταν μεταφράζονται σε  αύξηση των πωλήσεων και της αξίας των 

μετοχών,  μείωση του λειτουργικού κόστους  και αύξηση του ROI (Kaplan and Norton 

1992, 1996b). 

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της πτυχής είναι  οι κλασσικοί  

χρηματοοικονομικοί δείκτες όπως οι αριθμοδείκτες  ρευστότητας, κυκλοφοριακής 

ταχύτητας, δανειακής επιβάρυνσης και αποδοτικότητας  ROI,  RΟΕ, shareholder value 

(SV) κλπ. 

Αυτές οι τέσσερις "τυποποιημένες πτυχές" έχουν δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

αφ' ενός είναι η βάση για την επιθυμητή ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και μη 

οικονομικών στρατηγικών στόχων αφ' ετέρου, συνδέονται με μια αιτιώδη σχέση, 

περιγράφοντας ένα σύστημα των στρατηγικών στόχων που συνδέονται μέσω των 

υποθέσεων αιτίας και αποτελέσματος. (Heinz A., 2005) Αλληλεπιδρούν μεταξύ τους  με   

σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος, και τελικά οδηγούν στην χρηματοοικονομική πτυχή της 

επίδοσης της επιχείρησης.  Ο προσδιορισμός των συσχετισμών αυτών είναι εξαιρετικά 

σημαντικός, για την ορθή οργάνωση του BSC. 
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Οι Kaplan και Norton θεωρούν τις τυποποιημένες πτυχές τους ένα πλαίσιο, το 

οποίο έχει αποδειχθεί επιτυχές στην πράξη. Εντούτοις, αναγνωρίζουν ότι αυτό το πλαίσιο 

είναι υπαγόμενο για να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες στρατηγικής της επιχείρησης. 

Ορισμένες προοπτικές μπορεί να πρέπει να αποβληθούν, να ρυθμιστούν, ή να 

συμπληρωθούν (Kaplan και Norton, 1996). Επομένως, δεν υπάρχει κυρίως κανένα 

εμπόδιο στην ιδέα της παραγωγής ενός εξατομικευμένου BSC μέσω του διαχωρισμού 

των κανονιστικών δηλώσεων (αποστολής) και των στρατηγικών δηλώσεων. Στην πράξη, 

εντούτοις, η αποστολή μιας επιχείρησης συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη κατά ανάπτυξη 

ενός BSC. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι Kaplan και Norton δεν 

υποστηρίζουν μεθοδικά την εκτίμηση του κανονιστικού επιπέδου. Η ακόλουθη 

παραπομπή είναι συμπτωματική αυτού:  

Η διαδικασία αρχίζει με τη διοικητική ομάδα ανώτερων στελεχών που εργάζεται 

μαζί για να μεταφράσει τη στρατηγική της επιχειρησιακής μονάδας  της στους 

συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους (Kaplan και Norton, 1996, (Heinz A 2005) 

Στην εξέταση μιας οργάνωσης σε τέσσερις προοπτικές το BSC συνδέει το 

βραχυπρόθεσμο λειτουργικό έλεγχο με τη μακροπρόθεσμη οπτική και στρατηγική της 

επιχείρησης. Επιτρέπει στη διεύθυνση να παρακολουθεί την επιχείρηση από τέσσερις 

οπτικές και παρέχει απαντήσεις στις βασικές ερωτήσεις που περιγράφονται παρακάτω.  
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 Μια επισκόπηση για το πώς το scorecard αναπτύσσεται απεικονίζεται στο 

παραπάνω απεικονιζόμενο Σχήμα 6. 

 

(1) Το όραμα :  το όραμα εξετάζει την επιθυμητή μελλοντική κατάσταση της 

οργάνωσης.  Αυτό εξασφαλίζει ότι τα μέτρα απόδοσης που αναπτύχθηκαν σε κάθε 

οπτική υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους της οργάνωσης.   

(2) Στρατηγική :  προερχόμενη από το όραμα οργάνωσης, η στρατηγική είναι στη 

καρδιά της διαδικασίας.  Η στρατηγική καθορίζει αυτό που πρέπει να μετρηθεί, συχνά 

αναφερόμενο ως "κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας".  Το μοντέλο καθιστά  ευκολότερη την 

«αποκωδικοποίηση» του οράματος σε συγκεκριμένες, βασισμένες στην πραγματικότητα 

στρατηγικές που οι άνθρωποι στη οργάνωση θεωρούν ότι μπορούν να καταλάβουν και 

να λειτουργήσουν σύμφωνα με αυτές.    

(3) Κριτικοί παράγοντες επιτυχίας (CSFs): οι κριτικοί παράγοντες επιτυχίας 

χρησιμοποιούνται στον καθορισμό της προόδου προς την επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων.    

(4) Ανάπτυξη και προσδιορισμός των μέτρων και των σχέσεων αιτίας και 

αποτελέσματος :  το κλειδί για την επιτυχία με την χρήση του BSC είναι η 

καταλληλότητα και η ποιότητα των μέτρων και εάν χρησιμοποιούνται για να επιτρέψουν 

στη διοίκηση να ακολουθήσει τις συστηματικές προσπάθειες της οργάνωσης να 

εκμεταλλευτεί τους κριτικούς παράγοντες επιτυχίας που θεωρούνται κρισιμότεροι για το 

επίτευγμα στόχου.  Επομένως, τα μέτρα πρέπει να εστιάσουν στις απαραίτητες εκβάσεις 

για να επιτύχουν το οργανωτικό όραμα και τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου.  Η 

μεγάλη πρόκληση είναι να βρεθούν οι σαφείς σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος και να 

δημιουργηθεί μια ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών μέτρων στους επιλεγμένους 

στόχους, η οποία περιλαμβάνει:    
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• τα μέτρα προτείνονται   και  

• η δυνατότητα της μέτρησης μελετάται.    

 

(5) Πρόγραμμα δράσης :  στην ολοκλήρωση του scorecard, το πρόγραμμα δράσης 

περιγράφει τις προδιαγραφές και τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να επιτευχθούν 

τα ανωτέρω επίπεδα μέτρησης.  Οι στόχοι πρέπει να τεθούν για κάθε μέτρο 

χρησιμοποιούμενο.  Μια οργάνωση χρειάζεται και τους βραχυπρόθεσμους και τους 

μακροπρόθεσμους στόχους έτσι ώστε να μπορεί να ελέγξει την απόδοσή της συνεχώς και 

να λάβει απαραίτητα διορθωτικά μέτρα εγκαίρως.  Το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει 

και τους αρμόδιους ανθρώπους και ένα πρόγραμμα για την προσωρινή και τελική 

υποβολή έκθεσης.  ( Amaratunga D., 2003) 

 

Σχήμα 7 Balanced Scorecard 2 

 

 

 86



Με επίκεντρο το όραμα και την αποστολή της οργάνωσης στο κέντρο της 

διαδικασίας του BSC και όλων των ανωτέρω πτυχών βρίσκεται η αποστολή της. Η 

στρατηγική καθορίζει αυτό που πρέπει να μετρηθεί μέσω της διαπίστωσης της 

σημαντικότητας των διαφόρων στοιχείων. Τα μέτρα - συχνά καλούμενα οι βασικοί 

δείκτες απόδοσης - είναι εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν την πρόοδο 

προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Παραδείγματος χάριν, εάν η στρατηγική 

μιας οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις σχέσεις πελατών, ένα πράγμα που μπορεί να 

επιθυμηθεί να μετρηθεί είναι οι ώρες που ξοδεύουν οι πωλητές σε πρόσωπο με πρόσωπο 

πωλήσεις. Ή, εάν άλλος περιλαμβάνει τη βελτίωση των δεξιοτήτων υπαλλήλων, μπορεί 

να επιθυμήσει να μετρήσει τις ώρες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που 

αναλώνονται κάθε έτος ανά υπάλληλο.  

Το κλειδί για την επιτυχία με την ισορροπημένη scorecard έννοια είναι η 

καταλληλότητα και η ποιότητα των μέτρων. Ο προσδιορισμός των μέτρων που μπορούν 

να ακολουθήσουν την πρόοδο προς τους στόχους είναι συχνά σκληρότερος από την 

επιτυχία των ίδιων των στόχων.  

Με την ολοκλήρωση του προσδιορισμού των βασικών δεικτών απόδοσης, η 

οργάνωση πρέπει να αρχίσει έναν τρέχοντα κύκλο της μέτρησης αυτών, και της 

ανάλυσης των στοιχείων αποτελεσμάτων απόδοσης. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του 

balanced scorecard παρουσιάζει ένα σύνολο προκλήσεων. Εντούτοις, η σύγχρονη 

τεχνολογία έχει ανέλθει για να παρέχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιηθεί και η 

εφαρμογή και η συντήρηση του balanced  scorecard. Αυτό είναι μια φυσική εξέλιξη της 

έννοιας - δεδομένου ότι περιλαμβάνει έναν επαναληπτικό κύκλο της μέτρησης και της 

ανάλυσης ενός σχετικά στατικού συνόλου δεικτών, είναι φυσικό να χρησιμοποιηθεί η 

τεχνολογία για να αυτοματοποιήσει τα μέρη της διαδικασίας.  

Αν και η τεχνική ήταν γνωστή για αρκετά έτη, μόνο στο πρόσφατο παρελθόν 

παρουσιάστηκε το ενδιαφέρον για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας καθώς 

αυξήθηκαν οι επιχειρήσεις που καθιέρωσαν επικεντρωμένες στα δεδομένα αποθήκες 

εμπορευμάτων που παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για μια ανάλυση μέσω του 

balanced scorecard. (Sanger M., 1998) 
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O Balanced Scorecard δεν αποτελεί αυτοσκοπό: υπάρχει μόνο για να ανοίξει το 

δρόμο στη μελλοντική δράση. Απαιτείται ερμηνεία των αποτελεσμάτων και 

προσδιορισμός των δεικτών που κρίνονται ικανοποιητικοί, αυτών που παρουσιάζουν 

προβλήματα, ποια η πρακτική συνέπεια αυτών και ποιες αλλαγές είναι ανάγκη να 

πραγματοποιηθούν για την βελτίωση της διαδικασίας δημιουργίας αξίας.  

Αυτήν την περίοδο, ο scorecard είναι ένα ισχυρό και ευρέως-αποδεκτό πλαίσιο 

για τα μέτρα απόδοσης και τους στόχους στην οργάνωση. Πολλές επιχειρήσεις σε όλο 

τον κόσμο έχουν εργαστεί με τον balanced scorecard αλλά η εμπειρία ποικίλλει. Με 

βάση την πρακτική εμπειρία των πελατών Nolan, Norton & της Co. και KPMG στην 

πρακτική εφαρμογή του scorecard, οι ακόλουθοι δέκα χρυσοί κανόνες για την εφαρμογή 

του έχουν καθοριστεί:   

1   Δεν υπάρχει καμία τυποποιημένη λύση:  όλες οι επιχειρήσεις διαφέρουν.   

Αν και τα γενικά μέτρα όπως η αύξηση εισοδήματος και η ικανοποίηση πελατών 

μπορούν και θα εφαρμοστούν σε πολλές οργανώσεις, πρέπει πάντα να ληφθεί υπόψη ότι 

δεν υπάρχει καμία τυποποιημένη λύση για τη μέτρηση της απόδοσης σε μια οργάνωση. 

Το scorecard δίνει ένα πλαίσιο αλλά δεν είναι ένα προ-αναλυμένο διοικητικό πλαίσιο 

απόδοσης που είναι σωστό για κάθε οργάνωση. Θα ποικίλει σύμφωνα με τους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που έχουν προκαλέσει την 

απόφαση να εφαρμοστεί ένα τέτοιο πλαίσιο. Η ιδιαίτερη επίδραση στο συγκεκριμένο 

σχέδιο του πλαισίου που θα εφαρμοστεί σε κάθε επιχείρηση μπορεί να εξαρτάται από τα 

άτομα στην οργάνωση, τη θέση αγοράς της επιχείρησης και την κουλτούρα της 

οργάνωσης. 

2   Η διοικητική υποστήριξη είναι ουσιαστική.   

Η στήριξη από το ανώτερο επίπεδο της οργάνωσης είναι ουσιαστική και πρέπει 

να είναι προφανής σε όλους που συμμετέχουν στο σχέδιο και την εφαρμογή του 

scorecard. Η αλλαγή στη μέτρηση σε μια οργάνωση μπορεί να θεωρηθεί απειλητική από 

τα άτομα μέσα στην επιχείρηση, επειδή οι πρακτικές που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν 

για να επιτύχουν τηn "καλή εκτέλεση", είναι πιθανόν να θεωρηθούν ανεπαρκή ή ακόμα 
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και άσχετα. Η αυξανόμενη διαφάνεια της απόδοσής τους μπορεί να θέσει την ύπαρξη του 

ρόλου τους υπό αμφισβήτηση. Επομένως τα μεσαία στελέχη μπορούν να προσπαθήσουν 

να εμποδίσουν οποιεσδήποτε αλλαγές εκτός αν υπάρχει υψηλού επιπέδου στήριξη 

προφανής. 

3   Η στρατηγική είναι η αφετηρία.  

Η αφετηρία ενός ισορροπημένου scorecard προγράμματος πρέπει πάντα να είναι 

να γίνει κατανοητή η στρατηγική της επιχείρησης. Η κατανόηση εκείνων των ζητημάτων 

σημαντικής ή δευτερεύουσας σπουδαιότητας και μέσα στην αγορά και μέσα στην 

οργάνωση είναι ζωτικής σημασίας να επιτύχει τη συμφωνία σε ένα τελικό πλαίσιο. Δεν 

είναι ασυνήθιστο για τους διαφορετικούς ανώτερους υπαλλήλους να έχουν 

συγκρουόμενες απόψεις για το τι είναι πραγματικά σημαντικό. Εάν αυτά τα ζητήματα 

δεν επιλύονται μέχρι αργότερα στη διαδικασία, η προηγούμενη εργασία μπορεί να 

κατασταθεί άχρηστη.  

Ιδανικά, η θεμελιώδης οργανωτική δομή θα συμφωνηθεί πριν από την έναρξη 

μιας αναθεώρησης των μέτρων απόδοσης. Εάν αυτό δεν γίνεται, οι επιχειρησιακές 

διαδικασίες μπορεί να αλλάξουν στο σημείο όπου θα είναι απαραίτητο να αναλυθούν 

ξανά. Κατόπιν πάλι, η μέτρηση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες ιδέες, την προσαρμογή 

της στρατηγικής και την αλλαγή στην οργανωτική δομή. 

4 Καθορίστε έναν περιορισμένο και ισορροπημένο αριθμό στόχων και 

μέτρων.  

Τα μέτρα πρέπει να είναι ολιγάριθμα, αλλά ιδιαίτερα σχετικά και να εστιάζουν 

στη βελτίωση (που είναι μια τροχιά) παρά το επίτευγμα ενός μέτρου. Τα μέτρα που 

αναπτύσσονται τα μέτρα για μια οργάνωση πρέπει πάντα να ισορροπηθούν (όπως 

προτείνεται από τις τέσσερις κατηγορίες του scorecard) και πρέπει πάντα να είναι εύκολο 

να ερμηνευθούν. Εάν πάρα πολλά μέτρα χρησιμοποιούνται είναι πιθανό ότι η ισορροπία 

θα χαθεί και θα είναι αδύνατο να εστιάσει στα σημαντικά ζητήματα. Η προσοχή πρέπει 

να ληφθεί, εντούτοις, για να μην συνοψιστούν τα στοιχεία των χαμηλότερων επιπέδων 

στις χωρίς νόημα αναλογίες.  
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Πολλές επιχειρήσεις έχουν έναν μεγάλο αριθμό βασικών μέτρων απόδοσης των 

οποίων μόνο μερικά - και μερικές φορές κανένα - χρησιμοποιούνται πραγματικά από τη 

διαχείριση για να μετρήσουν την απόδοση. Δεν είναι ο αριθμός και η προσιτότητα των 

μέτρων που είναι η σημαντικότερη. Είναι η σχετικότητα. Ο καθορισμός των κατάλληλων 

παραμέτρων για τα σχετικά μέτρα και της εμμονής και ο έλεγχος των μέτρων μέσα σε 

εκείνες τις παραμέτρους είναι βασικοί στην επιτυχή εφαρμογή. 

  

5 Όχι στην εκ των προτέρων μεγάλη ανάλυση, αλλά εκμάθηση και 

αναθεώρηση στην πρακτική εφαρμογή της 

Είναι πάρα πολύ κοινό για τους κατασκευαστές και τους συμβούλους 

στρατηγικής μιας οργάνωσης να καταλήξουν σε μια καλή ιδέα και να επενδύσουν πάρα 

πολύ χρόνο στην ανάλυσή της. Αυτό μπορεί να μειώσει την ίδια την αξία της αρχικής 

ιδέας, ζυγίζοντας την υπερβολικά προτού να έχει μια πιθανότητα να εξεταστεί στη 

πράξη. Εφόσον η επιτυχής εφαρμογή του scorecard έγκειται στην οργανωτική αλλαγή, 

είναι σημαντικό να επιτραπεί η προσέγγιση για να προσαρμόσει  τις ειδικές  αλλαγές και 

να ενσωματώσει την εκμάθηση.  

Είναι καλύτερο να γίνει μια κατά προσέγγιση ανάλυση και να εφαρμοστεί ένας 

πειραματικός, πριν μαθαίνει, καθαρίζει και διευρύνει την εφαρμογή. Αυτή η προσέγγιση 

θα επιτρέψει τον επαγωγικό προσδιορισμό των καλύτερων μέτρων με τον προσδιορισμό 

εκείνων που πραγματικά είναι χρήσιμοι.  

Πρέπει να είναι μια συμμετοχική προσέγγιση για να μεγιστοποιήσει την αποδοχή 

και τη δέσμευση για τα μέτρα από τους βασικούς διευθυντές. Είναι επίσης σημαντικό να 

γίνει κατανοητό ότι τα μέτρα θα αλλάξουν καθώς η εμπειρία με τα μέτρα επεκτείνεται. 
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6 Υιοθετήστε μια από από κάτω προς τα επάνω και από από επάνω προς τα 

κάτω μέθοδο.   

Οι διοικητικές αναθέσεις απόδοσης θα ωφεληθούν πάντα και από την από κάτω 

προς τα επάνω και από επάνω προς τα κάτω ανάλυση. Εάν αυτό δεν γίνεται υπάρχει ένας 

κίνδυνος ότι η μέτρηση δεν θα στηριχτεί στους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας και 

επομένως μπορεί να οδηγήσει τη συμπεριφορά στη λανθασμένη κατεύθυνση. 

Εναλλακτικά, η στρατηγική μέτρηση δεν μπορεί να αντέξει καμία σχέση με τις 

επιχειρησιακές δραστηριότητες της εταιρίας και επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να διαχειριστεί αποτελεσματικά. Οι επιχειρησιακές μονάδες πρέπει να εστιάσουν στα 

scorecards τους αλλά πρέπει να έχουν τα κοινά στοιχεία με το εταιρικό scorecard. Η 

μέτρηση πρέπει να είναι μέρος μιας εστίασης στη συνεχή βελτίωση και πρέπει επομένως 

να είναι μια συνεχής διαδικασία. 

7   Δεν είναι ένα ζήτημα συστημάτων, αλλά τα συστήματα είναι το ζήτημα.   

Η ίδια η προέλευση της ανάπτυξης του scorecard (που οδηγείται από μια 

καταγγελία ότι "τα συστήματα δεν λειτουργούν") προτείνει τους ισχυρούς δεσμούς 

μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών και των προσεγγίσεων μέτρησης απόδοσης. 

Αυτοί οι ίδιοι οι δεσμοί μπορούν να οδηγήσουν σε μια πέρα από-επιβολή εκείνης της 

σύνδεσης.  

Είναι σημαντικό να μην υποτεθεί ότι η συλλογή και η υποβολή έκθεσης των 

πληροφοριών πρέπει πάντα να αυτοματοποιηθούν. Συχνά υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των 

προσδοκιών και της πραγματικότητας σχετικά με τα συστήματα και η ικανότητα των 

υπαρχόντων συστημάτων να δοθούν οι πληροφορίες απαραίτητες για τη μέτρηση 

αυτόματα.  

Είναι σημαντικό ότι τα νέα συστήματα διαχείρισης απόδοσης δεν δύνανται να 

αποδώσουν άμεσα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μέτρα απόδοσης μπορούν να μην είναι 

σωστά την πρώτη φορά κατευθείαν, και το σύστημα πρέπει να αφεθεί για να 

εγκαταστήσει μέσα πριν δίνει τα κίνητρα για τα άτομα για να σε διαστρεβλώσει 
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8    Εξετάστε τα συστήματα παράδοσης στην έναρξη.   

Σε περιπτώσεις όπου είναι προφανές ότι τα συστήματα πληροφοριών κάποιου 

πεδίου θα είναι απαραίτητα για να εφαρμόσουν τα συμφωνηθέντα μέτρα, δεν πρόκειται 

πάρα πολύ νωρίς να αρχίσει την εκτίμηση των κριτηρίων σχεδίου του συστήματος 

εξαρχής. Πολλές οργανώσεις έχουν συνήθως έναν ασυνάρτητο συνδυασμό οικονομικών 

μέτρων που παράγονται από το τμήμα χρηματοδότησης και έναν μεγάλο αριθμό βασικών 

δεικτών απόδοσης (KPI) που παράγονται από μια ενιαία μονάδα επικεφαλής-γραφείων.  

Το σύστημα παράδοσης πρέπει να εξεταστεί από την αρχή, διαφορετικά οι 

προσδοκίες μπορούν να αυξηθούν που δεν εκπληρώνονται από το τελευταίο σύστημα. 

Στις σχετικές περιπτώσεις, τα τμήματα ΤΠ πρέπει να αναμιχθούν αρχικά στο πρόγραμμα. 

Επιπλέον, το σύστημα παράδοσης πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν απλούστερο στο 

σχέδιο, διαφορετικά μπορεί να μην είναι δυνατό να κρατηθεί ενημερωμένο με τα 

τρέχοντα ζητήματα.  

Είναι σημαντικό ότι η μέτρηση ενσωματώνεται σε κάτι την επιχείρηση κάνει ήδη. 

Η οικοδόμηση κάτι συνολικά χωριστού θα είναι πολύ ματαιώνοντας και χρονοβόρα. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να μην ρίξει μακριά τι είναι ήδη σε ισχύ. 

9 Εξετάστε την επίδραση των δεικτών απόδοσης στη συμπεριφορά.   

Κατά την αλλαγή των μέτρων, εξετάστε την επίδραση στη συμπεριφορά. Εάν 

αυτό δεν γίνεται, οι άνθρωποι μπορούν να βρουν τους τρόπους της συμπεριφοράς που 

παραδίδουν το στοχοθετημένο μέτρο αλλά δεν παραδίδουν το προοριζόμενο όφελος στην 

οργάνωση. Τα μέτρα πρέπει να ενθαρρύνουν τη βελτίωση, να μην τιμωρήσουν την 

έλλειψη απόδοσης.  

Η μέτρηση πρέπει να εστιάσει στις περιοχές όπου οι διευθυντές έχουν την 

επιρροή πέρα από την απόδοση. Προσεκτικά εξετάστε τις επικαλύψεις όπου ένας ενιαίος 

διευθυντής δεν έχει άμεση ευθύνη, αλλά μοιράζεται την ευθύνη με άλλη. Οι οργανωτικές 

αλλαγές μπορεί να πρέπει να επιτρέψουν αυτό διαφορετικά η απόδοση μπορεί "να 

μειωθεί μέσω των ρωγμών" χωρίς το ένα δεχόμενος την ευθύνη. Σε πολλές περιπτώσεις, 
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εντούτοις, εάν ένα ζήτημα είναι σημαντικό για την επιχείρηση μπορεί ακόμα να είναι 

χρήσιμο να μετρήσει ακόμα κι αν η επιχείρηση δεν μπορεί να ασκήσει κανέναν προφανή 

έλεγχο σου 

10  όλα τα μέτρα μπορούν να ποσοτικοποιηθούν 

 

Όχι όλα τα μέτρα μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Είναι επομένως σημαντικό να 

υποτεθεί ότι τα μέτρα θα είναι και ποσοτικά και ποιοτικά. Η ακρίβεια λογιστικής είναι 

περιττή σε περιπτώσεις όπου μόνο οι προσεγγίσεις είναι δυνατές, και η αναζήτηση από 

το θα είναι άχρηστη στο σχέδιο, την εφαρμογή και χρήση. Είναι σημαντικότερο να 

προσδιοριστεί και να ακολουθηθεί μια ενδεικτική τάση παρά έναν απομονωμένο αριθμό. 
(Roest P. 199742) 

 Ουσιαστικά, το BSC επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερο 

έλεγχο στις στατιστικές μετρήσεις. Περιορίζοντας τον αριθμό των παραγόντων του BSC 

αναγκάζονται οι επιχειρήσεις να αποφασίσουν τι είναι σημαντικό για αυτές. Αυτό το 

στάδιο είναι ίσως το πιο σημαντικό σε ολόκληρη τη διαδικασία. Σημαντικό είναι και το 

μέγεθος μέτρησης του κάθε παράγοντα. Για παράδειγμα, μετράμε το χρόνο που 

απαιτείται για την εκτέλεση μιας εργασίας ή ζητάμε από τους πελάτες να αξιολογήσουν 

την εξυπηρέτησή τους κατά την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Ο πρώτος τρόπος 

μέτρησης υποδηλώνει εστίαση στο κόστος ενώ ο δεύτερος εστίαση στην ποιότητα του 

προϊόντος-υπηρεσίας.  

 Το BSC οργανώνει τον τρόπο σκέψης. Καθιστά εμφανείς τους παράγοντες που 

είναι σημαντικοί για την επιχείρηση.  

Το BSC έχει τους περιορισμούς του. Δίνει μια δισδιάστατη και όχι τρισδιάστατη 

εικόνα της επιχείρησης. Μπορεί να αποκαλύψει τα προβλήματα της επιχείρησης αλλά 

δεν μπορεί να δώσει τις λύσεις τους. Επίσης, υπάρχει η τάση να συγκροτούνται τα BSC 

                                                 

42 Roest P. (1997) “The golden rules for implementing the balanced business scorecard”, Information 

Management & Computer Security,  Vol. 5 Nr 5 pg. 163 
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με πολλούς παράγοντες, οπότε γίνεται δυσχερής η μελέτη τους και τελικά χάνουν την 

αποτελεσματικότητά τους. (Self, J. 2004),  

Ο Schneiderman (1999) προσδιορίζει τα εξής ως λόγους για την αποτυχία της 

έννοιας BSC σε ορισμένες περιστάσεις:    

• ανακριβής προσδιορισμός των μη οικονομικών μέτρων ως αρχικοί οδηγοί για τη 

μελλοντική ικανοποίηση μετόχων     

• κακώς καθορισμένες μετρικές     

•  οι στόχοι βελτίωσης διαπραγματεύονται αυθαίρετα, ενώ δε στηρίζονται στις 

απαιτήσεις των μετόχων     

• μη ύπαρξη ενός συστήματος επέκτασης που μετατρέπει τους στόχους υψηλού 

επιπέδου στο κατώτερο επίπεδο όπου οι πραγματικές δραστηριότητες βελτίωσης 

πρέπει να πραγματοποιηθούν     

• μην συστηματική χρησιμοποίηση των μεθόδων βελτίωσης και  

• διάσπαση των σχέσεων αιτίας και αποτελέσματος, δηλ. μη ύπαρξη της 

συσχέτισης μεταξύ των μη οικονομικών και αναμενόμενων χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων.    

Η βασική προσέγγιση για να υπερνικήσει τα ανωτέρω είναι να εφαρμοστεί μια 

συστηματική και δομημένη διαδικασία βελτίωσης για να υποστηρίξει το σύστημα 

μέτρησης. (Amaratunga D., 2001) 

 

4.11 Χάρτης Στρατηγικής (Strategy Map) 

Για να αποφευχθούν οι δυσλειτουργικές συνέπειες της μέτρησης απόδοσης οι  

Kaplan και Norton (2000) εισήγαγαν τους χάρτες στρατηγικής ως εργαλεία για τη 

δημιουργία διαγραμμάτων που επεξηγούν πως τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

μετατρέπονται τελικά στις υλικά αποτελέσματα, δηλαδή έσοδα για την επιχείρηση. Οι 

συντάκτες υποστηρίζουν ότι οι χάρτες στρατηγικής «δίνουν στους υπαλλήλους μια σαφή 

γραμμή θέας στο πώς οι εργασίες τους συνδέονται με το γενικό στόχο της οργάνωσης, 

που επιτρέπει σε αυτούς να εργαστούν σε μια συντονισμένη, συνεργάσιμη ενότητα προς 
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τους επιθυμητούς στόχους της επιχείρησης" και "να παρέχουν μια οπτική 

αντιπροσώπευση των κρίσιμων στόχων μιας επιχείρησης και την κρίσιμη σχέση μεταξύ 

αυτών και την οργανωτική απόδοση»(Kaplan και Norton, 2000).  

Με βάση τις τέσσερις προοπτικές του balanced scorecard" οι χάρτες στρατηγικής 

επιδεικνύουν πώς μια οργάνωση θα μετατρέψει τους πόρους της - συμπεριλαμβανομένων 

των άυλων στοιχείων όπως η επιχειρησιακή κουλτούρα και η γνώση των υπαλλήλων - σε 

απτά αποτελέσματα". Το Σχήμα παρουσιάζει το πρότυπο για τους χάρτες στρατηγικής με 

τις τέσσερις προοπτικές του – την οικονομική, τους πελάτες, τις εσωτερικές διαδικασίες, 

και την εκμάθηση και ανάπτυξη.  

 

 

 

Ο χάρτης στρατηγικής φαίνεται ένα χρήσιμο εργαλείο για τη σχηματική απόδοση του 

τρόπου με τον οποίο τα άυλα αγαθά μεταφράζουν στους εταιρικούς στόχους. Εντούτοις, 

πολλοί μελετητές υπογραμμίζουν την αλληλοσυνδετικότητα των στοιχείων, ειδικά 
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μεταξύ των διαφορετικών άυλων αγαθών ή του διανοητικού κεφαλαίου. Οι μελετητές 

που υποστηρίζουν την βασισμένη στους πόρους της εικόνα της εταιρίας θεωρούν την 

εταιρία ως δέσμη των πόρων ή των στοιχείων της στην οποία τα διαφορετικά στοιχεία 

εξαρτώνται το ένα από το άλλο για να δημιουργήσουν την αξία. Στο σχήμα 

παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για την επεξήγηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

στοιχείων. Ο χάρτης περιέχει τις ικανότητες και την τεχνολογία υπαλλήλων, καθώς 

επίσης και την επιχειρησιακή κουλτούρα ως στοιχεία και εταιρικούς οδηγούς απόδοσης 

στην προοπτική εκμάθησης και ανάπτυξης. Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα. Οι ικανότητες υπαλλήλων, παραδείγματος χάριν, 

εξαρτώνται από την διαθέσιμη τεχνολογία στην οργάνωση. Η πιο πρόσφατη τεχνολογία 

αξίζει λίγα χωρίς τη σωστές γνώσεις και τις ικανότητες για το πώς θα λειτουργήσει 

αποδοτικά και αποτελεσματικά. Αντίθετα, όλες οι γνώση για το πώς θα λειτουργήσει η 

τεχνολογία είναι άνευ αξίας εάν οι υπάλληλοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτή. Με την ίδια 

λογική, ο εταιρικός πολιτισμός επηρεάζει τις ικανότητες υπαλλήλων και αντίστροφα. 

(Marr Β.,  Giovanni Schiuma G.,Andy Neely A 200443.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

43 Marr B., Schiuma G., Neely A., (2004), “The dynamics of value creation: mapping your intellectual 

performance drivers”, Journal of Intellectual Capital, Vol.5, Iss. 2;  pg. 312, . Bradford 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Από την υπάρχουσα βιβλιογραφία προκύπτει ότι παρόλο που τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, το περιεχόμενο των 

μελετών παραμένουν σε ένα αρκετά αφηρημένο επίπεδο. Είναι εμφανές ότι όλες οι 

μελέτες αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τη 

σύγχρονη επιχείρηση, περιορισμένα όμως είναι τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί 

προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας αντικειμενικής και υπεύθυνης πρότασης για 

τον τρόπο που πρέπει να γίνει η διαχείριση τους. 

Επιπλέον η σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι διαφορετική όταν 

η πληροφόρηση είναι για τους ανθρώπους μέσα στην επιχείρηση και διαφορετική όταν 

πρόκειται για εξωτερικούς ενδιαφερόμενους. 

Ένα άλλο παραμελημένο ζήτημα είναι η κατανομή των κεφαλαίων στα άυλα 

αγαθά. Δεν δημιουργείται μία σαφής εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί 

επιτυχημένα να διαθέσει κανείς τους πόρους του, αν τελικά είναι ελκυστική η επένδυση 

στα άυλα αγαθά σε σχέση πάντα με τα υλικά. 

Τα συστήματα της οικονομικής και διοικητικής λογιστικής πρέπει να βελτιωθούν 

προκειμένου να επιτραπεί μια άμεση σύγκριση της επένδυσης "στα άυλα αγαθά" και 

"στα υλικά". Εάν οι δαπάνες και τα κέρδη θα μπορούσαν να ποσοτικοποιηθούν, τα δύο 

ανταγωνιστικά είδη επενδύσεων θα μπορούσαν να συγκριθούν και η κατανομή των 

πόρων θα μπορούσε να αποφασιστεί κατά τρόπο αποδοτικότερο και κατάλληλο. Τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα συμβάλλουν προς την κατέυθυνση αυτή, όμως οι 

αντικειμενικές δυσκολίες είναι σημαντικές και θα πρέπει να παραπεμφθούν προβλήματα 

απόκλισης των διαφόρων απόψεων σχετικά με τον ορισμό των μεμονιμένων άυλων 

περιουσιακών στοιχείων ώστε να οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα ομογενούς και 

αντικειμενικής μέτρησης. 
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Στην αντίθετη όψη  της λογιστικής καταγραφής, την ύπαρξη δηλαδή των 

διαφόρων μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται με σκοπό 

κυρίως την διευκόλυνση των διοικήσεων να αποτιμήσουν την αξίας τους μέσα από ένα 

σύστημα που θα διατηρήσει και θα αυξήσει την αξία αυτή, είναι προφανές ότι έχουν 

πραγματοποιηθεί πολλές και σημαντικές προσπάθειες. Επίσης τέτοιες προσπάθειες είναι 

αναμενόμενο να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται και στο μέλλον, καθώς η 

ενασχόληση με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία από τους οικονομικούς επιστήμονες έχει 

ξεκινήσει αρκετά πρόσφατα, καθώς πρόσφατη ήταν και η ανάδειξη της αξίας τους. 

Παρά το γεγονός οτι η δημιουργία αξίας από άυλα περιουσιακά στοιχεία έχει 

παρατηρηθεί μόνο κατα τις τελευτάιες δεκαετίες, είναι πλέον εμφανές οτι αποτελούν και 

το  μέλλον των επιχειρήσεων. Αναμενόμενο είναι λοιπόν να απασχολούν συνεχώς και σε 

μεγαλύτερη έκταση επιστήμονες και συγγραφείς ώστε να δωθούν πληρέστερες και 

αντικειμενικές απαντήσεις σε θέματα που απασχολούν τις διοικήσεις των εταιριών, 

καθώς πιθανότατα τα στοιχεία αυτά και η σωστή διαχείρηση τους θα αποτελέσουν την 

δυνατότητα για επιτυχία στο σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον του αιώνα μας     
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