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Εισαγωγή

Οι χρηματοοικονομικοί διευθυντές των επιχειρήσεων (Financial Managers) 

και οι εξείδικευμένοι Λογιστές, με κοστοΛογικές και χρηματοοικονομικές 

γνώσεις, που υποβοηθούν τη διεύθυνση στη ληψη αποφάσεων για την 

ανάπτυξη της επιχείρησης (Managerial Accountants) κατά κανόνα 

ασχολούνται με τη διαδικασία των Λειτουργικών Προϋπολογισμών. 

Ασχολούνται μάλιστα, τόσο με την κατάρτιση των επιμέρους 

προϋπολογισμών όσο και με τη στενή παρακολούθηση της επακόλουθης 

επίδοσης. Παραδείγματα Λειτουργικών Προϋπολογισμών (Operational 

Budgets) περιλαμβάνουν προϋπολογισμούς πωλήσεων, προϋπολογισμούς 

κόστους εργασίας, προϋπολογισμούς κόστους μεταποίησης κ.α όπου η 

έμφαση δίδεται στη σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων με τα 

προϋπολογισθέντα μεγέθη για έλεγκτικούς, σχεδιαστικούς και 

οργανωτικούς σκοπούς, όλων των παραπάνω όμως σε ένα 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Όμως οι χρηματοοικονομικοί μάνατζερ και οι εξείδικευμένοι λογιστές 

ασχολούνται και με τη διαδικασία άλλου τύπου προϋπολογισμών, των 

Προϋπολογισμών Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου ( Capital Budgeting). 

Εξαιτίας αυτής τους της ανάμειξης είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν 

τους παράγοντες - ιδιαίτερα αυτούς που έχουν να κάνουν με την 

ανθρώπινη συμπεριφορά (Behavioral Factors)- που επηρεάζουν τόσο τη
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διαδικασία των Προϋπολογισμών Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου όσο και 

τη λήψη αποφάσεων. Ο σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας 

είναι να διερευνήσει εκείνους τους σπάνια ανιχνεύσιμους παράγοντες της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς που επηρεάζουν τη διαδικασία των 

Προϋπολογισμών Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου.

Στο πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας θα δοθεί ένας ορισμός του 

Capital Budgeting και θα παρουσιαστεί η δομή που έχουν οι διαδικασίες 

του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου σε μεγάλους 

οργανισμούς.

Στο δεύτερο μέρος της διπλωματικής εργασίας θα αναλυθεί η 

σημαντικότητα των παραγόντων της ανθρώπινης συμπεριφοράς στη 

διαδικασία του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου και θα 

δοθούν μερικά παραδείγματα.

Στο τρίτο μέρος της διπλωματικής εργασίας θα αναφερθούμε σε 

ορισμένα "παιχνίδια" που παίζονται από τα στελέχη της διοίκησης στη 

διαδικασία της κατάρτισης και υλοποίησης των προϋπολογισμών.

Στο τέταρτο μέρος της διπλωματικής εργασίας θα εξετάσουμε τη 

μεροληπτική συμπεριφορά που αναπτύσσουν τα στελέχη κατά τη 

διάρκεια των διαδικασιών του προϋπολογισμού.

Στο πέμπτο μέρος της διπλωματικής εργασίας θα εξετάσουμε ορισμένες 

έρευνες που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία (1999-2004) πάνω σε
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θέματα των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς στη σύνταξη 

Προϋπολογισμών Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου.

Στο έκτο μέρος της διπλωματικής εργασίας θα συνοψίσουμε τα 

συμπεράσματα μας για το ρόλο που τελικά παίζει η ανθρώπινη 

συμπεριφοράς στη σύνταξη Προϋπολογισμών Επενδύσεων Παγίου 

Κεφαλαίου.

Τέλος, παρατίθεται το Παράρτημα , οι πίνακες του οποίου θα 

συντελέσουν στην κατανόηση των αναλυόμενων εννοιών από τον 

αναγνώστη και φυσικά ol πηγές πάνω στις οποίες είναι βασισμένη η 

παρούσα διπλωματική εργασία.
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1. Ορισμός του CAPITAL BUDGETING

Η διαδικασία του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου 

(Capital Budgeting) μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία της κατανομής των 

πόρων ενός οργανισμού για μακροπρόθεσμα έργα μεγάλης κλίμακας ή 

μακροπρόθεσμες αγορές. Οι αποφάσεις που αφορούν τον Προϋπολογισμό 

Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου λαμβάνονται καθώς παρουσιάζεται η 

σχετική ανάγκη και αφορούν σχετικά μεγάλες ποσότητες χρήματος1, 

μακρά περίοδο δέσμευσης των πόρων και αβεβαιότητα που προξενείται 

από το μακροπρόθεσμο ορίζοντα και τις δυσκολίες στον προσδιορισμό 

των καθοριστικών παραγόντων όπως είναι τα ποσά των ταμειακών ροών 

(cash-flow) κ.α Μερικά παραδείγματα Προϋπολογισμού Επενδύσεων 

Παγίου Κεφαλαίου θα περιλάμβαναν την αγορά ενός ακριβού και 

μακρόβιου εξοπλισμού παραγωγής, την ανέγερση μιας νέας 

βιομηχανικής εγκατάστασης ή τη δημιουργία και την επάνδρωση ενός 

νέου μεγάλου υποκαταστημάτος που θα αναλάμβανε να παράγει και να 

εμπορεύεται μια νέα σειρά προϊόντων.

Εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων χρήματος που διαπραγματεύονται, μια 

λανθασμένη απόφαση στον Προϋπολογισμό Επενδύσεων Παγίου 

Κεφαλαίου μπορεί να οδηγήσει σε χρεωκοπία, δυσεπίλυτα προβλήματα 

στις ταμειακές ροές ή στην καλύτερη περίπτωση μια αποτυχία να
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1 Homgren, 1977,ρ.377
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μεγιστοποιηθούν οι Λειτουργίες της επιχείρησης. Κατά συνέπεια , οι 

περισσότερες επιχειρήσεις προσεγγίζουν αυτού του είδους τις αποφάσεις 

με σύνεση και προσοχή και συνεχώς ψάχνουν τρόπους να βελτιώσουν τη 

διαδικασία του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου. 

Μεγάλη είναι η συνεισφορά σε αυτή την κατεύθυνση των συμβούλων , 

των ερευνητών και όλων όσων συμμετέχουν άμεσα στη λήψη τέτοιων 

αποφάσεων, οι οποίοι ανέπτυξαν ένα μεγάλο αριθμό τεχνικών που 

κυρίως αφορούν τη βελτίωση της οικονομικής ερμηνείας των δεδομένων 

που σχετίζονται με την απόφαση. Μερικές από αυτές τις τεχνικές είναι το 

επιτόκιο προεξόφλησης, ο προσδιορισμός της καθαρής παρούσας αξίας, η 

ανάλυση ευαισθησίας, η προσομοίωση και ο μαθηματικός προγραμματισμός. 

Πράγματι, η προσθήκη και νέων τεχνικών στην ανάλυση των 

επενδύσεων-όπως είναι για παράδειγμα οι τροποποιημένες μέθοδοι του 

προεξοφλητικού επιτοκίου (discounted cash flow), οι επιλογές της 

στρατηγικής κ.α απαιτούν μια εξαιρετικά ακριβή ανάλυση η οποία δε 

μπορεί να καθοδηγηθεί αποκλειστικά από το τμήμα ενός οργανισμού που 

υποστηρίζει την συγκεκριμένη πρόταση της επένδυσης ή μόνο από το 

προσωπικό της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Οι τεχνικές αξιολόγησης 

των επενδύσεων θεωρούνται σημαντικά εργαλεία που βοηθούν στη λήψη 

των αποφάσεων για επενδύσεις αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και 

ευκαιρίες για μετατροπές της παρούσας κατάστασης στους οργανισμούς.



Κι αυτό γιατί εξυπηρετούν τη διάχυση της πληροφόρησης για την επίδοση 

νέων τεχνολογιών εξαιτίας της υιοθέτησης των διαλειτουργικών 

διαδικασιών ανάλυσης. Επίσης επιτρέπουν το διαχειριστικό έλεχο και 

υποστηρίζουν την οργανωσιακή μάθηση (organization learning). Κι ενώ η 

βιβλιογραφία είναι κατάμεστη με αναλύσεις για αυτές τις τεχνικές, λίγη 

προσοχή έχει δοθεί σε σημαντικούς παράγοντες της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς που ενέχονται στη διαδικασία.
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1.1 Σύντομη περιγραφή της δομής των διαδικασιών του 

Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου ( Capital Budgeting) 

σε μεγάλους οργανισμούς

Οι διαδικασίες του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου 

τυγχάνουν αυξημένης προσοχής από τη βιβλιογραφία κυρίως τα 

τελευταία δέκα χρόνια. Οι περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί είτε 

στις σχέσεις μεταξύ των αποφάσεων για επενδύσεις και τη 

χρηματοοικονομική θεωρία είτε στη συμπεριφερολογική διάσταση των 

Προϋπολογισμών Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου. Ο διαχωρισμός μεταξύ 

αναλυτικής και οργανωσιακής - συμπεριφερολογικής διάστασης των 

Προϋπολογισμών Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου, ο οποίος έχει επικριθεί 

από πολλούς συγγραφείς παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα. Ο 

Paolo Maccarrone (1996) ανέπτυξε ένα ενοποιημένο μοντέλο των
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διαδικασιών του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου σε 

μεγάλους οργανισμούς, όπου τα προβλήματα που προέρχονται από την 

ασύμμετρη πληροφόρηση και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από μια 

πιο αποτελεσματική οργάνωση της διαδικασίας είναι ζητήματα 

εξαιρετικά μεγάλου ενδιαφέροντος. Το μοντέλο έχει κατασκευαστεί 

ακολουθώντας τις αρχές της κανονιστικής θεωρίας του ενδεχομένου 

(normative contingency theory1) και στοχεύει στο να συμβιβάσει τις 

μελέτες για τη συμπεριφορολογική διάσταση του Προϋπολογισμού 

Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου στους οργανισμούς με τη 

χρηματοοικονομική θεωρία. Αρχικά ο Paolo Maccarrone περιγράφει τη 

δομή των διαδικασιών του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου 

Κεφαλαίου η οποία είναι η παρακάτω:

1. Αναγνώριση των ευκαιριών για επενδύσεις

Αυτή η φάση παρά το γεγονός ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική, συχνά 

αγνοείται πιθανόν διότι είναι δύσκολο να λάβει επίσημο χαρακτήρα.

2. Ανάπτυξη και αξιολόγηση

Από τη στιγμή που έχουν αναγνωριστεί οι προτάσεις για επένδυση, 

είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν εκτενώς συλλέγοντας τη 

σχετική και λεπτομερή πληροφόρηση για κάθε εναλλακτική. Στη

1 Η θεωρία σύμφωνα με την οποία η επιτυχία της διοίκησης ενός οργανισμού εξαρτάτοα από 
παράγοντες όπως ο τύπος της τεχνολογίας που εφαρμόζεται για την παραγωγή του τελικού προϊόντος ή 
υπηρεσίας και ο βαθμός επηρεασμού από την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει η 
επιχείρηση.
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συνέχεια αξιολογείται η κερδοφορία τους και η διεθνή τους 

ελκυστ ικότη τα.

3. Επιλογή

Ένα σκανάρισμα των προτάσεων για επένδυση το οποίο προηγήθηκε 

βεβαίως σε προηγούμενη φάση μπορεί να καταστεί απαραίτητο και σε 

αυτή τη φάση εξαιτίας χρηματοοικονομικών ή στρατηγικών 

παραγόντων. Ως αποτέλεσμα, κάποια εγχειρήματα μπορεί να 

ακυρωθούν ή να αναβληθούν για επόμενη περίοδο.

4. Έγκριση

Σχεδόν όλα τα επενδυτικά εγχειρήματα θα πρέπει να εγκριθούν ( είτε 

από την ανώτατη διοίκηση είτε από την αρμόδια επιτροπή 

επενδύσεων) πριν από την υλοποίησή τους.

5. Υλοποίηση και έλεγχος

Καθώς το πρόγραμμα υλοποιείται, υιοθετούνται διαδικασίες συνεχούς 

παρακολούθησης για τον έλεγχο του προϋπολογισθέντος κόστους.

6. Διαχειριστικός έλεγχος

Σε αυτή τη φάση τα αποτελέσματα κάθε εγχειρήματος συγκρίνονται 

με τους στόχους του προϋπολογισμού προκειμένου να εκτιμηθεί η 

προβλεπόμενη ακρίβεια και να αναγνωριστούν τα λάθη που έγιναν 

κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας και στη λήψη των αποφάσεων.
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Στη συνέχεια ο Paolo Maccarrone εντοπίζει τις ενδογενείς μεταβλητές 

όπως π.χ τις εσωτερικές διαρθρωτικές μεταβλητές που καθορίζουν τη 

διαμόρφωση της όλης διαδικασίας αλλά και τις εξωγενείς μεταβλητές που 

επηρεάζουν με τρόπο σημαντικό τη διαδικασία του Προϋπολογισμού 

Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου. Τελικώς, περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ 

ενδογενών κι εξωγενών παραμέτρων και εξετάζει πως η διαδικασία του 

Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου θα πρέπει να δομηθεί 

με δεδομένες τις τιμές των εξωγενών μεταβλητών.

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα No 1 του Παραρτήματος, το μεγαλύτερο 

μέρος της διαδικασίας του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου 

Κεφαλαίου θα πρέπει να εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του 

στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτός ο κρίκος μεταξύ της διαδικασίας του 

Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου και του στρατηγικού 

σχεδιασμού είναι μια από τις «σκοτεινές» πλευρές της διαδικασίας του 

Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου, τόσο στη βιβλιογραφία 

(όπου συχνά αγνοείται) όσο και στις επιχειρήσεις που εξετάζουν οι 

έρευνες κατά καιρούς. Πράγματι, σχεδόν όλες οι επενδύσεις 

αναγνωρίζονται στη φάση του Προϋπολογισμού κατά τη διαδικασία του 

σχεδιασμού μόνο και παρουσιάζονται να μην έχουν αποτελεσματική 

σχέση με τους στόχους που τέθηκαν και τα προγράμματα που 

αποφασίστηκαν σε προηγούμενες φάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού.



Το μοντέλο λοιπόν προτείνει να θέσουμε υπό συζήτηση κάποιες από τις 

δραστηριότητες του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου και 

να τις συμπεριλάβουμε στη φάση του στρατηγικού προγραμματισμού του 

σχεδιασμού της διαδικασίας. Μόνο μια αυστηρή διασύνδεση μεταξύ 

εκείνων των βασικών οπτικών της διοίκησης μιας επιχείρησης μπορεί να 

οδηγήσει σε μια αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων. Αυτή η 

προσέγγιση αντιμετωπίζει τα στρατηγικά προγράμματα σαν μεγάλες 

συγκεντρωποιημένες αποφάσεις για επενδύσεις (meta-investments). Αυτές 

μπορούν να διαιρεθούν σε έναν αριθμό μικρότερων εγχειρημάτων που 

πρέπει να αναλύονται σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο( βλ. Πίνακες No 2 & 3 

του Παραρτήματος). Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση η διαδικασία του 

προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου μπορεί να διαμορφωθεί 

όπως στον Πίνακας No 4 του Παραρτήματος. Ακόμη κι αν οι μεγάλες 

συγκεντρωποιημένες αποφάσεις για επενδύσεις (meta-investments) 

φαίνεται να πηγάζουν από τα στρατηγικά πλάνα, είναι δίκαιο να πει 

κανείς ότι η διαδικασία του στρατηγικού καθορισμού επηρεάζεται από τις 

ευκαιρίες για στρατηγικές επενδύσεις που αναγνωρίζονται στα πρώιμα 

στάδια της διαδικασίας του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου
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Κεφαλαίου
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2. Η σημαντικότητα των παραγόντων της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

στη διαδικασία του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου: 

μερικά παραδείγματα

Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί τι σημαίνουν όλα αυτά για τους 

παράγοντες της ανθρώπινης συμπεριφοράς από τη στιγμή που η επιλογή 

των τεχνικών που προαναφέρθηκαν δείχνουν να απαιτούν μόνο μια 

αναγνώριση των μελλοντικών εγχειρημάτων (projects), μια εκτίμηση των 

ταμειακών ροών για κάθε εγχείρημα, χρήση μιας τεχνικής ανάλυσης και 

μετά υλοποίηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος - μια κατα τα 

φαινόμενα πολύ ξεκάθαρη διαδικασία. Παρόλα αυτά ολόκληρη αυτή η 

διαδικασία αγγίζει μια σειρά από ανθρώπινες συμπεριφορές.

Για παράδειγμα, η αναγνώριση και η συγκεκριμενοποίηση των 

μελλοντικών εγχειρημάτων απαιτεί δημιουργικότητα και την ικανότητα 

να μετατρέψεις μια καλή ιδέα σε ένα πρακτικό εγχείρημα. Όπως γίνεται 

αντιληπτό η απόφαση της επιλογής της τεχνικής θα πρέπει να είναι 

τελείως αντικειμενική αλλά αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί. Η 

αβεβαιότητα που ενυπάρχει στα δεδομένα που περιγράφουν ένα 

εγχείρημα (όπως είναι η εκτίμηση του ακριβούς χρόνου των ταμειακών 

ροών ή οι υπολειμματικές αξίες κα) εμποδίζει την επιλογή τεχνικών που 

να είναι τελείως αντικειμενικές. Αυτό έχει ως συνέπεια, τα αποτελέσματα
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της ανάλυσης αυτών των τεχνικών να πρέπει να ερμηνεύονται



προσεχτικά κι επιπλέον απαιτείται η ανθρώπινη ικανότητα να αξιολογεί 

και να κρίνε l

Ένα ακόμη παράδειγμα της παρουσίας των παραγόντων της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς είναι ότι η εκ των προτέρων επιτυχία ή αποτυχία ενός 

εγχειρήματος εξαρτάται από την επίδοση (performance) του προσωπικού 

που υλοποιεί το εγχείρημα. Όπως γίνεται αντιληπτό, πράγματι η 

διαδικασία του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου ενέχει 

έναν αριθμό παραγόντων της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Κατά συνέπεια 

θα ήταν ανόητο να εκτιμήσουμε και να υλοποιήσουμε εγχειρήματα που 

αφορούν πάγιο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό χωρίς να λάβουμε υπόψη την 

πτυχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε αυτή τη διαδικασία.

2.1 Προβλήματα στην αναγνώριση των μελλοντικών εγχειρημάτων

Όπως διαπιστώσαμε και από τα παραπάνω οι άνθρωποι που ασχολούνται 

με τη διαδικασία του προϋπολογισμού θα πρέπει να έχουν τη δημιουργική 

ικανότητα να ψάχουν και να σκανάρουν την πληθώρα των μελλοντικών 

εγχειρημάτων παγίου κεφαλαίου που είναι στη διάθεση του οργανισμού. 

Από τη στιγμή που τα εγχειρήματα αναγνωριστούν ( κάτι το οποίο είναι 

δύσκολο από μόνο του), θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν επαρκώς ή 

να προσδιοριστούν έτσι ώστε να μπορεί να λάβει χώρα η διαδικασία της 

αξιολόγησης. Εάν δεν έχουν περιγράφει οι σημαντικές μεταβλητές της
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απόφασης, η ληψη της απόφασης που αφορά την υιοθέτηση του 

μελλοντικού εγχειρήματος δεν θα πρέπει να αποτολμηθεί.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει σχεδόν πάντα 

εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον στον υπολογισμό της επιτυχίας των 

επιλεγμένων εγχειρημάτων. Ακόμη, εγχειρήματα που εγκαταλείπονται 

είτε λόγω απροσδιοριστίας είτε λόγω μη επιλεξιμότητας σχεδόν ποτέ δεν 

αξιολογούνται σε μια post hoc βάση. Αυτό μάλλον γίνεται διότι τα κόστη 

ευκαιρίας αυτών των εγχειρημάτων που τελικά εγκαταλείπονται είναι 

μεγαλύτερα από το όφελος των επιλεγμένων και υλοποιημένων 

εγχειρημάτων.

2.2 Προβήματα πρόβλεψης που προκαλούνται από την ανθρώπινη 

συμπεριφορά

Ενώ οι εισροές στα μαθηματικά μοντέλα απόφασης που αναφέρθηκαν 

νωρίτερα φαίνονται να είναι λίγο πολύ ξεκάθαρες, η υποβόσκουσα 

αβεβαιότητα πρέπει να αναγνωριστεί Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι 

κάποιες από αυτές τις εισροές (όπως έιναι ο ακριβής χρόνος των 

ταμειακών ροών) εξαρτώνται από την ικανότητα να προβλέψουμε τη 

συμπεριφορά εκείνων που θα υλοποιήσουν το εγχείρημα1.
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Το να προβλέψουμε την ομαλότητα και τη συμβατότητα στις σχέσεις των 

ατόμων και των ομαδικών δραστηριοτήτων για μια περίοδο από πέντε 

εώς και είκοσι χρόνια είναι μάλλον μια επικίνδυνη αποστολή για να την 

αναλάβουμε. Για παράδειγμα, ενώ η απόφαση του προϋπολογισμού 

μπορεί να βασίζεται πάνω σε μια συγκεκριμένη τακτική ενός ατόμου, 

αυτό το άτομο μπορεί να φύγει από τον οργανισμό ή να μετατεθεί ή να 

αντικατασταθεί από κάποιο άλλο άτομο, κάτι που θα επηρεάσει την 

ακρίβεια των εκτιμώμενων δεδομένων. Παρομοίως, η πιθανότητα 

εργασιακής και πολιτικής δυστοκίας που προκύπτει στα εγχειρήματα 

παγίου κεφαλαίου που αφορούν, για παράδειγμα, τον αυτοματισμό των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην 

πρόβλεψη των δεδομένων για την επιλογή των εγχειρημάτων.

Σαν ένα τελικό παράδειγμα, αναφέρουμε ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν 

κατά τη διάρκεια του χρόνου καθώς εκτελούν μια συγκεγριμένη εργασία. 

Έτσι, η μεταβαλλόμενη επιτυχία ένος εγχειρήματος κατά τη διάρκεια του 

χρόνου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην πρόβλεψη των δεδομένων 

απόφασης αξιολογώντας την βελτιωμένη επίδοση του προσωπικού που 

θα εμλακεί στο εγχείρημα. Αυτή η διαδικασία της μάθησης μπορεί να 

απεικονιστεί σε ένα γράφημα βελτωμένης επίδοσης , συχνά 

αποκαλούμενη μια «καμπύλη της μάθησης» (learning curve)1. Από τη

1 Andress 1954; Abernathy & Wayne 1974;Hirschman 1964



ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 24 

ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

στιγμή που αυτές οι καμπύλες μάθησης είναι διαφορετικές για 

διαφορετικές περιπτώσεις , είναι σημαντικό αυτοί που ασχολούνται με τη 

διαδικασία του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου να 

εκτιμούν προσεχτικά τη καμπύλη της μάθησης του προσωπικού που θα 

εμπλακεί σε ένα εγχείρημα και το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης του 

προσωπικού εαν θέλουν να εκτιμήσουν με ακρίβεια τα κόστη που 

σχετίζονται με το εγχείρημα.

2.3 Το πρόβλημα του βραχυπρόσθεσμου διοικητικού στελέχους 

(manager) και των βραχυπρόθεσμων δεικτών επίδοσης

Μια ακόμη διάσταση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στη διαδικασία της 

επιλογής εγχειρήματος είναι ότι οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των 

στελεχών είναι ασυνεπείς με τις μεθόδους επιλογής του εγχειρήματος. Η 

αξιολόγηση της επίδοσης και της επιβράβευσης των στελεχών τείνουν να 

είναι βραχυπρόθεσμες από τη φύση τους, συνήθως για τον περασμένο 

χρόνο, τρίμηνο ή μήνα. Επιπλέον, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 

χαμηλότερης βαθμίδας της διοίκησης (lower-level management ), και σε 

μερικό ποσοστό και της μεσαίας βαθμίδας της διοίκησης ( mid -level 

management ) θα είναι φυσικά οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι επίδοσης, που 

συχνά καταμετρούνται με το λογιστικό ποσοστό απόδοσης (accounting 

rate of return). Εγχειρήματα με επίδοση η οποία δεν ξεκινά για μερικές
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περιόδους θα χαίρει μικρής προσοχής από τη χαμηλότερη βαθμίδα της 

διοίκησης. Η κορυφή της διοίκησης ( top management) θα πρέπει να 

γνωρίζει αυτού του είδους τη μεροληψία που πρόξενείται από τις 

μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης.

Από τη στιγμή που σπάνια υπάρχει μια ένα προς ένα (one-to-one) 

ανταπόκριση ανάμεσα σε διοικητικά στελέχη και εγχειρήματα, ένα 

οποιοδήποτε διοικητικό στέλεχος θα αναλάβει εγχειρήματα που έχει 

«κληρονομήσει» από τους προγενέστερούς του και θα ξεκινήσει αρκετά 

από μόνο του. Πολύ λίγα εγχειρήματα θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν 

κάτω από τη διοίκηση του ίδιου προσώπου εξαιτίας της σχετικά γρήγορης 

εξέλιξης των στελεχών (προαγωγές, μεταθέσεις κ.α) που επικρατεί στους 

περισσότερους οργανισμούς. Τα διοικητικά στελέχη έχουν τη τάση να 

προτιμούν εγχειρήματα τα οποία ξεκίνησαν τα ίδια, παρά εγχειρήματα 

που «κληρονόμησαν» από τους προγενέστερούς τους. Αν υπόθεσουμε ότι 

η εξελικτική πορεία των διοικητικών στελεχών σε έναν οργανισμό είναι 

αλματώδης, τότε κανείς δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την 

επιτυχία ή την αποτυχία ενός συγκεκριμένου εγχειρήματος. Κεφάλαιο θα 

κατασπαταλείται εάν νέα διοικητικά στελέχη περιοδικά καταστρέφουν τα 

εγχειρήματα των προηγούμενων και ξεκινούν δικά τους για να 

συνεχιστούν από άλλα νέα διοικητικά στελέχη, τα οποία συνεχίζουν αυτό 

το φαύλο κύκλο. Η κορυφή της διοίκησης θα πρέπει να λάβει σοβαρά



υπόψη της αυτό το φαύλο κύκλο στη διαδικασία επιλογής εγχειρήματος 

και θα πρέπει να αξιολογεί σε ποιο βαθμό το πρόβλημα κάνει την 

παρουσία του και πως αυτό επιδρά σε μια συγκεκριμένη πρόταση.

2.4 Προβλήματα που προκαλουνται από τα εγχειρήματα όταν αυτά 

χρησιμοποιούνται ως μέσο της αναγνώριση της αξίας των 

διοικητικών στελεχών

Σε μερικές περιπτώσεις, παρόλα αυτά, τα διοικητικά στελέχη ενδέχεται 

να παραμείνουν στις θέσεις τους χωρίς να προαχθούν ή να μετατεθούν. 

Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στο βαθμό που τα διοικητικά 

στελέχη θεωρήσουν ότι η αξία τους αναγνωρίζεται διαμέσου των 

εγχειρημάτων που εκείνα προτείνουν και ξεκινούν να υλοποιήσουν. Από 

τη στιγμή που τα εγχειρήματα είναι συνήθως συσχετισμένα με κάποια 

συγκεκριμένα άτομα ή τμήματα (divisions), αυτά τα άτομα έχουν τη τάση 

να εμπλέκονται προσωπικά με παλαιότερα εγχειρήματα που τα ίδια 

είχαν επιλέξει1 και προσπαθούν να κάνουν τα εγχειρήματα επιτυχημένα 

ή τουλάχιστον να παρουσιαστούν επιτυχημένα αφού τα εγχειρήματα 

χρηματοδοτηθούν. Η κορυφή της διοίκησης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η 

προσπάθεια που καταβάλλει κανείς για να κάνει ένα «φτωχό» εγχείρημα 

να μοιάζει καλό μπορεί να εξουθενώσει ακόμη και τα καλύτερα

1 Scofield & Domm,1970
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διοικητικά στελέχη. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός που να 

επιτρέπει στα διοικητικά στελέχη να αποχωρούν με κομψό τρόπο από τα 

εγχειρήματα, ειδάλλως μεγάλα στελέχη θα εγκαταλείπουν την 

επιχείρηση ή θα δρουν δυσλειτουργικά με άλλους τρόπους μπροστά στο 

φόβο να παραδεκτούν ότι ένα εγχείρημα που είχαν προτείνει δεν 

«δούλεψε».

2.5 Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού και τα εγχειρήματα 

παγίου κεφαλαίου

Στη διαδικασία επιλογής εγχειρήματος , η κορυφή της διοίκησης θα 

πρέπει να λάβει υπόψη εάν το προτεινόμενο εγχείρημα είναι καλό για 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτού του στελέχους που προτείνει το 

εγχείρημα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το εγχείρημα μπορεί να είναι 

υπερβολικά μεγάλο για το στέλεχος ή το τμήμα για να το απορροφήσει 

Ίσως μάλιστα ένα υπερβολικά μεγάλο εγχείρημα να ωθήσει τα στελέχη 

πέρα από τα όριά τους.

Από την άλλη, η κορυφή της διοίκησης είναι δυνατό να ενθαρρύνει 

τμήματα να εμπλακούν σε εγχειρήματα τα οποία δεν είναι από μόνα τους 

οικονομικά ελκυστικά, αλλά προσφέρουν πιθανά μελλοντικά οφέλη στην 

εκπαίδευση του προσωπικού που δε μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Για 

παράδειγμα, τέτοια εγχειρήματα μπορούν να επωφελήσουν μια 

επιχείρηση μέσα από τη πιθανή βελτίωση των δεξιοτήτων του



προσωπικού τόσο στη φάση της επιλογής όσο και στη φάση της 

υλοποίησης του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου. 

Επιπλέον, μια επιχείρηση είναι δυνατό να προχωρήσει στην υλοποίηση 

ενός εγχειρήματος το οποίο έχει μικρό ή και καθόλου κέρδος μόνο και 

μόνο για το όφελος που απορρέει από την εκπαίδευση του προσωπικού. Η 

σκέψη και μόνο της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του προσωπικού μπορεί 

μακράν να υπερκεράσει μια αρνητική παρούσα αξία ενός μεμονωμένου 

εγχειρήματος παγίου κεφαλαίου, ειδικότερα για μικρότερα εγχειρήματα.

2.6 Η διαδικασία του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου 

Κεφαλαίου ως ένα αυστηρό τελετουργικό

Μερικοί επιστήμονες που μελετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά1 

θεωρούν ότι ολόκληρη η διαδικασία του Προϋπολογισμού Επενδύσεων 

Παγίου Κεφαλαίου είναι ένα "αυστηρό τελετουργικό". Μάλιστα θεωρούν 

ότι λίγα είναι τα εγχειρήματα που κατατίθονται από τα στελέχη της 

χαμηλότερης βαθμίδας της διοίκησης εκτός κι αν έχουν την εξαιρετική 

τύχη κι εγκριθούν. Μεγάλη ντροπή και στιγματισμός συνόδευουν ένα 

διοικητικό στέλεχος από τη στιγμή που κυκλοφορήσει η είδηση ότι 

απορρίφθηκε το εγχείρημα που πρότεινε.
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Μόλις ένα εγχείρημα πάρει την αρχική έγκριση σε ένα χαμηλότερο 

επίπεδο της διοίκησης του οργανισμού, τότε σύμφωνα με τους τύπους θα 

περάσει από μια σειρά επανεκτιμήσεων και επανεγκρίσεων διανύοντας 

όλη την ιεραρχία της διοίκησης του οργανισμού. Καθώς το εγχείρημα 

προχωρά, κερδίζει μια ορμή που είναι δύσκολο να σταματήσει κανείς. 

Πράγματι, από τη στιγμή που ένα εγχείρημα λάβει την έγκριση (ή θα 

μπορούσε να πει κανείς την ευλογία) σε διάφορα χαμηλά επίπεδα της 

ιεραρχίας διοίκησης, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις σε ανώτερα 

επίπεδα της διοίκησης συνήθως αποφεύγουν να το απορρίψουν. Εάν οι 

πόροι που θα χρηματοδοτήσουν το εγχείρημα είναι διαθέσιμοι, το 

εγχείρημα συνήθως εγκρίνεται από τη στιγμή που πολλοί μάνατζερ της 

χαμηλότερης βαθμίδας και αναλυτές έχουν δώσει την προσωπική τους 

έγκριση και έχουν δείξει τη δέσμευση τους σε αυτό το εγχείρημα. Μια 

απόρριψη σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να ληφθεί σαν «ένα χαστούκι 

στο πρόσωπο» εκείνων που προηγούμενα είχαν δώσει την έγκρισή τους 

για το εγχείρημα.

Επιπρόσθετα, οι μάνατζερ της υψηλότερης βαθμίδας συνήθως θα 

απορρίψουν ένα εγχείρημα μόνο αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι για να 

δράσουν έτσι. Και καθώς το εγχείρημα ανεβαίνει ακόμη υψηλότερα στην 

ιεραρχία , η ορμή συνεχίζει να μεγαλώνει τόσο που η τελική απόφαση



όντως μπορεί να παρομοιαστεί περισσότερο με μια ευλογία παρά με μια 

πραγματική έγκριση.

2.7 Συμπεριφορά αναζήτησης και αποστροφής του κίνδυνου

Το κάθε άτομο αντιδρά διαφορετικά απέναντι στον κίνδυνο1. Κάποια 

άτομα φαίνεται να απολαμβάνουν να παίρνουν ριψοκίνδυνες αποφάσεις 

και να βρίσκονται σε ριψοκίνδυνες καταστάσεις ενώ άλλα άτομα κάνουν 

ότι μπορούν ώστε να αποφύγουν τέτοιες καταστάσεις. Η συγκεκριμένη 

συμπεριφορά αποστροφής του κινδύνου ενός στελέχους που πρέπει να 

αποφασίσει για θέματα του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου 

Κεφαλαίου , θα επηρεάσει τον τρόπο που αυτός θα αντιδράσει στα 

προτεινόμενα εγχειρήματα. Με δεδομένο το πλήθος και την ποιότητα των 

πληροφοριών, δύο διαφορετικοί μάνατζερ είναι πολύ πιθανό να πάρουν 

αντίθετες αποφάσεις ανάλογα με το πως αισθάνονται ο καθένας για τον 

κίνδυνο.

2.8 Το φαινόμενο της « μοιρασιάς της φτώχειαρ>

Το φαινόμενο της « μοιρασιάς της φτώχειας» συχνά επιδρά σημαντικά 

στη διαδικασία του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου2. 

Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν πολλά περισσότερα πιθανά κερδοφόρα
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εγχειρήματα παγίου κεφαλαίου διαθέσιμα από ότι είναι οι πόροι για να 

τα χρηματοδοτήσουν-μια κατάσταση που αποκαλείται ρεαλισμός του 

κεφαλαίου (capital rationing).

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις παραπάνω συνθήκες, η κορυφή της 

διοίκησης επιλέγει να κατανείμει τους διαθέσιμους πόρους σε όσο γίνεται 

περισσότερους μάνατζερ παρά το γεγονός ότι αυτό μπορεί να σημαίνει 

περισσότερα απορριπτόμενα κερδοφόρα εγχειρήματα. Για παράδειγμα, 

αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο μάνατζερ Α έχει τρία εγχειρήματα με 

λαμπρή προοπτική ενώ οι μάνατζερ Β και Γ έχουν εγχειρήματα μέτριας 

προοπτικής και μόνο τρία εγχειρήματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Η 

διοίκηση μπορεί να αποφασίσει να χρηματοδοτήσει μόνο ένα από τα 

εγχειρήματα του Α προκειμένου να χρηματοδοτήσει από ένα εγχείρημα 

του Β και του Γ.

Τπό μία έννοια η κορυφή της διοίκησης αντιδρά στην εσωτερική πολιτική 

πίεση και δε λαμβάνει εγκριτικές αποφάσεις βασισμένες στις σχετικές
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οικονομικές αναλύσεις, παρά το γεγονός ότι αυτό μπορεί να έχει ένα μη

βέλτιστο αποτέλεσμα από οικονομική άποψη.
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3. Τα «παιχνίδια» των προϋπολογισμών

Η βιβλιογραφία αναφέρει και ορισμένα "παιχνίδια" που παίζονται από 

τα στελέχη της διοίκησης στη διαδικασία της κατάρτισης και υλοποίησης 

των προϋπολογισμών. Τα "παιχνίδια" λοιπόν αυτά δεν είναι τίποτα άλλο 

από κάποιες τυποποιημένες ανθρώπινες συμπεριφορές που έχουν 

παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των προϋπολογισμών καί 

αναφέρονται ως παραδείγματα προς γνώση των εμπλεκομένων 

διοικητικών στελεχών. Παρακάτω αναφέρουμε κάποια από αυτά τα 

"παιχνίδια"που μεταξύ άλλων αποδεικνύουν ότι όσοι ασχολούνται με 

τους προϋπολογισμούς έχουν αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι επίδραση 

του ανθρώπινου παράγοντα στη διαδικασία των προϋπολογισμών και 

πως αυτή είναι σε θέση να επηρεάσει τους προβλεπόμενους στόχους.

3.1 Το παιχνίδι του Δικτάτορα (The Dictator Game)

Αυτό το παιχνίδι είναι απλά η επιβολή του προϋπολογισμού από την 

ανώτατη βαθμίδα της διοίκησης στην κατώτερη. Ο προϋπολογισμός 

καταρτίζεται από την κορυφή της διοίκησης και παραδίδεται στην 

χαμηλότερη βαθμίδα της διοίκησης χωρίς περιθώρια για περαιτέρω 

συζήτηση. Σε αυτή την περίπτωση οι αντιδράσεις από τα χαμηλόβαθμα 

στελέχη είναι εύλογες και ορισμένες φορές και ικανές να προκαλέσουν 

προβλήματα στην υλοποίηση του προϋπολογισμού.
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3.2 Το παιχνίδι του πατέρα που γνωρίζει καλύτερα 

(The Father-Knows-Best Game)

Σε αυτό το παιχνίδι, το πρωτογενές υλικό ζητείται από τα στελέχη της 

χαμηλότερης βαθμίδας της διοίκησης αλλά είτε δε χρησιμοποιείται είτε 

μεταβάλλεται χωρίς να αιτιολογείται η κάθε μεταβολή. Αυτό το παιχνίδι 

επιτρέπει στα στελέχη της χαμηλότερης βαθμίδας να πιστεύουν αρχικά 

ότι είναι σημαντικά στη διαδικασία αλλά διαπιστώνουν τελικά ότι δεν 

είναι.

3.3 Το παιχνίδι «του κάνε ότι θες και απέτυχε»

(The Do-What-You-Want and Fail Game)

Σε αυτό το παιχνίδι, τα στελέχη της χαμηλότερης βαθμίδας καταρτίζουν 

και παραδίδουν τους δικούς τους προϋπολογισμούς οι οποίοι στη συνέχεια 

χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί η επίδοση της επιχείρησης. 

Δυστυχώς, τα μεμονωμένα στελέχη δεν έχουν πληροφόρηση για «τη 

μεγάλη εικόνα» (big picture) κι έπειτα, στο τέλος του χρόνου 

αποτυγχάνουν να φτάσουν τα προϋπολογισθέντα νούμερα επειδή οι 

προϋπολογισμοί τους υπήρξαν εξαιρετικά υφηλοί για να τους φτάσουν ή 

ιδιαίτερα χαμηλοί για να γίνουν αποδεκτοί



3.4 Το παιχνίδι του «αυτό δεν είναι στον προϋπολογισμό»

(The It is not-in-the-Budget Game)

Σε αυτό το παιχνίδι, ένα στέλεχος προτείνει ένα αξιόλογο εγχείρημα το 

οποίο όμως απορρίπτεται διότι οι πόροι για την υλοποίησή του δεν είναι 

διαθέσιμοί Μετά, όταν το επίπεδο της επίδοσης του στελέχους αυτού 

είναι χαμηλό τότε εκείνο κατακρίνεται γιατί θεωρείται ότι δε παρουσίασε 

το προτεινόμενο εγχείρημα με τρόπο πειστικό.

3.5 Το παιχνίδι του «μείωσε τα πάντα στο 10 % »

(The Cut-Everything-10-percent Game)

Αυτό το παιχνίδι είναι το αγαπημένο όλων των οργανισμών. Από το να 

επιτραπεί στα στελέχη να αποφασίσουν την περικοπή συγκεκριμένων 

δαπανών και να έχουν την ευκαιρία να αιτιολογήσουν γιατί άλλες θα 

πρέπει να αυξηθούν, η διαταγή απλά μεταφέρεται από πάνω προς τα 

κάτω. Τα στελέχη αναγκάζονται να τα βγάλουν πέρα με ότι έχει 

απομείνεε Ένα πρόβλημα με αυτό το παιχνίδι, εφόσον αυτό παίζεται 

συχνά από την κορυφή της διοίκησης, είναι ότι τα στελέχη της 

χαμηλότερης βαθμίδας απλά αυξάνουν τις απαιτήσεις των 

προϋπολογισμών τους κατά 10 % και για το λόγο αυτό δεν ενοχλούνται 

από αυτή τη μείωση.
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3.6 Το παιχνίδι του τέλους του χρόνου (The End-of-Year Game)

Τα στελέχη της χαμηλότερης βαθμίδας, γνωρίζουν ότι το τέλος της 

περιόδου είναι κοντά, υπολογίζουν τα εναπομείναντα προϋπολογισθέντα 

χρήματα ανά κατηγορία και ξοδεύουν ότι έχει απομείνεε Με αυτό τον 

τρόπο, είναι σε θέση να δικαιολογήσουν αυξήσεις στον προϋπολογισμό 

του επόμενου χρόνου επειδή «χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι πόροι που είχαν 

προϋπολογιστεί για τη τρέχουσα χρονιά και γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα 

κόστη θα αυξηθούν».

3.7 Το παιχνίδι του «ότι το λάθος δεν ήταν δικό μου»

(The It-Wasn't-My-Fault Game)

Το αντικείμενο αυτού του παιχνιδιού είναι για ένα στέλεχος να 

προσπαθήσει να μεταφέρει την ευθύνη για την αποτυχία να επιτευχθούν 

οι στόχοι του προϋπολογισμού σε κάποιο άλλο στέλεχος ή σε κάτι άλλο. 

Αυτό το παιχνίδι ενδείκνυταιγια στελέχη με μεγάλη δημιουργικότητα.

3.8 Το παιχνίδι της λογιστικής αλλαγής (The Accounting Change Game) 

Αυτό το παιχνίδι απαιτεί ένα υψηλό βαθμό κατανόησης των κανόνων της 

λογιστικής αλλά μπορεί να κάνει θαύματα στους ισολογισμούς. 

Δυστυχώς, επιτρέπει μόνο ένα παιχνίδι για κάθε δεδομένη λογιστική
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αλλαγή.



ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 37

ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ



4. Η μεροληπτική συμπεριφορά των στελεχών της διοίκησης στη 

διαδικασία των προϋπολογισμών

Η μεροληπτική συμπεριφορά στη διαδικασία των προϋπολογισμών 

ορίζεται από τον Lukka (1988) ως « η εσκεμμένη δημιουργία διαφοράς 

μεταξύ της καλύτερης πρόβλεψης για το μέλλον, η οποία θα μπορούσε 

να πραγματοποιηθεί, και της πρόβλεψης που τελικά προτείνεται στα 

νούμερα του προϋπολογισμού» και η οποία είναι δι/νατή από την 

αναπόφευκτη αβεβαιότητα που ενυπάρχει στη διαδικασία των 

προϋπολογιστικών καταστάσεων. Η μεροληπτική πληροφόρηση στους 

προϋπολογισμούς αποτελείται από τρία διαφορετικά συστατικά:

a) Τη δημιουργία μιας προϋπολογιστικής κατάστασης που θα περιέχει 

προβλέψεις που είναι εύκολο να επιτευχθούν σε σχέση πάντα με την 

καλύτερη πρόβλεψη

b) Την εσκεμμένη υπερεκτίμηση της αναμενόμενης αποδοτικότητας

c) Την εσκεμμένη υποεκτίμηση της αναμενόμενης αποδοτικότητας

Η μεροληπτική συμπεριφορά στους προϋπολογισμούς παραδοσιακά 

θεωρείται στη διοικητική λογιστική ως μια δυσλειτουργία από τη σκοπιά 

του οργανισμού αλλά είναι ένα φαινόμενο συνεπές ως προς τον 

πλουραλιστικό και πολυσύνθετο χαρακτήρα των επιχειρήσεων. Οι 

επιχειρηματικοί στόχοι με βάση το πλουραλιστικό μοντέλο των 

οργανισμών δεν αποτελούν προϊόν της διοίκησης αλλά είναι αποτέλεσμα
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των παρεμβάσεων των μετόχων (stakeholders) που ο καθένας επιχειρεί να 

ικανοποιήσει τα ατομικά του συμφέροντα. Οι συγγραφείς Merchant & 

Manzoni (1989) παρέχουν στοιχεία από τις έρευνές τους που στηρίζουν την 

ανωτέρω θεωρία και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η κορυφή της 

διοίκησης γνωρίζει ότι εσκεμμένα θέτονται χαμηλοί στόχοι σε σύγκριση 

με αυτούς που μπορούν να επιτευχθούν.

4.1 Πως επηρεάζει η οργανωσιακή δομή της επιχείρησης τη 

μεροληπτική συμπεριφορά των στελεχών της διοίκησης στη 

διαδικασία των προϋπολογισμών

Η ιεραρχία που υπάρχει στην οργανωσιακή δομή των επιχειρήσεων είναι 

μια πολύ σημαντική έννοια που θα πρέπει να κατανοηθεί προκειμένου να 

καταλάβει κανείς τη μεροληπτική συμπεριφορά που παρουσιάζουν τα 

εμπλεκόμενα στελέχη στη διαδικασία των προϋπολογισμών. Η 

διαδικασία αυτή περιλαμβάνει συνεχείς προσπάθειες από τα υψηλά 

στελέχη και τους υφισταμένους τους προκειμένου να φτάσουν στο 

σχηματισμό του τελικού προϋπολογισμού (βλ. Παράρτημα Πίνακας No 

5). Αυτός μπορεί να προέλθει είτε από το άθροισμα των εκτιμήσεων των 

υφισταμένων είτε από τις εκτιμήσεις ενός υψηλού στελέχους1. Οι 

συγγραφείς Berry & Otley (1975) περιέγραψαν μια διαδικάσια

1 Beny & Otley 1975-Lukka 1988
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αποτελούμενη από δύο φάσεις για την κατάρτιση του προϋπολογιστικού 

στόχου σε έναν οργανισμό. Αυτή είναι η εξής :

a) Το κάθε στέλεχος ετοιμάζει τις προβλέψεις του για τα 

αποτελέσματα των διαφόρων εγχειρημάτων στον τομέα που είναι 

υπεύθυνο

b) Οι μεμονωμένες προβλέψεις συγκεντρώνονται μέσω της ιεραρχίας 

του οργανισμού προκειμένου να μεταφερθεί η πληροφόρηση στο 

επόμενο ιεραρχικό επίπεδο.

Σε ένα υψηλό επίπεδο της ιεραρχίας της διοίκησης , το άθροισμα όλων 

αυτών των προβλέψεων συγκρίνεται με τις προσδοκίες του οργανισμού 

ως σύνολο. Μεροληψία είναι δυνατό να υπάρξει σε οποιοδήποτε σημείο 

της διαδικασίας που περιγράψαμε. Οι προσδοκίες σε κάθε επίπεδο 

μπορούν να καθοριστούν ανεξάρτητα είτε αθροίζοντας τις προβλέψεις 

που έχουν ετοιμαστεί σε χαμηλότερες βαθμίδες είτε αποσυνθέτοντας μια 

εκτίμηση της υψηλότερης βαθμίδας. Δεν υπάρχει καμία υπόθεση ότι οι 

προβλέψεις που έγιναν σε οποιοδήποτε επίπεδο του οργανισμού 

αντιπροσωπεύουν προσδοκώμενες τιμές με τη στατιστική έννοια του 

όρου. Οι μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα έχουν αποδείξει ότι τα στελέχη 

της διοίκησης των οργανισμών λαμβάνουν υπόψη τους τις χρήσεις των 

προβλέψεων και των συνεπειών της μεροληψίας (bias) 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών αμοιβών τους και των



παραγόντων εξουσίας όταν προετοιμάζουν τις προβλέψεις τους. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις να μη μπορούν να διαχωριστούν από τα 

χαρακτηριστικά των στελεχών που κάνουν τις προβλέψεις ή τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της επιχείρησης.

Τρεις συσχετιζόμενοι παράγοντες επηρεάζουν τη σημαντικότητα των 

προβλέψεων του προϋπολογισμού.

a) Ο πρώτος παράγοντας είναι η μέθοδος πρόβλεψης η οποία 

χρησιμοποιείται Τα στελέχη συνήθως στηρίζονται σε ένα 

συνδυασμό εμπειρίας και διαθέσιμης πληροφόρησης προκειμένου να 

πραγματοποιήσουν την πρόβλεψη. Ωστόσο οι προβλέψεις αυτές 

περιορίζονται από τους κανόνες της επιχείρησης ή τους 

οργανωσιακούς παράγοντες. Για αυτό λοιπόν το λόγο, το μοντέλο το 

οποίο χρησιμοποιείται για να πραγματοποιηθεί η πρόβλεψη αλλά 

και η ίδια η πρόβλεψη επηρεάζονται από τις πεποιθήσεις του 

στελέχους και από το τι επιθυμεί να μάθει ο ανώτερος του

b) Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με την επικοινωνία μεταξύ του 

προϊσταμένου και του υφισταμένου. Η μεροληπτική πληροφόρηση 

στον προϋπολογισμό (είτε θετική είτε αρνητική) είναι γενικά προς τη 

κατεύθυνση ότι τα πιστεύω του υφιστάμενου και του προϊστάμενου 

είναι αντικρουόμενα1. Ωστόσο η μεροληψία θα μπορούσε να

1 Berry &Otley 1975
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περιοριστεί εάν οι υφιστάμενοι πιστεύσουν ότι πράγματι περιμένουν 

από τους ίδιους να πετύχουν το στόχο ή εάν ο προϊστάμενος 

θεωρείται ότι έχει επαρκή ικανότητα ή πληροφόρηση ώστε 

ανεξάρτητα να διαφοροποιήσει την τελική εκτίμηση. Για το λόγο 

αυτό η ιεραρχική διαδικασία που ακολουθείται στους 

προϋπολογισμούς είναι δυνατό είτε να ενθαρρύνει είτε να 

αποθαρρύνει τη μεροληπτική συμπεριφορά παρά το γεγονός ότι 

παραδοσιακά θα υπάρξει ένα εύρος αβεβαιότητας μέσα στο οποίο οι 

υφιστάμενοι μπορεί να δείξουν μεροληφία στις εκτιμήσεις τους,

c) Ο τρίτος παράγων είναι ότι οι προϊστάμενοι θα πρέπει να 

συνδυάσουν τις προβλέψεις των υφισταμένων ενώ παράλληλα θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους την πληροφόρηση που διαθέτουν οι 

ίδιοι και τις δικές τους προβλέψεις για τα πιθανά αποτελέσματα. 

Είναι σχεδόν απίθανο μια απλή άθροιση των προβλέψεων των 

υφισταμένων να παράγει έναν αποδεκτό προϋπολογισμό διότι τα 

ανώτερα στελεχη θα πρέπει με τη σειρά τους να παράσχουν μια 

συγκεντρωτική πρόβλεψη για τον προϋπολογισμό στο αμέσως 

επόμενο ιεραρχικό επίπεδο του οργανισμού. Εάν οι δύο προβλέψεις 

για τον προϋπολογισμό διαφωνούν τότε ένα από τα δύο 

αποτελέσματα θα πραγματοποιηθεί Είτε οι προβλέψεις των 

ανώτερων στελεχών και των υφισταμένων τους θα τροποποιηθούν
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είτε μια από τις δύο εκτιμήσεις θα υιοθετηθεί Και στις δύο 

περιπτώσεις, η διαδικασία θα ενθαρρύνει τη μεροληπτική 

συμπεριφορά σε αναμονή μελλοντικών διαπραγματεύσεων 

προκειμένου να συμβιβαστούνοι οι εκτιμήσεις ή να παραχθούν 

αποδεκτές εκτιμήσεις ακόμη κι αν ο προϋπολογισμός δεν είναι 

πιθανό να πραγματοποιηθεί

Για το λόγο αυτό, οι διαδικασίες των προϋπολογισμών στους 

περισσότερους οργανισμούς παρουσιάζουν στενή σχέση των προβλέψεων 

καθώς μεταφέρονται από το ένα επίπεδο της ιεραρχίας του οργανισμού 

στο επόμενο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι προϊστάμενοι γενικότερα να 

αναλαμβάνουν μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι οι υφιστάμενοι με τους 

αισιόδοξους προϋπολογισμούς επειδή η πιθανότητα της αποτυχίας να 

επιτευχθεί ο προϋπολογισμός για κάθε υφιστάμενο είναι αθροιστική για 

τον προϊστάμενο. Από την άλλη πλευρά, όταν συγκεντρώνονται οι 

απαισιόδοξοι προϋπολογισμοί οι προϊστάμενοι αναλαμβάνουν 

χαμηλότερο κίνδυνο επειδή είναι πιο πιθανό να επιτευχθούν τα 

αθροιστικά αποτελέσματα από ότι το μεμονωμένο αποτέλεσμα 

οποιοσδήποτε υφισταμένου.

Ως αποτέλεσμα αυτών των αβεβαιοτήτων που συνοδεύουν τις εκτιμήσεις 

των προϋπολογισμών και του διαφορικού κινδύνου, η διοίκηση βλέπει τον 

προϋπολογισμό από δύο οπτικές γωνίες:
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1. Ως ευέλικτο για να επιτρέπει μη αναμενόμενα γεγονότα να 

συμβουν

2. Ως την καλύτερη δυνατή εκτίμηση του τι είναι πιθανό να συμβεί 

Παρά το γεγονός ότι η βιβλιογραφία έχει παραδοσιακά επικεντρωθεί 

στην οπτική της καλύτερης δυνατής πρόβλεψης, πρόσφατες έρευνες 

παρουσιάζουν τους ευέλικτους προϋπολογισμούς να χρησιμοποιούνται 

περισσότερο στην πράξη1.

4.2 Παρουσίαση ενός μοντέλου που επεξηγεί την μεροληψία των 

στελεχών της διοίκησης στη διαδικασία των προϋπολογισμών 

Ο Lukka (1988) πρότεινε ένα μοντέλο βασισμένο στην οργανωσιακή 

θεωρία, την έρευνα της συμπεριφοράς και τη βιβλιογραφία για τη 

χρηματοοικονομική διοίκηση που θα συντελούσε στην απόκτηση γνώσης 

σχετικά με την μεροληπτική συμπεριφορά στη διαδικασία των 

προϋπολογισμών. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μοντέλο για να 

αναγνωρίσουμε και να οργανώσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες 

που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων στελεχών στη 

διαδικασία των προϋπολογισμών σε έναν οργανισμό. Αυτό το μοντέλο το 

οποίο παρατίθεται στο παράρτημα ως Πίνακας No 6 επεξηγεί τη 

μεροληπτική συμπεριφορά στα πλαίσια της ανθρώπινης δράσης και

1 Merchant & Manzoni 1989
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Λαμβάνει υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν στα χαρακτηριστικά 

ανάμεσα στους οργανισμούς.

Οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία των προϋπολογισμών (τόσο οι 

προϊστάμενοι όσο και οι υφιστάμενοι σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας του 

οργανισμού) έχουν τελικούς στόχους ή προθέσεις που αποτελούν και 

αντικείμενα των ενεργειών τους. Οι προθέσεις των στελεχών της 

διοίκησης με τη σειρά τους επηρεάζονται από τους προσωπικούς στόχους, 

τη γνώση για τη διαθεσιμότητα των μέσων που θα βοηθήσουν στην 

επίτευξη αυτών των στόχων, τη διαθέσιμη πληροφόρηση και την 

παρουσία των οργανωσιακών παραγόντων. Η χρήση λογιστικών δεικτών 

για την αξιολόγηση της επίδοσης και των αμοιβών, ο σχεδιασμός του 

συστήματος επιβράβευσης και η δομή του οργανισμού δε μπορούν να 

διαχωριστούν από την επιτευξημότητα του στόχου όπως αυτός έχει 

ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό.

Ο Lukka (1988) πρότεινε μάλιστα ότι τα εμπλεκόμενα στελέχη στη 

διαδικασία των προϋπολογισμών έχουν τρεις πρωταρχικές προθέσεις για 

να κάνουν μεροληπτικές εκτιμήσεις στον προϋπολογισμό:

1. Την πρόθεση να αποκτήσουν τον έλεγχο επιπρόσθετων πόρων
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(Resource Intention)
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2. Την πρόθεση να ελέγξουν τους δείκτες ή τα πρότυπα με βάση τα 

οποία θα αξιολογηθεί η επίδοση τους ( Performance Evaluation 

Intention)

3. Την πρόθεση να υποκινήσουν τους υφισταμένους τους να 

επιτύχουν μεγαλύτερη επίδοση (Motivation Intention)

Επιπλέον η μεροληπτική συμπεριφορά προκαλείται από οργανωσιακούς 

και άλλους παράγοντες όπως είναι τα άτομα που ασκούν επιρροή στη 

διοίκηση της επιχείρησης (stakeholders).

Ο Lukka (1988) αντιμετωπίζει τη διαδικασία των προϋπολογισμών από 

την οπτική γωνία του οργανισμού και μας παρέχει εσωτερική 

πληροφόρηση για την ανάπτυξη και το ρόλο που παίζει η μεροληψία στις 

διαπραγματεύσεις των προϋπολογισμών. Το παραπάνω μοντέλο δίνει 

μεγάλη έμφαση στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ 

των στελεχών και των υφισταμένων τους για τον τελικό σχηματισμό του 

προϋπολογισμού. Επίσης το μοντέλο δίνει μεγάλη προσοχή και στην 

επίδραση άλλων παραγόντων όπως είναι οι προσωπικοί στόχοι , η 

κερδοφορία και η αβεβαιότητα. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι το 

μοντέλο αυτό περιγράφει συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι δυνατό να 

υπάρξει μεροληψία κατά τη διαδικασία σχηματισμού του 

προϋπολογισμού και αναγνωρίζει τους παράγοντες και τα κίνητρα που 

καθορίζουν τη φύση και το μέγεθος της μεροληψίας.
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4.3 Πως επηρεάζει η διαδικασία των προϋπολογισμών την ανθρώπινη 

συμπεριφορά

Υπάρχουν κάποια ανθρώπινα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη 

διαδικασία του σχεδιασμού των προϋπολογισμών. Οι άνθρωποι 

επηρεάζονται από τους προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί είναι για 

τους ανθρώπους κάτι περισσότερο από απλόυς αριθμούς. Οι 

προϋπολογισμοί οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν δημιουργούν 

περιορισμούς διότι περιορίζουν τις ενέργειες της διοίκησης. Οι περιορισμοί 

αυτοί προκαλόυν αντιδράσεις από την πλευρά των στελεχών που είναι 

υπεύθυνα να υλοποιήσουν τους στόχους.

Ένα χαρακτηριστικό της διαδικασίας τουυ σχεδιασμού των 

προϋπολογιστικών καταστάσεων το οποίο μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα είναι το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις που 

πραγματοποιούνται μεταξύ των στελεχών είναι κάποιες φορές μυστικές. 

Αυτή η μυστικότητα και το γεγονός ότι η κατανομή των πόρων μεταξύ 

των τμημάτων πραγματοποιείται με βάση τη διαπραγματευτική τους 

δύναμη δημιουργεί μεγάλο άγχος στα στελέχη της διοίκησης που 

εμπλέκονται στη διαδικασία σχεδιασμού των προϋπολογιστικών 

καταστάσεων. Εάν η διαδικασία του σχεδιασμού οδηγήσει στον φόβο ότι 

θα πραγματοποιηθεί μη ισοδύναμη κατανομή των πόρων τότε τα στελέχη 

θα οδηγηθούν στις εξής αντιδράσεις:
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■ Πολιτική συμπεριφορά

Αυτό σημαίνει ότι θα προσπαθήσουν να αυξήσουν τη δύναμή τους μέσα 

στην επιχείρηση. Μπορεί για παράδειγμα εσκεμμένα να μην 

αποκαλύψουν σημαντικές πληροφοριές αλλά να το κάνουν τη τελευταία 

στιγμή ώστε να μεγαλοποιήσουν τη σημασία της συγκεκριμένης 

πληροφόρησης ή επίσης μπορεί να δείχνουν περισσότερο φιλικοί στους 

ανωτέρους τους ή σε άτομα της επιρροής τους.

■ Αρνητική αντίδραση

Θα παρουσιάσουν δηλαδή αρνητική αντίδραση προς το σχεδίασμά και 

τους προβλεπόμενους στόχους αναπτύσσοντας με αυτό τον τρόπο έντονο 

ανταγωνισμό μεταξύ των τμημάτων. Εάν μια τέτοια συμπεριφορά 

υιοθετηθεί από όλους τότε θα θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα 

των τμημάτων καθώς θα παρεμποδιστεί η μεταξύ τους συνεργασία κι 

επομένως θα κινδυνεύσει και η επίτευξη των στόχων του 

προϋπολογισμού.

■ Υπερεκτίμηση των αναγκών

Πολλές φορές τα στελέχη υπερεκτιμούν τις ανάγκες που έχουν τόσο οι 

ίδιοι όσο και τα τμήματά τους σε πόρους διότι γνωρίζουν εκ των προτέρων 

ότι θα πραγματοποιηθούν μειώσεις στα ζητούμενα ποσά.



ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 49 

ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ



ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟ ΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 50 

ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΗ

5. Έρευνες που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία (1999-2004) πάνω 

σε θέματα των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς στη σύνταξη 

Προϋπολογισμών Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου

Έχοντας υπόψη μας το παραπάνω εννοιολογικό πλαίσιο θα εξετάσουμε 

τα συμπεράσματα από έρευνες που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία 

(1999-2004) πάνω σε θέματα των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

στη σύνταξη Προϋπολογισμών Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου.

5.1 Σύνδεση της συμμετοχικής συμφωνίας στη σύνταξη 

Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου με την επίδοση της 

επιχείρησης

Ο σκοπός της μελέτης των Clinton & Hunton (2001) ήταν να εξετάσουν 

την επίδραση της συμμετοχικής συμφωνίας κατά τη σύνταξη του 

προϋπολογισμού στους δείκτες επίδοσης της επιχείρησης. Ο βαθμός της 

συμμετοχικής συμφωνίας (DPC) καταγράφηκε ως η διαφορά μεταξύ της 

αντιληπτής ανάγκης για συμμετοχή (ΡΝΡ) και του αντιληπτού 

επιτρεπτού βαθμού συμμετοχής (DPA). Παρά τους περιορισμούς στους 

οποίους υπόκειται η ερευνά τους, οι ερευνητές κατέληξαν σε κάποια 

χρήσιμα συμπεράσματα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ζεύγη των πιθανών 

σχέσεων στο πλαίσιο με την επίδοση της επιχείρησης, η σχέση μεταξύ 

DPC και επίδοσης υπήρξε η πιο ξεκάθαρη. Η επίδοση της επιχείρησης
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έφτανε στο ζενίθ καθώς η συμφωνία των συμμετοχόντων 

μεγιστοποιούνταν. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο όταν οι εναγόμενοι ανέφεραν 

ένα ύπαρχον καθεστώς πραγματικής συμμετοχής το οποίο θεωρούνταν 

να είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο από το κατάλληλο. Η επίδοση της 

επιχείρησης μεγιστοποιούνταν όταν η διαφορά μεταξύ του DPA και του 

ΡΝΡ προσέγγιζε το μηδέν.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους μισούς 

εναγόμενους υπέδειξαν ότι τα επίπεδα συμμετοχής στη σύνταξη του 

προϋπολογισμού ήταν υπερβολικά υψηλά. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι 

απαντήσεις του δείγματός τους αντικατοπτρίζουν ένα συντηρητικό κατά 

κάποιο τρόπο γκρουπ από την άποψη της αντιλαμβανόμενης ανάγκης για 

συμμετοχή στην διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα, 

καμία σημαντική συσχέτιση δεν παρουσιάστηκε μεταξύ του DPA και του 

ΡΝΡ, κάτι το οποίο προκαλεί έκπληξη καθώς η βιβλιογραφία πάνω σε 

αυτό το θέμα θεωρεί, μάλλον αβάσιμα ότι DPA και ΡΝΡ σχετίζονται 

δυναμικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας των Clinton & Hunton (2001) 

θέτουν την παραπάνω υπόθεση σε αμφισβήτηση.

Ορισμένα πρακτικά συμπεράσματα για τη διοίκηση μπορούν να 

διεξαχθούν από την έρευνα αυτή. Μόνο η αύξηση του επιπέδου 

συμμετοχής στην διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού, χωρίς να 

λαμβάνουμε υπόψη το επίπεδο της συμμετοχής που οφείλει να είναι
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επιτρεπτό κάτω από τις ίδιες συνθήκες, μπορεί να μην είναι μια 

αποτελεσματική στρατηγική. Οποσδήποτε, εάν λάβουμε υπόψη την 

οπτική των προτιμήσεων για συμμετοχή των κατώτερων στελεχών 

(subordinates) και μόνο είναι ανεπαρκές για να πετύχουμε 

αποτελεσματικότητα. Από τη στιγμή που ο πραγματικός βαθμός 

συμμετοχής στην διαδικασία του προϋπολογισμού είναι μια επιλογή που 

γίνεται από τα διευθυντικά στελέχη (decision makers), οι συγγραφείς 

Ginton & Hunton (2001) προτείνουν ότι θα πρέπει πρώτα τα διευθυντικά 

στελέχη να προσδιορίζουν το επίπεδο συμμετοχής που θα επιτρέπουν σε 

ένα δεδομένο πλαίσιο και στη συνέχεια να συνταιριάζουν την 

πραγματική συμμετοχή με αυτό το επίπεδο. Φαίνεται ότι ένας 

παράγοντας-κλειδί στον προσδιορισμό της συμμετοχικής συμφωνίας 

είναι η καθιέρωση του επιπέδου της αναγκαίας συμμετοχής , όπως αυτή 

γίνεται αντιληπτή από τα διευθυντικά στελέχη. Το επίπεδο της 

αντιληπτής ανάγκής για συμμετοχή είναι πολύ πιθανό να σχετίζεται με 

το βαθμό της διαφορικής αβεβαιότητας όπως αυτή γίνεται αντιληπτή 

από τα διευθυντικά στελέχη και άλλους περιστασιακούς παράγοντες.
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5.2 Η επιρροή που έχουν οι τοποθετήσεις των στελεχών της διοίκησης 

απέναντι στον κίνδυνο στην επίτευξη των στόχων του 

Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου και

αναπροσαρμογή των στόχων

Ο σκοπός της μελέτης της συγγραφέως Ruchala (1999) ήταν να εξετάσει 

έαν τα μεμονωμένα άτομα που δεν είναι δεσμευμένα με την υποχρέωση 

να πετύχουν στόχους που θέτουν οι προϋπολογισμοί θα έπαιρναν πιο 

ριψοκίνδυνες αποφάσεις για επενδυτικές αποφάσεις από μεμονωμένα 

άτομα που είναι δεσμευμένα με την υποχρέωση να πετύχουν στόχους που 

θέτουν οι προϋπολογισμοί και εάν η αμοιβές βασισμένες σε bonus 

επιδεινώνουν αυτή την επίδραση. Η Ruchala (1999) κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα υποκείμενα που δεν έχουν την ευθύνη για την 

επίτευξη στόχων του προϋπολογισμού παρουσιάζουν μια αυξημένη 

προθυμία να αναλάβουν ρίσκο στις διοικητικές αποφάσεις. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι οι στόχοι του προϋπολογισμού επηρεάζονται από 

τις συμπεριφορές των ατομών απέναντι στον κίνδυνο και τις σχετικές 

αποφάσεις για επενδύσεις. Επίσης τα υποκείμενα που δεν έχουν την 

ευθύνη για την επίτευξη στόχων του προϋπολογισμού και αμοίβονται με 

κίνητρα βασιζόμενα σε bonus παίρνουν τις πιο ριψοκίνδυνες αποφάσεις 

για επενδύσεις. Η υπερβάλλουσα προθυμία τους να αναλάβουν ρίσκο δεν 

επεκτείνεται στην αναπροσαρμογή των προϋπολογιστικών
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προγραμμάτων. Τα άτομα που χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο να 

αναλύσουν τις επενδυτικές επιλογές είναι λιγότερο πιθανό να προτείνουν 

αναπροσαρμογές στους προϋπολογισμούς.

5.3 Η επίδραση της ασύμμετρης πληροφόρησης στους υπο 

διαπραγμάτευση Προϋπολογισμούς Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου 

Η έρευνα των Fisher, Frederickson & Peffer (2002) εστιάζεται σε τρία 

θέματα:

1) την επίδραση της ασύμμετρης πληροφόρησης στην διαδικασία 

διαπραγμάτευσης των προϋπολογισμών

2) την επίδραση της ασύμμετρης πληροφόρησης σε πλεονασματικούς 

προϋπολογισμούς όταν οι προϋπολογισμοί καταρτίζονται μέσα από μια 

διαπραγματευτική διαδικασία και

3) εαν τα κατώτερα στελέχη θεωρούν ότι τα ανώτερα που καταρτίζουν 

έναν προϋπολογισμό ακολουθούν μια αποτυχημένη διαπραγμάτευση 

καθώς είναι χαμηλότερα στην διαδικαστική δικαιοδοσία, πράγμα που ως 

αντίκτυπο προκαλεί χαμηλή επίδοση των κατώτερων στελεχών.

Όσον αφορά το (1) οι Fisher, Frederickson & Peffer (2002) καταλήγουν ότι 

τα κατώτερα στελέχη κανουν σημαντικά χαμηλότερες προτάσεις για τον 

προϋπολογισμό κάτω από συνθήκες ασύμμετρης παρά συμετρικής 

πληροφόρησης με αποτέλεσμα μια σημαντικά μεγαλύτερη διαφορά στις
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πρωταρχικές τοποθετήσεις διαπραγμάτευσης των κατώτερων και 

ανώτερων στελεχών κάτω από συνθήκες ασυμμετρίας. Με άλλα λόγια οι 

διαπραγματεύσεις δεν είναι περισσότερο πιθανό να καταλήξουν σε 

συμφωνία κάτω από συνθήκες ασυμμετρίας.

Όσον αφορά το (2) οι ερευνητές καταλήγουν ότι η σχέση μεταξύ 

διαπραγματευτικών συμφωνιών και πλεονάσματος δεν εξαρτάται από 

τους διαφορετικούς βαθμούς της ασύμμετρης πληροφόρησης. Οι 

προϋπολογισμοί περιείχαν μεγαλύτερο πλεόνασμα όταν υπήρχε 

συμφωνία διαπραγμάτευσης κάτω από συνθήκες ασύμμετρης 

πληροφόρησης αλλά το πλεόνασμα δεν διέφερε μεταξύ των συμφωνιών 

διαπραγμάτευσης κάτω από συνθήκες συμετρικής πληροφόρησης.

Όσον αφορά το (3) οι ερευνητές καταλήγουν ότι τα κατώτερα στελέχη σε 

δυάδες που αποτυγχάνουν να φτάσουν σε συμφωνία α) θεωρούνται ότι 

έχουν λιγότερη δύναμη στον προσδιορισμό των προϋπολογισμών τους, 

λιγότερη ικανοποίηση κατά τη διάδικασία κατάρτισης του 

προϋπολογισμού, λιγότερη ικανοποίηση με τον τελικό προϋπολογισμό 

και μικρότερη δέσμευση απέναντι σε αυτόν ενώ β) λειτουργούν σε ένα πιο 

χαμηλό επίπεδο. Συνολικά θα λέγαμε ότι τα συμπεράσματα της έρευνας 

είναι συνεπή με την δικαιοσύνη ή το αίσθημα αυτής κατα την διαδικασία 

κατάρτισης του προϋπολογισμού το οποίο αποτελεί και καταλυτικό 

παράγοντα στην επίδοση των κατώτερων στελεχών.



5.4 Οι επιδράσεις που έχει ο μεγάλος όγκος των πληροφοριών στις 

αποφάσεις του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου 

Βασισμένοι στη μελέτη των Swain & Haka (2000) η αυξημένη ποσότητα 

πληροφοριών επιδρά σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο οι συντάκτες 

των προϋπολογισμών επεξεργάζονται τις πληροφορίες. Συγκεκριμένα, 

καθώς η ποσότητα των πληροφοριών που συνοδεύει τους επενδυτικούς 

στόχους αυξάνεται, οι συντάκτες των προϋπολογισμών είναι λιγότερο 

συστηματικοί και εξαντλητικοί στις ερευνητικές στρατηγικές τους 

διαμέσου του συνόλου των πληροφοριών. Όσον αφορά τις επιδράσεις από 

την εμπειρία σύνταξης προϋπολογισμών η έρευνα έδειξε ότι το επίπεδο 

εμπειρίας στη σύνταξη προϋπολογισμών επηρεάζει την κατεύθυνση της 

έρευνας των συντακτών του προϋπολογισμού διαμέσου του συνόλου των 

πληροφοριών. Σε αντίθεση με τους άπειρους συμμετέχοντες, η 

κατευθύνση της έρευνας για περισσότερο έμπειρους συντάκτες 

προϋπολογισμών σε αυτή τη μελέτη δεν είναι τόσο ξεκάθαρα 

επηρεασμένες από τα μεταβαλλόμενα επίπεδα της ποσότητας της
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πληροφόρησης.



5.5 Τα λάθη που σημειώνονται στους Προϋπολογισμούς Επενδύσεων 

Παγίου Κεφαλαίου σπάνια ακυρώνονται

Το κριτήριο πρόκρισης προϋπολογισμών που προτείνει η βιβλιογραφία 

μιας θετικής παρούσας αξίας(ΝΡν) αποτυγχάνει κατά τον Miller (2000) να 

λάβει υπόψη την προκατάληψη που εισάγεται από το γεγονός ότι τυπικά 

υπάρχουν πόλυ περισσότερα κακά επενδυτικά σχέδια (projects) από ότι 

καλά. Το πλεόνασμα των κακών επενδυτικών σχεδίων είναι αποτέλεσμα 

του ανταγωνισμού για καλά επενδυτικά σχέδια και των πλειοδοτικών 

προσφορών στις τιμές για σπάνιους πόρους. Το θεώρημα του Bayes μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να συνδυαστεί κατά το βέλτιστο η 

προγενέστερη πληροφόρηση πάνω στην κατανομή της ποιότητας του 

επενδυτικού σχεδίου και της πληροφόρησης που αποκτιέται από τις 

εκτιμήσεις των αποδόσεων για μεμονωμένα επενδυτικά σχέδια.Ο 

κανόνας της βιβλιογραφίας να γίνονται αποδεκτά επενδυτικά σχέδια με 

θετική παρούσα αξία είναι τυπικά υπερβολικά επιεικής, καθώς είναι το 

πρότυπο απαιτούμενο για τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης να υπερβεί το
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κόστος του κεφαλαίου.
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5.6 Πως η δέσμευση στους στόχους του Προϋπολογισμού Επενδύσεων 

Παγίου Κεφαλαίου και οι επιδράσεις της πληροφόρησης για 

συμμετοχή στην σύνταξη του προϋπολογισμού επηρεάζουν την 

επίδοση της επιχείρησης

Η έρευνα των V. Chong & Κ. Chong (2002) συνέβαλε στην λογιστική 

βιβλιογραφία βελτιώνοντας την κατανόηση μας για τους διττούς ρόλους 

της συμμετοχής στη διαδικασία σύνταξης των προϋπολογισμών. Τα 

συμπεράσματα τους παρέχουν στήριξη για τη χρησιμοποίηση της θεωρίας 

της στοχοθεσίας ως μια κατάλληλη εναλλακτική θεωρία για να εξετάσει 

κανείς το δεσμό μεταξύ συμμετοχής στην κατάρτιση του προϋπολογισμού 

και στην επίδοση της επιχείρησης. Συγκεκριμένα καταλήγουν ότι η 

συμμετοχή στη σύνταξη του προϋπολογισμού ασκεί μια επίδραση 

δέσμευσης για τους στόχους που αυτός θέτει στα κατώτερα στελέχη. Η 

επίδραση δέσμευσης για τους στόχους του προϋπολογισμού από τη 

συμμετοχή στην σύνταξη αυτού ωθεί σε μια διάχυση της πληροφόρησης 

σε κατώτερα στελέχη με υφηλή δέσμευση τα οποία καταβάλλουν 

μεγαλύτερη προσπάθεια να συλλέξουν, να ανταλλάξουν και να 

διαδόσουν την σχετική με τη δουλειά πληροφόρηση προκειμένου να 

ενισχύσουν την επίδοση της εργασίας τους.



5.7 Πως οι αντιλήψεις περί δικαιοσύνης και η δέσμευση του στελέχους 

στους στόχους των Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου 

επηρεάζουν την επίδοση του στελέχους κατά τη σύνταξη του 

Προϋπολογισμού

Οι πρόσφατες έρευνες γύρω από την κατάρτιση προϋπολογισμών 

υπέδειξαν ότι αντιλήψεις περί δικαιοσύνης παίζουν ένα σημαντικό ρόλο 

στην επίδοση. Πιο συγκεκριμένα, οι μελέτες που έχουν γίνει έχουν 

απεικονίσει μια θετική σχέση μεταξύ δικαιοσύνης και επίδοσης κατά τη 

διάρκεια της σύνταξης του προϋπολογισμού. Η διαδικασία κατά την οποία 

ol αντιλήψεις περί δικαιοσύνης μεταφράζονται σε βελτιωμένη επίδοση 

παρόλα αυτά παραμένει ανεξιχνίαστη. Η έρευνα του Wentzel (2002) 

συμβάλλει στην βιβλιογραφία με την εξέταση του εάν οι αντιλήψεις περί 

δικαιοσύνης βελτιώνουν την επίδοση μέσω της συμμετοχής αυξάνοντας 

με τον τρόπο αυτό τη δέσμευση των διευθυντικών στελεχών στους 

στόχους του προϋπολογισμού. Ο ερευνητής καταλήγει ότι η αυξημένη 

συμμετοχή κατά τη διάρκεια σύνταξης του προϋπολογισμού ενθαρρύνει 

το αίσθημα της δικαιοσύνης το οποίο με τη σειρά του αυξάνει τη δέσμευση 

των διευθυντικών στελεχών στους στόχους του προϋπολογισμού και κατά 

συνέπεια βελτιώνει τους δείκτες επίδοσης. Το άμεσο μονοπάτι μεταξύ 

αντιλήψεων περί δικαιοσύνης και επίδοσης φαίνεται παρόλα αυτά να
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είναι ασήμαντο όταν λαμβάνεται υπόψη η δέσμευση στους στόχους του 

προϋπολογισμού.

5.8 Συμμετοχή και επίδοση στις ομάδες που συντάσσουν 

Προϋπολογισμούς Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου

Όλο και περισσότερο, οι οργανισμοί βασίζονται σε διαλειτουργικές 

ομάδες (cross functional teams) για την ανάπτυξη προϋπολογισμών για 

επενδυτικά σχέδια. Ελάχιστες έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην εξέταση 

των συνθηκών που επηρεάζουν την επίδοση αυτών των ομάδων. Τα 

ευρήματα της έρευνας των Chalos & Poon (2000) δίνουν περισσότερο φως 

σε ορισμένες ενδιαφέροντες πτυχές που αφορούν την επίδοση των 

ομάδων που συντάσσουν τέτοιους προϋπολογισμούς. Καταρχήν το 

συμπέρασμά τους ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ συμμετοχής στην 

κατάρτιση προϋπολογισμού και επίδοσης είναι συνεπές με την 

προγενέστερη βιβλιογραφία. Κατά δεύτερον, η ανταλλαγή των 

πληροφοριών μεταξύ των μελών της ομάδας είχε μια μεγάλη 

μεσολάβητική επίδραση ανάμεσα στην συμμετοχή και την επίδοση των 

μελών της ομάδας, πράγμα που σημαίνει ότι ανεξαρτήτως της 

επικοινωνίας για τον προϋπολογισμό με τη διοίκηση, η ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των μελών της ομάδας είναι καταλυτική για την 

επίδοση. Τα μέλη της ομάδας με υψηλές επιδόσεις μοιράζονται 

πληροφορίες, ακούν τις απόψεις των άλλων μελών και αμοιβαία
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υποστηρίζουν την επίτευξη των στόχων των μελών της ομάδας. Η 

ανταλλαγή πληροφοριών μέσα σε ομάδες έχει αποδειχθεί ότι παίζει 

σημαντικό μεσολαβητικό ρόλο στη επίδοση του προϋπολογισμού. Καθώς 

οι δομές των οργανισμών με διαλειτουργικές ομάδες αναπτύσσουν 

ευρύτερους σε έκταση διαχειριστικούς ελέγχους, ακόμη μεγαλύτερη 

πλευρική ροή πληροφοριών απαιτείται. Εναλλακτικά, η αποτυχία να 

μοιραστεί η διαγνωστική πληροφόρηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

απώλειες της ομαδικής επεξεργασίας.

5.9 Τα αποτελέσματα των ποσοστών εμποδίων στο επίπεδο 

αναπροσαρμογής της δέσμευσης στη σύνταξη του προϋπολογισμού 

Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου

Η έρευνα των Cheng, Schulz, Luckett & Booth (2003) προτείνει ότι οι 

οργανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ποσοστό εμποδίων των 

επενδυτικών σχεδιών, ως μέρος του σχεδίου του συστήματος ελέγχου τους 

ώστε να μειώσουν την αναπροσαρμογή της δέσμευσης στη συμπεριφορά 

των διοικητικών στελεχών. Συγκεκριμένα εξετάζουν τις τάσεις 

αναπροσαρμογής της δέσμευσης στα διοικητικά στελέχη που λαμβάνουν 

υπόψη α) τα ποσοστά εμποδίων που θέσπίζει ο οργανισμός, β) που 

θεσπίζουν τα ίδια και γ) καθόλου ποσοστά εμποδίων. Διαπίστωσαν 

λοιπόν ότι τα ποσοστά εμποδίων που θέσπίζει το ίδιο το στέλεχος από
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μόνο του είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου που οδηγεί σε 

σημαντικά χαμηλά επίπεδα αναπροσαρμογής των δεσμεύσεων. Αντίθετα, 

τα ποσοστά εμποδίων που θέσπίζει ο οργανισμός αποδείχθηκαν 

αναποτελεσματικά. Τα ποσοστά εμποδίων που θέσπίζει το ίδιο το 

στέλεχος από μόνο του επίσης συντελούν σε υψηλότερα ποσοστά 

απόρριψης σε σύγκριση με την μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου των 

επενδύσεων που διαχειρίζεται από τα διοικητικά στελέχη. Καθώς η 

αναπροσαρμογή στις δεσμεύσεις έχει αναγνωριστεί ως ένα σημαντικό 

μελλοντικό πρόβλημα στους οργανισμούς, η χρήση των ποσοστών 

εμποδίων που θέσπίζει το ίδιο το στέλεχος από μόνο του είναι ένα βήμα 

προς τη μείωση του επιπέδου των τάσεων αναπροσαρμογής στα 

διοικητικά στελέχη.
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6. Κριτική διερευνηση-Προτάσεις για βελτίωση

Οι παράγοντες της ανθρώπινης συμπεριφοράς όπως τελικά διαπιστώνει 

κανείς επεμβαίνουν σημαντικά στη διαδικασία του Προϋπολογισμού 

Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου, αλλά πολύ λίγη προσοχή έχει δοθεί σε 

αυτούς στη βιβλιογραφία.

Κάνοντας μια επισκόπηση αυτών των παραγόντων, έχουμε εντοπίσει τα 

προβλήματα που προκαλούνται από τη δυσκολία της αναγνώρισης και 

της επιλογής εγχειρημάτων παγίου κεφαλαίου και την ανάγκη για 

ανθρώπινη δημιουργικότητα και κρίση. Επισημάναμε τα προβλήματα που 

προκαλούνται από τη δυσκολία πρόβλεψης της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς καθώς και τα προβλήματα τα οποία προέρχονται από τη 

μακροπρόθεσμη φύση των εγχειρημάτων παγίου κεφαλαίου. Επίσης 

παρατηρήσαμε ότι πολλοί μάνατζερς έχουν την τάση να έχουν μια 

βραχυπρόθεσμη θεώρηση από τη στιγμή που η αξιολόγηση της επίδοσή 

τους βασίζεται συνήθως σε βραχυπρόθεσμους δείκτες. Αυτό μπορεί να 

είναι εις βάρος της επιλογής και της διαχείρισης των εγχειρημάτων 

παγίου κεφαλαίου που απαιτούν μια μακροπρόθεσμη θεώρηση. 

Επισημάναμε επίσης ότι υπάρχουν στελέχη που θα πάρουν αποφάσεις 

σχετικά με τον προϋπολογισμό Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου και μετά 

θα μετατεθούν ή θα προαχθούν πριν ακόμη τα εγχειρήματα που 

ξεκίνησαν αναπτυχθούν, υλοποιηθούν και ολοκληρωθούν και τελικώς
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δεν θα είναι παρόντα να εισπράξουν τον έπαινο ή το φταίξιμο για την 

επιτυχία ή την αποτυχία του εγχειρήματος. Προβλήματα όμως 

παρουσιάζονται ακόμη κι όταν τα στελέχη παραμένουν στις θέσεις τους 

καθόλη τη διάρκεια της ζωής του εγχειρήματος κι αυτό γιατί τα στελέχη 

αυτά μπορεί να υποπέσουν σε δυσλειτουργικές συμπεριφορές 

προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιτυχία του εγχειρήματος. 

Διαπιστώσαμε ότι κάποια εγχειρήματα παρά τα πενιχρά οφέλη που 

προβλέπεται ότι θα φέρουν, εντούτοις πολλές φορές υλοποιούνται για να 

χρησιμοποιηθούν σαν ένας μηχανισμός εκπαίδευσης του προσωπικού. Η 

διαδικασία του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου μπορεί 

επίσης να καταστεί ένα «αυστηρό τελετουργικό» και να αποτύχει έτσι να 

αξιοποιήσει τις προτάσεις που ναι μεν είναι αξιόλογες αλλά προέρχονται 

από χαμηλόβαθμα στελέχη. Τονίσαμε ότι η αποδοχή ή η απόρριψη ενός 

εγχειρήματος παγίου κεφαλαίου μπορεί να εξαρτάται από την 

προσωπική στάση και συμπεριφορά που έχει ο λήπτης της απόφασης 

απέναντι στον κίνδυνο. Τελικώς διαπιστώσαμε ότι και οι εσωτερικές 

πιέσεις επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις ζυμώσεις στην διαδικασία του 

Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου.

Συμπερασματικά θα μπορούσε κανείς να πει ότι διαδικασία του 

Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου έχει ένα πρόσωπο
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απόλυτα ρεαλιστικό, ειδικότερα όταν αναπτύσσονται και
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χρησιμοποιούνται μαθηματικά μοντέλα. Αυτά δημιουργούν μια 

ατμόσφαιρα βεβαιότητας, λογικής και επιστημονικής σκέψης. Παρόλα 

αυτά η διαδικασία της απόφασης επηρεάζεται από πάρα πολλούς 

παράγοντες της ανθρώπινης συμπεριφοράς όπως αναλύθηκαν αυτοί 

παραπάνω. Δυστυχώς, τα στελέχη που λαμβάνουν τις αποφάσεις μπορεί 

να μη θέλουν να παραδεχτούν ότι παράλογοι ανθρώπινοι παράγοντες 

είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο επηρεάζουν την αποδοχή ή την απόρριψη 

ενός συγκεκριμένου εγχειρήματος.

Το ερώτημα που εύλογα προκύπτει μετά από όλα αυτά είναι αν θα 

μπορούσε να γίνει κάτι ώστε να εξομοιωθούν οι αρνητικές επιδράσεις των 

παραγόντων της ανθρώπινης συμπεριφοράς στη διαδικασία του 

Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου. Πρώτα από όλα, είναι 

απαραίτητο όλοι εκείνοι που εμπλέκονται στη διαδικασία του 

Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου να γνωρίζουν τη 

συμπεριφερολογική διάσταση που αποκτά η όλη διαδικασία. Όπου αυτό 

είναι εφικτό, δεν θα πρέπει να επιτραπεί σε εκείνους τους παράγοντες 

της ανθρώπινης συμπεριφοράς να «θολώσουν» δεδομένα και 

πληροφορίες σχετικές με τις μεταβλητές αποφάσεις των εν λόγω 

εγχειρημάτων. Γνωρίζοντας ότι είναι σχεδόν αδύνατο να εξουδετερωθούν 

όλοι αυτοί οι συμπεριφερολογικοί παράγοντες, μια καλή προσέγγιση
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είναι να επιστήσουμε την προσοχή και να κατευθύνουμε τις προσπάθειες 

στο να ελεγχθούν οι δυσλειτουργικές επιδράσεις τους.

Επιπρόσθετα , θα προτείναμε να διεξάνονται οι διαχειριστικοί έλεγχοι 

(post-implementation audits) μετά την υλοποίηση των εγχειρημάτων 

παγίου κεφαλαίου. Από τη διεξαγωγή αυτών των ελέγχων, μπορεί κανείς 

να παρατηρήσει όχι μόνο τη συμβατότητα των μοντέλων απόφασης 

(προεξοφλητικό επιτόκιο, καθαρά παρούσα αξία κ.α) και την ακρίβεια 

των εκτιμώμενων δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν αλλά μπορεί να 

αποτολμήσει να αναγνωρίσει τους διάφορους παράγοτες της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς που επέδρασαν σημαντικά στην διαδικασία επιλογής και 

στη διαχείρηση των εγχειρημάτων σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό. 

Μπορεί κανείς με αυτό τον τρόπο να κατορθώσει να προσδιορίσει ποιοι 

ήταν εκείνοι οι παράγοντες της ανθρώπινης συμπεριφοράς που υπήρξαν 

καταστροφικοί για τη σωστή απόφαση και την επακόλουθη υλοποίηση 

της . Από τη στιγμή που γίνει αυτό, ένα στέλεχος που λαμβάνει 

αποφάσεις για τον Προϋπολογισμό Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου 

μπορεί μετά να κάνει τα βήματα του προσεκτικότερα αφού θα έχει πάρει 

υπόψη του εκείνους τους παράγοντες της ανθρώπινης συμπεριφοράς που 

υπήρξαν καταστροφικοί για τη σωστή απόφαση και την επακόλουθη 

υλοποίηση της. Οι διαχειριστικοί έλεγχοι που προτάθηκαν θα πρέπει να 

διενεργούνται λίγο πριν από το τέλος της ζωής των εγχειρημάτων παγίου
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κεφαλαίου και θα πρέπει να Λαμβάνουν υπόψη τις μεταβαλλόμενες 

συνθήκες. Αν γίνουν κατά αυτό τον τρόπο, θα καταστεί δυνατός ο 

προσδιορισμός νέων κριτηρίων επίδοσης για κάθενα από τα στελέχη που 

αναλαμβάνουν την υλοποίηση εγχειρημάτων παγίου κεφαλαίου-μια 

προσέγγιση παρόμοια με την ιδέα να χρησιμοποιηθούν ελαστικοί και όχι 

στατικοί προϋπολογισμοί στους Λειτουργικούς Προϋπολογισμούς. Αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με την τάση να συνεχίζουν να μετρούν την επίδοση 

του Προϋπολογισμού Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου σε σύγκριση με τα 

πρωταρχικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για να καταλήξουμε στην 

τελική απόφαση. Από τη στιγμή που οι διαχειριστικοί έλεγχοι μπορούν να 

διενεργούνται κατα περιόδους και να προσδιορίζονται συνεχώς νέοι 

στόχοι επίδοσης , θα ήταν δυνατό να θέσουμε βραχυπρόθεσμους δείκτες 

επίδοσης για εγχειρήματα παγίου κεφαλαίου οι οποίοι όμως θα είναι 

συνεπείς ως προς τη μακροχρόνια επίδοση των εγχειρημάτων. Αυτό θα 

εξαφανίσει τις επιδράσεις που προκαλούνται από το βραχυπρόθεσμο 

στέλεχος καθώς τα στελέχη θα αξιολογούνται αυστηρά με

βραχυπρόθεσμους δείκτες επίδοσης παρά με ένα μείγμα από

βραχυπρόθεσμους δείκτες για τις κανονικές λειτουργίες και

μακροπρόθεσμους δείκτες επίδοσης για τα εγχειρήματα παγίου

κεφαλαίου.
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Σε αυτό το σημείο μπορεί κανείς να αναρωτηθεί εαν θα ήταν δυνατό να 

αναθέσουμε συνεχή ευθύνη στα στελέχη (ακόμη κι αν αυτά μετατίθονται) 

για τα εγχειρήματα παγίου κεφαλαίου που τα ίδια ξεκίνησαν. Πιθανόν 

όχι, διότι ένα στέλεχος θεωρείται υπόλογο μόνο για όσα πράγματα έχει 

τον έλεγχο των δραστηριοτήτων και μόνο για αυτά. Αν συνεχής ευθύνη 

βάραινε ένα μετατιθέμενο στέλεχος, τότε αυτό το άτομο θα έπρεπε να 

μοιραστεί την ευθύνη για ένα εγχείρημα παγίου κεφαλαίου που 

σχετίζεται με την πρωταρχική δουλειά που του είχε ανατεθεί. Είναι κάτι 

σαν αξίωμα ότι εαν όλοι έχουν την ευθύνη, τότε κανείς δεν έχει την 

ευθύνη. Σύμφωνα με τα παραπάνω θα λέγαμε ότι η καλύτερη 

αντιμετώπιση έιναι να αναπτυχθούν βραχυχρόνιοι δείκτες επίδοσης για 

τα εγχειρήματα παγίου κεφαλαίου.
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The Structure of the Capital Budgeting Process
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Strategic planning process
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7.2 Πίνακας Νσ 2

The duplication of capital budgeting activities
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The enforcement of the link between strategy and investments
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7.4 Πίνακας Ncf 4

The main links between the contingent variables and the capital

budgeting process
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7.5 Πίνακας No* 5

Establishing the Budget in a Hierarchy
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7.6 Πίνακας No 6

The Budgetary Biasing Framework
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