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«Μπορείτε να πάρετε τα εργοστάσια μου, να κάψετε 

τα κτίρια μου αλλά δώστε μου τους ανθρώπους μου 

και θα ξαναφτιάξω την επιχείρηση»

- Χένρυ Φορντ -

Κρπική Επισκόπηση Μεθόδων Αποτίμησης Άθλου Ενεργητικού

«Στο δάσος πίσω από το σπίτι των γονέων 

μου στη Σουηδία υπάρχει μια φυσική πηγή 

νερού. Είναι τόσο μικρή που δεν την 

προσέχει κανείς εκτός και αν σχεδόν πέσει 

πάνω της. Βλέπει τότε μια λιμνούλα με 

διάμετρο μικρότερη από μισό μέτρο. Η 

επιφάνεια φαίνεται ήρεμη αλλά μπορεί 

αναβλύζει συνεχώς στην επιφάνεια νερό 

προερχόμενο από κάποια κρυμμένη πηγή στο βάθος της λιμνούλας. Το νερό 

ρέει αργά στις άκρες της και απλώνεται στο έδαφος από κάτω. Η πηγή 

φαίνεται να είναι απεριόριστη και μοιάζει η ίδια κάθε μέρα, αλλά βέβαια το νερό 

δεν είναι το ίδιο αφού αλλάζει με τα δευτερόλεπτα. Η πραγματική αξία μιας 

πηγής είναι ο ρυθμός ανανέωσης της και όχι η χωρητικότητα της.

Σε πλήρη αντιστοιχία βρίσκεται η απεριόριστη πηγή γνώσης σε ένα οργανισμό. 

Η ορατή επιφάνεια είναι η σαφής και φανερή γνώση (explicit knowledge) ενώ 

η βαθιά, «σκοτεινή», δυναμικά ανανεούμενη πηγή από κάτω είναι η

κάποιος να προσέξει πως
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υπονοούμενη γνώση (tacit knowledge). Γνωρίζουμε την πηγή αυτής της 

γνώσης και είναι τα άτομα, τα οποία συνεχώς την ανανεώνουν»

- Karl - Erik Sveiby -

Οι αρχές του 21ου αιώνα χαρακτηρίζονται από έντονες αλλαγές στα 

κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες αλλά και 

παγκοσμίως. Η ανθρωπότητα έχει αρχίσει, ήδη από τη δεκαετία του 1970, να 

αφήνει πίσω της τη βιομηχανική εποχή και να εισέρχεται στην εποχή της 

πληροφορίας, ή καλύτερα στην εποχή της γνώσης. Στην εποχή αυτή, οι πάλαι 

ποτέ πηγές δημιουργίας πλούτου δεν έχουν πια τον κύριο λόγο. Τη θέση τους 

παίρνουν πλέον οι πόροι που οφείλονται στον άνθρωπο και τη γνώση, αυτοί 

που στην εργασία αυτή ονομάζονται «ανθρώπινο κεφάλαιο» και άϋλοι πόροι 

αντίστοιχα.

Η Λογιστική, η οποία αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα, αν όχι το πιο 

σπουδαίο σύστημα που παρέχει στη διοίκηση πληροφορίες χρήσιμες για τη

λήψη αποφάσεων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

παρακολουθούν τις αλλαγές μόνο στους φυσικούς 

πόρους, όπως τα μετρητά, το απόθεμα, οι 

επενδύσεις, οι οφειλές, η περιουσία, οι 

εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός. Αποτυγχάνει 

όμως να καταγράψει τους άϋλους πόρους, όπως 

η ποιότητα της διοίκησης, οι πελατειακές σχέσεις, 

η υποδομή πληροφοριών, τα εμπορικά μυστικά, οι πατέντες, η φήμη, η
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έρευνα, η γνώση και ίσως το σημαντικότερο από όλα, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο.

Από τη δεκαετία του 1980 και μετά οι πιέσεις και φωνές για καταγραφή και 

παρακολούθηση των μεταβολών και των άϋλων πόρων γίνονται όλο και 

εντονότερες. Η καταγραφή και παρακολούθηση του άϋλου ενεργητικού γίνεται 

ακόμα πιο επιτακτική λόγω της Κοινωνίας της Γνώσης, όπου οι άϋλοι πόροι 

καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της αξίας μιας επιχείρησης. Επειδή 

λοιπόν το άϋλο ενεργητικό αποτελεί το πλέον σημαντικό στοιχείο μιας 

επιχείρησης, πρέπει να μετρηθεί και να αξιολογηθεί η συνεισφορά του στην 

επίτευξη των υπέρτατων σκοπών μιας επιχείρησης, που είναι η αύξηση του 

πλούτου των μετόχων της και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας της σε μια 

μακρόχρονη βάση.

Το μεγάλο πρόβλημα, όμως, είναι πως θα γίνει η μέτρηση του άϋλου 

ενεργητικού. Έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται διάφορες 

μέθοδοι, κάθε μια με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Όμως, 

τουλάχιστον στην ελληνική βιβλιογραφία δεν έχει γίνει παρουσίαση και κριτική 

επισκόπηση των μεθόδων αυτών.

Σκοπός, λοιπόν, της εργασίας είναι η παρουσίαση και κριτική επισκόπηση 

των μεθόδων αυτών. Ως εκ τούτου η σπουδαιότητα της εργασίας αυτής είναι 

προφανής.
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Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση των μεθόδων θα δώσει την ευκαιρία στον 

ενδιαφερόμενο για την πορεία της Λογιστικής Άϋλου Ενεργητικού να καταστεί 

γνώστης των μεθόδων που έχουν μέχρι σήμερα προταθεί για την αποτίμηση 

του άύλου ενεργητικού. Δεύτερον αλλά πιο σημαντικό, θα επιχειρηθεί μια 

κριτική των μεθόδων αυτών έτσι ώστε να αναδειχθούν τα προτερήματα αλλά 

και τα ελαττώματα τους. Έτσι πιστεύουμε ότι συμβάλλουμε προς την 

κατεύθυνση της βελτίωσης αυτών και την εφαρμογή εκ μέρους των 

επιχειρήσεων της μεθόδου εκείνης (ή ενός συνδυασμού μεθόδων) που κατά 

τον ακριβέστερο και αντικειμενικότερο (κατά το δυνατόν) τρόπο θα δώσουν 

σχετικές άρα και χρήσιμες για την λήψη αποφάσεων πληροφορίες σε όσους 

ενδιαφέρονται για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι άϋλοι πόροι στην 

κερδοφορία και (κυρίως) τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Προς επίτευξη του πιο πάνω στόχου, γίνεται επισκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας που αποσκοπεί στα εξής: (α) Στην ανάδειξη της σπουδαιότητας 

των άϋλων πόρων και της συνεπακόλουθης ανάγκης για παρακολούθηση των 

μεταβολών τους (β) Στην καταγραφή των μεθόδων μέτρησης της αξίας (και 

των μεταβολών) του άϋλου ενεργητικού και του τρόπου λειτουργίας τους (γ) 

Στην αξιολόγηση των μεθόδων αυτών και τον εντοπισμό των δυνατών και 

αδύνατων σημείων αυτών.

Έτσι, στο 2° κεφάλαιο εξετάζεται η σημασία των άϋλων πόρων, ή του 

κεφαλαίου της γνώσης όπως ορίζεται από πολλούς, μέσα στο ταχέως 

αναπτυσσόμενο περιβάλλον της λεγάμενης «Νέας Οικονομίας», που είναι η
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Κριτική Επισκόπηση Μεθόδων Αποτίμησης Άϋλου Ενεργητικού

οικονομία της εποχής της πληροφορίας. Οι επιμέρους συνιστώσες των άϋλων 

πόρων (Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Οργανωσιακό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο 

Σχέσεων) αντιμετωπίζονται ξεχωριστά και γίνεται προσπάθεια να γίνουν 

διακριτές μέσα στην ίδια επιχείρηση, αφού χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και έχουν η καθεμιά τη δική της κρίσιμη συνεισφορά σε αυτό 

που ονομάζεται «Κεφάλαιο της Γνώσης».

Στο 3° κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρόποι αντιμετώπισης από πολλούς 

μελετητές του θέματος της μέτρησης των άϋλων πόρων, 

συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων προσπαθειών και των μελλοντικών 

προοπτικών. Ο αναγνώστης αποκτά μια καλή πρώτη εικόνα των σκέψεων και 

ιδεών των ανθρώπων του χώρου και του προσφέρονται ενδείξεις για τα 

μελλοντικά βήματα που αναμένεται ή θα έπρεπε να γίνουν ούτως ώστε μια 

μέρα να καταστεί εφικτή η αντικειμενική, τεκμηριωμένη και ακριβής μέτρηση 

των άϋλων πόρων των επιχειρήσεων.

Στο 4° κεφάλαιο, το υλικό του 3ου κεφαλαίου αξιολογείται με ένα κριτικό μάτι, 

σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

στις μεθόδους αποτίμησης των άϋλων που παρουσιάστηκαν στο 3° κεφάλαιο. 

Σκοπός εδώ είναι να καθοριστεί ποιες μέθοδοι θα μπορούσαν να 

εφαρμοστούν, είτε από μόνες τους είτε ως συνδυασμοί για την εκάστοτε 

επιχείρηση ούτως ώστε να αποτυπώσουν την αξία του άϋλου ενεργητικού και 

να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ&02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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Τέλος, στο 5° και τελευταίο κεφάλαιο διατυπώνονται κάποιες τελικές 

παρατηρήσεις και διατυπώνονται τα συμπεράσματα που εξάγονται από την 

θεματολογία της διπλωματικής εργασίας. Γίνονται δε κάποιες προτάσεις ως 

προς την κατεύθυνση περαιτέρω έρευνας από άλλους ερευνητές με βάση τα 

συμπεράσματα αυτής της εργασίας.

Μεταπτυχιακός Φοπητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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Κεφάλαιο 2: Η σπουδαιότητα του κεφαλαίου της γνώσης ή του άϋλου

ενεργητικού

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Κάθε καλός manager ξέρει πως η μέτρηση είναι μια προϋπόθεση της καλής 

διοίκησης. Είναι δε γνωστό το αξίωμα «Ό,τι μετράται, διοικείται». Από αυτή 

την παραδοχή θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί πως η θεμελιώδης πηγή 

της δημιουργία πλούτου - το άϋλο ενεργητικό - δεν διοικείται σωστά στις 

περισσότερες επιχειρήσεις, αφού οι άϋλοι πόροι είτε δεν μετρώνται καθόλου 

είτε μετρώνται ελλιπώς. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

λογιστικά συστήματα είναι ακόμα έντονα επηρεασμένα από μετρητικές 

αντιλήψεις που ανάγονται πίσω στην βιομηχανική εποχή, όταν το φυσικό 

κεφάλαιο ήταν η κύρια πηγή δημιουργίας πλούτου και ως εκ τούτου μόνο αυτό 

καταγραφόταν. Η χρησιμοποίηση αυτών των ξεπερασμένων τεχνικών 

αποτίμησης στην σημερινή διοίκηση είναι περίπου ανάλογο με το να 

προσπαθεί κάποιος να οδηγήσει ένα αυτοκίνητο με την χρήση του καθρέφτη 

μόνο.

Με βάση την αναφορά στις οικονομικές αντιλήψεις της βιομηχανικής εποχής 

στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε πως 

στην οικονομική ιστορία έχουν υπάρξει τρεις εποχές όσον αφορά στην μελέτη

των πόρων που θεωρούνται πλουτοπαραγωγικοί. Αυτές είναι οι εξής:

Μεταπτυχιακός Φοπητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02) {\

Εττιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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• Η αγροτική εποχή

• Η βιομηχανική εποχή

• Η εποχή της γνώσης (η λεγάμενη και «Νέα Οικονομία»)

Κάθε μια από τις παραπάνω εποχές χαρακτηρίζεται από τον παράγοντα 

παραγωγής που αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία πλούτου. Στην 

αγροτική εποχή, ο παράγοντας αυτός ήταν η γη. Στην βιομηχανική εποχή 

υπήρξε η εκβιομηχάνιση και σε μικρότερο βαθμό οι φυσικοί πόροι. Στην 

εποχή της γνώσης, την οποία διανύουμε τώρα, η πηγή πλούτου είναι το 

ανθρώπινο κεφάλαιο1 και γενικότερα οι άϋλοι πόροι ή άθλο ενεργητικό που 

συνήθως χωρίζεται σε Ανθρώπινο, Οργανωσιακό και Σχεσιακό (Relational) 

κεφάλαιο ή Κεφάλαιο των Εξωτερικών Σχέσεων. Οι τρεις αυτές συνιστώσες 

του άϋλου ενεργητικού παρουσιάζονται ξεχωριστά στην πορεία αυτού του 

κεφαλαίου. Προηγουμένως, όμως, θα πρέπει να δοθούν οι ορισμοί των 

συνιστωσών αυτών οι οποίοι είναι οι εξής:

1 Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η ενσάρκωση της παραγωγικής δυναμικότητας στους ανθρώπους. Είναι το 
άθροισμα των ικανοτήτων, γνώσεων, ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, κινήτρων και της καρτερικότητας των 
ανθρώπων. Μπορεί μόνο να «ενοικιασθεί» σε άλλους σε μια προσωρινή βάση, ενώ η ιδιοκτησία του δεν είναι 
μεταβιβάσιμη - Laurie Bassi, Developing Metrics for the knowledge era.

Μεταπτυχιακός Φοπητής: Μιχάλης Ταπακούδης (AM. Μ6/02) \ 2
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> Το Ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των ιδιοτήτων 

των εργαζομένων και της διοίκησης ενός οργανισμού (π.χ. μόρφωση, 

γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες) που μπορεί να προσδώσει πραγματική 

αξία στον οργανισμό αυτό (Schmalenbach, Gessellschaft, 2001).

> Το Οργανωσιακό Κεφάλαιο ορίζεται ως ένα σύνολο εσωτερικών δομών, 

διαδικασιών, κουλτούρας και συμπεριφορών που μέσα από τον 

αρμονικό συνδυασμό τους προσδίδουν πραγματική αξία και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό όπου υπάρχουν και 

εφαρμόζονται (Black & Lynch, 2002).

> Το Κεφάλαιο Σχέσεων μπορεί να οριστεί ως η αξία που δυνητικά 

μπορούν να προσδώσουν σε ένα οργανισμό οι σχέσεις που 

αναπτύσσει με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους πιθανούς 

χρηματοδότες του καθώς και η αναγνωρισιμότητα και φήμη του 

ονόματος του (Reich, 2002).

Σε όλα σχεδόν τα ανεπτυγμένα έθνη, οι αποδεκτές αρχές λογιστικής και οι 

σχετικές απαιτήσεις αναφοράς στηρίζονται στο θεμελιώδες συμπέρασμα ότι 

το φυσικό κεφάλαιο (γη, μηχανήματα, κτίρια, φυσικοί πόροι και αποθέματα) 

παράγει πλούτο. Το άϋλο ενεργητικό και οι συνιστώσες του, όπως 

αναλύθηκαν πιο πάνω, δεν εμφανίζεται καν στον ισολογισμό, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί.

Υπάρχει βέβαια ένας διαχρονικός λόγος για το φαινόμενο αυτό, ιδιαίτερα σε 

ότι αφορά σε μια από τις συνιστώσες του άϋλου ενεργητικού, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο (Human Capital). Σε αντίθεση με τους άλλους παράγοντες

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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παραγωγής, το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν μπορεί να συνιστά ιδιοκτησία της 

επιχείρησης, είναι δε πάρα πολύ δύσκολο να αποτιμηθεί κατά τρόπο 

αντικειμενικό σε χρηματικές μονάδες, που αμφότερα είναι από τα 

προαπαιτούμενα προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα στοιχείο ως Ενεργητικό. 

Παρόλα αυτά, η παράλειψη του ανθρώπινου κεφαλαίου από τον ισολογισμό 

μπορεί να υπονομεύσει την ορθή κατανομή και διοίκηση των πόρων.

Ειδικότερα, η κατασπατάληση των άϋλων πόρων έχει μακροχρόνια οδυνηρές 

επιπτώσεις στην κερδοφορία και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Για 

παράδειγμα, καθώς κατά τη δεκαετία του 80 στις Ηνωμένες Πολιτείες 

σημειωνόταν σημαντική αναδόμηση των επιχειρήσεων, αυτές που 

ανακοίνωναν μαζικές απολύσεις απολάμβαναν δραματικές αυξήσεις στην τιμή 

των μετοχών τους. Μέρος της αύξησης αυτής οφειλόταν αναμφίβολα στην 

αντίληψη πως γινόταν «αφαίρεση λίπους». Ένα άλλο μέρος οφειλόταν στο 

γεγονός ότι με την μείωση του προσωπικού μειώνονται και τα έξοδα, με 

παράλληλη αύξηση της κερδοφορίας, τουλάχιστον προσωρινά. Με άλλα 

λόγια, οι απολύσεις μπορούσαν να αποφέρουν σύντομες αυξήσεις στις τιμές 

των μετοχών (άρα και στις αποζημιώσεις των ανώτερων στελεχών). 

Εντούτοις, έρευνες έδειξαν πως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που 

χρησιμοποίησαν την στρατηγική των απολύσεων βρέθηκαν μετά από λίγα 

χρόνια πολύ πίσω στην αγορά, με τιμές μετοχών κατώτερες από την εποχή 

πριν τις απολύσεις.

Το συμπέρασμα, λοιπόν, που εξάγεται είναι ότι την σύντομη ευφορία που 

προκύπτει από την μείωση του κόστους ακολουθεί η οδυνηρή αναγνώριση

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)
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πως παράλληλα με την απομάκρυνση του κόστους, που οφείλεται στους 

ανθρώπους, μειώνονται και οι πόροι που παράγουν τα μελλοντικά έσοδα και 

την κερδοφορία. Αν δηλαδή οι επιχειρήσεις είχαν στη διάθεση τους τις 

πληροφορίες μιας μακροχρόνιας λογιστικής, η οποία μετρά τις 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την κακοδιαχείριση (π.χ. απόλυση 

εξειδικευμένου προσωπικού, αυτοκρατορικό στυλ διοίκησης κ.λ.π.) θα 

απόφευγαν τέτοιοι είδους τακτικές μείωσης του κόστους.

Αν οι επενδυτές είχαν καλύτερες πληροφορίες στη διάθεση τους, δεν θα ήταν 

τόσο βιαστικοί στο να ανταμείψουν εταιρίες που προβαίνουν σε κοντόφθαλμες 

και συχνά άστοχες στρατηγικές περικοπών στο κόστος, οι οποίες έχουν 

σοβαρές συνέπειες στην κερδοφορία στα χρόνια που ακολουθούν. Ευτυχώς, 

οι επενδυτές φαίνονται να έχουν αντιληφθεί αυτό το γεγονός και οι 

ανακοινώσεις απολύσεων δεν συνεπάγονται πια μεγάλες αυξήσεις στις τιμές 

των μετοχών. Δυστυχώς τόσο οι εταιρίες και οι εργαζόμενοι όσο και η αγορά 

έχουν υποφέρει σε μεγάλο βαθμό μέχρι να γίνουν αντιληπτές αυτές οι 

αλήθειες.

Τώρα είναι πλέον ευρέως γνωστό πως οι άϋλοι (ή πνευματικοί) πόροι είναι οι 

κύριοι οδηγοί της οικονομικής ανάπτυξης στους περισσότερους οικονομικούς 

τομείς. Εντούτοις, η μέτρηση τους έχει διαφύγει από τους περισσότερους 

μάνατζερ, λογιστές και οικονομικούς αναλυτές οι οποίοι αποτιμούν σχέδια 

επενδύσεων. Η αξία των άθλων πόρων απουσιάζει από τον παρονομαστή 

των υπαρχόντων εργαλείων μέτρησης της επίδοσης μιας επιχείρησης (π.χ. 

R.O.A., R.O.E.) και καθιστά αυτές τις μεθόδους ελλιπείς σε μεγάλο βαθμό.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)
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Ένας σημαντικός λόγος για την παραπάνω απουσία είναι η μεγάλη δυσκολία 

μέτρησης της αξίας των πόρων αυτών. Ένας άλλος σημαντικός λόγος είναι ότι 

οι άϋλοι πόροι, όπως οι νέες ανακαλύψεις (φάρμακα, λογισμικό κ.λ.π.), τα 

brand names, οι μοναδικοί οργανωσιακοί σχεδιασμοί, οι σχέσεις με το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και οι ανθρώπινοι πόροι, είναι κατά ένα 

μεγάλο μέρος ελλιπώς εμπορευόμενοι στις οργανωμένες αγορές και τα 

πνευματικά τους δικαιώματα δεν εξασφαλίζονται πλήρως από τις επιχειρήσεις 

με εξαίρεση την πνευματική ιδιοκτησία, όπως οι πατέντες και τα κατατεθέντα 

σήματα. Ο κίνδυνος να μην φτάσουν οι άϋλοι πόροι ποτέ στην αγορά είναι 

γενικά μεγαλύτερος από ότι για τους φυσικούς πόρους. Έτσι πολλοί, και 

ιδιαίτερα οι λογιστές, είναι διατακτικοί να αναγνωρίσουν το άϋλο ή κεφάλαιο 

της γνώσης ως πόρους σε οικονομικές αναφορές, δίπλα στους φυσικούς και 

οικονομικούς πόρους.

Τέλος ένας τρίτος λόγος είναι ότι το άϋλο ενεργητικό βασίζεται σε (και 

προέρχεται από) διάφορους παράγοντες: καινοτομία, ανθρώπινο κεφάλαιο, 

οργανωσιακές διαδικασίες, σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές κ.α. για τους 

περισσότερους από τους οποίους δεν υπάρχει τυποποιημένη διαδικασία 

δημοσιοποίησης.

Όμως, με την πάροδο του χρόνου η σπουδαιότητα των άϋλων πόρων αυξάνει 

κατά τρόπο εντυπωσιακό και σε βάρος της σπουδαιότητας των φυσικών 

πόρων, η σπουδαιότητα των οποίων έρχεται έτσι σε δεύτερη θέση. Ο Daum 

(2001) παρατηρεί πως από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι τα τέλη της

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)

Επιβλέττων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης

16



Κριτική Επισκόπηση Μεθόδων Αποτίμησης Άϋλου Ενεργητικού

δεκαετίας του 1990, το ποσοστό των άθλων πόρων έχει αυξηθεί από 40% σε 

80% της αξίας αγοράς μιας επιχείρησης Στο σχήμα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται οι τρεις κινητήριες δυνάμεις της Νέας Οικονομίας (Daum, 

2001).
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based 

products

The combination of the 
three factors create

Globalization

dynamic network effects ,
,and increasing returns / |nformation '

; & communic. 
technology/ 

Internet

Οι επενδύσεις σε άϋλους πόρους, ιδιαίτερα σ’ εκείνους που προσφέρουν τη 

δυνατότητα καινοτομίας, δίνουν αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες από το 

κόστος κεφαλαίου και από αποδόσεις επενδύσεων σε πάγια, ακόμα και σε 

παραδοσιακές βιομηχανίες όπως η χημική (Abbody, Lev, σελ. 18-21). Έτσι, 

κάθε επιχείρηση πρέπει να δημιουργήσει τη δομή που θα υποβοηθήσει τη 

συστηματική συσσώρευση κεφαλαίου γνώσης και τη δημιουργία άϋλων 

πόρων, οι οποίοι με τη μετατροπή τους σε αξία για το πελάτη δίνουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη αξία στους 

μετόχους.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)
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Σε μελέτη τους οι Nesta και Saviotti (2003) βρήκαν πως ο βαθμός 

αποθεματοποιημένης γνώσης και η ικανότητα εκμετάλλευσης της γνώσης 

αυτής καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την καινοτομική απόδοση των 

επιχειρήσεων. Δύο επιχειρήσεις με ίσα αποθέματα γνώσης μπορεί να έχουν 

διαφορετική αξία αγοράς ανάλογα με τις διαφορετικές ικανότητες τους στο 

συνδυασμό και την εκμετάλλευση των διαφόρων τμημάτων της γνώσης που 

έχουν αποκτήσει μέσα από τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Επομένως, η αξία των άϋλων πόρων εξαρτάται κυρίως από το βαθμό 

ενσωμάτωσης και αξιοποίησης της γνώσης από μια επιχείρηση. Η 

ενσωμάτωση γνώσης σχετίζεται με άλλα οικονομικά θέματα όπως οι δαπάνες 

σε έρευνα και ανάπτυξη, η κατανομή των καινοτόμων εργαζομένων και ο 

συντονισμός των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Από όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα έγινε φανερή η μεγάλη σημασία την 

οποίαν έχουν οι άϋλοι πόροι για τη δημιουργία αξίας σε μια επιχείρηση. 

Όμως, σε ποιο βαθμό έχει γίνει αυτό κατανοητό από τους επενδυτές;

Μια φιλόδοξη προσπάθεια κατανόησης της συμπεριφοράς του 

χρηματιστηρίου, και άρα των επενδυτών, ως προς την αξία του άϋλου 

ενεργητικού στην περίοδο 1947 - 2000 έγινε από τον R.E. Hall (2001). 

Παρατήρησε πως το άϋλο ενεργητικό είναι υπεύθυνο για το μεγαλύτερο μέρος 

της διακύμανσης στις αξίες αγοράς των επιχειρήσεων στο δείκτη Dow Jones. 

Όμως ο λόγος του άϋλου προς το φυσικό ενεργητικό παρουσιάζει μεγάλες 

διακυμάνσεις στην υπό μελέτη περίοδο και για ένα δεδομένο χρόνο (1988) η
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κατανομή του ίδιου λόγου ανάμεσα σε βιομηχανικούς τομείς είναι υπερβολικά 

ευρεία.

Όμως, ενώ κάποιοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι οι άϋλοι πόροι είναι οι «κύριοι 

οδηγοί της εταιρικής αξίας και ανάπτυξης στους περισσότερους τομείς» (Gu 

και Lev, 2001), δεν υπάρχει συμφωνία ως προς το τι ακριβώς είναι αυτοί οι 

άϋλοι πόροι. Κατ' ακρίβεια έχουν οριστεί με διάφορους τρόπους, όπως π.χ. 

ως πόροι γνώσης ή πνευματικοί πόροι (Gu και Lev, 2001), ανθρώπινο 

κεφάλαιο, πνευματική ιδιοκτησία, δύναμη εγκεφάλου (Gore, 1987), πόροι 

γνώσης και καινοτομίας (Hall, 1998), και οργανωσιακή δομή (Brynjolfsson, 

Hitt και Yang, 2001).

Οι προσπάθειες μέτρησης αυτών των μεταβλητών παρουσιάζουν ποικιλία, 

έτσι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συναντήσει από προσεγγίσεις υπολείμματος 

(residual), μέχρι συμπερασματικές και κατ’ ευθείαν μετρήσεις των άθλων 

πόρων.

Για παράδειγμα, ενώ οι Gu και Lev (2001) αντιλαμβάνονται τους άϋλους 

πόρους ως πόρους γνώσης (νέες ανακαλύψεις, brand names ή οργανωσιακοί 

σχεδιασμοί), παίρνουν τη μέτρηση των άϋλων πόρων ως υπόλειμμα 

(residual): είναι ο οδηγός της οικονομικής απόδοσης αφού ληφθεί υπ’ όψη η 

συνεισφορά των φυσικών και οικονομικών πόρων. Σε εμπειρικούς όρους, 

αναγνωρίζουν τους βασικούς οδηγούς των άϋλων πόρων ως έρευνα και 

ανάπτυξη, διαφήμιση, τεχνολογία της πληροφορίας κ.λ.π.. Σε μια σειρά
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εργασιών, ο Hall (1999) χρησιμοποιεί τα έξοδα σε έρευνα και ανάπτυξη 

καθώς και πληροφορίες πατέντων για τη μέτρηση των πόρων της γνώσης.

Πάντως η έλλειψη συμφωνίας ως προς τον ορισμό και τον τρόπο μέτρησης 

των άϋλων πόρων, ουδόλως μειώνει τη μεγάλη σπουδαιότητα που οι πόροι 

αυτοί έχουν για μια επιχείρηση. Βέβαια η αξία και κατ’ επέκταση ο βαθμός 

ανάπτυξης των πόρων αυτών ποικίλει από κλάδο σε κλάδο. Έτσι οι Gu και 

Lev (2001) βρήκαν ότι, για ευνόητους λόγους, τα υψηλότερα επίπεδα 

απαντώνται στις ασφάλειες, τα φάρμακα και τις τηλεπικοινωνίες, τα δε 

χαμηλότερα στις μεταφορές, τη χονδρική πώληση και τις συμβουλευτικές 

υπηρεσίες. Όμως, οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης είναι στις συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, και στις βιομηχανίες εξοπλισμού και ηλεκτρονικών. Οι χαμηλότεροι 

είναι στο εμπόριο λιανικής, τα εστιατόρια και τα πρωτογενή μέταλλα.

Με βάση όλα όσα έχουν προαναφερθεί, το άθλο ενεργητικό αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα για την επίτευξη από μια επιχείρηση αρχικά της βιωσιμότητας και 

στη συνέχεια της δημιουργίας πλούτου για τους μετόχους της. Αυτό έχει 

αποδειχτεί και εμπειρικά π.χ. οι μελέτες των Gu και Lev (2002), Brynjolfsson 

et al (2001) και Hall (2000) δείχνουν μεγάλη συσχέτιση μεταξύ άϋλων πόρων
ι

και αγοραίας αξίας μιας επιχείρησης.
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2.2 Οι περιορισμοί των παραδοσιακών πρακτικών της χρημ/κής και 

διοικητικής λογιστικής και του παραδοσιακού συστήματος διοίκησης

Ενώ η μεγάλη αξία του άϋλου ενεργητικού αναγνωρίζεται πλέον, τουλάχιστον 

στις επιχειρήσεις των ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών, η σημερινή λογιστική 

πρακτική σε μεγάλο βαθμό το αγνοεί (Μπαραλέξης, 1995). Κάποια από τα 

μειονεκτήματα του σημερινού, συμβατικού λογιστικού συστήματος όσον 

αφορά το άϋλο ενεργητικό συνοψίζονται ως εξής:

• Χαρακτηρίζεται από μια επικέντρωση στη διοίκηση εσωτερικών πόρων 

(internal resources) και τη λογιστική κόστους. Θεωρεί πως η ακριβής 

εσωτερική διοίκηση των πόρων και του κόστους μεγιστοποιεί αυτόματα 

το τελικό αποτέλεσμα. Υστερεί όμως σε όργανα συστηματικής 

παρακολούθησης και βελτιστοποίησης των εξωτερικών παραγόντων 

(eternal factors) που επηρεάζουν την απόδοση, όπως οι επιδράσεις 

δικτύου (Network effects), οι συνεργασίες πωλήσεων και η κοινότητα 

χρηστών.

• Όπως ισχυρίζεται ο Likert (Μπαραλέξης, 1995) δίνει μεγάλη βαρύτητα 

σε τελικά μεγέθη, όπως όγκο πωλήσεων, κόστος, κέρδη, ενώ 

παραβλέπει τελείως τέτοιες μεταβλητές όπως τον τρόπο διοίκησης 

(leadership style), επίπεδο τεχνικών δεξιοτήτων και οργανωτική δομή 

της οικονομικής μονάδας, οι οποίες είναι αποφασιστικής σημασίας για 

αυτήν. Οι μεταβλητές αυτές (casual variables) επιδρούν με ορισμένο 

τρόπο επί άλλων μεταβλητών (intervening variables), όπως του ηθικού, 

της διάθεσης και ικανοποίησης από την εργασία, της συνεργατικότητας
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μεταξύ των εργαζομένων κ.λ.ττ. Οι τελευταίες με τη σειρά τους 

επηρεάζουν τα τελικά μεγέθη (end - result variables) δηλαδή όγκο 

πωλήσεων, κόστος, κέρδος. Σύμφωνα με τον Likert, οι λογιστές πρέπει 

να βρουν και να προτείνουν στις επιχειρήσεις ένα σύστημα 

πληροφοριών το οποίο να παρακολουθεί και να μετρά τις μεταβολές 

των μεταβλητών που προαναφέρθηκαν και τις τελικές επιπτώσεις τους 

επί των κερδών κάθε χρήσης. Έτσι θα αποθαρρύνεται η 

κατασπατάληση του ανθρώπινου δυναμικού από αποφάσεις οργάνου 

(ων) της διοίκησης, οι οποίες βραχυχρόνια μεν αυξάνουν τα κέρδη της 

επιχείρησης, μακροχρόνια όμως μπορούν να πλήξουν την 

αποδοτικότητα της ή και την ίδια τηςν ύπαρξη της.

• Παρουσιάζει έλλειψη οργάνων μέτρησης και βελτιστοποίησης της 

απόδοσης των επενδύσεων σε άϋλους πόρους. Θεωρεί τις επενδύσεις 

σε άϋλους πόρους ως έξοδα. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα δεν μπορούν 

να συγκριθούν με το αντίστοιχο κόστος που καταχωρήθηκε σε 

προηγούμενες περιόδους και πως τελικά δεν μπορεί να γίνει απόδοση 

εσόδων στους άϋλους πόρους. Έτσι παραβιάζεται η αρχή της 

συσχέτισης εσόδων - εξόδων προς εξεύρεση του αποτελέσματος.

• Χαρακτηρίζεται από έλλειψη διαφάνειας στις εξωτερικές

γνωστοποιήσεις όσον αφορά στους άϋλους πόρους. Έχει αποδειχθεί 

πως, αν το κοινό δεν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε 

δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης σε μια επιχείρηση που 

επενδύει μεγάλα ποσά σε αυτόν τον τομέα, τότε η τιμή μετοχής της 

γίνεται ασταθής, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα 

αποτίμησης και αδικαιολόγητης εξαγοράς από άλλες επιχειρήσεις.
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Οι επενδύσεις σε άϋλους πόρους είναι πιο επικίνδυνες, αλλά όπως δείχνει και 

η θεωρία, ο κίνδυνος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως παράγοντας 

μόχλευσης της αξίας, με παράλληλο περιορισμό των απωλειών.

Η βελτίωση ή αντικατάσταση της σημερινής λογιστικής πρακτικής με την 

εισαγωγή νέων μεθόδων, οι οποίες να επιτυγχάνουν την σωστή μέτρηση του 

άϋλου ενεργητικού, μπορεί να έχουν μια ποικιλία θετικών επιδράσεων πέραν 

των άμεσων σκοπών τους όπως το να συνεισφέρουν στα ακόλουθα:

• Στο να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις μεγαλύτερη συναίσθηση της 

δυναμικής για παραγωγή αξίας (value creation potential) από το άϋλο 

ενεργητικό, που μπορεί αλλιώς να περάσει απαρατήρητο ή να 

υποτιμηθεί.

• Στο να ευαισθητοποιηθούν άλλοι συμμετέχοντες στο σύστημα 

καινοτομίας σε μια πιο ρεαλιστική κατανόηση των κινδύνων και των 

οφελών από την αξία αυτή.

• Στη βελτίωση της λειτουργίας διαφορετικών οικονομικών αγορών (πιο 

καλές πληροφορίες) οι οποίες είναι σημαντικές για την καινοτόμο 

μικρομεσαία επιχείρηση.

• Στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες αγορές 

συμπεριλαμβανομένης της προώθησης διαφορετικών τύπων 

συνεργασίας με ξένες επιχειρήσεις (συγχωνεύσεις, αγορές, συνεργασία 

σε έρευνα και ανάπτυξη κ.α.)
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• Στη βελτίωση της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής εισαγωγής 

καινοτομιών.

Η κατανόηση του τι καθορίζει την αξία των άϋλων πόρων συνεπάγεται 

κατανόηση της θέσης της επιχείρησης στο σύστημα της καινοτομίας. Οι Baum 

et al (2000) βρήκαν πως οι πιο σημαντικοί οδηγοί αξίας σε μια επιχείρηση 

είναι η καινοτομία, η δυνατότητα προσέλκυσης ταλαντούχων εργαζομένων, οι 

συμμαχίες, η ποιότητα των διαδικασιών, τα προϊόντα και υπηρεσίες, η 

περιβαλλοντική απόδοση, η επένδυση σε Brand names, η τεχνολογία και η 

ικανοποίηση των πελατών. Στη συνέχεια η ίδια ομάδα υποστηρίζει πως 

κάποιοι από τους οδηγούς αυτούς είναι σημαντικότεροι από άλλους.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επιμέρους συνιστώσες του άϋλου 

ενεργητικού, δηλαδή το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, το Οργανωσιακό Κεφάλαιο και 

το Κεφάλαιο Σχέσεων, και γίνεται προσπάθεια να προσδιορισθεί η σημασία 

της κάθε μιας από τις συνιστώσες αυτές για τη δημιουργία αξίας στις 

επιχειρήσεις.
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2.3 Η σττουδαιότητα του Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Human Capital)

Οι επιχειρήσεις επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στους 

εργαζομένους τους, μέσω της εκπαίδευσης, των 

σχεδίων αποζημίωσης με βάση τα κίνητρα, την 

ανάπτυξη συστημάτων γνώσης και πληροφοριών κ.α. 

και ισχυρίζονται στο πλαίσιο των ετήσιων δελτίων τους 

και με άλλα μέσα πως το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο 

πιο σημαντικός τους πόρος. Εντούτοις δεν υπάρχει εμπειρική έρευνα πάνω 

στην συνεισφορά των πόρων του ανθρώπινου δυναμικού στην κερδοφορία 

της επιχείρησης και την αξία αγοράς τους αφού αυτές οι πρακτικές δεν 

δημοσιοποιούνται.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι μια πλατιά αντίληψη που αναγνωρίζει 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά που μπορεί να αποκτηθούν και να αυξήσουν το 

εισόδημα. Θεωρείται γενικά ότι περιλαμβάνει τις ικανότητες και τη γνώση των 

ανθρώπων, οι οποίες αποκτούνται κυρίως μέσω της μόρφωσης, αλλά ότι 

περιλαμβάνει επίσης τη δύναμη και τη ζωτικότητα τους, οι οποίες εξαρτώνται 

από την υγεία και τη διατροφή τους. Το πρόβλημα της επένδυσης σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η επίτευξη του ταιριάσματος των ικανοτήτων των 

εργαζομένων με τον υφιστάμενο και νέο εξοπλισμό. Οι επένδυση και για τα 

δύο (ανθρώπινο κεφάλαιο και εξοπλισμός) είναι απαραίτητη, ενώ ερώτημα 

παραμένει το πόσο πρέπει να επενδύεται σε εναλλακτικές μορφές 

κεφαλαιακού εξοπλισμού και ικανών εργαζομένων.
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Τόσο το φυσικό όσο και το ανθρώπινο κεφάλαιο έχουν άμεσο αντίκτυπο στις 

δυνατότητες μιας οικονομίας. Αν το ανθρώπινο με το φυσικό κεφάλαιο είναι 

συμπληρωματικά, τότε η αύξηση του ανθρώπινου κεφαλαίου αυξάνει το 

βαθμό απόδοσης του φυσικού κεφαλαίου ενώ η επένδυση σε ανθρώπινο 

κεφάλαιο πρέπει μετά να αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τόσο άμεσα όσο 

και έμμεσα αποτελέσματα.

Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει τη νοητή σύνδεση ανάμεσα στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο, τις συμπεριφορές και την αξία για ένα οργανισμό (Hall, 

1999).

Human Capital, Behaviors, and Value to Organization

Στη συνέχεια βλέπουμε πως αντιμετωπίζει το θέμα της σημασίας του 

ανθρώπινου κεφαλαίου μιας επιχείρησης μια ομάδα επιχειρηματιών που 

συνεχώς καλείται να αξιολογήσει και να μετρήσει το ανθρώπινο κεφάλαιο των 

επιχειρήσεων, διότι πρέπει να εμπιστευτεί μεγάλα χρηματικά ποσά στις 

επιχειρήσεις αυτές και να τα εισπράξει μετά στο πολλαπλάσιο. Οι 

επιχειρηματίες αυτοί λέγονται Venture Capitalists.

Οι Venture Capitalists χρηματοδοτούν, κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο 

ρόλος των οποίων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στην κοινωνία και την
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οικονομία πολλών χωρών. Στις Η.Π.Α. παρατηρείται η μετάβαση από μια 

παρακμάζουσα βιομηχανική οικονομία σε μια ανερχόμενη οικονομία 

βασισμένη στην καινοτομία. Από το 1979 οι επιχειρήσεις του δείκτη Fortune 

500 έχουν σημειώσει μια μείωση στην εργοδότηση κατά 4 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας ενώ στο ίδιο χρονικό πλαίσιο οι νέες επιχειρήσεις (κυρίως 

επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών) έχουν δημιουργήσει μια 

αύξηση κατά 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. (Bygrave & Timmons, 1992). 

Οι Venture Capitalists λοιπόν αποτελούν μια από τις κύριες πηγές 

χρηματοδότησης για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με 

κεφάλαια που συχνά χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

και την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων.

Μετά από εκτεταμένες έρευνες πολλοί ειδικοί συμφωνούν πως το ανθρώπινο 

κεφάλαιο είναι πολύ σημαντικός - αν όχι ο πιο σημαντικός - παράγοντας 

καθορισμού της απόδοσης νέων επιχειρήσεων (Timmons, 1990, Stuart & 

Abetti, 1990, Gladstone, 1988, McMillan, Siegel & Narashima, 1985). Oi 

Venture Capitalists συνήθως επιχορηγούν νέες επιχειρήσεις (start - up 

companies), γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αυτούς να μετρήσουν 

καλά το Ανθρώπινο κεφάλαιο αυτών των επιχειρήσεων.

Έχοντας συντάξει πέραν των 90.000 προτάσεων για νέες επενδύσεις στην 

καριέρα του ο Venture Capitalist Arthur Rock υποστηρίζει πως το ανθρώπινο 

κεφάλαιο παίζει κρίσιμο ρόλο για την επιτυχία μιας νέας επένδυσης. Οι καλές 

ιδέες και τα καλά προϊόντα είναι «a dime a dozen” (δηλαδή υπάρχουν σε 

αφθονία) αλλά η καλή διοίκηση και η καλή εκτέλεση της επένδυσης είναι
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σπάνια (Rock, 1987). Με άλλα λόγια, η αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου (στη 

μορφή π.χ. μιας ικανής διοίκησης) μεταφράζεται στην δυνατότητα 

εκμετάλλευσης των ευκαιριών, οι οποίες εντοπίζονται και υλοποιούνται με 

τρόπο που να αποφέρουν το μέγιστο δυνατό όφελος για την επιχείρηση και 

τους μετόχους της. Όταν μια επιχείρηση λοιπόν υπερέχει έναντι μιας άλλης σε 

οικονομικά μεγέθη, ένα μέρος της υπεροχής της (όπως μεταφράζεται σε 

φυσικούς και οικονομικούς πόρους) οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει στη 

μεγαλύτερη αξία που διαθέτει σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει το ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτει, 

μέσα από την υιοθέτηση ενός εσωτερικού συστήματος οργάνωσης, το οποίο 

άπτεται ολόκληρης της δομής της και αξιοποιεί στο έπακρο το σύνολο των 

πόρων της, άϋλων και φυσικών. Η αξία που αποκτάται από την υιοθέτηση 

ενός τέτοιου εσωτερικού συστήματος ονομάζεται οργανωσιακό κεφάλαιο, είναι 

η δεύτερη συνιστώσα του άϋλου ενεργητικού και αναλύεται στη συνέχεια.

2.4 Η σπουδαιότητα του Οργανωσιακού Κεφαλαίου (Organizational 

Capital)

Όπως έχει προαναφερθεί, το Οργανωσιακό Κεφάλαιο αποτελείται από ένα 

σύνολο εσωτερικών δομών, διαδικασιών, κουλτούρας και συμπεριφορών που 

μέσα από τον αρμονικό συνδυασμό τους προσδίδουν πραγματική αξία και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό όπου υπάρχουν και 

εφαρμόζονται (Black & Lynch, 2002).
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us*. ο*»» ««λ» Το οργανωσιακό κεφάλαιο αντιπροσωπεύει μια

άλλη μορφή άθλων πόρων, αλλά όπως και για το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, υπάρχει πολύ μικρή 

δημοσιοποίηση από τις επιχειρήσεις σχετικά με 

αυτό. Ένα είδος επένδυσης σε οργανωσιακό 

κεφάλαιο είναι η απόκτηση τεχνολογιών Η/Υ και άλλων σχετικών τεχνολογιών, 

οι οποίες δίδουν στην επιχείρηση πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη λήψη 

αποφάσεων, ενώ ένα άλλο είναι η δημιουργία του λεγάμενου «οργανωσιακού 

κλίματος» (Organizational Climate).

Η σημασία της ορθής μέτρησης του οργανωσιακού κεφαλαίου (organizational 

capital) πηγάζει από το δεδομένο αντίκτυπο του σε πολλές παραμέτρους της 

επιχείρησης - παραγωγικότητα, μισθοί και ζήτηση εργασίας. Επιπρόσθετα, 

υπάρχουν στοιχεία σύνδεσης ανάμεσα στο οργανωσιακό κεφάλαιο, το 

ανθρώπινο κεφάλαιο (Human Capital) και το φυσικό κεφάλαιο (Physical 

Capital) ιδιαίτερα στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής.

Σε όρους παραγωγικότητας, υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία η οποία 

καταγράφει τη σχέση ανάμεσα στο οργανωσιακό κεφάλαιο και την απόδοση 

μιας επιχείρησης. Παραδείγματα διεπιχειρησιακών μελετών περιλαμβάνουν 

εργασίες από τους Ichniowski, Shaw, και Phennushi (1995), Arthur (1994), 

Kelley (1994, 1996), Bailey (1993) και Dunlop και Weil (1996).

Η Νέα Οικονομία αφορά στο σχηματισμό ενός οικονομικού συστήματος που 

είναι πληροφοριακό, παγκόσμιο και δικτυωμένο. Είναι πληροφοριακό, διότι η

Κριτική Επισκόπηση Μεθόδων Αποτίμησης Άθλου Ενεργητικού

Canada 
Head Offfee

__ 11___

Μεταπτυχιακός Φοπητής: Μιχάλης Ταπακούδης (A.M. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης

29



Κριτική Επισκόπηση Μεθόδων Αποτίμησης Άϋλου Ενεργητικού

παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών μονάδων 

εξαρτάται από την ικανότητα τους να παράγουν, να επεξεργάζονται και να 

εφαρμόζουν αποτελεσματικά πληροφορίες που βασίζονται στη γνώση. Είναι 

παγκόσμιο, γιατί οι κύριες δραστηριότητες της παραγωγής, της κατανάλωσης 

και της κυκλοφορίας είναι οργανωμένες σε μια παγκόσμια κλίμακα μέσα από 

λειτουργικές συνδέσεις ανάμεσα στους οικονομικούς παράγοντες. Είναι 

δικτυωμένο, διότι η παραγωγικότητα, όπως και ο ανταγωνισμός, 

δημιουργείται μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε 

επιχειρηματικά δίκτυα (Castells, 2000, Vol.1).

Βέβαια, η δημιουργία ενός οργανισμού εντάσεως γνώσης δεν είναι απλά ένα 

θέμα ψηφιοποίησης των υπαρχόντων επιχειρηματικών διαδικασιών. Είναι ένα 

θέμα οργανωσιακής κουλτούρας και πως οι κοινότητες εντός των οργανισμών 

συνεργάζονται και μαθαίνουν. Π.χ. κάποιες επιχειρήσεις διατηρούν 

εκτεταμένες βάσεις δεδομένων και βιβλιοθήκες, τις οποίες συνεχώς 

ανανεώνουν με τις εμπειρίες των εργαζομένων τους αλλά και τις αλλαγές στο 

εξωτερικό περιβάλλον. Παράλληλα ενθαρρύνουν τους εργαζομένους να 

χρησιμοποιούν συνεχώς αυτή τη γνώση και να βελτιώνονται, ή να 

προσαρμόζονται γρηγορότερα αν είναι νέοι εργαζόμενοι.

Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Νέας Οικονομίας, κάθε επιμέρους μέλος 

κατέχει πολύτιμες πληροφορίες που μπορεί να μετατραπούν σε οικονομική 

αξία μέσα από τη δημιουργία ενός οργανωσιακού περιβάλλοντος που 

επιτρέπει τη μεταφορά αυτών των πληροφοριών σε σχέσεις συνδυασμού με 

τις εμπειρίες των άλλων μελών του οργανισμού. Ένα από τα κύρια θέματα
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προβληματισμού όσον αφορά σε πρακτικές οργανωσιακής μάθησης είναι η 

ανάπτυξη ενός συστήματος που διατηρεί τη γνώση, τις συμπεριφορές, τις 

νόρμες και τις αξίες των ατόμων ακόμα και όταν αυτά αποχωρούν από ένα 

οργανισμό (Pettigrew&Whipp, 1991; Jones&Henry, 1994; Pedlar, Burgyone, 

Boydell, 1998; McDonald, 1995; Levitt&March, 1988).

To οργανωσιακό κεφάλαιο αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον των 

επιχειρήσεων και περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω. Σε μια 

αντιστοιχία με το οργανωσιακό κεφάλαιο, αλλά προς το εξωτερικό περιβάλλον 

και το σύνολο των αλληλεπιδράσεων των επιχειρήσεων με αυτό (πελάτες, 

προμηθευτές, χρηματοδότες κ.λ.π.) έχουμε το Κεφάλαιο Σχέσεων ή Κεφάλαιο 

Περιουσίας Πελατών, το οποίο αποτελεί την τρίτη συνιστώσα του άθλου 

ενεργητικού. Η σπουδαιότητα του Κεφαλαίου Σχέσεων αναλύεται στη 

συνέχεια.

2.5 Η σπουδαιότητα του Κεφαλαίου Εξωτερικών Σχέσεων ή του 

Κεφαλαίου των Πελατών (Relational Capital or Customer Capital))

To Κεφάλαιο Εξωτερικών Σχέσεων μπορεί να οριστεί ως η αξία που δυνητικά 

μπορούν να προσδώσουν σε ένα οργανισμό οι σχέσεις που αναπτύσσει με 

τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους πιθανούς χρηματοδότες του, η 

γενικότερη αλληλεπίδραση του με το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό 

περιβάλλον, καθώς και η αναγνωρισιμότητα και φήμη του ονόματος του 

(Reich, 2002).
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Στο σημερινό περιβάλλον δεν υπάρχουν 

πλέον οι ούτως καλούμενοι «πιστοί 

πελάτες». Οι πελάτες μπορούν και θα 

εγκαταλείψουν μια εμπορική σχέση από τη 

στιγμή που θα πιστέψουν ότι μπορούν να 

"μΧΪΪΖΙΪ* πετύχουν καλύτερες συμφωνίες αλλού, για

αρκετούς λόγους:

- Πρώτον, η μοντέρνα τεχνολογία υποβοηθά τους πελάτες να ανακαλύψουν 

καλύτερες συμφωνίες, μέσω του διαδικτύου, όπου τα συγκρίσιμα στοιχεία 

είναι διαθέσιμα σε αφθονία.

- Δεύτερον, η τεχνολογία καθιστά εύκολο για τους πελάτες το να αφήσουν 

ένα προμηθευτή και να επιλέξουν ένα νέο, μόλις με ένα πάτημα του κουμπιού 

στο λεγόμενο “ποντίκι” του υπολογιστή τους.

- Τρίτον, οι πελάτες έχουν στη διάθεση τους περισσότερες επιλογές από 

ποτέ. Η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση έχουν αυξήσει τον αριθμό των 

ανταγωνιστών σε κάθε κλάδο και έχουν ελαττώσει τα εμπόδια εισόδου. Κάθε 

πιθανός ανταγωνιστής μπορεί να πετύχει πρόσβαση στις ίδιες πηγές 

κεφαλαίου, σε σχεδόν τις ίδιες τιμές, τις ίδιες τεχνολογίες και τους ίδιους 

καταλόγους πελατών.

Εντούτοις ισχύει ακόμη ότι το κόστος προσέλκυσης νέων πελατών είναι πολύ 

μεγαλύτερο από αυτό που χρειάζεται για να κρατήσουν τους υφιστάμενους.
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Για το λόγο αυτό σε ένα από τους σημαντικότερους πόρους μιας επιχείρησης 

εξελίσσεται το λεγόμενο Κεφάλαιο Σχέσεων (Relational Capital). Αυτή η 

έννοια περιλαμβάνει τη συσσωρευμένη εμπιστοσύνη, εμπειρία και γνώση που 

σχηματίζουν τον πυρήνα της σχέσης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους 

πελάτες τους. Ένα καλά δομημένο Κεφάλαιο Εξωτερικών Σχέσεων αποτρέπει 

τους πελάτες από το να εγκαταλείψουν μια εμπορική σχέση, δηλαδή την 

επιχείρηση.

Το Κεφάλαιο Σχέσεων όχι μόνο διατηρείται ανέπαφο, αλλά και αυξάνεται 

όταν:

- Τα στελέχη πωλήσεων μαθαίνουν όλο και περισσότερα σχετικά με τους 

πελάτες τους. Καθώς αλληλεπιδρούν με τους πελάτες, συλλέγουν ακόμη 

περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτούς - προσωπικά και δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, γεωγραφία, γούστα, επιθυμίες, αρέσκειες και 

δυσαρέσκειες.

- Τα στελέχη marketing εξερευνούν βάσεις δεδομένων για να ανακαλύψουν 

περισσότερα στοιχεία για κάθε πελάτη. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνουν 

εκείνα που συλλέγονται από τα στελέχη πωλήσεων.

- Οι σχεδιαστές αλληλεπιδρούν με τα στελέχη πωλήσεων και marketing και 

δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες πιο καλά προσαρμοσμένα στα 

στοιχεία που παρέχουν τα στελέχη αυτά.
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- Οι μηχανικοί εξοπλίζουν τα στελέχη πωλήσεων με εργαλεία για καλύτερη 

αξιολόγηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών - λογισμικό που 

επιτρέπει στους πελάτες να σχεδιάσουν προϊόντα ή λύσεις, εξαρτήματα 

που μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με μοναδικό τρόπο, νέα υλικά ή 

υπηρεσίες που μπορούν να προσαρμοστούν και προϊόντα υψηλότερης 

ποιότητας και εξειδίκευσης.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των οποίων η αξία τελεί σε συνάρτηση ή 

ευρίσκονται σε στενή σχέση με το Κεφάλαιο Σχέσεων που επενδύεται σε 

αυτά, είναι λιγότερο τρωτά στην εγκατάλειψη από τους πελάτες. Ένα καλό 

παράδειγμα είναι η σχέση ανάμεσα σε ένα ταξιδιωτικό πράκτορα και ένα 

πελάτη του. Ο πελάτης μπορεί εύκολα να αντικαταστήσει τον πράκτορα για 

να εντοπίσει τις καλύτερες τιμές εισιτηρίων και να κάνει κρατήσεις. Όταν όμως 

ο πράκτορας αναπτύξει μια σχέση παροχής προτάσεων στον πελάτη σχετικά 

με τις διακοπές του, αφού φροντίσει να μάθει και να κατανοήσει τις επιθυμίες 

και ανάγκες του, τότε ο πελάτης πολύ δυσκολότερα φύγει, αφού είναι πολύ 

πιθανότερο να είναι συνεχώς ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες του.

Δυστυχώς, όταν στελέχη πωλήσεων, marketing, σχεδιασμού και μηχανικοί 

αποχωρούν - εθελοντικά ή όχι - από την επιχείρηση τότε το συσσωρευμένο 

Κεφάλαιο Σχέσεων που αντιπροσωπεύουν συχνά εξαφανίζεται μαζί τους για 

την επιχείρηση. Τα δεδομένα και οι διαδικασίες παραμένουν αλλά η 

συσσωρευμένη γνώση στην οποία βασίζονται δεν υπάρχει πλέον. Το 

σπουδαιότερο, οι σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα σε συγκεκριμένα στελέχη
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και συγκεκριμένους πελάτες εξαφανίζονται, και η επιχείρηση τελικά χάνει 

μέρος από την αξία της.

Μια επιχείρηση μπορεί σε κάποιο βαθμό να διασώσει στοιχεία των σχέσεων 

αυτών ανάμεσα σε αποχωρήσαντα στελέχη και πελάτες με τη διατήρηση 

βάσεων δεδομένων (π.χ. τα λεγάμενα CRMS - Customer Relations 

Management Systems) αλλά δύσκολα μπορεί να αντί κατασταθεί το στοιχείο 

της προσωπικής, ανθρώπινης σχέσης ανάμεσα σε στελέχη που αποχωρούν 

και τους πελάτες που είχαν. Έτσι η επιχείρηση οφείλει να προσέχει ιδιαίτερα 

ποιους εργαζόμενους χάνει, φροντίζοντας να δίνει κίνητρα παραμονής σε 

αυτούς που ενσωματώνουν στο πρόσωπο τους σημαντικό Κεφάλαιο 

Εξωτερικών Σχέσεων.

Πριν τελειώσουμε την ενότητα που αφορά στην σπουδαιότητα του άϋλου 

ενεργητικού, θα πρέπει να κάνουμε λόγο για την Πνευματική Ιδιοκτησία 

(Intellectual Property). Αυτή αποτελεί έναν από τους πρώτους ορισμούς που 

δόθηκαν για τους άϋλους πόρους και πολλά από τα στοιχεία που 

περιλαμβάνει (ιδέες, εφευρέσεις, brand names, κ.α.) μπόρεσαν να 

ενσωματωθούν στην υφιστάμενη λογιστική πρακτική. Με την 

κατηγοριοποίηση που έγινε στην εργασία αυτή για το άϋλο ενεργητικό, η 

Πνευματική Ιδιοκτησία μπορεί κάλλιστα να κατανεμηθεί στις τρεις συνιστώσες 

του που έχουν προαναφερθεί (Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Οργανωσιακό 

Κεφάλαιο, Κεφάλαιο Εξωτερικών Σχέσεων). Όμως αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Γι’ αυτό και η ξεχωριστή αντιμετώπιση της που γίνεται στη 

συνέχεια.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ&Ό2)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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2.6 Η σττουδαιότητα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property)

Πνευματική Ιδιοκτησία συνιστά οποιοδήποτε παράγωγο της ανθρώπινης 

νοημοσύνης το οποίο είναι μοναδικό, πρωτότυπο, μη εμφανές και διαθέτει 

δυνητική αξία στην αγορά (ιδέα, εφεύρεση, έκφραση ή λογοτεχνική 

δημιουργία, μοναδικό όνομα, επιχειρηματική μέθοδος, χημική φόρμουλα, 

διαδικασία προγραμματισμού υπολογιστών, κ.α.)

Υπάρχει μια αυξημένη κατανόηση στην 

βιβλιογραφία για το ότι οι σημαντικές 

διαδικασίες προστιθέμενης αξίας στις 

επιχειρήσεις είναι η παραγωγή και 

συγκέντρωση γνώσης. Οι ευρεσιτεχνίες, τα 

δικαιώματα σχεδίων, τα κατατεθέντα 

σήματα, η επωνυμία (brand name), τα συμβόλαια κ.α. αντιπροσωπεύουν 

συσσωρευμένη γνώση.

Οι ευρεσιτεχνίες, κατ’ αρχήν, συνιστούν, ίσως το πλέον χαρακτηριστικό 

στοιχείο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Όταν μια επιχείρηση κάνει μια αίτηση 

για απόδοση/ αναγνώριση ευρεσιτεχνίας, σημαίνει πως έχει συγκεντρώσει 

γνώση την οποία θεωρεί ως πόρο με εμπορική προοπτική. Η μελέτη WIPO 

(2000) δείχνει κάποιες απόψεις της νορβηγικής αγοράς γνώσης, 

εξερευνώντας το ποσοστό των επιχειρήσεων που καταθέτουν αιτήσεις για 

απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Σε γενικούς όρους οι επιχειρήσεις στη

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης

36



Κριτική Επισκόπηση Μεθόδων Αποτίμησης Άθλου Ενεργητικού

σ' αυτή τη χώρα τείνουν να είναι λιγότερο ενεργές από άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες στην προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, ένα πρόβλημα που 

μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη αναγνώρισης και τυποποίησης των άϋλων 

πόρων. Οι πρακτικές αποτίμησης των άϋλων πόρων θα μπορούσαν λοιπόν 

να συνεισφέρουν στην αποθεματοποίηση τους από τις επιχειρήσεις.

Δυστυχώς, οι ευρεσιτεχνίες (ή πατέντες όπως είναι ευρέως γνωστές) 

κατασπαταλώνται από τις επιχειρήσεις, οι οποίες ενώ επενδύουν στην 

ανάπτυξη τεχνολογίας, στη συνέχεια αξιοποιούν μόνο ένα μέρος της, 

αφήνοντας το υπόλοιπο ανενεργό. Οι ανενεργές ευρεσιτεχνίες αποτελούν 

χαμένη αξία σε άϋλους πόρους για την επιχείρηση.

Ο Stewart (1994, Fortune, σελ. 29 - 30) αναφέρει πως η μεγάλη εταιρία Dow 

Chemical εντόπισε το πρόβλημα αυτό και προσέλαβε τον Gordon Petrash ως 

διευθυντή διαχείρισης άϋλων πόρων, σε μια προσπάθεια αξιοποίησης των 

περίπου 29.000 (!) ευρεσιτεχνιών που άνηκαν στην εταιρία. Όπως είπε ο 

Petrsh «Οι ευρεσιτεχνίες δεν είναι η μοναδική μορφή άύλων πόρων αλλά είναι 

οι ευκολότεροι στο να μετρηθούν». Ο Petrash ανακάλυψε έκπληκτος πως η 

Dow Chemical αξιοποιούσε λιγότερες από τις μισές ευρεσιτεχνίες της. 

Επιπρόσθετα, εκτός του ότι κάποιες από αυτές τις ανενεργές πατέντες είχαν 

δυνητική αξία εκατομμυρίων, η διατήρηση τους επιβάρυνε την εταιρία με 

σημαντικά οικονομικά ποσά. Μόνο από την συστηματική διαχείριση και 

οργάνωση σε χαρτοφυλάκια των ευρεσιτεχνιών, ο Petrash μπόρεσε να 

εξοικονομήσει για την εταιρία πέραν του ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε 18 

μήνες.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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Οι επωνυμίες (brand names) είναι σημαντικοί οικονομικοί πόροι για πολλές 

επιχειρήσεις παρόλο που επίσης δεν αναγνωρίζονται πάντα ως τέτοιοι από το 

λογιστικό σύστημα. Στο παρελθόν έχει επιβεβαιωθεί η θετική συνεισφορά των 

brand names στην αξία αγοράς μιας απιχείρησης από μελετητές (Barth και 

συν., 1998) με τη χρήση τιμών brand names που δημοσιεύτηκαν στο 

περιοδικό Financial World το 1998.

Η μεγάλη σημασία των επωνυμιών για την αξία μιας επιχείρησης δεν 

προέρχεται τόσο από την επιτυχημένη ονομασία τους όσο από τη συνέργια 

των τριών αναφερθείσων συνιστωσών του άϋλου ενεργητικού (Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο, Οργανωσιακό Κεφάλαιο , Κεφάλαιο Εξωτερικών Σχέσεων). Παίρνει 

δε πολύ χρόνο ώσπου μια επωνυμία να αποκτήσει μεγάλη αξία.

Η μεγάλη σημασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας διαφαίνεται και από τα οφέλη 

που αποκομίζει ένας οργανισμός όταν την κατοχυρώνει νομικά:

> Βοηθά στη δημιουργία ενός brand name και αποτρέπει άλλους από τη 

χρήση και αποκόμιση οφέλους από αυτό.

> Η κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζει το χρόνο, την 

προσπάθεια και τα χρήματα που έχουν διατεθεί για τη δημιουργία της.

> Νομικά, η κατοχύρωση παρέχει δικαιώματα μονοπωλίου, τουλάχιστον 

για κάποια χρονική περίοδο, πάνω στην πνευματική ιδιοκτησία.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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> Επιτρέπει τον περιορισμό και την απαίτηση αποζημίωσης από 

παραβάτες που χρησιμοποιούν παράνομα την πνευματική ιδιοκτησία.

> Διατηρεί τα εμπορικά μυστικά εντός της επιχείρησης

> Η κατοχύρωση βοηθά στην αξιοποίηση της ανθρώπινης 

δημιουργικότητας, σκέψης και εφευρετικότητας, και υποστηρίζει την 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την ενίσχυση των οικονομικών 

οφελών για την επιχείρηση.

> Βοηθά στην διατήρηση του πνεύματος καινοτομίας εντός μιας 

επιχείρησης.

Η καθιέρωση αποδεκτών προτύπων μέτρησης της πνευματικής ιδιοκτησίας 

ειδικότερα, αλλά και των τριών συνιστωσών του άϋλου ενεργητικού, μπορεί 

επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις μέσω του εξωτερικού τους 

περιβάλλοντος, αφού η καλύτερη εικόνα των άϋλων πόρων σε τράπεζες και 

άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς θα βελτιώσει την αντιμετώπιση τους 

στο θέμα της χρηματοδότησης αυτών των επιχειρήσεων. Αυτό θα συμβεί διότι 

τα νέα συστήματα μέτρησης θα δίνουν μια σαφή εικόνα σχετικά με την 

δυνητική δημιουργία οικονομικής αξίας για την επιχείρηση από τους άϋλους 

πόρους που διαθέτει. Οι επενδυτές θα γνωρίζουν γιατί η χρηματοοικονομική 

αξία της επιχείρησης είναι μεγαλύτερη από τη λογιστική της αξία και θα 

μπορούν να λαμβάνουν ορθότερες αποφάσεις. Οι μέθοδοι και τα μοντέλα 

μέτρησης του άϋλου ενεργητικού εξετάζονται στο επόμενο κεφάλαιο.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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Κεφάλαιο 3: Μέθοδοι και Μοντέλα Μέτρησης του άθλου ενεργητικού

3.1 Γενικά

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εκτενής αναφορά διαφορετικών μεθόδων και 

πρακτικών προσέγγισης του θέματος της αποτίμησης των άθλων πόρων, η 

σημασία των οποίων παρουσιάστηκε στο 2° κεφάλαιο.

Οι περισσότεροι μελετητές αντιμετωπίζουν το θέμα σφαιρικά, χωρίς να 

διαχωρίζουν τους άϋλους πόρους στις επιμέρους κατηγορίες τους, όπως το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, το οργανωσιακό κεφάλαιο και το κεφάλαιο σχέσεων. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι ήδη πολύ δύσκολο να απομονωθεί και να 

αξιολογηθεί η αξία των άϋλων πόρων ακόμα και ως σύνολο σε ένα 

οργανισμό, πόσο μάλλον να απομονωθούν οι επιμέρους κατηγορίες τους. 

Παρόλα αυτά, κάποιοι μελετητές προσπαθούν να προσεγγίσουν επιμέρους 

συνιστώσες των άϋλων πόρων όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο, 

παρουσιάζοντας μια ποικιλία προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν εμπειρικές 

μεθόδους, μαθηματικές και στατιστικές διαδικασίες και προσπάθειες 

διατύπωσης κάποιων γενικά αποδεκτών αρχών αποτίμησης.

Μεταπτυχιακός Φοπητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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Παρακάτω εξετάζονται οι σπουδαιότερες από τις προταθείσες μεθόδους 

αποτίμησης των άϋλων πόρων, τόσο ως σύνολο όσο και ως αποτίμηση των 

επιμέρους συνιστωσών αυτών.

3.2 Αποτίμηση των άϋλων πόρων χρησιμοποιώντας την οικονομική 

έννοια της συνάρτησης παραγωγής (Production Function)

Οι Gu και Lev (2003) παρουσιάζουν μια προσέγγιση στην αποτίμηση των 

άϋλων πόρων η οποία βασίζεται στην οικονομική έννοια της «συνάρτησης 

παραγωγής» (production function), σύμφωνα με την οποία η οικονομική 

απόδοση μιας επιχείρησης καθορίζεται από τρεις διαφορετικές κατηγορίες 

πόρων: τους φυσικούς (physical), τους οικονομικούς (financial) και τους 

άϋλους (Intangible or Knowledge assets) πόρους.

Η μεθοδολογία βασίζεται στην ακόλουθη σχέση:

Οικονομική Απόδοση = α X Φυσικοί Πόροι + β X Οικονομικοί Πόροι + 

γ X Άϋλοι πόροι

όπου τα α, β και γ αντιπροσωπεύουν τους συντελεστές συνεισφοράς μιας 

μονάδας πόρου στην απόδοση της επιχείρησης. Αυτή η διατύπωση 

προέρχεται από την κλασσική θεωρία ανάπτυξης στα οικονομικά (Solow, 

1956, 1957).

Μεταπτυχιακός Οοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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Ένα σημαντικό συστατικό στην προσέγγιση αυτή είναι ο καθορισμός της 

οικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης ως ένα άθροισμα παρελθόντων (an 

aggregate of past core earnings) και μελλοντικών κερδών. Μια μέτρηση που 

βασίζεται μόνο στα παρελθόντα κέρδη πιθανώς χάνει την ουσία της αξίας των 

άϋλων πόρων, δηλαδή τη δημιουργία μελλοντικής αξίας, δεδομένου ότι η αξία 

που προσδίδουν στην επιχείρηση οι πόροι αυτοί έχει μακροχρόνιο μάλλον 

παρά βραχυχρόνιο ορίζοντα. Από την άλλη, τα παρελθόντα κέρδη 

συμπεριλαμβάνονται στη μέτρηση διότι μπορούν να επικυρώσουν (validate) 

την πιθανότητα δημιουργίας μελλοντικών κερδών από το άϋλο ενεργητικό. Οι 

Gu και Lev θεωρούν πως ένας μέσος όρος των παρελθόντων και μελλοντικών 

κερδών, τα λεγάμενα κανόνι κοποι η μένα κέρδη (normalized earnings) 

αποτελούν ένα καλύτερο τρόπο μέτρησης της οικονομικής απόδοσης της 

επιχείρησης από ό,τι είναι από μόνα τους τα παρελθόντα και τα μελλοντικά 

κέρδη.

Αφού έχει καθοριστεί η απόδοση της επιχείρησης, το επόμενο βήμα είναι η 

μέτρηση των οδηγών της, δηλαδή των τριών κύριων ομάδων πόρων. Οι αξίες 

των φυσικών (περιουσία, κτίρια και εξοπλισμός) και οικονομικών (μετρητά, 

μετοχές, ομόλογα κ.τ.λ) πόρων προέρχονται από τους ισολογισμούς των 

επιχειρήσεων (με προσαρμογή του ιστορικού κόστους στο παρόν). Η 

προέλευση της τρίτης ομάδας, των άϋλων πόρων, αποτελεί ουσιαστικά τη 

λύση της εξίσωσης με άγνωστο θέτοντας τους ως άγνωστο και υπολογίζοντας 

τις μεταβλητές α και β.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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Οι συνεισφορές των δύο αυτών ομάδων πόρων πολλαπλασιασμένες με τις 

τιμές τους και μετά αφαιρούμενες από την υπολογισμένη οικονομική απόδοση 

της επιχείρησης δίνουν τη συνεισφορά των άϋλων πόρων, η οποία ορίζεται 

ως «κέρδη που προέρχονται από τους άϋλους πόρους» (intangibles - driven 

earnings).

Η διαδικασία μέτρησης των άϋλων πόρων παρουσιάζεται γραφικά στο σχήμα 

που ακολουθεί.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Τσπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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Figure 1

INTANGIBLE ASSETS

1

Normalized Earnings

Subtract:

Subtract: Return on
Financial Assets

Equal:

i
Capitalize: Intangible Capital

Η ομάδα των Abowd και Haltiwanger (2002), χρησιμοποιώντας μια παρόμοια 

προσέγγιση με αυτή των Gu και Lev (2003), επιδίωξε να δώσει απαντήσεις 

όσον αφορά στην αποτίμηση μιας από τις διαστάσεις που απαρτίζουν τους

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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άϋλους πόρους, το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η ομάδα αυτή εντοπίζει πως η 

σχέση ανάμεσα στις εξόδους και εισόδους ενός συστήματος (όπου σύστημα 

μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός) περιγράφεται περιληπτικά από την 

προσέγγιση της πρότυπης συνάρτησης παραγωγής, μια προσέγγιση που 

μοιάζει με αυτή των Gu και Lev που έχει αναφερθεί πιο πάνω. Μια σαφής 

αναγνώριση του ανθρώπινου κεφαλαίου και των άϋλων πόρων ενισχύει αυτή 

τη συνάρτηση στην ακόλουθη προδιαγραφή μιας εντατικής συνάρτησης 

παραγωγής:

y» =

(2)

όπου yjt είναι η απόδοση ανά εργάτη για την εταιρία j στον χρόνο t, το KT]t 

είναι το υλικό φυσικό κεφάλαιο ανά εργάτη, το Κ', είναι το άϋλο κεφάλαιο ανά 

εργάτη και το Η , αντιπροσωπεύει μετρήσεις της κατανομής του ανθρώπινου 

κεφαλαίου στους εργάτες της εταιρίας.

Η μελέτη της ομάδας παρέχει μια παρουσίαση αυτών των μεθόδων μέτρησης 

και καταγράφει σημαντική συνάφεια με προηγούμενες μετρήσεις που έγιναν 

από τους Jorgenson, Gollop και Fraumeni (1987) και συνεπακόλουθες 

σχετικές εργασίες. Επεκτείνει αυτές τις μεθόδους σε βαθμό που τους 

επιτρέπει να ποικίλουν εντός και ανάμεσα σε επιχειρήσεις με τον ίδιο τρόπο 

που άλλες είσοδοι και αποτελέσματα μπορεί να ποικίλουν. Επιπρόσθετα η 

ομάδα εξέτασε διαφορετικές απόψεις του ανθρώπινου κεφαλαίου όπως η

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης
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καθαρή ικανότητα (pure skill), εμπειρία και μια περιληπτική μέτρηση 

(summary measure), και βρήκε διαφορές στις κατανομές τους. 

Χρησιμοποίησε τον πλούτο των στοιχείων και συγκεκριμένα την κατανομή του 

ανθρώπινου κεφαλαίου σε επίπεδο επιχείρησης για να συλλάβει σχετικές 

απόψεις διαφορών σε επίπεδο επιχείρησης σε οργανωσιακό κεφάλαιο και 

πρακτικές χώρου εργασίας.

Τα προκαταρτικά αποτελέσματα, τα οποία προέκυψαν από την εξέταση της 

σχέση ανάμεσα στην παραγωγικότητα, την αξία αγοράς και το ανθρώπινο 

κεφάλαιο είναι πολύ ενδιαφέροντα. Η ομάδα ανακάλυψε θετικές σχέσεις 

ανάμεσα στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την παραγωγικότητα σε μικροσκοπικό 

επίπεδο που διαφέρουν ανάλογα με την συνιστώσα του ανθρώπινου 

κεφαλαίου που χρησιμοποιείται. Οι πλέον ικανοί εργαζόμενοι σε όρους των 

προσεγγίσεων των επιδράσεων ατόμου έχουν ένα δυσανάλογα θετικό 

αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και οι λιγότερο ικανοί εργαζόμενοι έχουν μια 

δυσανάλογα αρνητική επίδραση στην παραγωγικότητα. Επίσης βρίσκει ότι το 

ανθρώπινο κεφάλαιο σχετίζεται επίσης με την αξία αγοράς μετά τον έλεγχο 

για φυσικό κεφάλαιο. Προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι η συνιστώσα 

της ικανότητας που περιλαμβάνει μη ορατούς (unobservable) παράγοντες 

που σχετίζεται περισσότερο με την αξία αγοράς.
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3.3 Αποτίμηση άϋλων πόρων που βασίζεται στο κόστος (Cost - based 

valuation ή Cost Approach Model)

Οι Iversen και Kaloudis (2002), καθώς και οι King και Henry(1999) μελετούν 

τη μέθοδο αυτή , κατά την οποία γίνεται μια αξιολόγηση της πραγματικής 

αξίας των άϋλων πόρων οι οποίοι μπορεί ή όχι να περιλαμβάνονται στις 

παραδοσιακές οικονομικές αναφορές.

Η μέθοδος αποτίμησης με βάση το κόστος δείχνει την έμμεση σχέση ανάμεσα 

στο κόστος και την αξία. Επικεντρώνεται στις δυνατότητες υποκατάστασης 

αντίστοιχα του κόστους και της τιμής ισορροπίας της ζήτησης και της 

προσφοράς. Η μέθοδος περιλαμβάνει δύο μετρήσεις: αρχίζει με μια μέτρηση 

του κόστους και τελειώνει με μια μέτρηση της αξίας.

Η μέτρηση του κόστους των άϋλων πόρων χωρίζεται στην επιμέρους μέτρηση 

των εξής:

- Κόστος υλικών (συνήθως μικρό για άϋλους πόρους π.χ. δισκέτες ή υλικά 

σχεδιασμού).

- Κόστος εργατικών (μισθοί, αποζημιώσεις)

- Γενικά έξοδα (π.χ. εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, διοικητικά έξοδα, 

γραμματειακή υποστήριξη κ.α.).

- Κέρδος ανάπτυξης των άϋλων πόρων (η αναμενόμενη απόδοση της 

ανάπτυξης άϋλων πόρων από το προσωπικό που αναλαμβάνει αυτό το 

έργο).
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- Κίνητρο επένδυσης (το οικονομικό κίνητρο για να εισέλθει ο επενδυτής 

στην διαδικασία ανάπτυξης των άϋλων πόρων).

Η μέτρηση της αξίας αφορά στην αναγνώριση και ποσοτικοποίηση όλων των 

μετρήσεων απαξίωσης (obsolescence nneasures). Για να γίνει μια 

προσέγγιση της αξίας των άϋλων πόρων, η ποσοτικοποίηση αυτή πρέπει να 

αφαιρεθεί από το κόστος ανάπτυξης των άϋλων πόρων. Υπάρχουν τέσσερα 

είδη απαξίωσης που πρέπει να αναλύονται (Reilly, Schweichs, 1998): Η 

φυσική επιδείνωση (Physical deterioration), η λειτουργική απαξίωση 

(functional obsolescence), η τεχνολογική απαξίωση (Technological 

obsolescence) και η οικονομική απαξίωση (economic obsolescence). Για 

τους άϋλους πόρους συνήθως δεν εφαρμόζεται η φυσική επιδείνωση, ενώ οι 

υπόλοιπες τρεις μορφές απαξίωσης περιγράφονται ως εξής:

- Λειτουρνική απαξίωση: Με την πάροδο του χρόνου, οι άϋλοι πόροι είναι 

λιγότεροι ικανοί να επιτελέσουν τις συγκεκριμένες λειτουργίες για τις 

οποίες αναπτύχθηκαν.

- Τεχνολονική απαξίωση: Η λειτουργία για την οποία αναπτύχθηκε ένας 

άϋλος πόρος μπορεί να χάσει την αξία της μέσα από μια τεχνολογική 

αλλαγή.

- Οικονουική απαξίωση: Εξωτερικοί λόγοι, θέματα τοποθεσίας ή λόγοι 

οικονομικής φύσεως οδηγούν σε μια μείωση της αξίας των άϋλων πόρων.

Η μέθοδος αποτίμησης με βάση το κόστος είναι πιο πολύ εφαρμόσιμη όταν 

υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία για το κόστος δημιουργίας των
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άϋλων πόρων. Αυτό συμβαίνει συνήθως στις περιπτώσεις νέων τεχνολογιών 

ή λογισμικού.

3.4 Μέθοδοι αποτίμησης με βάση την χρηματιστηριακή αξία των 

επιχειρήσεων (Market valuation methods ή Market Capitalization model)

Με την μέθοδο αυτή ασχολήθηκαν οι Iversen και Kaloudis (2002), Cummins 

(2002), Van Buren(1999) και King και Henry (1999). Η αποτίμηση άϋλων 

πόρων με βάση την χρηματιστηριακή αξία των επιχειρήσεων έχει ως γενική 

ιδέα τον προσδιορισμό της αξίας που δίνει η χρηματιστηριακή αγορά σε μια 

επιχείρηση και να την συγκρίνει με την αξία της επιχείρησης όπως αυτή 

παρουσιάζεται στον ισολογισμό της. Οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα στις δύο 

αυτές αξίες αποδίδεται στους άϋλους πόρους, οι οποίοι δεν γίνονται 

αντιληπτοί από τα παραδοσιακά συστήματα λογιστικής. Δηλαδή:

Αξία Άύλων Πόρων = Χρηματοοικονομική Αξία επιχ/σης- Λογιστική αξία

αυτής

Η μέθοδος αυτή θεωρεί πως η συνολική αξία μιας επιχείρησης καθορίζεται 

από την αξία της στην χρηματιστηριακή αγορά. Έτσι υπολογίζει τη διαφορά 

ανάμεσα στην χρηματιστηριακή της κεφαλαιοποίηση (Market Capitalization) 

και τη λογιστική της αξία (Book Value). Το αποτέλεσμα είναι μια προσέγγιση 

της συνολικής αξίας της επιχείρησης σε άϋλους πόρους. Για παράδειγμα η 

αξία αγοράς της Enron ήταν 80 δισεκατομμύρια δολάρια και η λογιστική της
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αξία (Book Value) ήταν 12 δισεκατομμύρια, άρα οι άϋλοι της πόροι ήταν 68 

δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόσφατες αποκαλύψεις όμως δείχνουν πως η αξία 

αυτή των άϋλων πόρων της Enron ήταν πολύ υπερτιμημένη από τη 

χρηματιστηριακή αγορά.

Υπό μια ευρύτερη προοπτική, η κατάρρευση του δείκτη NASDAQ 100 

αμφισβητεί επίσης την μέθοδο. Με την προσέγγιση αυτή οι άϋλοι πόροι της 

Yahoo! είχαν πριν δύο χρόνια αξία 100 δισεκ. δολάρια και σήμερα έχουν 

πέσει στο 1/10 της αξίας αυτής, γεγονός που δείχνει πως η κεφαλαιαγορά 

μπορεί να παραπλανηθεί/ εξαπατηθεί (“Stock Markets can be fooled”).

Εντούτοις η μέθοδος αυτή είναι πολύ χρήσιμη για τη δημιουργία σημείων 

αναφοράς μετρήσεων στην βιομηχανία. Δίνει την οικονομική αξία των άϋλων 

πόρων και για το λόγο αυτό είναι χρήσιμη για αποτιμήσεις χρηματιστηριακής 

αξίας (stock market valuations) και υπολογισμούς εξαγοράς (acquisition 

calculations).

3.5 Μέτρηση της αξίας των άϋλων πόρων μιας επιχείρησης με βάση τη 

δυνατότητα της να ενσωματώνει νέα γνώση

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην υπόθεση πως η δυνατότητα ενσωμάτωσης 

νέας γνώσης από μια επιχείρηση της προσδίδει αξία σε άϋλους πόρους. Οι 

Nesta και Saviotti (2003) υποθέτουν πως η συνολική αξία της επιχείρησης V 

δίνεται από την εξίσωση που ακολουθεί:
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(Ο

όπου C είναι οι συμβατικοί πόροι της επιχείρησης και IR οι άϋλοι πόροι. Η 

εξίσωση (1) αναφέρει πως η αξία αγοράς της επιχείρησης η, η=1,..,Ν, στο 

χρόνο t, t=1,..,T, εξαρτάται από το σταθμισμένο άθροισμα των συμβατικών 

πόρων της C και των άϋλων πόρων IR. Οι φυσικοί και άϋλοι πόροι της 

επιχείρησης αποτιμούνται στην τιμή q όπως παρακάτω:

Υ,« = Λ - Π f · R* ■ exp(uΛ) (2)

όπου Α είναι μια σταθερά, Π και R είναι τα κέρδη και οι βαθμοί έρευνας και 

ανάπτυξης της επιχείρησης αντίστοιχα.

Στην εξίσωση (1) εισάγονται μεταβλητές αποθέματος ενώ στη (2) μεταβλητές 

ροής, οι οποίες αντανακλούν τρέχουσα κερδοφορία και επενδύσεις σε έρευνα 

και ανάπτυξη. Ο όρος u είναι μια ετήσια διαταραχή ή σφάλμα.

Ενώ η παρουσίαση, ερμηνεία και μέτρηση των συμβατικών πόρων είναι 

σχετικά άμεση, για τους άϋλους πόρους χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Το 

βασικό μοντέλο στη μελέτη βλέπει την τρέχουσα αξία της επιχείρησης ως 

εξής:

+7-A'J (3a)
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όπου Κ είναι μια μέτρηση του αποθέματος γνώσης της επιχείρησης, 

ζυγισμένη με κάποιο ρυθμό απαξίωσης της.

Εναλλακτικά κάποιος μπορεί να υποστηρίξει πως στις έντονα καινοτομικές 

επιχειρήσεις, ένα πιο ενσωματωμένο απόθεμα γνώσης δίνει υψηλότερα 

επίπεδα καινοτομίας έτσι ώστε η αξία των άϋλων πόρων της επιχείρησης 

γίνεται:

(3b)

όπου το I είναι μια μέτρηση της ενσωμάτωσης της γνώσης. Η εξίσωση (3b) 

δείχνει πως η χρηματιστηριακή αποτίμηση της επιχείρησης εξαρτάται 

αποκλειστικά από τον τρόπο συνδυασμού του τεχνολογικού χαρτοφυλακίου 

της.

Ενώ μπορεί να βρεθούν λόγοι για το ότι η ενσωμάτωση της γνώσης 

(knowledge integration) είναι οικονομικά πολύτιμη, μια ίσως πιο ρεαλιστική 

παρουσίαση της χρηματιστηριακής αξίας της επιχείρησης είναι:

: ί/u: τΟ ' Κ■ ■ Iα (3c)

Η εξίσωση αυτή δείχνει πως η χρηματιστηριακή αποτίμηση της επιχείρησης 

εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο απόθεμα γνώσης της και την 

ενσωμάτωση (integration).
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Μια πιο εξεζητημένη εναλλακτική λύση είναι η παρουσίαση του αποθέματος 

γνώσης της επιχείρησης ως εξής:

όπου ί είναι ο λογάριθμος μιας ποσοτικής μέτρησης της ενσωμάτωσης 

γνώσης και k είναι ο λογάριθμος μιας μέτρησης του αποθέματος γνώσης της 

επιχείρησης. Η εξίσωση (4a) δείχνει πως η σχετική αξία μιας μονάδας γνώσης 

μπορεί να ποικίλει σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από το πώς ενσωματώνεται 

η γνώση εντός της επιχείρησης.

Η εξίσωση (4b) υπονοεί πως οι μέτοχοι βλέπουν τους άϋλους πόρους της 

επιχείρησης ως ένα απόθεμα γνώσης, στο οποίο διαφορετικά τμήματα 

γνώσης παίζουν ένα σημαντικό αλλά δευτερεύοντα ρόλο. Εναλλακτικά μπορεί 

να υποτεθεί πως οι επενδυτές βλέπουν το επίπεδο ενσωμάτωσης της γνώσης 

σε μια επιχείρηση, και πως η εξίσωση (4b) υποδηλώνει πως εκτός από αυτό 

βλέπουν και το απόθεμα γνώσης. Η εξίσωση (4c) δείχνει πως ένας δεδομένος 

βαθμός ενσωμάτωσης της γνώσης απλώνεται σε κάθε μονάδα κεφαλαίου και 

αποθέματος γνώσης.
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Με την αντικατάσταση της εξίσωσης (2) στις εξισώσεις (3a) έως (4c), τη 

διαίρεση δια Cit, τη λογαρίθμηση και χρησιμοποιώντας την προσέγγιση 

log(1+x) χ , έχουμε:

λ',,,/ . »
/ 1 Iff

* π ί i'tt X ~ ^ "Γ ^ */('' ~ ^ ^/ ν"ΛΓ#

r,„ +ό 1 λ + β πΆ, +A ■r„,+u„ι

Το ίδιο ισχύει για τα μοντέλα (4a) έως (4c):

ι — ν &ni/~L\,^u-Y··">/ + r I„, Kyr τβ·*„+ A·/;, +«„
1 nt / -irr

vw ~cm = tl + 7 A»r 1 "’/c + Γ ^ /T + P '<T ru + λ ' + M.»r/ '“.Of / V «i

v’«r -CMI =« + /■*,, +τ ■ i„ - +β ■ πα1 + A ·/·„, + un

(5a)

(5b)

(5c)

(6a)

(6b)

(6c)

όπου η εξαρτημένη μεταβλητή (ν - c) είναι ίση με το (λογάριθμο του) q του 

Tobin, και οι όροι γ, τ, β και λ είναι οι παράμετροι που πρέπει να 

υπολογιστούν. Στις εξισώσεις (3a) έως (4c) παρέχονται διαφορετικές 

παρουσιάσεις των άϋλων πόρων της επιχείρησης από διαφορετικά μοντέλα.

Ανάλογα με τους υπολογισμούς θα είναι δυνατό να φανεί: (1) Ποια 

αντιπροσώπευση των συνολικών πόρων της επιχείρησης υιοθετείται 

καλύτερα από τους επενδυτές και αν τα συμπεράσματα που εξάγονται 

αφορούν μόνο στο εκάστοτε μοντέλο ή σε όλα τα μοντέλα. (2) Αν η
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ενσωμάτωση γνώσης παρέχει στους μετόχους οικονομικώς πολύτιμες 

πληροφορίες.

3.6 Αποτίμηση ανθρώπινου κεφαλαίου από τους Venture Capitalists

Στο πεδίο της βιομηχανικής/ οργανωσιακής ψυχολογίας, η έρευνα για την 

Αποτίμηση Ανθρώπινου Κεφαλαίου άρχισε με την ανάγκη ταιριάσματος των 

ανθρώπων με τις δουλειές κατά την στρατιωτική βιομηχανική δόμηση στον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα πρώτα 30 χρόνια έρευνας στον τομέα αυτό ήταν 

σχεδόν αποκλειστικά επικεντρωμένα στην επιλογή ανθρώπων για τα χαμηλά 

ή μεσαία επίπεδα εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις (Campbell, Dunnette, 

Lawler & Weick, 1970). Πολύ λίγες μελέτες υπάρχουν οι οποίες εξετάζουν τις 

μεθόδους αξιολόγησης της ανώτατης διοίκησης (De Vries, 1993), και σχεδόν 

όλες περιορίζονταν σε μεγάλους παραδοσιακούς οργανισμούς όπως η AT&T 

(Howard & Bray, 1988), ενώ καμιά μελέτη δεν εξετάζει τις μεθόδους 

αξιολόγησης της ανώτατης διοίκησης κατά τη διερευνητική διαδικασία που 

διεξάγουν οι Venture Capitalists πριν καταλήξουν σε απόφαση για μια 

επένδυση.

Ο G.H. Smart (1998), στη διδακτορική διατριβή του διερευνά εις βάθος τις 

τακτικές και μεθόδους που οι Venture Capitalists αξιολογούν και αποτιμούν το 

ανθρώπινο κεφάλαιο με σκοπό να εξασφαλίσουν την όσο το δυνατό 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα της επένδυσης τους σε μια επιχείρηση ή μια 

καινούρια επιχειρηματική ιδέα. Ένα συστηματικό εργαλείο που
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χρησιμοποιείται από τους Venture Capitalists κατά την περίοδο ελέγχου της 

βιωσιμότητας μιας επένδυσης είναι η λεγάμενη «επιχειρηματική αποτίμηση» 

(Higgins, 1995). Η αποτίμηση αυτή αφορά σε προβλέψεις για μελλοντικές 

χρηματορροές και προσδιορισμό της σημερινής τους αξίας. Έτσι και η 

αποτίμηση ανθρώπινου κεφαλαίου αφορά σε προβλέψεις των μελλοντικών 

συμπεριφορών του ανθρώπινου κεφαλαίου και ο προσδιορισμός της 

σημερινής τους αξίας.

Οι τέσσερις κύριοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη από τους Venture 

Capitalists κατά την αξιολόγηση μιας επένδυσης είναι: 1) Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο, 2) Προϊόν, 3) Αγορά, 4) Χρήμα (ΗΡΜΜ Model, Human Capital, 

Product, Market, Money).

To ανθρώπινο κεφάλαιο είναι η κλίση του ατόμου ή μιας ομάδας ατόμου να 

επιδείξουν συμπεριφορές που προσδίδουν αξία σε ένα οργανισμό. Οι 

παράγοντες που αφορούν στο προϊόν είναι η τεχνολογία, το σχέδιο, οι 

πατέντες και η παραγωγή. Η αγορά είναι το εξωτερικό περιβάλλον ενός 

οργανισμού (Porter, 1985) δηλαδή οι πελάτες, οι ανταγωνιστές, οι διανομείς, 

οι τάσεις του κλάδου και η ανάπτυξη της οικονομίας. Τέλος η αξιολόγηση του 

χρήματος αφορά σε θέματα σχετικά με την οικονομική θέση της νέας 

επένδυσης (πόροι, υποχρεώσεις, μετοχικό κεφάλαιο, εισόδημα, έξοδα, 

χρηματορροές, μέγεθος κ.α.) και περιλαμβάνει επίσης τις ανάγκες κεφαλαίου, 

το κόστος του, τη δομή ιδιοκτησίας, νομικά θέματα και θέματα σχετικά με τη 

δυνατότητα της επιχείρησης να εξασφαλίσει χρηματοδότηση.
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Οι Venture Capitalists έχουν αυστηρές μεθόδους αποτίμησης του προϊόντος, 

της αγοράς και του χρήματος αλλά κανένα δομημένο μοντέλο αποτίμησης 

ανθρώπινου κεφαλαίου, παρά το σημαντικό ρόλο που αυτό παίζει, όπως έχει 

δειχθεί στη βιβλιογραφία. Η σημασία της σωστής μέτρησης της αξίας του 

ανθρώπινου κεφαλαίου δείχνεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Αντί κάποιου δομημένου τρόπου μέτρησης, οι Venture Capitalists 

χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού 

και μέσα από αυτές προσπαθούν να προσδιορίσουν αν αυτό το ανθρώπινο 

δυναμικό μπορεί να δημιουργήσει την αξία που απαιτείται για να πάρουν 

πίσω πολλαπλασιασμένο το κεφάλαιο που του εμπιστεύονται.

Μέχρι τώρα η γνώση και οι ικανότητες ήταν οι κύριες διαστάσεις της δομής 

του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η γνώση καθορίζεται ως ένα σώμα πληροφοριών
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που μπορεί να εφαρμοστεί για την εκτέλεση εργασιών (Heneman, 1994). Η 

γνώση αυτή δεν περιλαμβάνει τη λεγάμενη γνώση των διαδικασιών, η οποία 

στη μελέτη αυτή θεωρείται ικανότητα. Η ικανότητα αναφέρεται σε μια ορατή 

επάρκεια εκτέλεσης ενός συγκεκριμένου καθήκοντος.

Ένας από τους κύριους στόχους του G.H. Smart ήταν να συλλέξει εμπειρικά 

στοιχεία για να ανακαλύψει ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται από τους 

Venture Capitalists για αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού. Οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις είναι: ανάλυση 

εργασίας, βιογραφικά, διάφορα είδη συνεντεύξεων, δείγματα εργασίας, κέντρα 

αποτίμησης, συνεντεύξεις αναφοράς (reference reviews) και ψυχολογικά τεστ.

Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

αξιολόγησης ανθρώπων σε παραδοσιακούς οργανισμούς είναι η «ανεπίσημη, 

μη δομημένη συνέντευξη επιλογής» (informal, unstructured selection 

interview) - (Dipboye, 1994, Fear, 1990). Σύμφωνα με τους Heneman και 

Heneman (1994) η τυπική μη δομημένη συνέντευξη μπορεί να περιλαμβάνει 

ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Είναι μη προσχεδιασμένη.

• Είναι γρήγορη (κάτω από μια ώρα).

• Αποτελείται από ανεπίσημες ερωτήσεις (π.χ. πες μου κάτι για τον 

εαυτό σου).

• Περιέχει αφελείς ερωτήσεις (π.χ. τι είδους ζώο θα ήθελες να είσαι και 

γιατί).
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• Περιέχει πολύ στοχαστικές ερωτήσεις (π.χ. που βλέπεις τον εαυτό σου 

σε δέκα χρόνια).

• Το άτομα που κάνει τη συνέντευξη είναι απροετοίμαστο, όσον αφορά 

στη δομή που πρέπει να έχει η συνέντευξη.

• Το άτομα που κάνει τη συνέντευξη κάνει μια γρήγορη και τελική 

αποτίμηση του υποψηφίου.

Για πολλά χρόνια οι κοινωνιολόγοι θεωρούσαν άκυρες τις συνεντεύξεις αλλά 

από το 1988 άρχισε η κατηγοριοποίηση τους σε δομημένου και μη δομημένου 

τύπου (structured and unstructured interviews). Οι δομημένου τύπου 

συνεντεύξεις θεωρούνται από τους ερευνητές η πιο έγκυρη μέθοδος 

αξιολόγησης σε αντίθεση με τις μη δομημένου τύπου τις οποίες θεωρούν ως 

τη λιγότερο έγκυρη μέθοδο αξιολόγησης. Το συμπέρασμα αυτό 

υποστηρίχθηκε με στοιχεία από τους Wiesner και Cronshaw (1988), τους 

Wright, Lichtenfels και Pursell (1989) τους McDaniel και συν. (1994) και τον 

Dipboye (1994).

Η μέθοδος της δομημένης συνέντευξης συνήθως έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

• Γραπτή ανάλυση εργασίας για τις σημαντικές διαστάσεις ανθρώπινου 

κεφαλαίου που χρειάζονται για την επιτυχία της εργασίας.

• Ερωτήσεις που καλύπτουν αυτές τις διαστάσεις.

• Κοινό μοτίβο ερωτήσεων για όλους τους υποψηφίους.

• Καταγραφή του βαθμού στον οποίο ανταποκρίνεται ο κάθε υποψήφιος 

στα επιμέρους ζητούμενα.
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• Χρήση ικανών ατόμων διεξαγωγής της συνέντευξης και χρησιμοποίηση 

ομάδας αξιολογητών.

Υπάρχουν δύο συναφείς με τα προηγούμενα κατηγορίες αξιολόγησης : 

συνεντεύξεις προσανατολισμένες στο παρελθόν (past - oriented interviews) 

και δείγματα εργασίας (work samples). Οι πρώτες περιλαμβάνουν ερωτήσεις 

σχετικές με πραγματικές εμπειρίες και συμπεριφορές των ατόμων ή ομάδων 

κατά την εργασία τους στο παρελθόν. Τα δείγματα εργασίας περιλαμβάνουν 

υποθετικές ερωτήσεις σχετικά με το πώς θα αντιδρούσε και θα λειτουργούσε 

ένας υποψήφιος ή μια ομάδα σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Στα δείγματα 

εργασίας είναι πιθανώς πιο εύκολο να «προσποιηθεί» κάποιος αφού 

συνήθως η επιθυμητή από τον εξεταστή απάντηση είναι προφανής ενώ ο 

υποψήφιος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την ακρίβεια της 

απάντησης του αφού πρόκειται για πρόβλεψη. Όταν η μέθοδος δειγμάτων 

εργασίας χρησιμοποιείται για αξιολόγηση στελεχών ανώτερου επιπέδου από 

το βασικό τότε αλλάζει η ονομασία της και ονομάζεται κέντρο αξιολόγησης 

(assessment center) (Bray, 1964).

Μια μέθοδος που δεν εξετάζεται εμπειρικά στη βιβλιογραφία αλλά εμφανίζεται 

συχνά στην πράξη είναι η συνέντευξη αναφοράς (reference interview), όπου 

συζητούνται οι συμπεριφορές που έχει εμφανίσει ένα άτομο ή μια ομάδα στο 

παρελθόν με άτομα που υπήρξαν συνεργάτες τους. Αυτή η μέθοδος, όπως 

και οι συνεντεύξεις που βασίζονται σε παρελθοντικές εμπειρίες, φαίνεται να 

παρουσιάζει καλό βαθμό πρόβλεψης της μελλοντικής απόδοσης των ατόμων.
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Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και με την παρουσία περισσότερων του ενός 

εξεταστών στις συνεντεύξεις.

Μια άλλη μέθοδος μέτρησης των προσωπικών χαρακτηριστικών είναι τα 

ψυχολογικά τεστ, παρόλο που για την αξιολόγηση ανώτερης διοίκησης μπορεί 

να αποδειχτούν προβληματικά σε βαθμό που μπορεί να στοιχίσει την διακοπή 

της συνεργασίας, αν η διοίκηση ή ο επιχειρηματίας θεωρήσουν τις ερωτήσεις 

πολύ αδιάκριτες ή ενοχλητικές. Έτσι αυτή η μέθοδος δεν είναι τόσο εύκολα 

εφαρμόσιμη από τους Venture Capitalists.

Είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερες διαστάσεις του ανθρώπινου

κεφαλαίου από τις γνώσεις και τις ικανότητες (Becker, 1964). Οικονομολόγοι

σαν τον Becker δεν έχουν συμπεριλάβει διαστάσεις του ανθρώπινου

κεφαλαίου όπως τα κίνητρα, οι αξίες του ατόμου και η οργανωσιακή

κουλτούρα. Αυτές οι διαστάσεις δεν ανακαλύφθηκαν από τη μελέτη αλλά 

αναγνωρίζονται μέσα από τα ευρήματα της.

Από όλα όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα αυτή, ο Smart (2003) διατυπώνει 

ένα αναθεωρημένο μοντέλο του ανθρώπινου κεφαλαίου, το οποίο είναι:

Ανθρώπινο Κεφάλαιο μιας επένδυσης = /'[(k.s,a,m.v.n) ι (c)].

Όπου k=Yvd^, s= ικανότητες, a= δυνατότητες, m= κίνητρα, ν= ατομικές 

αξίες, η= δίκτυο και c= οργανωσιακή κουλτούρα
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Όπως έχει προαναφερθεί, η γνώση είναι ένα σώμα πληροφορίας που μπορεί 

να εφαρμοστεί άμεσα στην εκτέλεση εργασιών (Heneman & Heneman, 1994). 

Οι ικανότητες είναι μια μη ορατή επιδεξιότητα στην εκτέλεση μιας εργασίας. Οι 

δυνατότητες είναι οι θεμελιώδεις ικανότητες εκτέλεσης μιας εργασίας 

(Heneman & Heneman, 1994). Τα κίνητρα αναφέρονται στην έκταση στην 

οποία ένα άτομο ωθείται στην εκτέλεση εργασιών. Η ατομικές αξίες είναι οι 

προτιμήσεις που έχουν οι άνθρωποι σχετικά με την εργασία τους και τα δίκτυα 

είναι οι επαγγελματικές σχέσεις που κατέχει και αναπτύσσει κάθε άτομο. Η 

οργανωσιακή κουλτούρα επηρεάζει την κλίση των ατόμων να επιδείξουν 

συμπεριφορές που αποδίδουν ή όχι αξία σε μια επιχείρηση. Όλα αυτά τα 

στοιχεία παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί.

Dimensions of Human Capital
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Το περιεχόμενο της ενότητας αυτής παρουσιάζει μια ασάφεια ως προς το 

πώς μπορεί να μετρηθεί με την αντιμετώπιση αυτή η αξία του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, αφού οι μέθοδοι που αναφέρθηκαν, και χρησιμοποιούνται από 

τους Venture Capitalists, δεν δίνουν άμεσες οικονομικές αξίες αλλά πιο πολύ 

μια ποιοτική εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει όμως να ληφθεί 

υπόψη το γεγονός ότι με τις αξιολογήσεις αυτές οι Venture Capitalists 

εμπιστεύονται τεράστια κεφάλαια σε κάποιους από τους ανθρώπους που 

αξιολογούν, και αυτό σημαίνει πως μέσα από τις αξιολογήσεις διαβλέπουν την 

οικονομική αξία που δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν οι άνθρωποι αυτοί 

χάρη στα χαρακτηριστικά που επιδεικνύουν. Αυτή η οικονομική αξία όμως 

αποτελεί το Ανθρώπινο κεφάλαιο. Θα μπορούσε κάποιος λοιπόν με την 

κατάλληλη φόρμουλα να μεταφράζει σε οικονομικά μεγέθη τα ποιοτικά 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των ανθρώπων από τους Venture Capitalists, 

προσεγγίζοντας την αξία που αντιπροσωπεύουν σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

3.7 Μοντέλο απόδοσης ανά πόρο άϋλου ενεργητικού (Return on Asset 

model)

Οι μέθοδοι που υπάγονται στην κατηγορία αυτή στοχεύουν στην εξαγωγή της 

οικονομικής αξίας για το σύνολο των άϋλων πόρων μιας επιχείρησης (Reilly, 

Schweihs, 1998). Έτσι περιλαμβάνουν μια σύγκριση του συντελεστή 

απόδοσης ανά πόρο (Return on Asset - ROA) της επιχείρησης με τον μέσο 

όρο του βιομηχανικού κλάδου στον οποίο ανήκει και πολλαπλασιάζουν τη 

διαφορά που προκύπτει με τους πραγματικούς πόρους της επιχείρησης για 

να προκύψει ένα ετήσιο μέσο όφελος από τους άϋλους πόρους. Διαιρώντας
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το μέσο αυτό όφελος με το μέσο κόστος κεφαλαίου (cost of capital) της 

επιχείρησης ή με ένα επιτόκιο εξάγεται η αξία των άθλων πόρων της 

επιχείρησης.

Όπως και η μέθοδος αποτίμησης άϋλων πόρων με βάση την χρηματιστηριακή 

αγορά των επιχειρήσεων, η μέθοδος απόδοσης ανά πόρο παρέχει οικονομική 

αποτίμηση των άϋλων πόρων. Έτσι είναι καλή για δημιουργία σημείων 

αναφοράς (benchmarking) εντός των βιομηχανικών κλάδων και βρίσκει 

εφαρμογή σε περίπου τις ίδιες περιπτώσεις, δηλαδή αποτιμήσεις στη 

χρηματιστηριακή αγορά και υπολογισμούς για εξαγορές/ συγχωνεύσεις.

3.8 Μέθοδος της συναλλακτικής αξίας των άϋλων πόρων (Market 

Approach Model)

Οι King και Henry (1999) αναφέρουν τη μέθοδο αυτή, όπου ο υπολογισμός 

της αξίας μιας συνιστώσας άϋλων πόρων προέρχεται από τη σύγκριση με μια 

παρόμοια συνιστώσα άϋλων πόρων που έχει πρόσφατα πωληθεί ή 

αποκτήσει σχετική άδεια. Άρα η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

συνιστώσες άϋλων πόρων όπου υπάρχουν παρόμοιες και αξιόπιστες 

συναλλαγές. Με διαθέσιμα δεδομένα συναλλαγών που εξαρτώνται έντονα 

από τον βιομηχανικό κλάδο, η μέθοδος θεωρείται η πιο άμεση, αντικειμενική 

και συστηματική προσέγγιση στην αποτίμηση της αξίας. Όμως, η συλλογή και 

επιλογή των σχετικών δεδομένων από συναλλαγές είναι αρκετά δύσκολη, ενώ 

τα δεδομένα πρέπει να τυγχάνουν ενδελεχούς διερεύνησης για διακρίβωση
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της απουσίας παραμορφώσεων που μπορεί να οφείλονται στις συνθήκες των 

συναλλαγών. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πιθανές παραμορφώσεις, τα 

δεδομένα πρέπει να προετοιμάζονται μέσα από μια συνεχή διαδικασία 

ανάλυσης, επιλογής, ξανά ανάλυσης, προσαρμογής κ.λ.π. Οι προσαρμογές 

της αξίας της συγκρίσιμης συναλλαγής γίνονται συνήθως με την εφαρμογή 

πολλαπλασίων τιμής. Για παράδειγμα, η αξία μιας συνιστώσας άϋλων πόρων 

μπορεί να προσαρμόζεται με τη συχνότητα χρήσης της, τις προοπτικές 

αγοράς της ή τις μονάδες παραγωγής.

Η μέθοδος προσέγγισης της αγοράς μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις 

αποτίμησης άϋλων πόρων για σκοπούς συναλλαγών έκδοσης αδειών, 

αντιδικιών, ή για συγκεκριμένους σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. Για 

άϋλους πόρους όπως οι συμφωνίες franchise, η ιδιόκτητη τεχνολογία, τα 

εμπορικά ονόματα και οι πατέντες, η μέθοδος προσέγγισης αγοράς είναι πολύ 

χρήσιμη ενώ, όπως ισχύει και για την μέθοδο αποτίμησης που βασίζεται στο 

κόστος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση άϋλων πόρων πριν την 

χρησιμοποίηση άλλων πιο κατανοητών μεθόδων αποτίμησης άϋλων πόρων.

3.9 Μέθοδος παραγωγής εισοδήματος από τους άϋλους πόρους 

(Income Approach Model)

Η μέθοδος προσέγγισης εισοδήματος είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος στην αποτίμηση άϋλων πόρων (Reilly, Schweihs, 1998) . Μπορεί να 

εφαρμοστεί σε μια μεγάλη ποικιλία τύπων και κατηγοριών άϋλων πόρων. Η 

μέτρηση της αξίας μελετά την παρούσα αξία του οικονομικού εισοδήματος
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που αναμένεται να παραχθεί από τους άϋλους πόρους, η οποία αθροίζεται 

για την υπόλοιπη αναμενόμενη διάρκεια. Η μέθοδος περιλαμβάνει τρεις κύριες 

συνιστώσες:

- Συνιστώσα του εισοδήματος (Income component).

- Συνιστώσα χρονικής περιόδου (Time period component).

- Συνιστώσα ρυθμού κεφαλαιοποίησης (Capitalization Rate component).

Η μέθοδος παραγωγής εισοδήματος από τους άϋλους πόρους 

χρησιμοποιείται κυρίως όταν υπάρχει ένα τεκμηριωμένο επιχειρηματικό 

σχέδιο ή μια πρόβλεψη των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων από 

τους άϋλους πόρους. Αυτή η μέθοδος γίνεται επίσης πιο ενδιαφέρουσα όταν 

τα λειτουργικά αποτελέσματα των άϋλων πόρων αναμένεται να διαφέρουν 

σημαντικά στο μέλλον από ότι στο παρελθόν. Όπως οι μέθοδοι με βάση το 

κόστος και τη συναλλακτική αξία των άϋλων πόρων έτσι και αυτή η μέθοδος 

συχνά χρησιμοποιείται για σκοπούς αντιδικιών όπως και για υπολογιστεί η 

αξία μιας συνιστώσας άϋλων πόρων πριν από τη χρησιμοποίηση άλλων πιο 

κατανοητών μεθόδων αποτίμησης άϋλων πόρων.

3.10 Μέθοδος άμεσης αποτίμησης του Κεφαλαίου της Γνώσης (Direct 

Intellectual Capital Model)

Η βασική ιδέα της μεθόδου αυτής είναι ο υπολογισμός της αξίας των άϋλων 

πόρων μέσα από την αναγνώριση των διάφορων συνιστωσών τους μέσα
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στην επιχείρηση. Αυτές οι συνιστώσες μπορεί να αποτιμηθούν είτε ξεχωριστά 

είτε ως μια μεταβλητή αθροίσματος. Ο υπολογισμός της αξίας που προκύπτει 

είναι σε οικονομικούς όρους. Πιο γνωστές μέθοδοι που υπάγονται στο είδος 

αυτό είναι η «Value Explorer» της KPMG , η «Inclusive Valuation 

Methodology» και η “Technology Broker".

1. Value Explorer

H “Value Explorer’ αναπτύχθηκε από την KPMG και μετρά την αξία των 

άθλων πόρων σε σχέση με τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (core 

competencies) της επιχείρησης. Η διαδικασία αποτίμησης περιλαμβάνει τρεις 

φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στην συγκέντρωση πληροφοριών και ιδεών για 

να καθοριστεί ένας αριθμός βασικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Στη 

δεύτερη φάση οι δυνάμεις των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που έχουν 

αναγνωριστεί μετρώνται ως προστιθέμενη αξία, ανταγωνιστικότητα, αντοχή 

και ευρωστία με τη χρήση checklist. Στην τρίτη φάση υπολογίζεται το μεικτό 

κέρδος αυτών των αποτελεσμάτων, στο οποίο συνεισφέρουν τα κύρια 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Τελικά η αξία των βασικών ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων υπολογίζεται παίρνοντας την καθαρά παρούσα αξία (net 

present value) για την περίοδο κατά την οποία είναι πολύτιμα τα βασικά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, διορθώνοντας με ένα παράγοντα που 

αντιπροσωπεύει την τρωτότητα των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η αξία 

των βασικών πλεονεκτημάτων που προκύπτει ισούται με την αξία του άϋλου 

ενεργητικού.

Μεταπτυχιακός Φοσητής: Μιχάλης Τσπακούδης (Α.Μ. M6AJ2)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης

67



Κριτική Επισκόπηση Μεθόδων Αποπ'μησης Αθλου Ενεργητικού

2. Inclusive Valuation Methodology

Η IVM είναι ένα πολυδιάσταστο λογιστικό σύστημα που σκοπό έχει να δείξει 

τη σχέση ανάμεσα στην αξία της επιχείρησης, το άϋλο ενεργητικό και 

οικονομικές μετρήσεις για να αποφέρει μια περιεκτική μέτρηση της αξίας της 

επιχείρησης. Χρησιμοποιεί τρεις κατηγορίες αξίας:

• Εσωτερική αξία (intrinsic value), η οποία μετράται από την εσωτερική 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

• Εξωγενής αξία (extrinsic value) η οποία μετράται από την 

αποτελεσματικότητα παράδοσης (delivery effectiveness) της 

επιχείρησης

• Συντελεστική αξία (Instrumental value), η οποία μετράται από 

επιδράσεις (impacts) του περιβάλλοντος της επιχείρησης και τα 

συνεπαγόμενα αποτελέσματα/ κέρδη (resulting awards).

Για να καταδειχθεί μια οικονομική αξία των άϋλων πόρων που προκύπτει από 

τις πιο πάνω κατηγορίες αξίας, τα κόστη που σχετίζονται με τους άϋλους 

πόρους αθροίζονται και συνδυάζονται με τα αποτελέσματα των κατηγοριών 

αξίας. Ο στόχος είναι να εξαχθεί μια ένδειξη σχετικά με τη συνολική αξία της 

επιχείρησης από την πρόσθεση της συνδυασμένη αξίας των άϋλων πόρων 

και των οικονομικών επιτευγμάτων της επιχείρησης στη μορφή των 

χρηματορροών της. Αυτές οι ενδεικτικές αξίες είναι περισσότερο σχετικές αξίες 

παρά απόλυτες αξίες.
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3. Technology Broker

Η μέθοδος αυτή μετρά την αξία των άθλων πόρων μιας επιχείρησης μέσα 

από μια διαγνωστική ανάλυση της επιχείρησης. Το υπόβαθρο της μεθόδου 

αυτής είναι ότι η αξία την οποία τοποθετεί ένας οργανισμός στο άϋλο του 

ενεργητικό εξαρτάται απόλυτα από τους στόχους του οργανισμού αυτού και 

την κατάσταση της αγοράς. Έτσι οποιαδήποτε αποτίμηση είναι 

προσανατολισμένη στον οργανισμό (organization -specific) και περιορισμένη 

χρονικά.

Η διαγνωστική ανάλυση βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο ορισμό που δηλώνει 

πως το άϋλο ενεργητικό αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες: πόροι αγοράς 

Market assets - brand names, πελάτες), ανθρωποκεντρικοί πόροι (human 

centered assets - συλλογική εμπειρία, δημιουργική ικανότητα και ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων), πόροι πνευματικής ιδιοκτησίας (intellectual property 

assets - copyright, ευρεσιτεχνίες κ.λ.π.) και πόροι υποδομής (infrastructure 

assets - τεχνολογίες, διαδικασίες κ.λ.π.). Αρχίζει με 20 ερωτήσεις που πρέπει 

να απαντηθούν για να συνθέσουν τον δείκτη άϋλου ενεργητικού (Intellectual 

capital indicator), ο οποίος εκφράζει το βαθμό στον οποίο πρέπει να 

επικεντρωθεί η επιχείρηση στην ενδυνάμωση του άϋλου της ενεργητικού. 

Μετά από αυτή την αρχική μέτρηση, αρχίζει η πραγματική μέτρηση, η οποία 

αποτελείται από 178 ερωτήσεις που τίθενται σε σχέση με τις κατηγορίες 

άϋλων πόρων που αναφέρθηκαν λίγο πιο πάνω. Η ποιοτική αξία που εξάγεται 

από τις απαντήσεις των ερωτήσεων πρέπει να μεταφερθεί σε μια χρηματική 

αξία χρησιμοποιώντας μια εκ των εξής μεθόδων (έχουν προαναφερθεί 

παραπάνω): Αποτίμηση άϋλων πόρων που βασίζεται στο κόστος, Μέθοδος
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1. Skandia Navigator

Ο Skandia Navigator αναπτύχθηκε από τον Leif Edvinsson (1993) για τον 

διεθνή χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό οργανισμό Skandia και βασίστηκε 

στην Balanced Scorecard (BSC) των Kaplan/ Norton. Όπως η BSC, είναι ένα 

ολιστικό μοντέλο γνωστοποίησης, με μια επικέντρωση όμως στους άϋλους 

πόρους, οι οποίοι ορίζονται ως το άθροισμα του ανθρώπινου κεφαλαίου 

(Human Capital), του κεφαλαίου των πελατών (Customer Capital) και του 

οργανωσιακού κεφαλαίου (Organizational Capital).

2 Intangible Assets Monitor

O Intangible Assets Monitor αναπτύχθηκε από τον Karl - Erik Sveiby (1988) 

και όπως o Skandia Navigator παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την 

Balanced Scorecard. Προτείνει ένα νοητό πλαίσιο που βασίζεται σε τρεις 

τομείς άθλων πόρων: Εξωτερική δομή (αντίστοιχο με το κεφάλαιο πελατών), 

εσωτερική δομή (αντίστοιχο με το οργανωσιακό κεφάλαιο) και ανθρώπινες 

ικανότητες (αντίστοιχο με το ανθρώπινο κεφάλαιο).

3. 1C - Index

Ο 1C - Index επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της δυναμικής των άϋλων 

πόρων. Σκοπεύει στο να παρέχει ένα δείκτη που να αντιπροσωπεύει όλους 

τους ετημέρους διαφορετικούς δείκτες, ο οποίος λαμβάνει υπόψη μια
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συσχέτιση των αλλαγών στους άϋλους πόρους με αλλαγές στην αγορά. 

Διακρίνει τέσσερις συνιστώσες άθλων πόρων: το κεφάλαιο σχέσεων 

(Relational Capital), το ανθρώπινο κεφάλαιο (Human Capital), το κεφάλαιο 

υποδομής (Infrastructure Capital) και το κεφάλαιο καινοτομίας (Innovation 

Capital).

Οι μέθοδοι που ανήκουν στην κατηγορία του μοντέλου scorecard 

προσπαθούν να δώσουν μια εικόνα της «κρυμμένης» αξίας (Hidden or 

Missing value) της επιχείρησης και να βοηθήσουν έτσι μια επιχείρηση να 

μάθει περισσότερα για τον εαυτό της. Όπως και η μέθοδος άμεσης 

αποτίμησης του Κεφαλαίου της Γνώσης, στοχεύουν στο να δώσουν μια 

περιεκτική εικόνα της αξίας της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιούνται κυρίως στις ίδιες περιπτώσεις δηλαδή επιχειρήσεις 

εντάσεως γνώσης που περιλαμβάνουν άϋλους πόρους που δεν μπορούν να 

μετρηθούν με οικονομικούς όρους. Παραδείγματα τέτοιων εταιριών αποτελούν 

οι φαρμακοβιομηχανίες, οι επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού ή οι 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γενικότερα.

Κλείνοντας λοιπόν το κεφάλαιο αυτό, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι εδώ 

παρουσιάσαμε τις σημαντικότερες από τις μεθόδους αποτίμησης άϋλων 

πόρων που έχουν προταθεί μέχρι τώρα από μελετητές. Το πεδίο «Μέθοδοι 

αποτίμησης άϋλων πόρων» είναι ένα πεδίο συνεχώς μεταβαλλόμενο, αφού 

συνεχώς νέες ιδέες, νέες μέθοδοι έρχονται να συμπληρώσουν ή να 

απορρίψουν προϋπάρχουσες μεθόδους. Πρόκειται για ένα νέο πεδίο, χωρίς
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ιδιαίτερα εξελιγμένες πρακτικές εφαρμογές και με πολλές αναπόφευκτες 

ελλείψεις που πρέπει μέσα από την εφαρμογή, δοκιμή και αποτυχία τους να 

βελτιστοποιηθούν. Για το σκοπό αυτό στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται μια 

προσπάθεια εποικοδομητικής κριτικής των μεθόδων αυτών ώστε να 

αναδειχθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους και άρα να γίνει καλύτερη 

χρήση και προσαρμογή τους από όσους ενδιαφέρονται για την αποτίμηση 

των άύλων πόρων.
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Κεφάλαιο 4: Κριτική Επισκόπηση των υπαρχόντων Μεθόδων/

Μοντέλων

4.1 Γενικά

Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε μέθοδο αποτίμησης φυσικών πόρων, δεν 

μπορεί κάποιος να ισχυριστεί πως υπάρχουν τελείως ορθές ή λανθασμένες 

μέθοδοι αποτίμησης των άϋλων πόρων. Όμως σε κάθε συγκεκριμένη 

περίπτωση αποτίμησης του άϋλου ενεργητικού μπορεί να είναι 

καταλληλότερες κάποιες μέθοδοι σε σχέση με κάποιες. Οι Reilly και 

Schweichs (1998) προτείνουν την εξής λίστα με τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή της 

καταλληλότερης μεθόδου αποτίμησης των εκάστοτε άϋλων πόρων:

- Ποσότητα και ποιότητα των διαθέσιυων στοιχείων: Η βάση δεδομένων 

φαίνεται να αποτελεί το πιο σημαντικό κριτήριο επιλογής διότι χωρίς τα 

κατάλληλα στοιχεία καμμιά μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Η βάση 

δεδομένων είναι επίσης σημαντική και για να εκτιμήσουν ή όχι οι 

εξωτερικοί παρατηρητές την μέτρηση.

- Δυνατότητα πo6σBασnc στα κατάλληλα δεδουένα: Είναι πιθανόν η 

πρόσβαση σε δεδομένα άύλου ενεργητικού ή στην διοίκηση μιας
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επιχείρησης να είναι περιορισμένη ή να μην είναι διαθέσιμες οι 

εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης για πρόσβαση στα κατάλληλα στοιχεία. 

Κάτι τέτοιο είναι πιθανόν να συμβεί αν η μέτρηση του άϋλου ενεργητικού 

γίνεται για δικαστικούς λόγους ή για επίλυση κάποιας διαμάχης ανάμεσα 

στα ενδιαφερόμενο μέρη.

- θεσυικές και διοικητικές απαιτήσεις και θεωρήσεις: Αν η μέτρηση του 

άϋλου ενεργητικού γίνεται για συγκεκριμένους σκοπούς φορολογίας ή 

δικαστικής διαμάχης μπορεί να υπάρξουν περιορισμοί ή προϋποθέσεις 

στη χρήση συγκεριμένων μεθόδων.

- Ανάγκες νια πληροφόρηση του συνκεκριιιένου κοινού σποτίυησης/ 

αξιολόγησης: Κατά την επιλογή της μεθόδου μέτρησης πρέπει να ληφθεί 

υπόψη σε ποιους θα απευθύνονται τα αποτελέσματα της. Ιδιαίτερα ο 

βαθμός κατανόησης της πολυπλοκότητας και η εξοικείωση των 

παρατηρητών με το θέμα των άϋλων πόρων αποτελούν σημαντικούς 

παράγοντες για να επιλεγεί η κατάλληλη μέθοδος.

- Σκοπός της αποτώησης: Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου μέτρησης 

εξαρτάται ιδιαίτερα από τον σκοπό της, δηλαδή π.χ. αν σκοπός της είναι η 

παροχή πληροφοριών στους εξωτερικούς χρήστες των λογιστικών 

καταστάσεων ή αν χρησιμοποιηθεί απλά για εκτιμήσεις της διοίκησης, 

δηλαδή για εσωτερική χρήση.

- Επαννελυατική κρίση και τεχνική εξειδίκευση του αναλυτή.

Στα επόμενα επιχειρείται η κριτική επισκόπηση των μεθόδων αποτίμησης

άϋλων πόρων. Προηγουμένως όμως θα πρέπει να γίνει μια γενική

παρατήρηση: επειδή οι περισσότερες αν όχι όλες από τις μεθόδους
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αποτίμησης άθλων πόρων που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3 δεν έχουν 

ακόμη εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις ή ο χρόνος εφαρμογής τους είναι μικρός ή 

το δείγμα των επιχειρήσεων στο οποίο έχουν εφαρμοστεί είναι περιορισμένο, 

η κριτική δεν μπορεί να βασιστεί τόσο στις εμπειρίες εφαρμογής τους όσο στα 

προκαταρκτικά συμπεράσματα των ίδιων των μελετητών και την εικόνα που 

δίνουν σε ένα εξωτερικό παρατηρητή.

4.2 Αποτίμηση των άϋλων πόρων χρησιμοποιώντας την οικονομική 

έννοια της συνάρτησης παραγωγής (Production Function)

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε από 

τους Gu και Lev (2003) καθώς και από την ομάδα των ομάδα των Abowd και 

Haltiwanger (2002) και είναι μια διατύπωση που προέρχεται από την 

κλασσική θεωρία ανάπτυξης στα οικονομικά (Solow, 1956, 1957).

Οι μελετητές καταγράφουν στοιχεία που δείχνουν πως η προσέγγιση τους 

δίνει οικονομικά σημαντικές αποτιμήσεις των άϋλων πόρων (οι Abowd και 

Haltiwanger (2002) επικεντρώνονται στο ανθρώπινο κεφάλαιο). Όπως 

τονίζουν και οι ίδιοι, όμως, είναι αναμενόμενη η σημαντική βελτίωση στα 

αποτελέσματα με την προσαρμογή των μετρήσεων των άϋλων πόρων στις 

ιδιαίτερες συνθήκες των επιχειρήσεων, των υποκαταστημάτων (subsidiaries) 

ή των μετοχών, κάτι που δεν ήταν δυνατόν να γίνει στα πλαίσια της μελέτης 

τους.
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Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγεται ο ικανός βαθμός 

αντικειμενικότητας της. λόγω των αντικειμενικών δεδομένων στα οποία 

στηρίζεται κατά πολύ, η δυνατότητα εξαγωγής δεικτών που παρουσιάζουν 

υψηλή σχετικότητα με τους άϋλους πόρους, καθώς και η προσαρμοστικότητα 

της σε διαφορετικές επιχειρήσεις.

Από τα κυριότερα μειονεκτήματα της είναι η ανάγκη συλλογής μεγάλου όγκου 

στοιχείων, κάτι που μπορεί να είναι επίπονο και χρονοβόρο, ο υποκειμενισμός 

της όσον αφορά στον προσδιορισμό των μελλοντικών κερδών καθώς και η 

έλλειψη εμπειρικών εφαρμογών της σε επιχειρήσεις, πράγμα που θα 

αποδείκνυε το βαθμό της χρησιμότητας της μεθόδου.

4.3 Αποτίμηση άϋλων πόρων που βασίζεται στο κόστος (Cost - based 

valuation ή Cost Approach Model)

Η μέθοδος αυτή, που αναφέρεται από τους Iversen και Kaloudis (2002) και 

τους King και Henry (1999), απαιτεί μια εις βάθος κατανόηση του κόστους, 

για το λόγο αυτό περιλαμβάνει μια ανάλυση των σχετικών συνιστωσών του 

κόστους (υλικά, εργατικά, overhead costs, κ.α.) . Είναι περισσότερο 

εφαρμόσιμη σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το 

κόστος δημιουργίας άθλου ενεργητικού.

Τα πλεονεκτήματα της μπορεί να συνοψισθούν στα εξής:

- Είναι εύκολη και πρακτική στην εφαρμογή της.
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- Τα επιμέρους κόστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς 

(benchmarks).

- Δεν υπάρχουν μεταβλητές δύσκολες στον υπολογισμό.

- Αποτελεί μια καλή βάση για άλλες μεθόδους αποτίμησης άθλων πόρων.

- Κάνει ανάλυση της απαξίωσης των άϋλων πόρων (ποσοτικοποίηση της 

παλαίωσης).

- Είναι αντικειμενική επειδή στηρίζεται σε στοιχεία κόστους.

Αντίστοιχα τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι:

- Χρειάζονται λεπτομερή διαθέσιμα στοιχεία η συλλογή των οποίων μπορεί 

να είναι επίπονη και χρονοβόρα.

- Το επαγωγικό συμπέρασμα πως το κόστος αντιπροσωπεύει την αξία δεν 

είναι εύκολα κατανοητό και τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί 

να είναι και παραπλανητικό.

- Οι κατανομές των εξόδων (overheads) είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν.

- Όταν δεν συμπεριλαμβάνονται όλες οι συνιστώσες του κόστους μπορεί να 

δημιουργηθεί παραμόρφωση της αξίας.

- Δεν γίνεται μέτρηση της χρηματιστηριακής αξίας της επιχείρησης για 

σκοπούς σύγκρισης με την λογιστική αξία.

- Η αποτίμηση με τη μέθοδο αυτή είναι ουσιαστικά χρήσιμη όταν διεξάγεται 

για τον ιδιοκτήτη των άϋλων πόρων, και αυτός θέλει να γνωρίζει το ύψος 

του κόστους της επένδυσης σε άϋλους πόρους.
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- Η μελλοντική προοπτική αγνοείται εντελώς (η σωστή και πλήρης λήψη 

αποφάσεων είναι αλληλένδετη, πέρα από το παρελθόν και το παρόν, και 

με τις μελλοντικές εξελίξεις της επιχείρησης).

4.4 Μέθοδοι αποτίμησης με βάση την χρηματιστηριακή αξία των 

επιχειρήσεων(Μ8ΐ1<βί valuation methods ή Market Approach Model)

Οι Iversen και Kaioudis (2002), Curr^ins (2002), Van Buren(1999) και King 

και Henry (1999) αναφέρουν την αποτίμηση των άθλων πόρων με βάση την 

χρηματιστηριακή αξία της επιχείρησης. Η προσέγγιση αυτή είναι ελκυστική 

λόγω της απλότητας της. Αν η αγορά μετοχών δείχνει την πραγματική αξία 

μιας επιχείρησης, τότε η αξία των άϋλων πόρων πρέπει να είναι το υπόλοιπό 

από την αφαίρεση των φυσικών πόρων από την αξία αυτή. Όμως, όπως έχει 

αποδειχτεί, τα χρηματιστήρια πολλές φορές έχουν «ξεγελαστεί» σε 

εσφαλμένες εκτιμήσεις της αξίας μιας επιχείρησης, όπως στο παράδειγμα της 

Enron. Επίσης, η τιμή των μετοχών είναι έντονα μεταβλητή, οπότε αν κάποιος 

μπει σε διαδικασία πώλησης όλων των μετοχών μιας επιχείρησης, η αξία τους 

θα πέφτει, αφού η προσφορά θα ξεπεράσει κατά πολύ τη ζήτηση. Έτσι η 

τελική αξία της πώλησης θα είναι σαφώς μικρότερη από το γινόμενο (αριθμός 

μετοχών) X (αξία μετοχών).

Ένα άλλο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι το γεγονός ότι η τρέχουσα 

αξία πώλησης των φυσικών κυρίως αλλά και των οικονομικών πόρων της 

επιχείρησης και των υποχρεώσεων αυτής είναι πολύ διαφορετική από την 

λογιστική τους αξία. Π.χ. ένα γήπεδο ή/ και ένα κτίριο μπορεί να έχουν
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τρέχουσα αξία πώλησης πολύ μεγαλύτερη από το ιστορικό κόστος κτήσεως 

τους που συνιστά τη λογιστική αξία (Book Value). Επίσης η παρούσα αξία 

των υποχρεώσεων (ιδίως των μακροπρόθεσμων είναι μικρότερη από αυτή 

που αναγράφεται στον ισολογισμό. Το ίδιο βέβαια μπορεί να λεχθεί για τις 

απαιτήσεις, ιδιαίτερα για τις επισφαλείς απαιτήσεις.

Γενικά η εξεύρεση της αξίας των άθλων πόρων, της λεγάμενης missing value, 

ως διαφοράς μεταξύ χρηματιστηριακής και λογιστικής αξίας είναι αρκετά 

απλοποιημένη και μάλλον υποδηλώνει ελλιπή γνώση των λογιστικών αρχών 

επί τη βάσει των οποίων καταρτίζονται οι λογιστικές καταστάσεις.

Γενικά, η τιμή των μετοχών μιας επιχείρησης επηρεάζεται από πολλούς 

οικονομικούς παράγοντες που δεν έχουν σχέση με το κεφάλαιο της 

επιχείρησης. Επίσης, η λογιστική αξία αντιπροσωπεύει απαξιωμένα ιστορικά 

κόστη (depreciated historical costs) τα οποία δεν αντανακλούν την 

πραγματική αξία των φυσικών πόρων. Έτσι, η μέθοδος είναι καλό να 

χρησιμοποιείται κυρίως για σκοπούς σύγκρισης επιχειρήσεων που ανήκουν 

στον ίδιο κλάδο, οι οποίες επηρεάζονται από τους ίδιους οικονομικούς 

παράγοντες.

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

- Είναι καλή για την παρουσίαση της οικονομικής αξίας των άθλων πόρων

- Είναι καλή για την κατάρτιση σημείων αναφοράς (benchmarking) εντός 

των ίδιων βιομηχανικών κλάδων.
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- Είναι μια γενικά αττοδεκτή μέθοδος, αφού χρησιμοποιείται από μεγάλο 

αριθμό αναλυτών παγκοσμίως, μέσα από τις διεθνείς χρηματιστηριακές 

αγορές

- Είναι σχετικά απλή στην εφαρμογή της (τόσο η λογιστική αξία όσο και η 

χρηματιστηριακή αξία ήδη είναι καταγεγραμμένες).

Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω μειονεκτήματα:

- Δεν παρέχει πληροφορίες για τις επιμέρους συνιστώσες των άϋλων 

πόρων (Ανθρώπινο και Οργανωσιακό Κεφάλαιο, Κεφάλαιο Σχέσεων) ή 

την συνεισφορά τους στη δημιουργία αξίας.

- Επικεντρώνεται αποκλειστικά στο οικονομικό κομμάτι, επιφέροντας μόνο 

επιφανειακά αποτελέσματα.

- Οι τιμές των μετοχών επηρεάζονται από πολλούς οικονομικούς 

παράγοντες που δεν έχουν σχέση με το κεφάλαιο μιας επιχείρησης (π.χ. η 

εξέλιξη της αξίας των μετοχών των εταιριών «.com», οι οποίες 

εκτινάχθηκαν στα ύψη με την υπόσχεση της «ηλεκτρονικοποίησης» του 

εμπορίου αλλά καταποντίστηκαν όταν αυτή η αναμενόμενη εξέλιξη δεν 

πραγματοποιήθηκε).

- Η λογιστική αξία αντιπροσωπεύει απαξιωμένα (depreciated) ιστορικά 

κόστη.

- Πολλές επιχειρήσεις ασκούν τη λεγάμενη επινοητική λογιστική, δηλαδή 

παρουσιάζουν τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις τους ανάλογα με 

τον εκάστοτε στόχο που θέλουν να εξυπηρετήσουν, οπότε η λογιστική
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αξία ουδεμία σχέση έχει με την πραγματική αξία των πόρων της 

επιχείρησης.

4.5 Μέτρηση της αξίας των άϋλων πόρων μιας επιχείρησης με βάση τη 

δυνατότητα της να ενσωματώνει νέα γνώση

Οι Nesta και Saviotti (2003) προσπαθούν να προσδιορίσουν ποιο μέρος της 

αξίας μιας επιχείρησης οφείλεται στην ικανότητα της να ενσωματώνει νέα 

γνώση στη δομή της.

Η μέθοδος βρίσκει περισσότερη εφαρμογή σε νέες επιχειρήσεις υψηλής 

τεχνολογίας (όπως βιοτεχνολογία, πληροφορική κ.λ.π.) . Τα πλεονεκτήματα 

της μεθόδου περιλαμβάνουν την δυνατότητα παραγωγής τόσο οικονομικών 

όσο και ποιοτικών αποτελεσμάτων, την ξεχωριστή αντιμετώπιση των 

συνιστωσών των άύλων πόρων και την δυνατότητα εφαρμογής της χωρίς 

καμία προηγούμενη γνώση των άϋλων πόρων μιας επιχείρησης.

Ως αρνητικό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι οι ακριβείς 

μηχανισμοί και η έκταση στην οποία δεδομένα στοιχεία άϋλου κεφαλαίου 

συνεισφέρουν στην αξία αγοράς των επιχειρήσεων μπορεί να ποικίλουν 

κυκλικά και σε κάθε δεδομένο χρόνο ανάμεσα σε βιομηχανικούς κλάδους. Για 

παράδειγμα υπάρχει αμφιβολία αν αυτή η προσέγγιση μπορεί να φέρει 

έγκυρα αποτελέσματα στην αποτίμηση άϋλων πόρων σε ώριμες επιχειρήσεις. 

Επίσης η μέθοδος παρουσιάζει μεγάλη εξάρτηση από την κάθε συγκεκριμένη
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επιχείρηση (company - specific) κάτι που καθιστά δύσκολη τη χρήση της για 

σκοπούς σύγκρισης (benchmarking) με άλλες επιχειρήσεις.

Τέλος, ως μειονέκτημα της μεθόδου μπορεί να θεωρηθεί ο υποκειμενισμός 

κατά τον προσδιορισμό κάποιων όρων της εξίσωσης, όπως προσδιορισμός 

του σφάλματος u, των Κ κ.λ.π.

4.6 Αποτίμηση ανθρώπινου κεφαλαίου από τους Venture Capitalists

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους Venture Capitalists είναι 

περισσότερο ποιοτικές παρά ποσοτικές αλλά θα μπορούσαν πολύ πιθανόν με 

την κατάλληλη προσαρμογή να μεταφραστούν σε οικονομικά αποτελέσματα.

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3, οι πιο συνηθισμένες κατηγορίες μεθόδων αυτής 

της κατηγορίας είναι: ανάλυση εργασίας, βιογραφικά, διάφορα είδη 

συνεντεύξεων, δείγματα εργασίας, κέντρα αποτίμησης, αναφορικές 

συνεντεύξεις και ψυχολογικά τεστ.

Για πολλά χρόνια οι κοινωνιολόγοι θεωρούσαν άκυρες τις συνεντεύξεις αλλά 

από το 1988 άρχισε η κατηγοριοποίηση τους σε δομημένου και μη δομημένου 

τύπου. Οι δομημένου τύπου συνεντεύξεις θεωρούνται από τους ερευνητές η 

πιο έγκυρη μέθοδος αξιολόγησης σε αντίθεση με τις μη δομημένου τύπου τις 

οποίες θεωρούν ως τη λιγότερο έγκυρη μέθοδο αξιολόγησης. Πάντως 

φαίνεται να βοηθούν στην (ποιοτική) αποτίμηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Ο Hough (1984) βρήκε πως οι συνεντεύξεις που είναι προσανατολισμένες στο
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παρελθόν (Past - oriented interviews) είχαν υψηλό βαθμό σωστή πρόβλεψης 

της μελλοντικής απόδοσης των υποψηφίων.

Η μέθοδος των δειγμάτων εργασίας (work samples) παρουσίασε θετική 

συσχέτιση με την ακρίβεια της αποτίμησης ανθρώπινου δυναμικού για 

περιπτώσεις αρχικού σταδίου αλλά αντίθετη συμπεριφορά για περιπτώσεις 

προχωρημένου σταδίου. Οι εξηγήσεις για αυτό μπορεί να είναι είτε η 

παρουσία ψευδούς συσχέτισης είτε ότι η μέθοδος των δειγμάτων εργασίας 

όντως είναι παραπλανητικές για περιπτώσεις προχωρημένου σταδίου. 

Επομένως χρειάζεται περισσότερη σχετική έρευνα ως προς αυτόν τον τρόπο 

αποτίμησης του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Κάποιοι παράγοντες που αναγνωρίστηκαν ως λάθη που έκαναν οι 

Επιχειρηματίες Κεφαλαίων Καινοτομίας και τους επηρέασαν στο να 

τροποποιήσουν την προσέγγιση τους στο ανθρώπινο κεφάλαιο σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις ήταν: οι βεβιασμένες φάσεις αξιολόγησης λόγω 

έλλειψης χρόνου, η επίδραση «φωτοστέφανου» (ο αξιολογητής επηρεάζεται 

από κάποια θετικά στοιχεία του υποψηφίου και υποθάλπτεται η 

αντικειμενικότητα του), το θεμελιώδες σφάλμα απόδοσης (fundamental 

attribution error - Ross, 1977: Ο αξιολογητής αποτυγχάνει να συνδέσει 

επιτυχώς τις ικανότητες του υποψηφίου με τις προϋποθέσεις επίτευξης των 

στόχων που έχει θέσει), η διάχυση της ευθύνης και η ομαδική σκέψη 

(Diffusion of Responsibility and Groupthink: Η αντικειμενικότητα των 

αξιολογητών που λειτουργούν ως ομάδα μπορεί να μειωθεί αφού νιώθουν 

λιγότερο υπεύθυνοι ως άτομα για μια πιθανή αποτυχία ενώ πολλές φορές
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ένας αξιολογητής σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να είναι απερίσπαστος 

από άλλες γνώμες για να είναι πιο αντικειμενικός π.χ. όταν υπάρχει κάποια 

προηγούμενη σχέση κάποιων μελών με τον υποψήφιο ).

Μία ανησυχία που προκύπτει από την περιγραφή των ιδιοτήτων των 

εργαζομένων ως ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει μια 

εικόνα ρομπότ αντί για ζωντανών όντων. Εντούτοις, από μία θεωρητική 

σκοπιά, η περιγραφή αυτή επιτρέπει την αφομοίωση της γνώσης της 

αξιολόγησης προσωπικού με τη γνώση των οικονομικών και αυτήν των 

Venture Capitalists, με πιθανό αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη κατανόηση και 

σεβασμό για το ανθρώπινο στοιχείο κατά δημιουργία νέων επενδύσεων.

Εν κατακλείδι, χρειάζεται ακόμα πολύς δρόμος για να μπορέσει, ιδιαίτερα η 

μέτρηση του ανθρώπινου δυναμικού να τεθεί σε στέρεες βάσεις και να 

στηριχτεί σε γενικά αποδεκτές αρχές που να εφαρμόζονται τουλάχιστον στην 

πλειονότητα των επιχειρήσεων.

4.7 Μοντέλο απόδοσης ανά πόρο άύλου ενεργηπκού (Return on Asset 

model)

Η μέθοδος αυτή, όπως έχει προαναφερθεί στο 3° κεφάλαιο, έχει αρκετά κοινά 

σημεία με την αποτίμηση με βάση την χρηματιστηριακή αξία των 

επιχειρήσεων.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της είναι:

Μεταπτυχιακός Φοπητής: Μιχάλης Τσπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)
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- Βοηθά στη δημιουργία σημείων αναφοράς μέτρησης στους βιομηχανικούς 

κλάδους.

Παρουσιάζει την οικονομική αξία των άϋλων πόρων.

- Μπορεί εύκολα να μεταδοθεί και να γίνει κατανοητή.

Στα μειονεκτήματα της συγκαταλέγονται τα εξής:

- Δεν παρέχει πληροφορίες για τις συνιστώσες των άϋλων πόρων και τη 

συνεισφορά τους στη δημιουργία αξίας.

- Έχει περιορισμένη χρησιμότητα για διοικητικούς σκοπούς σε επίπεδα 

χαμηλότερα από την ανώτατη διοίκηση.

- Επικεντρώνεται αποκλειστικά σε όρους χρήματος και τείνει να είναι 

επιφανειακή.

- Είναι ευαίσθητη σε παραδοχές σχετικά με επιτόκια.

4.8 Μοντέλο της συναλλακτικής αξίας των άϋλων πόρων (Market 

Approach Model)

Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων αλλά και 

μειονεκτημάτων, ενώ, όπως έχει αναφερθεί και στο 3° κεφάλαιο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί προετοιμάζοντας το έδαφος για την εφαρμογή πιο 

κατανοητών (comprehensive) μεθόδων αποτίμησης άϋλων πόρων.

Μεταπτυχιακός Φοπητής: Μιχάλης Τσπακούδης (AM. Μ6Α)2)
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Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση άϋλων πόρων όταν 

υπάρχουν παρόμοιες αξιόπιστες συναλλαγές άϋλων πόρων. Όταν 

διασφαλιστεί αυτό, κάποιοι λένε πως είναι η πιο άμεση και συστηματική 

προσέγγιση στη μέτρηση της αξίας των άϋλων πόρων. Η συλλογή όμως 

στοιχείων από παρόμοιες συναλλαγές είναι δύσκολη, ενώ τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να αναλύονται διεξοδικά για να εντοπιστούν οι συνθήκες των 

συναλλαγών, οι οποίες μπορεί να προκαλούν παραμόρφωση στα 

αποτελέσματα.

Τα πλεονεκτήματα της, λοιπόν, (Reilly/ Schweihs, 1998) είναι:

- Η εφαρμογή της είναι ουσιαστική όταν υπάρχει μια καλή βάση δεδομένων 

στη μορφή πρόσφατων συναλλαγών στην αγορά.

- Θεωρείται από πολλούς η πιο άμεση και συστηματική μέθοδος 

προσέγγισης της αξίας των άϋλων πόρων.

- Πλησιάζει περισσότερο από άλλες μεθόδους τον ορισμό της αξίας όπως 

την ορίζουν οι οικονομολόγοι.

Στα μειονεκτήματα της (Reilly/ Schweihs, 1998) συγκαταλέγονται τα εξής:

- Δυσκολία ανεύρεσης συγκρίσιμων άϋλων πόρων.

- Η περιορισμένη σημασία της όταν οι συναλλαγές στην αγορά είναι 

σπάνιες.

- Η παρούσα αξία μιας συνιστώσας άϋλων πόρων συχνά είναι χαμηλότερη 

από την ονομαστική αξία λόγω άλλων συμφερόντων.

Μεταπτυχιακός Φοπητής Μιχάλης Ταπακούδης (Α.Μ. Μ6/02)
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4.9 Μέθοδος παραγωγής εισοδήματος από τους άϋλους πόρους 

(Income Approach Model)

Η μέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται από το ότι είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη 

(Reilly/ Schweihs, 1998). Χρησιμοποιείται κυρίως όταν υπάρχει ένα αξιόπιστο 

επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης ή κάποιες προβλέψεις των 

αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων. Έχει πολλά πλεονεκτήματα, τα 

οποία είναι:

- Είναι προσαρμόσιμη και ευέλικτη μέθοδος και εφαρμόσιμη σε διάφορους 

τύπους και κατηγορίες άθλων πόρων.

- Είναι πολύ γνωστή και ευρέως αναγνωρισμένη μέθοδος.

- Γϊοσοτικοποιεί τις ροές κόστους και εισοδήματος.

- Αναπαριστά ρεαλιστικά την πραγματική διαδικασία λήψης αποφάσεων 

των συμμετεχόντων στην αγορά άϋλων πόρων.

- Πολύ ακριβής και δομημένη μέθοδος αποτίμησης άϋλων πόρων.

Τα μειονεκτήματα της μεθόδου σύμφωνα με τους Reilly/ Schweihs (1998) 

είναι:

- Είναι πολύπλοκη, άρα και επιρρεπής σε λάθη και παραποίηση.

- Παρουσιάζει υποκειμενικότητα για την αξία των άϋλων πόρων στη μορφή 

της υπερεκτίμησης/ υπερεκτίμησης κάποιων μεταβλητών όπως ο 

προσδιορισμός των μελλοντικών οφελών, το κόστος κεφαλαίου κ.α.

Μεταπτυχιακός Φοπητής: Μιχάλης Τσπακούδης (AM. Μ6/02)
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- Είναι δύσκολη η συλλογή στοιχείων που προέρχονται από την αγορά.

4.10 Μέθοδος άμεσης αποτίμησης του Κεφαλαίου της Γνώσης (Direct 

Intellectual Capital Model)

Η μέθοδος άμεσης αποτίμησης του Κεφαλαίου της Γνώσης βρίσκει μια ευρεία 

εφαρμογή στην αποτίμηση των άϋλων πόρων αφού αντιμετωπίζει τις 

επιμέρους συνιστώσες τους αλλά και συνολικά τη συνεισφορά τους στη 

δημιουργία αξίας στην επιχείρηση. Πιο γνωστές μέθοδοι που υπάγονται στο 

είδος αυτό είναι η «Value Explorer» της KPMG , η «Inclusive Valuation 

Methodology» και η "Technology Broker".

Οι Reilly/ Schweihs, 1998 αναφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα της μεθόδου:

- Είναι δυνατή η αποτίμηση των επιμέρους συνιστωσών των άϋλων 

πόρων.

- Είναι δυνατή τόσο η οικονομική όσο και η μη οικονομική αποτίμηση.

- Δίνει μια περιεκτική εικόνα της κατάστασης μιας επιχείρησης.

- Είναι εύκολα εφαρμόσιμη σε κάθε επίπεδο της οργάνωσης της 

επιχείρησης.

- Είναι μέθοδος που βασίζεται στα γεγονότα, άρα είναι πιο ακριβής από τις 

καθαρά οικονομικές μετρητικές μεθόδους.

Μειονεκτήματα της είναι:

Μεταπτυχιακός Φοπητής: Μιχάλης Ταπακούδης (AM. Μ6/Ό2)
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- Είναι χαρακτηριστική κάθε επιχείρησης και δύσκολα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για benchmarking με άλλες επιχειρήσεις.

- Μεγάλος όγκος δεδομένων προς ανάλυση. Το πρόβλημα περισσότερο 

αφορά την συλλογή και λιγότερο την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

4.11 Μοντέλο Scorecard (Scorecard Model)

Όπως αναφέρουμε στο 3° κεφάλαιο, η κατηγορία αυτή μεθόδων περιλαμβάνει

τον Skandia Navigator, τον Intangible Assets Monitor και τον 1C - Index. Τα

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων αυτών είναι:

Πλεονεκτήματα:

- Δημιουργούν μια περιεκτική εικόνα της υγείας μιας επιχείρησης.

- Παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση της αξίας μιας επιχείρησης.

Μειονεκτήματα:

- Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι συναφείς και πρέπει να 

προσαρμόζονται.

- Είναι μέθοδοι προσαρμοσμένοι στην εκάστοτε επιχείρηση άρα δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέτρα σύγκρισης με άλλες επιχειρήσεις.

- Είναι δύσκολες στην ανάλυση και την επικοινωνία σε άλλους.

Μεταπτυχιακός Φοπητής: Μιχάλης Ταπακούδης (AM. Μ6/02)
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Τελειώνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η απάντηση στο ποια ή ποιες από 

τις προταθείσες μεθόδους φαίνεται να υπερτερούν έναντι των άλλων είναι 

πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, για πολλούς λόγους, οι σπουδαιότεροι των 

οποίων είναι οι εξής:

❖ Πρώτον, η απάντηση του ερωτήματος αυτού εξαρτάται από την 

απάντηση στο ερώτημα, ποια από τις δύο σημαντικότερες αρχές που πρέπει 

να διέπουν κάθε λογιστική πληροφορία έχει το προβάδισμα έναντι της άλλης: 

η σχετικότητα της πληροφορίας (relevance) ή η αξιοπιστία αυτής (reliability); 

Και αυτό γιατί οι δύο αυτές έννοιες (concepts) αντιστρατεύονται η μια την άλλη 

υπό την έννοια ότι για να επιτευχθεί μεγαλύτερη σχετικότητα, θα γίνει σε 

βάρος της αξιοπιστίας και αντιστρόφως. Δηλαδή, πρόκειται για το μεγάλο 

δίλημμα της λογιστικής (Relevance vs Reliability) το οποίο δεν έχει επιλυθεί 

μέχρι τώρα, και που γίνεται πιο έντονο όσο ποτέ κατά την αποτίμηση του 

άϋλου ενεργητικού.

❖ Δεύτερον, πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα κατά πόσο η αποτίμηση 

γίνεται χάριν των εξωτερικών χρηστών μάλλον παρά χάριν των εσωτερικών 

χρηστών και αντιστρόφως.

❖ Τρίτον, θα πρέπει να παρέλθει αρκετός χρόνος, ώστε μέσα από την 

εφαρμογή της κάθε μεθόδου να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα και

Μεταπτυχιακός Φοπητης: Μιχαλης Iαπακούοης (AM. Μ6/02)
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μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου και ποια είναι τα περιθώρια ελάττωσης, αν 

όχι εξαφάνισης, των μειονεκτημάτων της.

❖ Το τελευταίο, δηλαδή η μη επαρκής εμπειρικά εφαρμογή των μεθόδων 

αποτίμησης του άϋλου ενεργητικού, συνιστά το μεγάλο, κοινό μειονέκτημα 

όλων των αναφερθείσων μεθόδων, αφού πρόκειται για ένα νέο και ταχέως 

μεταβαλλόμενο πεδίο όπου δεν έχουν ακόμη τεθεί κοινώς αποδεκτά 

πρότυπα. Παρόλα αυτά, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί από αυτά που 

αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο να σχηματίσει μια καλή εικόνα των δυνατών και 

αδύνατων σημείων των μεθόδων που προτείνονται και να κάνει μια 

αντιστοιχία ανάμεσα σε μεθόδους και το είδος των επιχειρήσεων ή/ και 

συνθηκών όπου θα μπορούσε η καθεμιά από τις μεθόδους αυτές να είναι πιο 

εφαρμόσιμη.

Υπό την έννοια αυτή η χρησιμότητα της εργασίας αυτής και η συνεισφορά της, 

τουλάχιστον στην ελληνική βιβλιογραφία γύρω από τη Λογιστική του 

Κεφαλαίου της Γνώσης βρίσκεται προφανώς στο ότι δίνει την ευκαιρία στον 

ενδιαφερόμενο για την πορεία της Λογιστικής Αϋλου Ενεργητικού να καταστεί 

γνώστης των μεθόδων που έχουν μέχρι σήμερα προταθεί για την αποτίμηση 

του άύλου ενεργητικού. Επίσης αναδεικνύει τα προτερήματα αλλά και τα 

ελαττώματα των μεθόδων αυτών. Συμβάλλει κατ’ αυτόν τον τρόπο προς την 

κατεύθυνση της βελτίωσης αυτών και την εφαρμογή εκ μέρους των 

επιχειρήσεων της μεθόδου εκείνης (ή ενός συνδυασμού μεθόδων) που κατά 

τον ακριβέστερο και αντικειμενικότερο (κατά το δυνατόν) τρόπο θα δώσουν

Μεταπτυχιακός Φοπητής: Μιχάλης Ταπακούδης (A.M. Μ6/02)

Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπυρίδων Μπαραλέξης

92



Κριτική Επισκόπηση Μεθόδων Αποτίμησης Άθλου Ενεργητικού

σχετικές άρα και χρήσιμες για την λήψη αποφάσεων πληροφορίες σε όσους 

ενδιαφέρονται για τον ρόλο που διαδραματίζουν οι άϋλοι πόροι στην 

κερδοφορία και (κυρίως) τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Μιχάλης Ταπακούόης (Α.Μ. Μ6/Ό2}
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Το πεδίο της επαρκούς και τεκμηριωμένης μέτρησης των άϋλων πόρων 

ούτως ώστε να μπορούν αυτοί να παρουσιαστούν στον ισολογισμό των 

εταιριών προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για την συνολική αξία 

μιας επιχείρησης είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο και συνεχώς μεταβαλλόμενο. Αυτό 

είναι φυσικό αφού ακόμα δεν έχουν καθιερωθεί κοινά αποδεκτές λογιστικές 

πρακτικές που να επιτυγχάνουν το σκοπό αυτό. Για το λόγο αυτό, η όλη 

θεματολογία των υπαρχόντων προσπαθειών μέτρησης του άϋλου ενεργητικού 

καθώς και αυτών που συνεχίζουν να εμφανίζονται αποτέλεσε μια γόνιμη 

περιοχή για την εργασία αυτή.

Προς επίτευξη του παραπάνω σκοπού έγινε μια κριτική επισκόπηση της 

σχετικής με το άϋλο ενεργητικό βιβλιογραφίας. Η επισκόπηση αυτή έδειξε τα

εξής

• Οι άϋλοι πόροι (Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Οργανωσιακό Κεφάλαιο, 

Κεφάλαιο των Εξωτερικών Σχέσεων) αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος 

της αξίας αγοράς μιας σύγχρονης επιχείρησης, ακόμα και αν ανήκει σε 

παραδοσιακούς κλάδους, όπως οι κατασκευές ή οι μεταποιητικές 

επιχειρήσεις. Η σημασία τους λοιπόν είναι τεράστια και πρέπει πλέον 

να βρεθούν τρόποι αντικειμενικής και τεκμηριωμένης αποτίμησης τους.

• Οι υφιστάμενες οικονομικών γνωστοποιήσεων δεν επαρκούν για την

αποτίμηση και παρουσίαση αυτών των πόρων. Χρειάζονται μετρητικά

Μεταπτυχιακός Φοπητής: Μιχάλης Ταπακούδης (A.M. Μ6/02) 94
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• Οι υφιστάμενες οικονομικών γνωστοποιήσεων δεν επαρκούν για την 

αποτίμηση και παρουσίαση αυτών των πόρων. Χρειάζονται μετρητικά 

συστήματα που, αν όχι θα αντικαθιστούν, τουλάχιστον θα 

συμπληρώνουν τα υφιστάμενα.

• Υπάρχει μισ σειρά μεθόδων που καταπιάνονται είτε με επιμέρους 

συνιστώσες είτε με το σύνολο του άϋλου ενεργητικού. Άλλες 

παρουσιάζουν οικονομικά αποτελέσματα και άλλες ποιοτικά ενώ 

κάποιες έχουν εφαρμοστεί έστω και μερικώς σε επιχειρήσεις (Scandia 

Navigator). Όλες έχουν τα υπέρ και τα κατά τους, οδηγώντας στο 

συμπέρασμα πως θα μπορούσε να επικρατήσει ένας συνδυασμός τους 

ή ότι η επιλογή εφαρμογής της κάθε μιας θα μπορούσε να γίνεται 

ανάλογα με την κατάσταση στην οποία θα κληθούν να δώσουν 

αξιόπιστο και συναφές αποτέλεσμα.

• Σχεδόν σε όλους τις μεθόδους παρουσιάζεται ένα καίριο θέμα: μια 

μέθοδος μπορεί να διαθέτει σχετικότητα (relevance) αλλά όχι και 

αξιοπιστία (reliability). Αυτές οι δύο ιδιότητες στις λογιστικές μεθόδους 

δεν συνυπάρχουν μέχρι σήμερα και αποτελεί πρόκληση η συνύπαρξη 

τους σε μια λογιστική μέθοδο.

• Η ακριβής και αντικειμενική αποτίμηση των άϋλων πόρων, και ιδιαίτερα 

του ανθρώπινου κεφαλαίου παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες αλλά δεν 

θεωρείται ακατόρθωτη. Ήδη τα αποτελέσματα από τις προσπάθειες 

πολλών ειδικών και μελετητών του χώρου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά 

για το μέλλον.

• Οι προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων πρέπει να στρέφονται 

προς τη δημιουργία κοινών προτύπων λογιστικής και οικονομικών
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εκθέσεων (ετήσιων δελτίων). Δεν υπάρχει νόημα στο να αναπτυχθούν 

σωστά και τεκμηριωμένα συστήματα αποτίμησης και παρουσίασης της 

αξία των άϋλων πόρων αν δεν είναι αποδεκτά, για οποιοδήποτε λόγο, 

από τουλάχιστον την πλειονότητα των επιχειρήσεων και οργανισμών.

• Υπάρχει πλούτος θεωρητικών και εμπειρικών ερευνών και στατιστικών 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση και μαγιά για περαιτέρω 

ανάπτυξη και θεμελίωση της ακριβούς και αντικειμενικής αξιολόγησης 

των άϋλων πόρων. Οι προσπάθειες πρέπει να είναι συνεχείς, ενώ 

αναμενόμενα είναι τα εμπόδια και οι αποτυχίες μέχρι τη θέσπιση 

προτύπων που θα είναι κοινώς αποδεκτά και καθιερωμένα.

Η μέτρηση των άϋλων πόρων είναι μια μορφή τέχνης που βρίσκεται ακόμα 

στα αρχικά της στάδια. Χρειάζονται γενικά άνθρωποι που έχουν τα 

απαραίτητα προσόντα για την ανάπτυξη νέων συστημάτων μέτρησης στις 

επιχειρήσεις τους και κατανοούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την 

μέτρηση των άϋλων πόρων, την αναφορά και την ερμηνεία τους. Πιστεύουμε 

πως η πρακτική εφαρμογή κάποιων από τις προτεινόμενες μεθόδους από τις 

επιχειρήσεις, κάτι που είναι σαφώς δύσκολο αλλά αναγκαίο να γίνει, θα 

συνεισφέρει στο να δοθεί ώθηση στις εξελίξεις μέσα από την εξαγωγή 

συμπερασμάτων που θα βασίζονται πλέον στην πρακτική εφαρμογή.

Κάτι που δεν συμπεριλήφθηκε στο υλικό της εργασίας αυτής είναι μια μελέτη 

της κατάστασης στην Ελλάδα όσον αφορά στο θέμα της αντιμετώπισης των 

άϋλων πόρων από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Θεωρούμε πως μια έρευνα 

πεδίου στην Ελλάδα θα εμπλούτιζε το υλικό και θα πρόσφερε μια χρήσιμη
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εικόνα για την κατάσταση στη χώρα όσον αφορά στους άϋλους πόρους. Ήδη 

από την ίδρυση των ΠΑΕ (Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες), όπου 

συντρέχουν όλοι οι λόγοι αποτίμησης των άϋλων πόρων και του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, έχουν γίνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, παρόλο που 

τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι ακόμη απλοϊκά και εξυπηρετούν κυρίως τα 

συμφέροντα των υπερχρεωμένων ποδοσφαιρικών εταιριών (Μπαραλέξης, 

1995, σελ.79).

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν αρχικά να εφαρμόσουν, έστω και σε 

πειραματικό στάδιο, κάποιες από τις μεθόδους που οι ειδικοί θεωρούν πιο 

εφαρμόσιμες (όπως το Μοντέλο προσέγγισης της αγοράς - Market Approach 

Model ή η Μέθοδος προσέγγισης εισοδήματος - Income Approach Model). Θα 

μπορούσαν επίσης να δοκιμάσουν κάτι όπως τον Scandia Navigator, μια 

δημοσιοποίηση δηλαδή του άϋλου ενεργητικού τους σε μια ξεχωριστή 

οικονομική ανάλυση. Υπ’ αυτήν την έννοια θα ήταν χρήσιμη η καταγραφή των 

λόγων που οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν καταβάλει προσπάθειες, αν 

όντως δεν έχουν καταβάλει, καταγραφής και παρακολούθησης της αξίας και 

των μεταβολών του άϋλου ενεργητικού τους.
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