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ΣΥΝΟΨΗ

Όλες οι επιχειρήσεις, εν τη γενέσει τους, θέτουν κάποιους στόχους, τους οποίους 

καλούνται να πραγματοποιήσουν. Το σημαντικότερο πρόβλημα που όμως καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις διαχρονικά είναι η μέτρηση της οικονομικής τους επίδοσης 

και ευημερίας. Μέχρι πρότινος επικρατούσε η άποψη ότι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων 

μέσω των επιδιώξεων τους οφείλουν να δημιουργούν αξία για τους μετόχους της 

επιχείρησης. Επομένως, απώτερος σκοπός τους πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων και της αξίας της επιχείρησης («Shareholders Corporation» 

ή  «Value Maximization Proposition»). Η υιοθέτηση του στόχου αυτού οδηγεί στην 

αποδοχή της θέσης ότι οι δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να αποσκοπούν μόνο 

στην ικανοποίηση των συμφερόντων των μετόχων της επιχείρησης. Η θεωρία των 

«Συμμετόχων» σε αντιδιαστολή με την κλασσική θεωρία «Μεγιστοποίησης της Αξίας της 

επιχείρησης» που προτείνει έναν μοναδικό αντικειμενικό στόχο, καταφεύγει σε μεθόδους 

που προτείνουν πολλαπλούς. Μια απ' αυτές είναι ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας 

(Balanced Scorecard - BSC). Το BSC αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης της επίδοσης, η 

οποία αξιολογεί την επιτυχία μιας επιχείρησης χρησιμοποιώντας τέσσερις διαφορετικές 

πτυχές της δραστηριότητας της. Αυτές είναι η χρηματοοικονομική, η πελατειακή, η 

εσωτερική, και η πτυχή ανάπτυξης και μάθησης. Ο σκοπός  αυτής της εργασίας είναι να 

παρουσιάσει τη θεωρία «Μεγιστοποίησης της Αξίας της επιχείρησης»  σε αντιδιαστολή με 

την θεωρία των «Συμμετόχων» αλλά και τον Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας ως μία 

μέθοδο μέτρησης της επίδοσης της επιχείρησης. 
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Κεφάλαιο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις μέρες μας το οικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται ταχύτατα. Για το λόγο 

αυτό, η επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 

περίοδο τον ακριβή σχεδιασμό της. Επομένως, απαιτείται σχεδιασμός και έλεγχος, για 

σχεδιασμένη ευημερία και όχι μια μη σχεδιασμένη κατάσταση που οφείλεται στην τύχη. 

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται ο καθορισμός των αντικειμενικών σκοπών της 

επιχείρησης, γύρω από την επίτευξη των οποίων, στρέφονται όλες οι δραστηριότητες της 

επιχείρησης. Η σχετική βιβλιογραφία αποδέχεται το εξής: «Οι σκοποί για τους οποίους 

υπάρχει η επιχειρηματική οντότητα καλούνται στόχοι (goals)». Ανάλογα του 

επιδιωκόμενου σκοπού, οι επιχειρηματικές οντότητες διακρίνονται σε αυτές που 

επιδιώκουν το κέρδος και σε αυτές που δεν το επιδιώκουν. Το κέρδος ορίζεται ως η 

υπερβολή των εισροών έναντι στο κόστος παραγωγής. Αν και πρωταρχικός σκοπός όλων 

των επιχειρήσεων είναι η επιβίωση και όχι το κέρδος. [8] Οι τρόποι που επιλέγει η 

επιχειρηματική οντότητα, τους θεωρεί τους πιο κατάλληλους για την επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων, καλούνται στρατηγικές.

Μέσα στα πλαίσια της οικονομικής θεωρίας επιχειρείται η δημιουργία μιας 

θεωρίας ικανής να εξηγήσει τη συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων, η μελέτη της 

οποίας ξεκινάει από τον καθορισμό των αντικειμενικών σκοπών τους. Όπως είναι 

γνωστό, η οικονομική θεωρία διακρίνει τις οικονομικές μονάδες σε νοικοκυριά ή 

γενικότερα το καταναλωτικό κοινό, στις επιχειρηματικές μονάδες, στο κράτος, κ.λπ. Η 

εξέταση της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων δεν εξετάζεται μόνο στατικά π.χ. 

μεγιστοποίηση των οικονομικών μονάδων των καταναλωτών σε δεδομένη χρονική 

στιγμή, αλλά εξετάζεται και δυναμικά, δηλαδή για μια χρονική περίοδο. Πρέπει να 

σημειωθεί πως το κοινό πρόβλημα που υπάρχει στις παραπάνω περιοχές μελέτης είναι το 
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πρόβλημα της μέτρησης της απόδοσης από την πραγματοποίηση της επένδυσης.

Όμως ανεξάρτητα από τα προβλήματα που παρουσιάζονται σχετικά με τη 

μέτρηση της χρησιμότητας των επενδύσεων, μέσα από την εκπλήρωση των στόχων των 

επενδυτών πρέπει να εκπληρώνονται και στόχοι μη χρηματοοικονομικοί όπως οι στόχοι 

των εργαζομένων, προμηθευτών, πελατών και κάποιες φορές και της κοινωνίας 

γενικότερα.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις 

διαχρονικά είναι η μέτρηση της οικονομικής τους επίδοσης και ευημερίας. Συγκεκριμένα 

αναζητούν τον καταλληλότερο τρόπο πραγματοποίησης της μέτρησης αυτής, από 

κοινωνική και ηθική σκοπιά. Μέχρι πρότινος κυριαρχούσε η άποψη ότι οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων μέσω των επιδιώξεων τους οφείλουν να δημιουργούν αξία για τους 

μετόχους της επιχείρησης. Επομένως, απώτερος σκοπός τους πρέπει να είναι η 

μεγιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της αξίας της επιχείρησης  

(«shareholders corporation» ή  «Value Maximization Proposition») που αποτελεί 

αντικείμενο διερεύνησης του δεύτερου κεφαλαίου της παρούσης εργασίας. 

Η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης οδηγεί στη μεγιστοποίηση της αξίας 

της επένδυσης των επιχειρηματικών φορέων λ.χ. στη μεγιστοποίηση της αξίας των 

κατόχων κοινών μετοχών. Η επιχείρηση π.χ. με την νομική μορφή της Α.Ε. 

χρηματοδοτείται από τους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, τους 

μακροχρόνιους και βραχυπρόθεσμους πιστωτές. Όλα τα προκύπτοντα πλεονάζοντα 

κεφάλαια ανήκουν στους έχοντες τη νομική ιδιοκτησία της εταιρίας, δηλαδή τους 

κατόχους κοινών μετοχών. Συνεπώς, οποιοδήποτε ύψος παρακρατηθέντων κερδών 

αντιστοιχεί σε μη διανεμόμενο «πλούτο» των κατόχων κοινών μετοχών. Αν λοιπόν ο 

χρηματοοικονομικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση της αξίας (πλούτου) της επιχείρησης, 

οποιοδήποτε επιπλέον ύψος πλούτου που δημιουργείται θα ανήκει στους κατόχους 

κοινών μετοχών και συνεπώς η αξία μιας κοινής μετοχής είναι θέμα υψίστης σημασίας 

στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

χρηματοοικονομική διοίκηση είναι η διοίκηση των χρηματοοικονομικών (finances) μιας 

επιχείρησης. Δηλαδή ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός (financial planning) και 

χρηματοοικονομικός έλεγχος (financial control) προκειμένου να επιτευχθούν οι 

χρηματοοικονομικοί στόχοι (financial objectives) μιας επιχείρησης. 
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Η μεγιστοποίηση της αξίας (value maximization) είναι στόχος ευρύτερος και πιο 

γενικός από το στόχο της μεγιστοποίησης του κέρδους και ως τέτοιος παρέχει μια στερεά 

(solid) βάση για τη λήψη αποφάσεων. Η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης ως 

στόχος για να αποκτήσει πρακτικό περιεχόμενο θα πρέπει να μετρηθεί. Η μέτρηση της 

αξίας της επιχείρησης εξετάζεται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. Πρέπει 

να τονίσουμε ότι κάθε φορά που επιχειρείται εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης θα 

πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένοι οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιείται η 

εκτίμηση και φυσικά η μεγιστοποίηση της αξίας θα πρέπει να επιδιώκεται σε 

μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα και όχι απλά στο άμεσο μέλλον. 

Η υιοθέτηση του στόχου της μεγιστοποίησης της αξίας οδηγεί στην άμεση 

αποδοχή της θέσης ότι οι δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να αποσκοπούν μόνο 

στην ικανοποίηση των συμφερόντων των μετόχων της επιχείρησης. Πράγματι, αν οι 

κάτοχοι των μετοχών θεωρήσουν ότι δεν «εισπράττουν» ικανοποιητική απόδοση για την 

επένδυση τους είναι αναμενόμενο να πουλήσουν τις μετοχές τους και να τις επενδύσουν 

αλλού. Σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το εναλλακτικό κόστος μιας 

επένδυσης. Η απόδοση του κεφαλαίου θεωρείται ικανοποιητική όταν επενδεδυμένο σε 

άλλη επένδυση θα απέφερε μικρότερη απόδοση. Όμως, η νεότερη αντίληψη υποστηρίζει 

ότι, πέραν των διοικήσεων και των μετόχων, υπάρχουν τέσσερις ομάδες συμμέτοχων που 

είναι σκόπιμο να επηρεάζουν τις επιδιώξεις των επιχειρήσεων. Η πρώτη ομάδα 

περιλαμβάνει τις διοικήσεις, τους μετόχους, τους εργαζομένους, τους πελάτες, τους 

προμηθευτές και την τοπική κοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει εκείνους που διατυπώνουν τα κανονιστικά 

πλαίσια, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους ανταγωνιστές, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Η τρίτη και τέταρτη ομάδα περιλαμβάνουν δευτερεύοντες μη κοινωνικούς 

εταίρους, όπως το φυσικό περιβάλλον, κινήματα για την προστασία των ζώων κ.ά. 

Η νέα αυτή αντίληψη ενσαρκώνεται στην «Stakeholder Theory», η οποία είναι 

γνωστή στην ελληνική βιβλιογραφία ως θεωρία «Συμμέτοχων», ή «Ενδιαφερόμενων 

Μερών» ή «Κοινωνικών Εταίρων». Σύμφωνα με τον R. Edward Freeman (1984), 

καθηγητή διοίκησης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και το Darden   

School, «Συμμέτοχοι είναι όσοι επηρεάζονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα 

της επιχείρησης και συγχρόνως μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία της». Η θεωρία 
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αυτή εξετάζεται στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Η προσεκτική εννοιολογική 

εξέταση αυτού του ορισμού οδηγεί στη διαπίστωση ότι δεν αρκεί για τη θετική πορεία 

της επιχείρησης να ικανοποιούνται μόνο τα συμφέροντα των μετόχων. Βασική αρχή μιας 

επιχείρησης είναι να ικανοποιούνται οι πελάτες, της είτε πρόκειται για αυτούς που 

καταναλώνουν το προϊόν της συγκεκριμένης επιχείρησης, είτε πρόκειται για μεσάζοντες 

πριν το προϊόν καταλήξει στον τελικό καταναλωτή. Μια επιχείρηση έχοντας ως στόχο 

την ικανοποίηση των πελατών της, στοχεύει στο μέλλον, εξασφαλίζοντας μελλοντικές 

χρηματικές εισροές. Η πελατεία ουσιαστικά, αντιπροσωπεύει κάτι πολύ περισσότερο από 

μια απλή πώληση σήμερα.

Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι ένας ακόμα «φορέας» που δεν πρέπει να 

μείνει ανικανοποίητος. Η αξία του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων πολλές 

φορές υποτιμάται και δε γίνεται κατανοητό ότι η μη ικανοποίηση των αναγκών τους έχει 

άμεσο αντίκτυπο στην πορεία της. Οι δυσαρεστημένοι εργαζόμενοι έχουν χαμηλή 

αποδοτικότητα και υψηλό βαθμό αποχωρήσεων και ως εκ τούτου επηρεάζουν αρνητικά 

την επιχείρηση.

Εξίσου σημαντική είναι και η ικανοποίηση των πιστωτών μιας επιχείρησης με 

μακροπρόθεσμους στόχους. Η «εξαπάτηση» των πιστωτών σήμερα με την καταβολή 

πολύ χαμηλού τόκου μπορεί να σημαίνει την καταβολή πολύ υψηλότερου τόκου αύριο, 

στον επόμενο «γύρο» χρηματοδότησης.

Τελικά, ο στόχος των επενδυτών περιλαμβάνει τους στόχους των πελατών, 

εργαζομένων και πιστωτών. Με την ικανοποίηση των δικών τους σκοπών ικανοποιείται 

ο σκοπός των επενδυτών. Ουσιαστικά αυτός είναι και ο στόχος μιας επιχείρησης.
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Κεφάλαιο 2

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ [1]

2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Οι στόχοι που θέτει κάθε επιχείρηση είναι ποικιλόμορφοι και διαφορετικής 

σπουδαιότητας. Ένα μοντέλο επιχειρησιακών στόχων είναι μόνο μια περιγραφή της 

πραγματικότητας σε μια απλουστευμένη και ιδιαίτερα περιληπτική μορφή. Το πλήθος 

των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν της ανταπόκρισης της επιχείρησης από 

μια εξωγενή αλλαγή είναι τεράστιο και αδύνατο να τους περιλαμβάνουμε όλους. Ένας 

πρώτος διαχωρισμός μπορεί να είναι αυτός των στόχων μιας περιόδου και πολλαπλών 

περιόδων. Αλλά ένας διαχωρισμός πιο εύκολος και περισσότερο λειτουργικός είναι 

αυτός που μπορεί να γίνει μεταξύ χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 

στόχων. 

2.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η μεγιστοποίηση της τιμής της μετοχής αποτελεί πλέον ένα σημαντικό στόχο του 

οικονομικού μάνατζμεντ των επιχειρήσεων. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι στόχοι, οι 

οποίοι επηρεάζουν την πολιτική μιας εταιρείας, αλλά σύμφωνα με μάνατζερ και πολλούς 

οικονομολόγους, η μεγιστοποίηση μόνο του κέρδους δεν ικανοποιεί σήμερα τις 

περισσότερες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα εκείνες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. 

Όπως αναφέρουν, μεταξύ άλλων, οι καθηγητές Jae Κ. Shim και Joel G. Siegel, οι στόχοι 

μιας εταιρείας συχνά περιλαμβάνουν τη μεγιστοποίηση του πλούτου των μετοχών, του 

κέρδους, τη μεγιστοποίηση της αμοιβής των διευθυντών, στόχους σχετικούς με τη 

συμπεριφορά, καθώς και την κοινωνική ευθύνη.
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Η μεγιστοποίηση του κέρδους αφορά βασικά μία μόνο περίοδο ή έστω αποτελεί 

βραχυπρόθεσμο στόχο που πρέπει να επιτευχθεί σε διάστημα ενός έτους. Μία εταιρεία 

μπορεί να μεγιστοποιήσει τα βραχυπρόθεσμα κέρδη της σε βάρος της μακροπρόθεσμης 

αποδοτικότητας της. Αντίθετα, η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων αποτελεί 

μακροπρόθεσμο στόχο, αφού οι μέτοχοι ενδιαφέρονται τόσο για τα μελλοντικά όσο και 

για τα τρέχοντα κέρδη.

Η μεγιστοποίηση του πλούτου γενικώς προτιμάται, διότι λαμβάνει υπόψη το 

μακροπρόθεσμο πλούτο, τον κίνδυνο της αβεβαιότητας, το χρονοδιάγραμμα της 

απόδοσης και τα κέρδη των μετόχων. Το χρονοδιάγραμμα των αποδόσεων έχει ιδιαίτερη 

σημασία: όσο πιο νωρίς γίνεται η απόδοση τόσο το καλύτερο, εφόσον μια γρήγορη 

απόδοση μειώνει την αβεβαιότητα σχετικά με την είσπραξη της απόδοσης και τα 

χρήματα που εισπράττονται μπορούν να επενδυθούν και πάλι σύντομα.

Η μεγιστοποίηση του κέρδους είναι δυνατόν να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα σε 

βάρος του μακροπρόθεσμου στόχου της μεγιστοποίησης του πλούτου. Για παράδειγμα, 

μια δαπανηρή επένδυση μπορεί να προκαλέσει ζημιές βραχυπρόθεσμα, αλλά να 

αποδώσει σημαντικά κέρδη μακροπρόθεσμα. Έτσι, μια εταιρεία που επιθυμεί να 

παρουσιάσει βραχυπρόθεσμα κέρδη μπορεί να αναβάλει ουσιαστικές επισκευές ή 

αντικατάσταση του εξοπλισμού, ακόμα και αν μια τέτοια αναβολή μπορεί να βλάψει τη 

μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα της. Η μεγιστοποίηση του κέρδους, αντίθετα από τη 

μεγιστοποίηση του πλούτου, δεν περιλαμβάνει κίνδυνο ή αβεβαιότητα.

Η σχέση κινδύνου - απόδοσης έχει επίσης μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις. Ο 

κίνδυνος αναφέρεται στη μεταβλητότητα της αναμενόμενης απόδοσης (πωλήσεις, κέρδη 

ή ταμειακή ροή) και δηλώνει την πιθανότητα ένα οικονομικό πρόβλημα να επηρεάσει τη 

λειτουργική απόδοση της εταιρείας ή την οικονομική της κατάσταση. Κάποια 

παραδείγματα κινδύνου είναι οι οικονομικοί κίνδυνοι, οι πολιτικές αβεβαιότητες και τα 

προβλήματα του συγκεκριμένου βιομηχανικού τομέα. Η ανάλυση του κινδύνου είναι μια 

διαδικασία μέτρησης και ανάλυσης του κινδύνου που σχετίζεται με αποφάσεις 

οικονομικές και επενδυτικές. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος όταν 

λαμβάνονται επενδυτικές αποφάσεις, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού κεφαλαίων που 

εμπλέκονται και της μακροπρόθεσμης φύσης των επενδύσεων. Σύμφωνα με τους δύο 

καθηγητές, η χρονική αξία του χρήματος αποτελεί σοβαρό οικονομικό παράγοντα που 
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επηρεάζει τις οικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, οι υπολογισμοί 

ανατοκισμού βοηθούν τα ανώτατα στελέχη να καθορίσουν την πιθανή απόδοση από μία 

επένδυση.

2.3 ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Παραπάνω αναφέραμε τους «χρηματοοικονομικούς» στόχους που πρέπει να έχει 

μια επιχείρηση. Υπάρχει όμως και μια κατηγορία «μη χρηματοοικονομικών» στόχων, η 

οποία χωρίς να ακυρώνει τους αμιγώς χρηματοοικονομικούς ωστόσο επισημαίνει ότι το 

συμπέρασμα που εξάγαμε πιο πάνω, ότι στόχος των επιχειρήσεων πρέπει να είναι η 

μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης, είναι απλουστευτικό και όχι απόλυτα σωστό. 

Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι πρέπει να περιοριστούν σε ένα βαθμό ώστε να 

ικανοποιούνται και οι μη χρηματοοικονομικοί.

Όταν αναφερόμαστε σε μη χρηματοοικονομικούς στόχους τι ακριβώς εννοούμε; 

Παρακάτω αναφέρονται μερικά παραδείγματα τέτοιων στόχων, για τους οποίους έχει 

ίσως γίνει και προηγούμενη αναφορά.

 Η ικανοποίηση των εργαζομένων

Πολλές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των 

εργαζομένων τους ακόμα και αν αυτό σημαίνει να δεχτούν μεγαλύτερες αμοιβές και 

διοικητικά κόστη και λιγότερα κέρδη. Παρέχουν ακόμα δυνατότητα εκπαίδευσης και 

ανάπτυξης, καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Σε περιπτώσεις που θεωρούνται 

απαραίτητες οι περικοπές προσωπικού παρέχουν καλές αποζημιώσεις ή ακόμη ξοδεύουν 

χρήματα προσπαθώντας να βρουν εναλλακτικές λύσεις για τους εργαζομένους τους σε 

άλλες επιχειρήσεις.

 Η ικανοποίηση των διευθυντικών στελεχών

Τα διευθυντικά στελέχη είναι αυτά που παίρνουν τις περισσότερες στρατηγικές 

αποφάσεις για τη λειτουργία της επιχείρησης. Αυτές πρέπει να εξυπηρετούν τους 

σκοπούς της επιχείρησης και όχι τους προσωπικούς τους σκοπούς και ωφέλειες. Οι 

υψηλοί μισθοί, τα αυτοκίνητα και άλλες παραχωρήσεις από πλευράς της επιχείρησης 

προς τα διοικητικά στελέχη είναι το μέσο που θα τους «πείσει» να αφοσιωθούν στην 
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εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης εφόσον τελικά μέσα από αυτούς εκπληρώνονται 

και οι δικοί τους.

 Η συνεισφορά στην κοινωνία συνολικά

Η διοίκηση ορισμένων επιχειρήσεων συνειδητοποιεί το ρόλο που η επιχείρηση τους 

παίζει για την ευημερία της κοινωνίας. Ως παράδειγμα παραθέτουμε τις εταιρίες 

πετρελαίου. Συνειδητοποιούν το ρόλο τους ως προμηθευτές ενέργειας για την κοινωνία, 

που ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και 

της διατήρησης των ενεργειακών αποθεμάτων της γης.

 Η παροχή υπηρεσιών

Οι στόχοι κάποιων επιχειρήσεων περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών στο κοινό. 

Στοχεύουν στην κερδοφορία αλλά ταυτόχρονα στην παροχή ποιότητας υπηρεσιών προς 

τους καταναλωτές που την επιθυμούν.

 Η ανάληψη και διευθέτηση υποχρεώσεων προς τους πελάτες

Η σχέση με τους πελάτες θα πρέπει να προσανατολίζεται προς την παροχή προϊόντων ή 

υπηρεσιών ποιότητας ανταποκρινόμενης στις προσδοκίες των πελατών. Η ειλικρινής και 

δίκαιη συναλλαγή με τους πελάτες θεωρείται θεμελιακή.

 Η   ανάληψη   και   διευθέτηση   υποχρεώσεων   προς   τους προμηθευτές

Το μέγεθος μιας επιχείρησης μπορεί κάποιες φορές να της προσδώσει πολύ μεγάλη 

δύναμη ως αγοραστή. Δε θα πρέπει να γίνεται αλόγιστη εκμετάλλευση και χρήση αυτής 

της δύναμης. Οι προμηθευτές βασίζονται στους τρόπους και χρόνους πληρωμής που 

έχουν συμφωνηθεί. Καθυστέρηση πληρωμής των προμηθευτών πέρα από τη 

συμφωνηθείσα χρονική περίοδο είναι ίσως συμφέρουσα για την επιχείρηση αλλά μπορεί 

να αποβεί καταστροφική για τον προμηθευτή. 

Γενικά ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων μη χρηματοοικονομικών στόχων 

στόχος της επιχείρησης είναι η δημιουργία και διατήρηση μιας καλής δημόσιας εικόνας 

(good public image).
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Τέλος, ως ξεχωριστό στόχος της επιχείρησης μπορεί να αναφερθεί και η επιδίωξη 

ευελιξίας. Απρόβλεπτες καταστάσεις και καταστροφές που συμβαίνουν κατά καιρούς 

απαιτούν αρκετή ευελιξία στο σχεδιασμό ώστε να καταφέρει η επιχείρηση να τις 

ξεπεράσει και να επιβιώσει. Η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση με τις λιγότερες 

δυνατές αλλαγές να αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές καταστάσεις.

Οι παραπάνω μη χρηματοοικονομικοί στόχοι μιας επιχείρησης αποτελούν 

περιορισμούς, που σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, περιορίζουν τους 

χρηματοοικονομικούς στόχους και επηρεάζουν τη λήψη των αποφάσεων στην 

επιχείρηση.

Όταν μια επιχείρηση πρέπει να λάβει αποφάσεις για μια επένδυση, πρέπει να 

πραγματοποιήσει τον κατάλληλο συμβιβασμό ώστε να επέλθει ισορροπία μεταξύ των 

αντικρουόμενων στόχων.

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει πάντως η επιχείρηση να αγνοήσει τις 

χρηματοοικονομικές συνέπειες των αποφάσεων της. Δεν είναι αρκετό για μια επιχείρηση 

απλά να φτάνει το ουδέτερο σημείο και να βγάζει κάποιο κέρδος. Η απόδοση που θα 

αποφέρει πρέπει να ικανοποιεί τους επενδυτές, που σημαίνει ότι πρέπει να παρουσιάσει 

την ελάχιστη αναμενόμενη απόδοση. Στην αντίθετη περίπτωση η πιθανή εξέλιξη είναι 

ότι η εταιρία θα δυσκολευτεί πολύ να πείσει τους επενδυτές να παράσχουν επιπλέον 

χρηματοδότηση σε δεδομένη περίοδο. Οι επενδυτές τοποθετούν νέο κεφάλαιο σε 

εταιρίες που γνωρίζουν ότι θα τους αποφέρουν ικανοποιητική απόδοση ώστε να 

διατηρήσουν την αξία της επένδυσης τους. Επιπλέον η εταιρία θα γίνει ευάλωτη καθώς 

οι μετοχές της δε θα αξίζουν όσο θα έπρεπε και μπορεί να γίνει «θύμα» επιθετικών 

αγοραστών.

Γενικότερα πάντως, όταν εκτιμούμε την αξία μιας επιχείρησης θα πρέπει να 

γνωρίζουμε τον ακριβή λόγο για τον οποίο γίνεται η εκτίμηση. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι 

δεν ενδιαφέρονται όλες οι επιχειρήσεις να αποκομίσουν τη μέγιστη δυνατή αξία. Για 

παράδειγμα σε περιπτώσεις αντιδικιών μεταξύ εταίρων ακόμη και συζύγων ή σε 

περιπτώσεις μεταβίβασης από γονέα σε παιδί η αύξηση της αξίας της επιχείρησης είναι 

κάθε άλλο παρά επιθυμητή.

Στις περιπτώσεις που η μεγιστοποίηση της αξίας είναι ο επιθυμητός στόχος, οι 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι συγκεκριμένες. Κατά κανόνα το πρώτο στάδιο είναι 
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η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης. Στην ανάλυση αυτή πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται και στοιχεία των τελευταίων πέντε χρόνων της επιχείρησης, τα 

οποία βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της υπάρχουσας κατάστασης. Σε αυτή την 

ανάλυση πρέπει να συμπεριληφθούν και τα «άϋλα περιουσιακά» στοιχεία της 

επιχείρησης, όπως οι σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες. Η φήμη και πελατεία της 

επιχείρησης αποτελεί πολλές φορές ανταγωνιστικό στοιχείο μιας επιχείρησης και πρέπει 

οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνεται σε μια τέτοια ανάλυση. Τέλος πρέπει να 

καταγραφούν και στοιχεία για το άμεσο αλλά και ευρύτερο, ανάλογα με την εμβέλεια της 

επιχείρησης, ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Μια τέτοιου είδους ανάλυση θα φέρει στην επιφάνεια τα δυνατά στοιχεία της 

επιχείρησης. Η επιχείρηση που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αξίας της επιβάλλεται να 

γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι τα δυνατά της στοιχεία ώστε να είναι σε θέση να 

αναπτύξει στρατηγικές για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση τους.

Η ικανότητα να ελέγχει κανείς την αξία της επιχείρησης είναι ένα σημαντικό και 

απαραίτητο βήμα για το σωστό σχεδιασμό στρατηγικής σε επίπεδο 

επιχείρησης(corporate unit) και μονάδας (business unit).
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Κεφάλαιο 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ

Ο σχεδιασμός της επιχείρησης απαιτεί πρώτα από όλα καθορισμό των 

αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης. Οι αντικειμενικοί σκοποί της επιχείρησης 

αντιπροσωπεύουν μια έκφραση της έρευνας μακροχρόνιας μελλοντικής επιθυμητής 

κατάστασης στην οποία θα πρέπει να βρίσκεται η επιχείρηση. Η επιχείρηση είναι 

συνδυασμός και συνασπισμός πολλών μεμονωμένων «ατόμων», τα οποία έχουν δικούς 

της σκοπούς που επιδιώκουν δημιουργώντας ένα συνασπισμό με τους άλλους. Έτσι, τα 

άτομα συνεργάζονται αρχικά και πρωτίστως με επιδίωξη των δικών τους σκοπών και όχι 

των σκοπών του συνόλου ή του επιχειρηματία. Συνεπώς το πρόβλημα επίτευξης 

πολύτιμης συνεργασίας κοιτώντας και το προσωπικό συμφέρον των επιμέρους 

εμπλεκόμενων μπορεί εύκολα να φανεί στο γνωστό παράδειγμα του «Δίλημμα του 

φυλακισμένου». 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι αντικειμενικοί σκοποί μιας επιχείρησης πρέπει 

να περιλαμβάνει τους σκοπούς των επιμέρους μονάδων. Γι’ αυτό μεταξύ των 

αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης περιλαμβάνεται και η ευθύνη της προς τους 

μετόχους της ή ιδιοκτήτες της ή φορείς της (η επιχείρηση  θεωρείται στην προκειμένη 

περίπτωση ως ξεχωριστή οντότητα σε σχέση με τους φορείς της). Η ευθύνη της 

επιχείρησης προς τους μετόχους της παίρνει συγκεκριμένη μορφή με την 

πραγματοποίηση από μέρους της επιχείρησης ενός ικανοποιητικού ποσοστού απόδοσης 

για το ύψος του κεφαλαίου που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι στην επιχείρηση. Η   

πραγματοποίηση   ενός   ικανοποιητικού   ποσοστού απόδοσης είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση όχι μόνο για την μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης αλλά και για 

την συνέχιση της δέσμευσης στην επιχείρηση του ύψους του κεφαλαίου που έχουν 
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επενδύσει οι μέτοχοι σε αυτήν (όπως είναι γνωστό εάν το επενδυθέν κεφάλαιο δεν 

αποφέρει ένα ικανοποιητικό ποσοστό απόδοσης στην συγκεκριμένη επιχείρηση τότε οι 

μέτοχοι της θα κατευθύνουν το επενδυθέν σ' αυτήν κεφάλαιο   σε   άλλες   πιο   

αποδοτικές   ευκαιρίες   επένδυσης).   Όμως η αξιολόγηση και κατάταξη κατά αύξουσα 

αποδοτικότητα των μελετώμενων επενδύσεων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον 

προϋπολογισμό και συνεπώς το ύψος του προϋπολογισμού εξαρτάται, εκτός από τον 

καθορισμό των αντικειμενικών σκοπών, και από άλλες υποθέσεις που αναφέρονται στο 

γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. 

3.2 ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ [56]

Οι επιχειρήσεις συνήθως οργανώνουν ιεραρχικά τους σκοπούς τους. Στο 

υψηλότερο επίπεδο συχνά είναι η δημιουργία «οράματος» που θέτει και το σκοπό στης 

επιχείρησης. Αυτό θα ακολουθείται από με ένα σύνολο σκοπών που συνάδουν με αυτόν 

τον προσανατολισμό, όπως σκοποί για:

 το μερίδιο αγοράς

 την ικανοποίηση των πελατών

 την ικανοποίηση των εργαζομένων

 τα κέρδη των μετόχων

 τον περιορισμό απορριμμάτων

κλπ.

Οι σκοποί πρέπει να ικανοποιούν κάποια κριτήρια προκειμένου να είναι

εύχρηστοι. Για παράδειγμα:

1. Αν είναι δυνατό να μετρηθούν οι σκοποί, π.χ. να μεγαλώσει το μερίδιο αγοράς 

κατά 55%.

2. Πρέπει να προκαλούν. Οι σκοποί δεν πρέπει να είναι εύκολο να επιτευχθούν.

3. Πρέπει να είναι εφικτοί. Δεν θα πρέπει να είναι μη ρεαλιστικοί.

4. Πρέπει να είναι κατανοητοί ούτος ώστε να είναι εύκολη η επικοινωνία.
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3.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Η πραγματοποίηση ενός ικανοποιητικού ποσοστού απόδοσης για το ύψος του 

κεφαλαίου που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι στην επιχείρηση αποτελεί τον αντικειμενικό 

σκοπό, τον οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί η αξιολόγηση και κατάταξη των επενδύσεων. 

Η δικαιολογητική βάση επιλογής αυτού του αντικειμενικού σκοπού θα γίνει κατανοητή

εάν αναφερθούμε σύντομα στους αντικειμενικούς σκοπούς των οικονομικών μονάδων 

που υποτίθενται μέσα στα πλαίσια της οικονομικής θεωρίας. 

Όπως είναι γνωστό η οικονομική θεωρία διακρίνει τις οικονομικές μονάδες σε 

νοικοκυριά ή γενικότερα το καταναλωτικό κοινό, τις επιχειρηματικές οικονομικές 

μονάδες, το κράτος, κ.λπ. Μέσα στα πλαίσια της οικονομικής θεωρίας επιχειρείται η 

δημιουργία μιας θεωρίας ικανής να εξηγήσει την συμπεριφορά των οικονομικών 

μονάδων. Η μελέτη της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων ξεκινάει από τον 

καθορισμό των αντικειμενικών σκοπών τους. Οι οικονομικές μονάδες διαφέρουν ως προς 

την έκφραση των αντικειμενικών σκοπών τους. Π.χ. σύμφωνα με την οικονομική θεωρία 

οι καταναλωτικές οικονομικές μονάδες έχουν ως αντικειμενικό σκοπό την 

μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του εισοδήματος τους κάτω από το περιορισμό ότι το 

εισόδημα τους είναι δεδομένο (μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο). Το κράτος με τη 

χρησιμοποίηση της φορολογίας του δανεισμού και του προγράμματος των δημοσίων 

επενδύσεων έχει ως αντικειμενικό σκοπό την μεγιστοποίηση της συνολικής 

χρησιμότητας ή της κοινωνικής ευημερίας (social welfare) του πληθυσμού. 

Η εξέταση της συμπεριφοράς των οικονομικών μονάδων  δεν  εξετάζεται   μόνο  

στατικά  π.χ.  μεγιστοποίηση  της χρησιμότητας των καταναλωτών σε δεδομένη χρονική 

στιγμή, όπως υποθέσαμε παραπάνω. Η εξέταση της συμπεριφοράς των οικονομικών 

μονάδων εξετάζεται και δυναμικά δηλαδή για μια χρονική περίοδο. Μέσα στα πλαίσια 

αυτά η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας π.χ. των καταναλωτών γίνεται το πρόβλημα της 

εξεύρεσης της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ παρούσας και αναμενόμενης μελλοντικής 

κατανάλωσης. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε 

στις παραπάνω περιοχές μελέτης, είναι το πρόβλημα της μέτρησης της απόδοσης από την 

πραγματοποίηση της επένδυσης (οι όροι απόδοση της επένδυσης και επένδυση 

χρησιμοποιούνται με ευρύτερη έννοια).
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Γίνεται   αποδεκτό  ότι   είναι   πολύ  δύσκολο   να   εξακριβώσουμε 

αντικειμενικά την χρησιμότητα (απόδοση της επένδυσης) που αποφέρει σε μια 

οικογένεια η αγορά μιας νέας συσκευής τηλεόρασης (επένδυση), την χρησιμότητα που 

αποφέρει στην κοινωνία η κατασκευή ενός νέου πάρκου καθώς ακόμα και την 

χρησιμότητα που αποφέρει η εκπαίδευση στους μαθητές και φοιτητές. Παρά τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσο αφορά την μέτρηση της χρησιμότητας στις 

παραπάνω περιπτώσεις μπορούμε να ξεχωρίσουμε (abstract) τρία αξιώματα που μπορούν 

να τεθούν σε εφαρμογή στην περίπτωση της επιχείρησης. Πρώτον, επενδύσεις που 

αποφέρουν μεγάλα καθαρά οφέλη είναι προτιμότερες από εκείνες που αποφέρουν μικρά 

καθαρά οφέλη. Δεύτερον, επενδύσεις που αποφέρουν οφέλη σε σύντομο χρονικό 

διάστημα είναι προτιμότερες από εκείνες των οποίων τα οφέλη πραγματοποιούνται σε 

μακρό χρονικό διάστημα. Τρίτον, επενδύσεις των οποίων τα οφέλη είναι βέβαια είναι 

προτιμότερες από εκείνες των οποίων τα οφέλη είναι αβέβαια. Φυσικά τα αξιώματα αυτά 

δεν είναι πάντοτε αντιπροσωπευτικά της συμπεριφοράς των ατόμων. Και αυτό γιατί 

ορισμένα άτομα είναι φιλάργυρα (misers), ενώ άλλα εκδηλώνουν προτίμηση για  τα  

τυχερά  παιγνίδια προς χάριν των τυχερών παιγνιδιών. Αλλά εμείς στην προκειμένη 

περίπτωση ενδιαφερόμαστε για την κανονική συμπεριφορά (normal behavior) των 

ατόμων. Και αυτό γιατί διαφορετικά δεν θα είμαστε σε θέση να κατευθύνουμε σωστά τις 

αποφάσεις των οικονομικών μονάδων αν βασίσουμε τις συμβουλές μας στην κανονική 

(abnormal) συμπεριφορά.

3.4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο σχεδιασμός λοιπόν ενός υποδείγματος (model) αντιπροσωπευτικού της 

συμπεριφοράς της επιχείρησης απαιτεί πρώτα να ορίσουμε με ακρίβεια τον αντικειμενικό 

σκοπό της επιχείρησης. Στην προσπάθεια μας αυτή δεν μας ενδιαφέρει η μελέτη του πως 

συμπεριφέρονται οι επιχειρήσεις, αλλά το πως οφείλουν να συμπεριφέρονται. Μερικές 

φορές η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να συμπεριφέρεται όπως ο φιλάργυρος, ενώ σε 

άλλες περιπτώσεις να συμπεριφέρεται όπως το άτομο που αγαπά τα τυχερά παιγνίδια 

προς χάριν των τυχερών παιγνιδιών. Αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε για την «ιδεατή» (ideal) 

ή «υποδειγματική» (normative) συμπεριφορά. Εάν η διοίκηση της επιχείρησης επιθυμεί 

να συμπεριφερθεί κατά διαφορετικό τρόπο τότε το λιγότερο, θα πρέπει να έχουμε ένα 
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κριτήριο κόστους αυτής της παρεκκλίνουσας (deviate) συμπεριφοράς, προς σύγκριση 

των αποτελεσμάτων που πετύχαμε με εκείνα που πιθανώς να μπορούσαν να είχαν 

επιτευχθεί εάν η συμπεριφορά της επιχείρησης ήταν «υποδειγματική». Γίνεται αποδεκτό 

ότι είναι αδύνατο να σχεδιάσουμε ένα λειτουργικό υπόδειγμα (operational model) για την 

επιχείρηση το οποίο θα απέβλεπε στη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας ενός εκάστου 

των ιδιοκτητών (φορέων) της επιχείρησης. Ακόμα και αν μπορούσαμε να βρούμε ένα 

κατάλληλο πρότυπο (yardstick) για να μετρήσουμε τη χρησιμότητα, δεν θα μπορούσαμε 

να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές προτιμήσεις όλων των ιδιοκτητών της επιχείρησης. 

Για το λόγο αυτό η προσοχή μας θα συγκεντρωθεί μόνο σε μια κατηγορία ιδιοκτητών, 

τους κυρίως ιδιοκτήτες ή μετόχους (residual owners) της επιχείρησης όπως αυτοί 

διακρίνονται από οποιουσδήποτε προνομιούχους ιδιοκτήτες όπως τους εταίρους 

περιορισμένης ευθύνης και τους κατόχους προνομιούχων μετοχών. 

Για να πετύχουμε λοιπόν ένα υπόδειγμα που μπορεί να ορισθεί αντικειμενικά θα 

ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία: Πρώτον, θα υποστηρίξουμε ότι η μεγιστοποίηση 

της χρησιμότητας των κυρίως ιδιοκτητών της επιχείρησης είναι κατά προσέγγιση 

ισοδύναμη με την μεγιστοποίηση του πλούτου τους. Δεύτερον, θα δείξουμε ότι στις 

περισσότερες των περιπτώσεων η μεγιστοποίηση του πλούτου, είναι ίση με την 

μεγιστοποίηση της καθαρός θέσης της επιχείρησης δηλαδή της αγοραίας τιμής των 

κοινών μετοχών (εάν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία) ή τα δικαιώματα (interests) 

ιδιοκτησίας των αποκλειστικών ιδιοκτητών (proprietors) ή των εταίρων (partners). Έτσι 

θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο αντικειμενικός σκοπός της επένδυσης πάγιου 

κεφαλαίου θα είναι η μεγιστοποίηση της αγοραίας τιμής των δικαιωμάτων (ή 

συμφερόντων) των κυρίως ιδιοκτητών στην επιχείρηση.
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Κεφάλαιο 4

ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΓΝΩΣΗΣ, 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

4.1 ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (VALUE

MAXIMIZATION PROPOSITION)

Κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση επιδιώκει κυρίως την καλή της υγεία και την 

ανάπτυξη της. Ουσιαστικά, επιδιώκει την αύξηση της περιουσίας – κέρδος με διάφορους 

τρόπους, συνήθως με τη μεγιστοποίηση της περιουσίας των ιδιοκτητών της επιχείρησης, 

τη μεγιστοποίηση του κέρδους της, τη μεγιστοποίηση της αμοιβής των στελεχών της, 

ιδιαίτερα στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, και την κοινωνική ευθύνη.

Στις μέρες μας, ο πρώτος τρόπος είναι ο επικρατέστερος καθώς είναι ο 

αποτελεσματικότερος σε μακροπρόθεσμα και σταθερά αποτελέσματα, χωρίς βέβαια αυτό 

να σημαίνει ότι οι άλλοι στόχοι δεν λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό της οικονομικής 

πολιτικής της επιχείρησης. Η προσέγγιση αυτή, προσδίδει στην επιχείρηση δυναμισμό 

και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αναγνωρίζοντας ότι όταν υπάρχει σταθερή και 

σύγχρονη υποδομή, μπορεί να υπάρχουν λιγότερα κέρδη, αλλά θα υπάρχουν «πάντα», 

ενώ και η επιχείρηση θα έχει αξία. 

Οι οικονομικές επιλογές πρέπει να είναι συνδυασμός των παραπάνω, δίνοντας 

όμως προτεραιότητα στη μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας. Ωστόσο, απαραίτητο 

είναι το στρατηγικό σχέδιο και πρόγραμμα στις επενδύσεις, ώστε να αποφεύγεται ο 

κίνδυνος της κατάρρευσης. 

Επομένως, πρωταρχικός στόχος της επιχείρησης πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση 

της αγοραίας αξίας της μακροπρόθεσμα. Η μεγιστοποίηση αυτή της αγοραίας αξίας είναι 

συνώνυμη με τη μεγιστοποίηση της αξίας των κοινών μετοχών, κάτι που δε σημαίνει ότι 
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στην αξία της επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται μόνο οι κοινές μετοχές. Εν αντιθέσει, 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επιχείρησης που μπορούν 

να «δημιουργήσουν αξία» (value seeking), όπως πάγια περιουσιακά στοιχεία, 

εμπορεύματα, απαιτήσεις, χρέος και δικαιώματα. Επίσης η μεγιστοποίηση της αξίας δε 

μεταφράζεται σε μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης, αλλά σε μεγιστοποίηση 

των κερδών ανά μετοχή.

4.2 ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η αξία μιας επιχείρησης δεν καθορίζεται μόνο από τα περιουσιακά της στοιχεία, 

αλλά προσδιορίζει την δύναμη, την επιτυχία και το αντίκτυπο μιας εταιρείας στην αγορά. 

Με εξαίρεση τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, οι οποίες μπορούν να 

καθορίζουν την αξία τους ανά πάσα στιγμή απλώς ρίχνοντας μια ματιά στην 

κεφαλαιοποίηση τους, οι περισσότερες εταιρείες δεν γνωρίζουν την πραγματική τους 

αξία. Η γνώση της καθαρής αξίας μιας εταιρείας και των παραγόντων που την 

διαμορφώνουν, αποτελεί σημαντικό εργαλείο και ένδειξη για το που βρίσκεται η εταιρεία 

και κυρίως για το πως μπορεί μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί.

Οι εταιρίες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο μπορούν να καθορίζουν την 

αξία τους ανά πάσα στιγμή απλώς ρίχνοντας μια ματιά στην κεφαλαιοποίηση τους και 

για αυτό αποτελούν την εξαίρεση. Οι περισσότερες εταιρίες δεν γνωρίζουν την 

πραγματική αξία τους. Ιδίως στον χώρο του franchise, όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις 

ανήκουν στην κατηγορία των «μικρών» επιχειρήσεων, ο καθορισμός της αξίας της 

επιχείρησης είναι μια πρακτική σχεδόν άγνωστη. Όμως, ως γνωστό, η γνώση είναι 

δύναμη, οπότε η γνώση της καθαρής Αξίας μιας εταιρίας και των παραγόντων που τη 

διαμορφώνουν, αποτελεί σημαντικό εργαλείο και ένδειξη για το που βρίσκεται η εταιρία 

και κυρίως για το πώς μπορεί μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί.

Τόσο η υποτίμηση της αξίας μιας εταιρείας, όσο και η υπερτίμηση της μπορεί να 

δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στην διαχείριση της. Μια υπερτίμηση μπορεί να 

οδηγήσει σε υπερβολική αισιοδοξία για τις δυνάμεις της εταιρείας (ακόμη και σε 

περιόδους που η αγορά δεν τα πάει και τόσο καλά) και οι όποιες προσπάθειες πώλησης 

της εταιρείας μάλλον θα είναι χωρίς αποτέλεσμα, καθώς οι επενδυτές δεν θα είναι 

διατεθειμένοι να καταβάλουν ένα ποσό που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία 
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της εταιρείας. Με τον ίδιο τρόπο, η υποτίμηση της αξίας μιας εταιρείας μπορεί να 

οδηγήσει σε λάθος κινήσεις και σε εσφαλμένη αξιολόγηση των ενεργειών που έχουν 

πραγματοποιηθεί έως τώρα, με ακραία περίπτωση την πώληση της εταιρείας σε τιμή 

χαμηλότερη της πραγματικής.

Ο καθορισμός της αξίας μιας εταιρείας θα πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία 

και όχι απλώς ο καθορισμός μιας τιμής σε κάποια χρονική περίοδο. Πολλές εταιρείες 

αυξάνουν την αξία τους από έτος σε έτος. Άλλες πάλι, ακόμη και επιτυχημένες, που 

ξεκινάνε δυνατά και καταλαμβάνουν ηγετική θέση στον κλάδο τους, μπορεί σταδιακά να 

χάσουν σημαντικό κομμάτι της αξίας τους.

Έτσι, πολλοί επιχειρηματίες αξιολογούν την αξία της εταιρείας τους κάθε έτος, 

ενώ άλλες φορές και εφόσον δεν έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές στην λειτουργία της 

εταιρείας, αλλά και της αγοράς στην οποία κινείται η εταιρεία, χρησιμοποιούν 

παλαιότερες εκτιμήσεις με το να τις προσαρμόζουν στα νέα δεδομένα. Με αυτό τον 

τρόπο διατηρούν μια καλή αντίληψη της αξίας της εταιρείας και της δύναμης της, με 

αποτέλεσμα να έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τους 

πόρους της επιχείρησης. 

4.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Οι μέθοδοι αποτίμησης της αξίας μιας εταιρείας είναι ποικίλες, ενώ διαφορετικές 

εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους. Συνήθως οι εδραιωμένες εταιρείες 

μετρούν την αξία τους βάσει των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους, της φήμης που 

έχουν δημιουργήσει και της τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει. Αντιθέτως, οι 

αναπτυσσόμενες εταιρείες δίνουν μεγαλύτερο βάρος στην δυναμική τους και στα 

περιθώρια ανάπτυξης τους και καθορίζουν την αξία τους βάση των υφιστάμενων 

πωλήσεων και των εκτιμήσεων μελλοντικών κερδών.

Για τη βελτίωση μιας εταιρίας, πρέπει να γίνει καθορισμός της αξίας της και 

μετατροπή των αποτελεσμάτων και των δεδομένων σε χρήσιμες πληροφορίες. Υπάρχουν 

πολλοί εκτιμητές που μπορούν να «καθορίσουν» την αξία μιας εταιρείας στο ποσό που 

επιθυμεί ο επιχειρηματίας. Όμως, ένας καλός εκτιμητής θα λειτουργήσει περισσότερο 

σαν σύμβουλος, αξιολογώντας αντικειμενικά την επιχείρηση και δίνοντας κατευθύνσεις 

και συμβουλές για το πώς να βελτιωθεί η αξία της.
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Ένας παράγοντας που έχει μεγάλη σημασία στον καθορισμό της τελικής αξίας 

μιας επιχείρησης είναι το ρίσκο (ή επιχειρηματικός κίνδυνος). Όσο χαμηλότερη η 

επικινδυνότητα της επιχείρησης (με όλους τους άλλους παράγοντες να παραμένουν

σταθεροί), τόσο υψηλότερη η εκτίμηση της αξίας. Για έναν εξωτερικό αγοραστή υψηλό 

ρίσκο σημαίνει χαμηλότερη τιμή αγοράς, καθώς, εκτός από την εταιρεία «αγοράζει» και 

σημαντικό «ποσό αβεβαιότητας» όσον αφορά την επένδυση του.

Ένας από τους βασικούς εμπειρικούς τρόπους για να καθοριστεί ο βαθμός 

επικινδυνότητας μιας εταιρείας, πέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, είναι οι ανθρώπινοι 

πόροι και συγκεκριμένα, το management. Ο επενδυτής που ενδιαφέρεται για τη 

μακροπρόθεσμη αξία μιας εταιρείας, θα πρέπει να αναζητήσει σε αυτήν μια ικανή ομάδα 

management και όχι μια προσωποκεντρική εταιρεία. Αυτό γιατί μια εταιρεία που 

βασίζεται πολύ σε ένα άτομο δεν μπορεί να έχει υψηλή αξία, αφού η επιτυχία της δεν 

μπορεί να έχει διαχρονικότητα και επομένως την απαραίτητη δυναμική.

Επίσης, ένας τρόπος που χρησιμοποιείται συνήθως για να καθοριστεί ο βαθμός 

επικινδυνότητας, είναι και η «ποικιλία» μιας εταιρίας, η οποία αναφέρεται και στο 

προϊοντικό μείγμα αλλά και στο εύρος υπηρεσιών που προσφέρονται. Ένας 

περιορισμένος αριθμός πελατών (έστω και μεγάλων) επιδρά αρνητικά στην αξία της 

εταιρείας καθώς αυξάνεται η επικινδυνότητα της. Η ποικιλία βοηθά την εταιρεία να είναι 

λιγότερο τρωτή και να μπορεί να ανταποκρίνεται με ευελιξία στις εξελίξεις της αγοράς. 

Τέλος, η ποικιλία αναφέρεται σε μια σειρά παραγόντων όπως η διαχρονική δυνατότητα 

προσαρμογής της εταιρείας στα νέα δεδομένα της αγοράς, ο βαθμός πιστότητας των 

πελατών, η αγοραστική δύναμη, η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 

μεταβαλλόμενες συνθήκες κ.ά.

4.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

4.4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Ο προσδιορισμός της αξίας, για ορισμένες εταιρείες είναι αρκετά δύσκολος, αφού 

είναι αδύνατον να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία. Πολλές εταιρίες καθορίζουν 

την αξία ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες έγκριτων εκτιμητών μόνο σε περιπτώσεις 

πώλησης ή συγχώνευσης. Για να γίνει η αξιολόγηση μιας επιχείρησης χρειάζεται γνώση 
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των κερδών, της δυναμικής που έχει η εταιρεία για το μέλλον, της δυνατότητας 

προβλέψεων, αλλά και άλλα στοιχείων, οικονομικών και μη, τα οποία πολλοί 

επιχειρηματίες αγνοούν. Αν μια εταιρεία προσλάβει εκτιμητή για την αξιολόγηση, αυτός 

θα χρειαστεί αρκετά στοιχεία. Επίσης, ο επιχειρηματίας, κυρίως όταν πρόκειται για 

οικογενειακές επιχειρήσεις και franchise, βλέπει συνήθως αισιόδοξα την επιχείρηση, 

αφού τον συνδέουν με αυτή πολλοί συναισθηματικοί λόγοι. Για να γίνει μια ουσιαστική 

αξιολόγηση απαιτείται από τον επιχειρηματία αντικειμενικότητα για τις δυνατότητες που 

μπορεί να έχει η εταιρία του στο μέλλον.

Για τον υπολογισμό της αξίας μιας επιχείρησης παρατίθενται στη συνέχεια οι πιο 

γνωστοί και πιο κοινά αποδεκτοί τρόποι υπολογισμού. 

4.4.2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σύμφωνα με την μέθοδο της Καθαρής Περιουσιακής Θέσης, η αξία μιας 

επιχείρησης είναι ίση με τα Ίδια Κεφάλαια της, όπως αυτά εμφανίζονται στον 

Ισολογισμό της. Συγκεκριμένα, από το Ενεργητικό (ταμείο, εγκαταστάσεις, πελάτες 

κ.ο.κ.) αφαιρείται το Παθητικό (δάνεια, χρέη κ.ο.κ) και παίρνουμε με τον τρόπο αυτό μια 

εικόνα της περιουσιακής θέσης. 

Η μέθοδος αυτή έχει πολλά μειονεκτήματα, καθώς η απλή καταμέτρηση της 

περιουσίας μιας εταιρείας δεν συνυπολογίζει την έννοια της υπεραξίας, τα άυλα δηλαδή 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Με την προσαρμογή της Καθαρής Περιουσιακής 

Αξίας σε παράγοντες όπως η φήμη, η τεχνογνωσία, η πιστότητα των πελατών, η 

σύμβαση franchise, η περιοχή αποκλειστικότητας και άλλα, μπορούμε να πάρουμε μια 

καλύτερη εικόνα της εταιρίας. Όμως και με τον τρόπο αυτό, η συγκεκριμένη μέθοδος 

αποτελεί φτωχό εργαλείο αξιολόγησης, ιδιαίτερα στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο 

όπου η αξία πολλών εταιρειών βασίζεται περισσότερο σε άυλα παρά σε υλικά στοιχεία. 

Tο θετικό στοιχείο της μεθόδου είναι ότι ο υπολογισμός της είναι ιδιαίτερα απλός και 

μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον καθένα χωρίς ειδικές γνώσεις. Τις περισσότερες 

φορές τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι πολύ χαμηλά, συγκρινόμενα με 

εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης, μπορούν όμως να βοηθήσουν στην αρχή μιας 

αξιολόγησης.
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4.4.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το σκεπτικό που ακλουθεί η μέθοδος αυτή είναι απλό: εάν χρειαζόταν σήμερα να 

γίνει ρευστοποίηση όλων των υπαρχόντων της εταιρείας πόσα μετρητά θα εισπράτταμε. 

Με τη μέθοδο αυτή παίρνουμε ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας αξίας της εταιρείας.

Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί το κόστος αντικατάστασης, το οποίο 

δείχνει πόσο θα μας κόστιζε να ξαναγοράσουμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία που 

διαθέτουμε εάν ξεκινούσαμε από την αρχή την επιχείρηση. Η μέθοδος αυτή, όπως και η 

προηγούμενη, στηρίζεται στο ότι οι εταιρίες έχουν τόση αξία, όση τα πάγια στοιχεία 

τους.

4.4.4 MULTIPLE MODELS

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται αρκετά, αφού είναι πολύ απλή. Σύμφωνα με τη 

μέθοδο, παίρνουμε τα κέρδη της εταιρείας και τα πολλαπλασιάζουμε με το πηλίκο Ρ/Ε 

(Αγοραία τιμή μετοχής/ Κέρδος ανά μετοχή) παρόμοιων εταιρειών που είναι εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο. 

Τα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι αρχικά η αστάθεια του 

συγκεκριμένου πηλίκου, αφού μπορεί να είναι αυξημένο ή μειωμένο ανάλογα με κάποια 

εποχιακά γεγονότα. Επίσης, η χρήση των υφιστάμενων πωλήσεων δεν λαμβάνει υπόψη 

την δυναμική που έχει η εταιρεία. Όπως, για παράδειγμα, σε μικρές επιχειρήσεις, όπου οι 

πωλήσεις και τα κέρδη μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις για αρκετά χρόνια. Η 

μέθοδος multiple models δίνει μια ικανοποιητική εικόνα της αξίας μιας εταιρείας της 

οποίας τόσο οι πωλήσεις όσο και τα κέρδη δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες διακυμάνσεις.

4.4.5 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (COMPARATIVE VALUE)

Για τον καθορισμό της αξίας της εταιρίας, σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, 

χρησιμοποιούνται τα ποσά έναντι των οποίων πωλήθηκαν άλλες εταιρίες της περιοχής. Η 

δυσκολία σε αυτή τη μέθοδο είναι ότι οι πληροφορίες για τις αγοραπωλησίες μεταξύ 

εταιρειών δεν δημοσιεύονται και συχνά είναι δύσκολο να βρεθούν. Μπορούμε να 

μάθουμε κάποια στοιχεία ή να εξετάσουμε λεπτομερώς τις  εταιρίες που θα 

χρησιμοποιήσουμε σαν βαρόμετρο. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν είναι η πιο 

ενδεδειγμένη. Για παράδειγμα, αν ο μέσος όρος αξίας μιας επιχείρησης στον χώρο που 
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εστιάζουμε είναι ίση προς το 40% των πωλήσεων της εταιρείας, ενώ η δική μας 

επιχείρηση μπορεί να έχει ένα καλό σημείο, πιστούς πελάτες ή ένα πολύ καλό προϊόν, 

ισχυρή παρουσία στην αγορά κ.τ.λ.

4.4.6 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Με τη μέθοδο αυτή υπολογίζονται και εκτυπώνονται η αξία της επιχείρησης με 

την μέθοδο των κεφαλαιοποιημένων οργανικών κερδών και με την χρησιμοποίηση 

επιτοκίων χωρίς ρίσκο καθώς και με την χρησιμοποίηση επιτοκίων με ρίσκο. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται για κάθε παραλλαγή της μεθόδου, έπειτα εκτυπώνεται ο 

πίνακας των ροών της επιχείρησης για τον  επιλεγμένο  χρονικό  ορίζοντα,  η  αξία της 

επιχείρησης και πίνακας με την αξία της επιχείρησης για διάφορα επιτόκια 

προεξόφλησης των ροών.

4.4.7 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΠΡΟΣΟΔΟΥ

Η μέθοδος αυτή θεωρεί πως η αξία μιας επιχείρησης είναι μεγαλύτερη από το 

άθροισμα των περιουσιακών της στοιχείων. Η επιπλέον αυτή αξία ονομάζεται 

«υπεραξία» και οφείλεται στο γεγονός ότι το κεφάλαιο της επιχείρησης εξασφαλίζει 

μεγαλύτερες αποδόσεις από το τραπεζικό επιτόκιο. 

Η αξία της επιχείρησης με την μέθοδο αυτή καθορίζεται ως το άθροισμα της 

Καθαρής Περιουσιακής Θέσης και της παρούσας υπερπροσόδου. Η υπερπρόσοδος είναι 

η διαφορά, σε ετήσια βάση, των οργανικών εσόδων της επιχείρησης και του τόκου του 

απασχολούμενου κεφαλαίου. Με τη μέθοδο αυτή, καθορίζουμε δηλαδή, μια επιθυμητή 

απόδοση για τα Ιδία Κεφάλαια. Έστω και ένα ευρώ κέρδος πάνω από την συγκεκριμένη 

απόδοση θεωρείται υπερπρόσοδος. Το θετικό στοιχείο της μεθόδου αυτής είναι ότι 

λαμβάνει  υπόψη της  το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

4.4.8 ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η μέθοδος αυτή είναι η πιο αποδεκτή μέθοδος αξιολόγησης μιας εταιρείας και

συμπεριλαμβάνεται στις πιο αξιόπιστες. Δεν υπολογίζει απλά την αξία των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας, αλλά θεωρεί ότι η καθιέρωση της επιχείρησης 
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στην αγορά, η απόκτηση φήμης και πελατείας, οι συνέργιες κ.τ.λ. αυξάνουν σε 

σημαντικό βαθμό την αξία. 

Η αξία της επιχείρησης σύμφωνα με την μέθοδο αυτή είναι ίση με την παρούσα 

αξία των αναμενόμενων μελλοντικών καθαρών ταμειακών ροών που απορρέουν από την 

επιχειρηματική δραστηριότητα συν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που δε 

σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης. Ως ποσοστό προεξόφλησης 

χρησιμοποιείται το σταθμικό μέσο κόστος χρήσεως κεφαλαίου της επιχείρησης που 

αποτελεί το σταθμικό μέσο κόστος των επιμέρους πηγών χρηματοδότησης της 

επιχείρησης (τραπεζικός δανεισμός, παρακρατηθέντα κέρδη, κοινές και προνομιούχες 

μετοχές) και προέρχεται συνήθως από το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών 

Στοιχείων (CAPM) αντικατοπτρίζοντας έτσι τον κίνδυνο της επιχείρησης.

Η αξία μιας επιτυχημένης επιχείρησης είναι πολλές φορές μεγαλύτερη από το 

άθροισμα των περιουσιακών της στοιχείων, ενώ για πολλές επιχειρήσεις τα κέρδη ενός 

χρόνου και μόνο μπορούν να είναι μεγαλύτερα από την συνολική αξία των περιουσιακών 

της στοιχείων. Το πιο κατάλληλο μέτρο για τη μέτρηση της αξίας μιας εταιρείας, είναι τα 

ίδια της τα κέρδη και η δυναμική της. Η απόδοση των προηγούμενων χρόνων μιας 

εταιρείας έχει δευτερεύοντα ρόλο, καθώς προηγείται η ακριβής ανάλυση των περιθωρίων 

κέρδους, των χρεών και δανείων, της φορολογίας, του κόστους του προσωπικού και των 

προϊόντων και του βαθμού ανάπτυξης των πωλήσεων. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι περίπλοκη και χρειάζεται αντικειμενικότητα στον 

καθαρισμό της δυναμικής της εταιρείας. Το κύριο μειονέκτημα της είναι ότι η εκτίμηση 

των ταμειακών πλεονασμάτων μιας επιχείρησης είναι μια δύσκολη υπόθεση με υψηλό 

βαθμό επικινδυνότητας, αφού κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνθήκες που θα 

επικρατούν τόσο στην εταιρεία, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Ωστόσο, η μέθοδος των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών χρησιμοποιείται σε 

μεγάλη έκταση, καθώς αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι ζωντανοί οργανισμοί, 

ανεξαρτήτως των περιουσιακών στοιχείων που τις αποτελούν και επιπλέον στηρίζεται 

στις αναμενόμενες αποδόσεις και όχι στις αποδόσεις παρελθόντων ετών. Η αναλυτική 

παρουσίαση της μεθόδου παρουσιάζεται στην αντίστοιχη βιβλιογραφία.
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4.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

4.5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η ανάλυση των μεθόδων υπολογισμού της αξίας της επιχείρησης και ιδιαίτερα 

της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, κάνει φανερό ότι η αξία της 

επιχείρησης επηρεάζεται από τις χρηματοδοτικές αποφάσεις (η μέτρηση του σταθμικού 

μέσου κόστους κεφαλαίου), τις επενδυτικές αποφάσεις (επενδύσεις σε πάγια και 

κυκλοφορούντα στοιχεία) και τις μερισματικές αποφάσεις (διανομή της ελεύθερης 

ταμειακής ροής). Μπορούμε, λοιπόν, να πούμε ότι η αξία της επιχείρησης αποτελεί 

συνάρτηση αυτών των τριών αποφάσεων και ότι η γενική μαθηματική διατύπωση της 

είναι η ακόλουθη:

V = f (I, F, D)

Όπου, V = αντιπροσωπεύει την αξία της επιχείρησης

Ι = αντιπροσωπεύει το χαρτοφυλάκιο των εταιρικών επενδύσεων

F = αντιπροσωπεύει την κεφαλαιακή διάρθρωση

D = αντιστοιχεί στην μερισματική πολιτική της εταιρίας.

Μια απλή ανάλυση κάνει φανερό ότι τα κέρδη, τα μερίσματα, η αναπτυξιακή 

προοπτική της επιχείρησης και ο κίνδυνος είναι στοιχεία κλειδιά στην αποτίμηση από 

μέρους της αγοράς των μετοχών των εταιριών που είναι εισηγμένες στην κεφαλαιαγορά 

(public company). Τα ίδια στοιχεία επηρεάζουν την αξία των μετοχών μιας επιχείρησης 

που δεν είναι εισηγμένη στην κεφαλαιαγορά.(private company).

4.5.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Τα βήματα που θα μπορούσε να υιοθετήσει η διοίκηση της επιχείρησης για να 

αυξήσει την αξία της επιχείρησης είναι μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Το πρώτο βήμα, λοιπόν, για την αύξηση της αξίας της επιχείρησης θα πρέπει να 

είναι η επικέντρωση της στο βασικό της αντικείμενο δραστηριότητας (core business), 

εκεί όπου διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Συστήνεται λοιπόν η πώληση ή η 

αποχώρηση από αρκετές "παράπλευρες" ή ακόμη και από άσχετες με το βασικό 
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αντικείμενο δραστηριότητες, αν αυτές δεν προσφέρουν σαφείς και σημαντικές συνέργιες 

στη μητρική εταιρία. Ειδικότερα σε ότι αφορά τις εισηγμένες εταιρίες στο 

χρηματιστήριο, οι αναλυτές και οι διαχειριστές θεσμικών χαρτοφυλακίων δυσφορούν 

όταν συναντούν περίπλοκα εταιρικά σχήματα και οργανογράμματα ή όταν συναντούν 

σειρά διαφορετικών δραστηριοτήτων, που δεν είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους.

Το δεύτερο βήμα είναι η ελάφρυνση της εταιρίας από ακίνητα και άλλα 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν χρησιμοποιεί για τους λειτουργικούς της σκοπούς. 

Την προηγούμενη δεκαετία, η κατοχή ακινήτων από εταιρίες εθεωρείτο ως ένας 

"συντελεστής υψηλής ασφαλείας". Αντίθετα, σήμερα θεωρείται ως μειονέκτημα, καθώς 

μέρος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας παραμένει σε αδράνεια, την ώρα που 

ενδεχομένως η εταιρία καταβάλει χρεωστικούς τόκους στις τράπεζες.

Το τρίτο βήμα θα μπορούσε να περιλαμβάνει ορισμένες εσωτερικές 

αναδιοργανώσεις, ικανές να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας και συνέργειες. Για 

παράδειγμα, η απορρόφηση κάποιων θυγατρικών, η συγχώνευση θυγατρικών, κ.λπ. Κατά 

τα τελευταία χρόνια, πολλοί όμιλοι προχώρησαν σε συγχωνεύσεις, όχι μόνο για να 

περικόψουν δαπάνες (π.χ. ένα λογιστήριο, καλύτερος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, 

λιγότερη γραφειοκρατία, κ.λπ.), αλλά και για να καρπωθούν σημαντικά φορολογικά 

οφέλη.

Θα πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι όλα τα παραπάνω έχουν ακόμη 

μεγαλύτερη σημασία, όταν μια εταιρία υλοποιεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Σε τέτοιες 

λοιπόν περιπτώσεις πολύ συχνά, η αξία μιας εταιρίας ανεβαίνει, όταν οι πωλήσεις της 

περιορίζονται και το μερίδιο αγοράς της συρρικνώνεται. Η κλασικότερη συνταγή σε 

περίπτωση αναδιοργάνωσης (reconstruction story) είναι η παρακάτω:

1. Περιορισμός των δραστηριοτήτων στις εργασίες που η εταιρία διαθέτει 

συγκριτικό πλεονέκτημα.

2. Στις περιορισμένες πλέον δραστηριότητες, μείωση του αριθμού των πελατών και 

επικέντρωση στους μεγαλύτερους πελάτες, (ή εναλλακτικά στο πλέον αποδοτικό 

τμήμα της αγοράς), στους οποίους θα προσφέρονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

3. Δραστικός περιορισμός του λειτουργικού κόστους.

4. Κινήσεις για την μετατροπή του κόστους από ανελαστικό (ανεξάρτητο από το 

ύψος των πωλήσεων) σε ελαστικό (ανάλογο με το ύψος των πωλήσεων).
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Σπανιότερη περίπτωση είναι η αναδιάρθρωση της εταιρίας και η προσπάθεια 

επιβίωσης της μέσω της ανάπτυξης και της επέκτασης των εργασιών της. Σύμφωνα με 

αυτό το μοντέλο, η επέκταση της εταιρίας (π.χ. μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων 

λιανικής, διευρυμένη γκάμα προϊοντικού χαρτοφυλακίου, κ.λπ.) δημιουργεί υψηλές 

οικονομίες κλίμακας και συνέργειες, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να ξεπερνιούνται. 

4.5.3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η αξία της επιχείρησης είναι συνάρτηση των τριών βασικών 

χρηματοοικονομικών αποφάσεων δηλαδή των επενδυτικών, των χρηματοδοτικών και 

μερισματικών αποφάσεων. Θα πρέπει να τονισθεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι, ειδικότερα 

στην πράξη, αυτές οι αποφάσεις διασυνδέονται και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να 

εξετάζονται ξεχωριστά. Μια συνοπτική αλλά περιεκτική παρουσίαση αυτών των 

αποφάσεων δίνεται αμέσως παρακάτω:

 Επενδυτικές αποφάσεις (investment decisions)

Το Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) ορίζει το Σχεδιασμό 

Κεφαλαιακών Πόρων (Capital Resource Planning) ως «τη διαδικασία αξιολόγησης και 

επιλογής των μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να ικανοποιηθούν 

οι ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση των στρατηγικών της επιχείρησης». Οι 

επενδυτικές αποφάσεις εμπεριέχουν δέσμευση κεφαλαίων για:

 εσωτερικά επενδυτικά σχέδια (internal investment projects) και την εγκατάλειψη 

(αποχώρηση) από τέτοια σχέδια στην περίπτωση που η εξέλιξη τους 

χαρακτηρισθεί ως μη αποδοτική

 εξωτερικές επενδυτικές αποφάσεις (external investment decisions) που 

εμπεριέχουν την εξαγορά μιας άλλης επιχείρησης ή μια συγχώνευση με μια άλλη 

επιχείρηση

 αποφάσεις αποεπένδυσης (disinvestment decisions) που εμπεριέχουν την 

εκποίηση κάποιου τμήματος της επιχείρηση τέτοια όπως μια μη κερδοφόρα 

θυγατρική εταιρία.
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 Χρηματοδοτικές Αποφάσεις (financial decisions)

Το CIMA ορίζει το Σχεδιασμό Χρηματοδότησης Κεφαλαίων ως «την διαδικασία 

επιλογής των κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα 

μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία και το κεφάλαιο κινήσεως».

Η απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης γίνεται 

πραγματικότητα μόνο όταν χρηματοδοτηθεί. Η χρηματοδότηση μπορεί να προέλθει από 

ίδια κεφάλαια (π.χ. μετοχικό κεφάλαιο, παρακρατηθέντα κέρδη) και ξένα κεφάλαια 

(μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). Η επιχείρηση που βρίσκεται σε 

ανοδική πορεία είναι φυσικό ότι θα χρειασθεί επιπρόσθετη χρηματοδότηση από μια ή 

περισσότερες από αυτές τις πηγές. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι ότι ο 

χρηματοοικονομικός μάνατζερ θα πρέπει να γνωρίζει: 

α) από ποια πηγή μπορούν να αντληθούν επιπρόσθετα κεφάλαια και με ποιο κόστος, 

β) την επίδραση που έχει η χρησιμοποίηση μιας συγκεκριμένης πηγής χρηματοδότησης 

στην κερδοφορία και στην αξία της επιχείρησης και 

γ) την επίδραση στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο χρησιμοποίησης οποιασδήποτε 

συγκεκριμένης πηγής κεφαλαίων. 

Η ύπαρξη κερδοφορίας και η επιλογή της συγκεκριμένης πηγής χρηματοδότησης 

που δεν επιδρά αρνητικά στην κερδοφορία της επιχείρησης δεν είναι αρκετά από μόνα 

τους για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Πρέπει να υπάρχει και ρευστότητα, δηλαδή να 

υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης της επιχείρησης σε επαρκές ύψος μετρητών  

προκειμένου να πραγματοποιεί τις πληρωμές στους πιστωτές, τους εργαζόμενους κ.λπ. 

όταν καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Αποτέλεσμα είναι η μείωση του κινδύνου αθέτησης 

υπεσχημένων. Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις, ως αποτέλεσμα της προηγηθείσας 

ανάλυσης, περιλαμβάνουν και τις αποφάσεις working capital management (π.χ. διοίκηση 

μετρητών, διαπραγμάτευση τραπεζικών ορίων, bank overdrafts).

Ο χρηματοοικονομικός διευθυντής, πρέπει να γνωρίζει μεταξύ άλλων, από ποια 

πηγή μπορούν να αντληθούν επιπρόσθετα κεφάλαια και με ποιο κόστος. Αυτό σημαίνει 

ότι μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του είναι η απόκτηση κεφαλαίων για 

πραγματοποίηση επενδύσεων και στην συνέχεια η αποδοτική (κερδοφόρα) επένδυση 

αυτών των κεφαλαίων έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η αξία της επιχείρησης. Η 

πραγματοποίηση μιας επένδυσης με κέρδος, στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι 
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αρκετό. Η επένδυση είναι αναγκαίο να αποφέρει επαρκή κερδοφορία ώστε να αποδοθεί 

στους επενδυτές – χρηματοδότες (π.χ. μετόχους, ομολογιούχους- πιστωτές) ένα 

ικανοποιητικό ποσό (μεγιστοποίησης πλούτου) τόκου ή μερισμάτων, διαφορετικά οι 

χρηματοδότες – επενδυτές θα προτιμήσουν να επενδύσουν κάπου αλλού στο πλαίσιο της 

κεφαλαιαγοράς. Η ύπαρξη εναλλακτικής υψηλότερης απόδοσης στην κεφαλαιαγορά για 

τους επενδυτές – χρηματοδότες φέρνει στην επιφάνεια την έννοια του αγοραίου κόστους 

κεφαλαίων (ιδίων και ξένων), το οποίο η οποιαδήποτε εταιρία θα πρέπει να καταβάλλει 

προκειμένου να προσελκύει σε συνεχή βάση ίδια και ξένα κεφάλαια. Επιβάλλεται 

λοιπόν, όπως ο χρηματοοικονομικός διευθυντής να είναι ενήμερος σχετικά με:

 το πώς οι επενδυτές πραγματοποιούν τις αποφάσεις τους σχετικά με την αγορά 

και πώληση μετοχών,

 το πώς οι τράπεζες αποφασίζουν αν θα δανείσουν ή όχι χρήματα και σε ποιο ή 

ποια επιτόκια και 

 τι ποσοστά απόδοσης θα πρέπει να καταβληθούν στους επενδυτές μιας εταιρίας 

προκειμένου να τους αποτρέψουν να μεταφέρουν τα κεφάλαια τους σε άλλες 

επενδύσεις και τι ποσοστά απόδοσης θα πρέπει να καταβληθούν προκειμένου να 

προσελκύσουν νέους επενδυτές.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι οι χρηματοδοτικές αποφάσεις συνδέονται 

άμεσα με τη γνώση λειτουργίας του χρηματοδοτικού συστήματος, τις πηγές άντλησης 

κεφαλαίων και την έννοια του «κόστους ευκαιρίας» στο πλαίσιο των κεφαλαιαγορών.

 Μερισματικές αποφάσεις (Divident Decisions)

Οι κάτοχοι κοινών μετοχών αναμένουν ως αμοιβή, για την αγορά των μετοχών, 

να αποκομίσουν ικανοποιητικό μέρισμα. Η αξία της μετοχής μιας εταιρίας, γίνεται 

αποδεκτό, ότι σχετίζεται με το ύψος των μερισμάτων που έχουν καταβληθεί κατά το 

παρελθόν και επίσης με την προοπτική των μερισμάτων που θα καταβληθούν στο 

μέλλον.

Οι μερισματικές αποφάσεις θα πρέπει να τονισθεί ότι σχετίζονται επίσης άμεσα 

με τις χρηματοδοτικές αποφάσεις και αυτό γιατί τα παρακρατηθέντα κέρδη (το ύψος των 

κερδών που δεν διανέμεται ως μέρισμα) αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές πηγές 

νέων κεφαλαίων για την επιχείρηση. Το ύψος των κερδών που διανέμονται στους 
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μετόχους δεν μπορεί να παρακρατηθεί στην επιχείρηση για να χρηματοδοτήσει τη 

μελλοντική ανάπτυξη της και από την άλλη πλευρά το ύψος των κερδών που 

παρακρατείται αντιπροσωπεύει μια αποστέρηση καταβολής μερισμάτων στους μετόχους.

4.5.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΩΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η αξία της επιχείρησης αυξάνει όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί ελκυστικά 

κέρδη χωρίς οι αποφάσεις της να συνεπάγονται ανάληψη επιπρόσθετου επιχειρηματικού 

και χρηματοοικονομικού κινδύνου. Ο παράγοντας «κίνδυνος» σχετίζεται με το πώς οι 

επενδυτές – χρηματοδότες  «βλέπουν» την επιχείρηση ως ρίσκο. Κάθε επιχείρηση 

παρουσιάζει δύο ειδών κινδύνους τον επιχειρηματικό κίνδυνο, δηλαδή τον κίνδυνο που 

σχετίζεται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα της, και το χρηματοοικονομικό κίνδυνο, 

που εξαρτάται από το πόσο χρέος έχει αναλάβει η επιχείρηση. Ο επιχειρηματικός 

κίνδυνος οφείλεται κυρίως σε διακυμάνσεις της ζήτησης, των τιμών πώλησης των 

προϊόντων της επιχείρησης, των τιμών των πρώτων υλών, της δυνατότητας αντίδρασης 

σε μεταβολές των τιμών αυτών καθώς και στη δομή κόστους της επιχείρησης,  το  κατά 

πόσο  δηλαδή  έχει  μεγάλα πάγια  έξοδα.  Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι 

απόρροια της διάρθρωσης των κεφαλαίων της, δηλαδή του μίγματος ιδίων και ξένων 

κεφαλαίων. Μια επιχείρηση με σχετικά μεγάλο χρέος είναι πολύ πιο εκτεθειμένη σε 

κινδύνους. Ο επιχειρηματικός και ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος δίνουν το συνολικό 

κίνδυνο μιας επιχείρησης που καθορίζει το κόστος χρηματοδότησης της, που με τη σειρά 

του επηρεάζει τις βραχυπρόθεσμες και, ιδιαίτερα, τις μακροπρόθεσμες 

χρηματοοικονομικές αποφάσεις της.

4.6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ 

ΜΕΓΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ

Υπάρχουν αρκετοί ενάντιοι στη θεωρία της μεγιστοποίησης της αξίας, έχοντας ως 

κύριο επιχείρημα την αντιμετώπιση της όποιας επιχείρησης ως «ζωντανή εταιρία» και 

όχι ως μηχανή. Παράλληλα, θεωρούν ως κύριο πρόβλημα της θεωρίας αυτής ότι αν και 

να αποδέχεται κάνεις ότι η αύξηση της αξίας μιας επιχείρησης είναι μια θεμιτή, κυρίαρχη 

επιδίωξη, με αυτό τον τρόπο δεν είναι φανερό το πώς η διοίκηση μπορεί καλύτερα να 
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επικεντρωθεί στις προσπάθειες και στην προσοχή των ανθρώπων, έτσι ώστε με 

αξιοπιστία να επιτευχτεί πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή [48].

Ωστόσο, οι υπέρμαχοι της θεωρίας της μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης 

επικεντρώνονται στα παρακάτω δυο θέματα για να αποδείξουν την υπεροχή της έναντι 

της Θεωρίας Συμμετόχων ή άλλων παρόμοιων θεωριών. Σύμφωνα με τον Michael Jensen

(2001), καθηγητή Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Harvard, τα δυο θέματα κλειδιά είναι τα 

εξής[31]:

Θέμα 1ο: Η επιχείρηση οφείλει να έχει ένα και μόνο αντικειμενικό στόχο ή πολλαπλούς 

(balanced scorecard)?

Θέμα 2ο : Αν και εφόσον αποδειχθεί ότι οφείλει να έχει ένα μόνο, αυτός Art είναι η 

μεγιστοποίηση της αξίας η κάποιος άλλος ? (καταπολέμηση ανεργίας, φιλικότητα στο 

περιβάλλον, διατήρηση αριθμού εργαζομένων)



- 38 -

 Στον άξονα ψ του παραπάνω πίνακα απεικονίζονται τα κέρδη που επιτυγχάνει μια 

υποθετική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια ενός έτους, ενώ στον άξονα χ το μερίδιο 

της αγοράς που καταλαμβάνει για την ίδια περίοδο.

 Όπως γίνεται φανερό στον πίνακα, η επιχείρηση μπορεί να επεκτείνει το μερίδιο 

αγοράς, που καταλαμβάνει, και να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της έως ένα σημείο.

 Για να αυξηθεί επιπλέον το μερίδιο αγοράς, έως ότου μεγιστοποιηθεί, πρέπει να 

πραγματοποιήσει έξοδα για Έρευνα και Ανάπτυξη, διαφήμιση ή να προχωρήσει σε 

μείωση των τιμών της. Τα παραπάνω θα οδηγήσουν μοιραία και σε μείωση της 

κερδοφορίας.

 Είναι αδύνατο, λοιπόν, για μια επιχείρηση να προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει και 

τα δυο μεγέθη συγχρόνως.
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 Η προσπάθεια αυτή οδηγεί τον μάνατζερ στις περισσότερες των περιπτώσεων σε 

αδιέξοδο.

 Το κύριο ελάττωμα της Stakeholder Theory και της μεθόδου του Πίνακα 

Ισορροπημένης Στοχοθεσίας είναι ότι προτείνει πολλαπλούς αντικειμενικούς 

στόχους.

 Σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς η ύπαρξη Πολλαπλών Στόχων είναι συνώνυμη με 

την ύπαρξη Κανενός Στόχου.

 Μια επιχείρηση που δεν έχει στόχο θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της. 

Χαρακτηριστική είναι η μελέτη του Jensen (1991) σε μια μικρή, μη κερδοφόρα 

επιχείρηση, η οποία σχεδόν φαλήρησε προσπαθώντας να μεγιστοποιήσει πάνω από 

δώδεκα μεγέθη συγχρόνως. Τα ίδια αποτελέσματα φέρει και η έρευνα των Cools   

(Consulting   Group   of   Boston)   και   Van   Praag (Πανεπιστήμιο του 

Άμστερνταμ) που πραγματοποιήθηκε κατά το 2000 σε 80 ολλανδικές επιχειρήσεις.

Το συμπέρασμα των ανωτέρω ερευνών είναι λοιπόν ότι η επιχείρηση οφείλει να 

έχει ένα και μοναδικό αποσαφηνισμένο αντικειμενικό στόχο, καθώς θεωρείται δεδομένο 

ότι είναι λογικά αδύνατο να μεγιστοποιήσει μια επιχείρηση δυο παράγοντες της την ίδια 

χρονική στιγμή[31].

Θέμα 2ο

Όσον αφορά το αν ο ένας και μοναδικός στόχος της επιχείρησης θα είναι η 

μεγιστοποίηση της αξίας ή κάποιος άλλος, το πιο σημαντικό κριτήριο θεωρείται η 

κοινωνική ευημερία.

 Όταν όλες οι επιχειρήσεις μιας κοινωνίας μεγιστοποιήσουν την αξία τους, τότε 

μεγιστοποιείται η κοινωνική ευημερία.

 Αυτό συμβαίνει διότι τα παραγόμενα προϊόντα-υπηρεσίες έχουν για τους 

καταναλωτές μεγαλύτερη αξία απ' αυτά που χρησιμοποιούν αρχικά οι 

επιχειρήσεις για την παραγωγή.

 Η κοινωνική ευημερία δε μεγιστοποιείται όταν υπάρχουν :
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1. Μονοπώλια

2. « Εξωτερικότητες » (Externalities)

«Εξωτερικότητες» θεωρούνται εκείνες οι καταστάσεις στις οποίες ο λήπτης των 

αποφάσεων δεν μπορεί να προβλέψει όλες της επιπτώσεις της απόφασης του, είτε αυτές 

είναι θετικές είτε αρνητικές. Παράδειγμα αρνητικής εξωτερικότητας είναι η περίπτωση 

μιας βιομηχανικής επιχείρησης που μολύνει τα ύδατα και γενικότερα το περιβάλλον 

χωρίς να επιβαρύνεται τα επιπλέον έξοδα που προκαλεί σε τρίτους, όπως σε συνεργεία   

καθαρισμού   των   υδάτων.   Αντιθέτως   μια   καινοτόμος επιχείρηση, που ειδικεύεται 

σε νέες τεχνολογίες και ξοδεύει πόρους σε Έρευνα και Ανάπτυξη, αποτελεί τον φορέα 

μια θετικής εξωτερικότητας, τη στιγμή που τα ευρήματα της θα χρησιμοποιηθούν και 

από άλλες επιχειρήσεις. Περαιτέρω ανάλυση και το νομικό πλαίσιο για την εξαφάνιση 

των Externalities, είναι διαθέσιμο σε σύγγραμμα των Michael Jensen και William

Meckling (ο πρώτος πρύτανης του πανεπιστημίου του Rochester).

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων 

και ο τρόπος που οδηγεί σε μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, σε μια ιδεατή 

αγορά με άπειρη παραγωγή, διαρκείς ταμειακές ροές, με εθελοντικές συναλλαγές και 

έλλειψη μονοπωλίων και externalities :

 Οι προμηθευτές των πρώτων υλών κοστολογούν τα προϊόντα τους σε τιμές 

μικρότερες ή ίσες απ' αυτές που είναι διατεθειμένες να πληρώσουν οι 

επιχειρήσεις, γιατί διαφορετικά δε θα τα πουλούσαν. Οποιαδήποτε διαφορά ,που 

προκύπτει, αποτελεί το πλεόνασμα των παραγωγών.

 Επιπλέον , εφόσον δεν υπάρχουν αρνητικές εξωτερικότητες, και το κόστος 

ευκαιρίας των αγαθών αυτών δε θα είναι υψηλότερο από το συνολικό κόστος που 

επωμίζονται οι επιχειρήσεις για την απόκτηση τους.

 Το κέρδος που προκύπτει για τις επιχειρήσεις από την πώληση των αγαθών τους 

είναι η διαφορά ανάμεσα στην τιμή που χρεώνουν τους καταναλωτές και το 

κόστος των πρώτων υλών.

 Η αύξηση της κοινωνικής ευημερίας είναι ίση με τη διαφορά ανάμεσα στην αξία 

των τελικών αγαθών και το κόστος των πρώτων υλών για τις επιχειρήσεις.

 Σ' αυτή την ιδεατή αγορά τα τελικά αγαθά αξίζουν για τους καταναλωτές 

τουλάχιστον όσο κοστίζει για αυτούς η απόκτηση τους. Αν προκύπτει τέτοιου 
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είδους διαφορά, αναφερόμαστε στο πλεόνασμα του καταναλωτή.

 Επομένως η αύξηση της κοινωνικής ευημερίας 0α είναι τουλάχιστον ίση με το 

κέρδος που σημειώνουν οι επιχειρήσεις.
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Κεφάλαιο 5

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Ή 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ (STAKEHOLDER THEORY) ΚΑΙ Η 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  [44]

5.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας κάνει φανερό ότι ένα από τα 

βασικότερα ερωτήματα στην ιστορία των επιχειρήσεων είναι το κατά πόσο οι 

επιχειρηματικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και ζητήματα άλλα 

εκτός της μεγιστοποίησης του κέρδους και της αξίας της επιχείρησης. Στη βιβλιογραφία 

υπάρχουν αναφορές που εκφράζουν την άποψη ότι οι επιχειρήσεις, στην επιδίωξη του 

κέρδους, θα προάγουν τελικά το δημόσιο όφελος ως συνέπεια των νόμων της αγοράς. 

Άλλες αναφορές εξηγούν τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει οι αποφάσεις των 

διοικήσεων των εταιρειών να λαμβάνουν υπόψη και την κοινωνική διάσταση των 

συνεπειών τους.

Πληθώρα ερευνών έχει γίνει σχετικά με το ζήτημα της κοινωνικής ευθύνης των 

επιχειρήσεων. Η άποψη που κυριαρχεί είναι ότι οι περισσότεροι καταναλωτές θα 

προτιμούσαν να αγοράζουν αγαθά από εταιρείες οι οποίες, σέβονται το περιβάλλον, 

εξασκούν φιλανθρωπικό έργο κλπ. [6][36] Αυτό βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα 

ήταν διατεθειμένοι να επενδύσουν σε αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι, όμως, κοινή η 

διαπίστωση ότι υπάρχει ένα μερίδιο αγοράς, το οποίο λαμβάνει υπόψη του το επίπεδο 

κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων κατά τη λήψη αποφάσεων για αγορά ή για 

επένδυση. Οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να προσελκύσουν αυτές τις ομάδες 
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επενδυτών κάνοντας φανερή τη συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.

5.2 Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΟΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ [26]

Η θεωρία των συμμέτοχων βασίζεται στην ιδέα ότι πέρα από τους μετόχους 

υπάρχουν διάφορες άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για τις αποφάσεις και τις ενέργειες 

μίας επιχείρησης. Οι ομάδες αυτές ονομάζονται Συμμέτοχοι ή Κοινωνικοί Εταίροι ή 

Εμπλεκόμενοι ή Ενδιαφερόμενα Μέρη ή «Ομάδες Ενδιαφερομένων» (Stakeholders). Πιο 

αναλυτικά, Συμμέτοχοι ή Κοινωνικοί Μέτοχοι ή Εμπλεκόμενοι ή Ενδιαφερόμενα Μέρη 

ή «Ομάδες Ενδιαφερομένων» (Stakeholders) ονομάζονται όλοι όσοι επηρεάζονται από 

το σύνολο των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, όπως π.χ. μια εταιρία. Ο όρος αυτός 

έρχεται σε αντιδιαστολή με τον όρο μέτοχοι (Shareholders), οι οποίοι έχουν συμμετοχή 

στην εταιρεία και συνεπώς επηρεάζονται άμεσα από τα οικονομικά αποτελέσματα της 

εταιρείας. (Freeman, 1984). Ο Freeman τονίζει χαρακτηριστικά ότι και οι μέτοχοι 

ανήκουν στους συμμετόχους και ότι η προσπάθεια διαχωρισμού τους είναι σαν να 

προσπαθεί κάποιος «να ξεχωρίσει τα μήλα από τα φρούτα».

Ο Albert J. Dunlap το 1994 αναφέρει ότι: «οι συμμέτοχοι είναι το νούμερο ένα 

όργανο ενός οργανισμού. Δείξε μου μια ετήσια αναφορά με έξι ή επτά όργανα και θα 

σου δείξω μια μη σωστά διοικούμενη εταιρία». Σύμφωνα με τις απόψεις του, οι 

διευθυντές ανησυχούν αλλά και μετρούν την απόδοση της εταιρίας έτσι ώστε να 

ικανοποιεί τους στόχους των συμμετόχων. Αυτό είναι φυσικό καθώς η ποιότητα των 

σχέσεων των συμμετόχων οδηγεί σε χρηματοοικονομική απόδοση. Αποδεικνύεται στην 

πράξη ότι η ικανοποίηση του υπαλλήλου οδηγεί στην ικανοποίηση του πελάτη, που 

συνδέεται με την απόδοση της επιχείρησης. [13]

Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων ανακοινώνουν τουλάχιστον σε ετήσια βάση τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Ένας από τους λόγους για τους 

οποίους προβαίνουν στην κίνηση αυτή είναι για να επικοινωνήσουν με τις διάφορες 

κατηγορίες των συμμετόχων, οι οποίοι ζητούν πληροφόρηση. Ωστόσο οι ζητούμενες 

πληροφορίες δεν έχουν ομοιογένεια καθώς προέρχονται από ποικίλες πληροφοριακές 

ανάγκες, διαφορετικά ενδιαφέροντα και αντικρουόμενα συμφέροντα. Η έμφαση που 

δίνεται κατά τη δημοσίευση στις πληροφορικές ανάγκες μίας συγκεκριμένης κατηγορίας 
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φανερώνει και τη δύναμη της συγκεκριμένης ομάδας (Freeman, 1999).

Η βιβλιογραφία προτείνει διάφορους τρόπους για να κατηγοριοποιηθούν οι 

κοινωνικοί μέτοχοι. Η θεωρία του Clarkson (1995) είναι μία από τις περισσότερο 

αποδεκτές, σύμφωνα με την οποία, οι συμμέτοχοι χωρίζονται σε κύριους και 

δευτερεύοντες. Κύριοι είναι αυτοί χωρίς τη διαρκή συμμετοχή των οποίων η επιχείρηση 

δε μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Στους κύριους κοινωνικούς μετόχους ανήκουν οι 

μέτοχοι, οι επενδυτές, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, το κράτος και η κοινότητα, τα 

οποία παρέχουν υποδομές και αγορές, θεσπίζουν νόμους οι οποίοι πρέπει να τηρηθούν 

και για αυτά τους οφείλονται φόροι. Ως δευτερεύοντες συμμέτοχοι θεωρούνται αυτοί που 

επηρεάζουν και επηρεάζονται από την εταιρεία, ωστόσο δεν προβαίνουν σε συναλλαγές 

μαζί της και δεν είναι τόσο σημαντικοί για τη συνέχιση της λειτουργίας της.

Οι Donaldson και Preston (1995) προτείνουν μια κατηγοριοποίηση με βάση την 

άποψη ότι είναι πιο εύκολο να αναγνωρίσουμε τους κοινωνικούς μετόχους σύμφωνα με 

το αν αυτοί ενδιαφέρονται για την επιχείρηση, παρά σύμφωνα με το αν μία επιχείρηση 

ενδιαφέρεται για αυτούς. Προτείνουν τρεις διαφορετικές χρήσεις της θεωρίας των 

συμμέτοχων:

1. «Descriptive/empirical»: χρησιμοποιείται για να περιγράψει και μερικές φορές 

για να εξηγήσει ορισμένα συγκεκριμένα εταιρικά χαρακτηριστικά και ορισμένη 

συμπεριφορά.

2. «Instrumental»: χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την ύπαρξη συνδέσμων ή 

την έλλειψη συνδέσμων ανάμεσα στη διοίκηση που λαμβάνει υπόψη της τους 

συμμέτοχους και την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (π.χ. κερδοφορία, 

ανάπτυξη).

3. «Normative»: χρησιμοποιείται για να επεξηγήσει τη λειτουργία της επιχείρησης 

και να προσδιορίσει ηθικές ή φιλοσοφικές κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει 

να ακολουθούνται από τη διοίκηση κατά τη λήψη αποφάσεων.

Η διοίκηση των εταιριών έχει πολλούς προσωπικούς στόχους και φιλοδοξίες, 

ένας από τους οποίους είναι και ο πλούτος. Ο τρόπος που προσπαθεί να διοικήσει την 

εταιρία αποτυπώνει και τους προσωπικούς της στόχους. Αντιθέτως, οι συμμέτοχοι 

ενδιαφέρονται μόνο να πλουτίσουν από τις μετοχές που τους ανήκουν. Συγκρούσεις είναι 
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πιθανό να συμβούν μεταξύ τους ανάλογα με τη στρατηγική που ακολουθεί η διοίκηση.

[47]

Ο καθηγητής  Mitchell (1997) προτείνει ότι για να χαρακτηριστεί μία ομάδα σαν 

συμμέτοχος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Να συνεισφέρει στην προσφορά πολύτιμων για την επιχείρηση πόρων.

2. Η προσφορά πρέπει να γίνεται υπό όρους και να εξαρτάται και η δική τους 

ευημερία από την ευημερία της επιχείρησης και από τη συνεργασία της με αυτήν.

3. Να διαθέτει δύναμη, έτσι ώστε να μπορεί να ασκήσει επιρροή σε μία επιχείρηση. 

Κάθε ομάδα που διαθέτει ένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί να γίνει 

ομάδα κοινωνικών εταίρων. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, έχουμε οχτώ κατηγορίες συμμετόχων, ανάλογα με 

το πόσο ισχυρός είναι ο χαρακτηρισμός τους. Αναλυτικότερα, ο Mitchell ανέπτυξε μία 

θεωρία για τον προσδιορισμό και την κατάταξη των συμμετόχων, δίνοντας έμφαση σε 

τρία κοινωνικά χαρακτηριστικά: την ισχύ, τη νομιμότητα και τη δυνατότητα άσκησης 

πίεσης, τα οποία ονόμασε χαρακτηριστικά γνωρίσματα των συμμετόχων. Οι συμμέτοχοι 

κατατάσσονται ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο οι διοικήσεις δίνουν προτεραιότητα 

στην ικανοποίηση των αντικρουόμενων συμφερόντων διαφόρων ομάδων. Με τον όρο 

ισχύς αναφέρεται στην ικανότητα των συμμετόχων να επιβάλλουν τη θέληση τους με 

εξαναγκαστικά, πρακτικά ή κανονιστικά μέτρα (Etzioni, 1964). Ένας κοινωνικός εταίρος 

ονομάζεται νόμιμος αν οι ενέργειες και οι ισχυρισμοί του είναι ευπρεπείς και επιθυμητοί 

στα πλαίσια του κοινωνικού συστήματος (Suchman, 1995). Η επιτακτικότατα 

αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι συμμέτοχοι απαιτούν την έγκαιρη ικανοποίηση των 

απαιτήσεων τους γιατί θεωρούν ότι ο χρόνος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. τα 

χαρακτηριστικά των συμμετόχων ωστόσο είναι δυναμικά και μεταβάλλονται διαχρονικά 

και είναι περισσότερο υποκειμενικά παρά αντικειμενικά. Η θεωρία αυτή δεν λαμβάνει 

υπόψη της τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και των διοικήσεων τους.

Η θεωρία των κοινωνικών εταίρων παρουσιάζει κάποια προβλήματα λόγω της 

δυσκολίας που υπάρχει στο να ληφθούν υπόψη οι «σιωπηλοί» συμμέτοχοι (το 

περιβάλλον) και οι «απόντες» συμμέτοχοι (οι μελλοντικές γενιές) (Capron, 2003). Όσον 

αφορά το περιβάλλον, η δυσκολία βρίσκεται στο γεγονός ότι ως κοινωνικοί εταίροι 
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θεωρούνται σύνολα ιδιωτών, ενώ  το περιβάλλον δε μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα τέτοιο 

σύνολο (Buchholds, 2004).

Η θεωρία του Phillips Reichard (2000) υποστηρίζει ότι μόνο τα ανθρώπινα όντα 

μπορούν να χαρακτηριστούν σαν συμμέτοχοι. Αντιθέτως ο Jacobs (1997) αναφέρει ότι 

για να θεωρηθεί το περιβάλλον ως κοινωνικός εταίρος γίνεται μέσα από το ενδιαφέρον 

για τις μελλοντικές γενιές. Επίσης, το περιβάλλον θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 

τη λήψη αποφάσεων από μία εταιρεία αν κάποιος από τους κοινωνικούς εταίρους 

ενδιαφέρεται για αυτό (π.χ. οι οικολόγοι).
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Τα συμφέροντα των διαφόρων κοινωνικών ομάδων περιγράφονται από το σχήμα 1:

Φορέας
Κοινωνικές 

Ομάδες

Επιδιώξεις και 
συμφέροντα των 

κοινωνικών ομάδων.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Προμηθευτές

Ικανοποιητικές τιμές, 
βεβαιότητα εξόφλησης, 
εξασφάλιση διάθεσης α’ 
υλών ή προϊόντων κ.τ.λ.

Χονδρέμποροι, 
λιανέμποροι, 

εξαγωγείς

Χαμηλές τιμές, ποικιλία, 
καλές παρτίδες, ευνοϊκοί 
όροι αποπληρωμής, 
ποιότητα, συνέπεια στον 
εφοδιασμό και στην 
συσκευασία.

Πελατεία

Ικανοποίηση από το προϊόν, 
ποιότητα, συμφέρουσες 
τιμές, ποικιλία, υγιεινή, 
εγγύηση, service, 
πληροφόρηση, δυνατότητα 
επιστροφών κ.τ.λ.

Τράπεζες, 
δανεισμός

Φερεγγυότητα, υψηλούς 
τόκους, εξασφάλιση των 
κεφαλαίων τους, συνέπεια 
εξόφλησης.

Προσωπικό

Καλές συνθήκες εργασίας, 
ικανοποιητικές αμοιβές, 
εξασφάλιση, καριέρα, 
συμμετοχή, κοινωνική 
αναγνώριση, ασφάλεια κ.λ.π.

Ιδιοκτήτης, 
μέτοχος

Υψηλά κέρδη, όνομα-κύρος 
στην αγορά, σιγουριά, 
εξασφάλιση πελατείας, 
υψηλές πωλήσεις, 
μακροχρόνια προοπτική, 
επεκτάσεις κ.λ.π.

Ανταγωνιστές
Σεβασμός των όρων αγοράς, 
θεμιτός ανταγωνισμός, 
ειλικρίνεια, συνεργασία.

Δημόσιες 
Αρχές

Τήρηση υποχρεώσεων, 
διαφάνεια, νομιμότητα, 
προστασία περιβάλλοντος, 
συμμόρφωση στις 
αποφάσεις, ανταπόκριση 
στην ανάπτυξη.

Σχήμα 1: Περιγραφή των συμφερόντων των κοινωνικών ομάδων.
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Η διοίκηση των οικονομικών μονάδων αναπτύσσει με την κάθε πλευρά, 

ξεχωριστές σχέσεις. Ειδικότερα με τους:

 Εργαζόμενους = Εργασιακές σχέσεις

 Μετόχους = Οικονομικές σχέσεις

 Πελάτες = Εμπορικές σχέσεις

 Όλους μαζί = Κοινωνικές σχέσεις.

Η δομή των σχέσεων αυτών παρουσιάζεται αναλυτικά στο ακόλουθο σχήμα:

Σχήμα 2: Η διοίκηση και το πλέγμα των σχέσεων.

Το πλέγμα των συμφερόντων των διαφόρων κοινωνικών ομάδων σε σχέση με τη 

διοίκηση της επιχείρησης παρουσιάζεται παρακάτω:
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Σχήμα 3: Το πλέγμα των συμφερόντων των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και η 

διοίκηση της επιχείρησης.

5.3 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Η διοίκηση θα πρέπει:

1. να αναγνωρίσει και να παρακολουθήσει όλες τις έγνοιες των συμμετόχων και θα 

πρέπει να λάβει σοβαρά υπ’ όψη της τα ενδιαφέροντα τους στη λήψη αποφάσεων 

και στις λειτουργίες

2. να ακούει και ανοιχτά να επικοινωνεί με τους συμμετόχους για τις ιδιαίτερες 

υποθέσεις και τις συνεισφορές τους

3. να υιοθετήσει διαδικασίες και τρόπους συμπεριφοράς ευαίσθητους στα 

ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες κάθε συμμετοχικής οντότητας

4. να αναγνωρίσει την αλληλεξάρτηση των προσπαθειών και ανταμοιβών μεταξύ 

των συμμετόχων και θα πρέπει να επιχειρεί να επιτύχει μια δίκαιη διανομή 

μεταξύ των προνομίων και των επιβαρύνσεων μεταξύ τους

5. να εργαστεί συνεργατικά με άλλες οντότητες, δημόσιες και ιδιωτικές, για να 

εξασφαλίσει ότι τα ρίσκα και οι ζημίες που προκύπτουν από εταιρικές 

λειτουργίες ελαχιστοποιούνται και όπου δε μπορούν να αποφευχθούν, 

εξισορροπούνται καταλλήλως.
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6. να αποφύγει λειτουργίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο αναφαίρετα 

ανθρώπινα δικαιώματα (π.χ. το δικαίωμα στη ζωή) ή αυξάνουν ρίσκα 

7. να έχει γνώση πιθανών διαμαχών μεταξύ (α) του δικού της ρόλου ως εταιρικός 

συμμέτοχος και (β) τις νομικές και ηθικές ευθύνες των συμμετόχων, και θα 

πρέπει σε τέτοιες διαμάχες να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία, κατάλληλη 

ανταπόκριση και συστήματα κινήτρων καθώς και όπου είναι απαραίτητο, ομάδας 

επιθεώρησης.

5.4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ

5.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τα συμφέροντα των διαφόρων κατηγοριών κοινωνικών εταίρων είναι συχνά 

αντικρουόμενα και ασυμβίβαστα. Για το λόγο αυτό προκύπτουν πολλά προβλήματα. 

Πολλοί είναι επίσης και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις σχέσεις των συμμετόχων 

μεταξύ τους και τις σχέσεις τους με την εταιρεία. Όπως για παράδειγμα, η θέση στην 

κλίμακα ιεράρχησης που θα ήθελε να βρίσκεται ο κάθε συμμέτοχος και η θέση στην 

οποία βρίσκεται πραγματικά (Murphy, 1997). Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις 

σχέσεις με τους συμμετόχους είναι η εμπιστοσύνη, η επικοινωνία, η ισχύς, η 

αμοιβαιότητα και η αφοσίωση και είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Στη συνέχεια δίνονται 

μερικές πληροφορίες για καθέναν από τους παράγοντες αυτούς.

5.4.2 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Ως εμπιστοσύνη ορίζεται η θέληση ενός κοινωνικού εταίρου να είναι 

ευπρόσβλητος (να επηρεάζεται) από τις ενέργειες ενός άλλου κοινωνικού εταίρου. 

Αντιθέτως, η έλλειψη της αναφέρεται στις προσπάθειες κάποιου κοινωνικού εταίρου να 

μένει ανεπηρέαστος από τις ενέργειες κάποιου άλλου. Τα είδη εμπιστοσύνης είναι τρία: 
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1. Εμπιστοσύνη έπειτα από υπολογισμούς (calculus-based trust), η οποία προκύπτει 

μόνο όταν έχει υπολογιστεί ότι η ύπαρξη της θα επιφέρει περισσότερα οφέλη από 

τα κόστη που απαιτούνται για να υπάρξει.

2. Εμπιστοσύνη που βασίζεται στη γνώση (knowledge-based trust), η οποία 

προκύπτει όταν τα μέρη γνωρίζονται καλά και μπορούν να προβλέπουν τις 

ενέργειες που θα ακολουθήσουν.

3. Εμπιστοσύνη ταύτισης (identification-based trust), η οποία προκύπτει όταν τα 

μέρη αναγνωρίζουν, κατανοούν και υποστηρίζουν το καθένα τους στόχους και 

τους σκοπούς του άλλου.

Υπάρχει πιθανότητα οι συμμέτοχοι να ξεκινήσουν από ένα είδος εμπιστοσύνης και 

σταδιακά να καταλήξουν σε κάποιο άλλο.

5.4.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επικοινωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη 

συχνότητα, την κατεύθυνση, τη φόρμα και το περιεχόμενο. Οι Mohr και Nevin κάνουν 

διάκριση ανάμεσα σε δύο είδη επικοινωνίας: 

1. Επικοινωνία έπειτα από συνεργασία (collaborative communication), η οποία 

χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συχνότητα, είναι πολυδιάστατη, λιγότερο 

επίσημη και δεν έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή το ένα 

μέρος προσπαθεί να μεταβάλλει τις απόψεις του άλλου σχετικά με τη χρήση 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς, χωρίς ωστόσο να απαιτεί τη λήψη συγκεκριμένων 

μέτρων.

2. Αυτόνομη επικοινωνία (autonomous communication). Η επικοινωνία αυτή είναι 

λιγότερο συχνή, πιο επίσημη ενώ το περιεχόμενο της είναι συγκεκριμένο.

5.4.4 ΙΣΧΥΣ

Με τον όρο ισχύς αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται από τις 

διάφορες κατηγορίες συμμέτοχων για να αναγκάσουν τις υπόλοιπες να συμπεριφερθούν 

με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που συνηθίζουν. Οι συμμέτοχοι μπορούν να 

επιβάλλουν τη  θέληση τους με εξαναγκαστικά, πρακτικά ή κανονιστικά μέτρα. Τα 

εξαναγκαστικά μέτρα περιλαμβάνουν φυσική ισχύ, βία και περιορισμό, τα πρακτικά 
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μέρα περιλαμβάνουν υλικούς και οικονομικούς πόρους, ενώ τα κανονιστικά μέτρα 

μπορεί να αναφέρονται στην πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στην 

πληροφορία. Μπορεί να γίνεται συνδυασμός μεταξύ των διαφόρων ειδών ισχύος μπορεί 

να συνδυάζονται τους.

5.4.5 ΑΜΟΙΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΗ

Η αφοσίωση είναι ένα από τα κυριότερα στοιχεία των μακροχρόνιων σχέσεων. 

Βάσει της συμπεριφοράς, αφοσίωση υπάρχει μεταξύ δύο ομάδων όταν η μία δείχνει 

ενδιαφέρον και δίνει την εντύπωση ότι θα εξακολουθεί να το διατηρεί και 

μακροπρόθεσμα. Η αφοσίωση ενώνει τις ομάδες και δύσκολα μεταβάλλεται.

Σύμφωνα με τον Meeker, μια σχετική έννοια της αφοσίωσης είναι και η 

αμοιβαιότητα. Οι διάφορες ομάδες συμπεριφέρονται με ανάλογο τρόπο, απαντώντας στη 

βοήθεια με βοήθεια (θετική αμοιβαιότητα) και σε επιβλαβείς ενέργειες με επιβλαβείς 

ενέργειες (αρνητική αμοιβαιότητα). Η συμπεριφορά αυτή μένει σταθερή στο χρόνο και 

δύσκολα μεταβάλλεται.

5.5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ [8]

5.5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χωριστούν οι 

διάφορες ομάδες συμμέτοχων σε κατηγορίες, βάσει της έντασης με την οποία 

εμφανίζουν το κάθε χαρακτηριστικό. Οι κατηγορίες των συμμέτοχων που προκύπτουν 

είναι:

5.5.2  ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ

Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στους συμμετόχους, οι οποίοι διατηρούν σχέσεις 

συνεργασίας με την επιχείρηση, αφού κατανοούν ότι η ευημερία τους εξαρτάται από την 

ευημερία της επιχείρησης. Δίνουν περισσότερη έμφαση στα μακροπρόθεσμα μεγέθη, 

ωστόσο ενδιαφέρονται και στα βραχυπρόθεσμα κόστη και οφέλη τους. Υπάρχει 

εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών συμμετόχων και της επιχείρησης, η 



- 53 -

οποία έχει αποκτηθεί έπειτα από μακρόχρονη επικοινωνία, γεγονός που οδηγεί σε 

αμοιβαιότητα. Η βάση των σχέσεων δεν είναι η εξουσία που έχει κάποια ομάδα επάνω 

στις άλλες και η λήψη αποφάσεων γίνεται με βάση την πλειοψηφούσα γνώμη.

5.5.3 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ

Οι συνεργατικοί συμμέτοχοι δε διαφέρουν κατά πολύ από τους συμμαχικούς. Η 

εμπιστοσύνη της κατηγορίας αυτής δεν οφείλεται στην ταύτιση, αλλά στη βαθειά γνώση 

της μίας κατηγορίας για την άλλη, η οποία τους επιτρέπει να κατανοούν τους λόγους που 

κρύβονται πίσω από τις ενέργειες τους. Έτσι, η σχέση τους γίνεται πιο ανθεκτική. 

Υπάρχει εμπιστοσύνη αλλά επιτρέπεται στα μέρη να ελέγχουν τα συμφέροντα τους και 

να μην προβαίνουν σε πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Η επικοινωνία έχει μια πιο 

επίσημη μορφή και έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τα συμφέροντα και να περιορίσει τις 

δεσμεύσεις της κάθε ομάδας.

5.5.4 ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ

Η κατηγορία αυτή αλληλεπιδρά με την επιχείρηση στοχεύοντας στην 

ικανοποίηση των συμφερόντων της. Οι ουδέτεροι συμμέτοχοι θεωρούν ότι έχουν 

διαφορετικά συμφέροντα από εκείνα της επιχείρησης, και για αυτό ενδιαφέρονται για 

βραχυπρόθεσμα μεγέθη. Υπάρχει πιο περιορισμένη εμπιστοσύνη, ώστε κάθε ομάδα να 

διατηρεί τον πλήρη έλεγχο. Η επικοινωνία έχει επίσημο και πληροφοριακό χαρακτήρα 

και λαμβάνει χώρα μόνο όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη διαπραγματεύονται κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα. Τα συμφέροντα πολλές φορές είναι αντικρουόμενα και για το λόγο 

αυτό η κάθε πλευρά χρησιμοποιεί όλα τα μέσα (ακόμα και εξαναγκαστικά) που διαθέτει 

για την επίτευξη των στόχων της.

5.5.5  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ

Σε αυτή την κατηγορία οι σχέσεις με την επιχείρηση έχουν ατομικιστικό και 

ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Οι ανταγωνιστικοί συμμέτοχοι θέλουν να ικανοποιήσουν τα 

ατομικά τους συμφέροντα, αλλά και να επικρατήσουν έναντι των υπολοίπων. Στόχος 

τους είναι να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη τους, αλλά και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη 

τους. Όσον αφορά την επικοινωνία, δεν είναι τακτική, ενώ όταν υπάρχει είναι για να 
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ξεκαθαρίσει την επιρροή της κάθε ομάδας. Είναι δηλαδή επίσημη και με συγκεκριμένη 

θεματολογία. Κάθε συμμέτοχος προσπαθεί με κάθε δυνατό μέσο να επιδείξει τη δύναμη 

του. Η εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ των μερών είναι μικρή.

5.5.6 ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ

Στην κατηγορία αυτή υπάρχει ένας διαρκής αγώνας για επιβίωση και επικράτηση. 

Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των σχέσεων των διαφόρων κατηγοριών των 

συμμετόχων. Σπάνια υπάρχει επικοινωνία και λαμβάνει χώρα κυρίως σε περιπτώσεις 

εντάσεων και προβλημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές κάθε ομάδα προσπαθεί όχι μόνο να 

ικανοποιήσει τα συμφέροντα της αλλά και να δώσει λανθασμένες πληροφορίες στις 

υπόλοιπες. Η μορφή της είναι επίσημη, αλλά σε περιόδους μεγάλης έντασης μπορεί να 

γίνει ανεπίσημη και με προσωπικό χαρακτήρα. Οι προσπάθειες άσκησης επιρροής είναι 

πολλές και γίνονται με κάθε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων και των εξαναγκαστικών 

μέσων. Η αμοιβαιότητα είναι έντονη, αλλά έχει αρνητικό χαρακτήρα.

Η κατάταξη διαφόρων ειδών συμμετόχων σε κατηγορίες είναι διαφορετική σε κάθε 

επιχείρηση και έχει ως στόχο τη διατήρηση του ελέγχου, Γίνεται προσπάθεια διατήρησης 

της σχέσης της με τις κατηγορίες συμμετόχων που διάκεινται φιλικά απέναντι της. 

Επιπλέον, γίνονται προσπάθειες για να περιοριστεί η ισχύς τον ομάδων που προσπαθούν 

να βλάψουν την επιχείρηση, αλλά και να βελτιωθούν οι σχέσεις που η ίδια έχει  με αυτές.

5.6 ΣΧΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΜΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ

Η ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων γίνεται μέσα στο κοινωνικό 

περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Οι στόχοι που θέτουν οι ιδρυτές της επιχείρησης και οι 

λειτουργίες που ασκεί η διοίκηση της επιχείρησης για την εξυπηρέτηση αυτών των 

στόχων, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνον την επίτευξη οφέλους για τους 

μετόχους αλλά και για όλους τους συμμέτοχους (εργαζόμενους, καταναλωτές, 

προμηθευτές και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα).

Η παραπάνω θεώρηση, γνωστή και ως «θεωρία των συμμέτοχων» (stakeholder

theory) παρουσιάστηκε από τον Friedman (1970) και συμπληρώθηκε από τους Freeman

(1984) και Cornell & Shapiro (1987). Αναφέρεται στα αντικρουόμενα συμφέροντα που 
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πρέπει να εξυπηρετήσει μια επιχείρηση καθώς αφενός η διοίκηση πρέπει να 

μεγιστοποιήσει τον πλούτο των μετόχων και αφετέρου να μη θίξει ή να προάγει τα 

συμφέροντα αυτών που δεν έχουν άμεση οικονομική εξάρτηση από την επιχείρηση 

(Holder et al., 1998).

Σύμφωνα με τον Titman (1984) υπάρχει κάποια πιθανή συσχέτιση μεταξύ των 

επενδυτικών και των χρηματοδοτικών αποφάσεων. Το μοντέλο του προτείνει ότι οι 

μέτοχοι έχουν κίνητρο να μεγιστοποιήσουν τον πλούτο των μη επενδυτών συμμέτοχων 

σε μια επιχείρηση. Αυτοί οι τρίτοι, θα επωμιστούν κάποια κόστη στην περίπτωση που η 

επιχείρηση ρευστοποιηθεί. Τα κόστη αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή του κόστους 

ανεύρεσης εργασίας εκ μέρους των υπαλλήλων, αυξημένου κόστους συντήρησης του 

εξοπλισμού για τους πελάτες ή προσαρμογής διαδικασιών παραγωγής για τους 

προμηθευτές.

Επειδή το επίπεδο των καθαρών κερδών της επιχείρησης μπορεί να επηρεαστεί 

από τις χρηματοδοτικές αποφάσεις - όπως η αναλογία πληρωτέου μερίσματος, οι Cornell

& Shapiro υποστηρίζουν ότι οι έμμεσες απαιτήσεις σε μια επιχείρηση δημιουργούν το 

συσχετισμό μεταξύ των επενδυτικών και των χρηματοδοτικών αποφάσεων. Στην 

προσέγγιση τους διαχωρίζουν τις άμεσες από τις έμμεσες απαιτήσεις στην επιχείρηση. 

Άμεσες χαρακτηρίζονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται σε εγγυήσεις προϊόντων, 

συμβόλαια τιμών και συμβόλαια αποδοχών, ενώ έμμεσες χαρακτηρίζονται οι απαιτήσεις 

που εξαρτώνται από καταστάσεις ή είναι πολύ δύσκολο να αναχθούν σε κάποια άμεση 

μορφή.

Τα συμφέροντα των συμμέτοχων μπορεί να επηρεάζουν τις επενδυτικές 

αποφάσεις των επιχειρήσεων μέσω των έμμεσων και άμεσων απαιτήσεων που θα 

μειώσουν την αξία της επιχείρησης (Jensen, 1983). Όσο η επιχείρηση μειώνει τη 

δυνατότητα της να ελέγξει τις έμμεσες απαιτήσεις, καθίσταται επικινδυνότερη για τους 

συμμέτοχους. Για να αντισταθμιστεί ο κίνδυνος, η αξία των προϊόντων ή υπηρεσιών που 

προσφέρει η επιχείρηση μειώνεται. Οι έμμεσες απαιτήσεις είναι περισσότερο κρίσιμες σε 

αλλαγές στην οικονομική κατάσταση της επιχείρησης από ότι οι άμεσες, καθόσον η 

επιχείρηση μπορεί να αποδώσει μία πιθανή έλλειψη ρευστότητας στις έμμεσες 

απαιτήσεις παρά στις άμεσες.
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Στα πλαίσια της στρατηγικής συνδυασμού επενδυτικών αποφάσεων με 

χρηματοδοτικές αποφάσεις οι επιχειρήσεις, για να αυξήσουν τη ρευστότητα μπορεί να 

επιλέξουν την πληρωμή μειωμένων μερισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν 

λιγότερη εξωτερική χρηματοδότηση, καθόσον παρακρατούν μετρητά εσωτερικά αντί να 

πληρώνουν μερίσματα. Σύμφωνα με τον Myers (1984) οι επιχειρήσεις προτιμούν την 

εσωτερική από την εξωτερική χρηματοδότηση και προσαρμόζουν τις πληρωμές τους 

σύμφωνα με τις επενδυτικές ευκαιρίες τους.

Όπως διαπιστώνουν οι Holder et al. (1998) υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

μερισματικής πολιτικής και των επενδυτικών αποφάσεων. Γίνεται αντιληπτό ότι η 

διοίκηση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της τις απαιτήσεις των άλλων συμμέτοχων, 

εκτός των πιστωτών ή ιδιοκτητών, κατά την επιλογή τού ύψους του μερίσματος που θα 

χορηγήσει. Οι μη-επενδυτές συμμέτοχοι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων μέσω των 

έμμεσων απαιτήσεων. Η αξία των έμμεσων απαιτήσεων των επιχειρήσεων επηρεάζει τις 

τιμές των προϊόντων που πωλεί η επιχείρηση. Όταν μια επιχείρηση είναι σε θέση να 

αποπληρώσει έμμεσες απαιτήσεις και κάνει φανερή αυτή την πρόθεση της, οι 

συμμέτοχοι μπορεί να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για τα προϊόντα 

αυτής της επιχείρησης. Αυτό θα αυξήσει την αξία της επιχείρησης, δημιουργώντας μια 

σχέση μεταξύ των επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων της επιχείρησης. Τα 

παραπάνω αποτελούν στοιχεία κατά του διαχωρισμού των επενδυτικών από τις 

χρηματοδοτικές αποφάσεις.

Οι Cornell & Shapiro αναφέρονται στο Net Organizational Capital (NOC) ως 

μέτρο που χαρακτηρίζει το επίπεδο που οι μη επενδυτές συμμέτοχοι επηρεάζουν τα 

μερίσματα που πληρώνει η επιχείρηση. Όταν μια επιχείρηση πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες 

που απαιτούν συγκριτικά μεγαλύτερες έμμεσες εγγυήσεις, η ικανότητα να ικανοποιηθούν 

αυτές οι απαιτήσεις αυξάνει την αξία της περιουσίας της επιχείρησης στην αγορά. Η αξία 

ή η τιμή που οι συμμέτοχοι είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για τα προϊόντα της 

επιχείρησης υπερβαίνει τα πραγματικά κόστη που θα εμφανίσει η επιχείρηση για να 

ικανοποιήσει αυτές τις υποσχέσεις. Δηλαδή, η μείωση του κινδύνου για τους 

συμμέτοχους έχει μεγαλύτερη αξία από το κόστος που θα έχει η επιχείρηση για τη 

μείωση αυτού του κινδύνου. Η επιχείρηση λοιπόν δημιουργεί περιουσιακά στοιχεία 

(assets) με σκοπό να υπερκαλύψει το κόστος των απαιτήσεων. Το ποσό κατά το οποίο τα 
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περιουσιακά αυτά στοιχεία υπερβαίνουν τις απαιτήσεις, είναι το NOC που αποδίδεται 

υπέρ των μετόχων (shareholders) της επιχείρησης.

Καθώς η επιχείρηση επενδύει στην ικανότητα της να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 

των συμμέτοχων, το επίπεδο του NOC αυξάνεται κατά το ποσό κατά το οποίο η αξία για 

τους συμμέτοχους υπερβαίνει το κόστος για την επιχείρηση.

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας μιας επιχείρησης έχει σχέση με το επίπεδο 

διαφοροποίησης της παραγωγής της. Εάν μια επιχείρηση έχει πολλές γραμμές προϊόντων 

μη σχετιζόμενες ή έχει πολλές διαφορετικές υποδιαιρέσεις, τότε διατρέχει μικρότερο 

κίνδυνο αλληλοεπηρεασμού από τις έμμεσες απαιτήσεις. Οι συμμέτοχοι 

αντιλαμβάνονται ότι μια μη διαφοροποιημένη επιχείρηση έχει περισσότερα να χάσει από 

τις έμμεσες απαιτήσεις, από ότι μια διαφοροποιημένη.

Οι Holder et al. (1998) στην προσέγγιση τους αναλύουν σε βάθος την επίδραση 

του αλληλοεπηρεασμού (spillover effect) σαν μέτρο του Net Organizational Capital. Για 

να αποφασίσει δηλαδή μια επιχείρηση για το ύψος του μερίσματος που θα χορηγήσει θα 

πρέπει να εξετάσει:

- Το πόσο επικεντρωμένη είναι η επιχείρηση (corporate focus) σε ένα τομέα. 

Οι περισσότερο επικεντρωμένες επιχειρήσεις (αυτές με λιγότερες γραμμές 

προϊόντων) τείνουν να πληρώνουν χαμηλότερα μερίσματα. Οι περισσότερο 

διαφοροποιημένες επιχειρήσεις τείνουν να πληρώνουν υψηλότερα 

μερίσματα.

- Την επίδραση του κόστους αντιπροσώπευσης (agency cost) στα πληρωτέα 

μερίσματα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός εσωτερικής ιδιοκτησίας, 

δηλαδή όσο περισσότερες μετοχές ανήκουν στους ιδιοκτήτες και τη διοίκηση 

και όχι σε τρίτους, το κόστος αντιπροσώπευσης μειώνεται και τα πληρωτέα 

μερίσματα είναι μικρότερα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των μετόχων, 

τόσο υψηλότερη είναι η αναλογία πληρωτέων μερισμάτων, λόγω των 

απαιτήσεων των τρίτων. Επίσης, όσο καλύτερη είναι ρευστότητα της 

επιχείρησης τόσο υψηλότερα είναι τα μερίσματα.

- Την επίδραση του κόστους συναλλαγής (transaction cost). Επιχειρήσεις που 

εμφανίζουν ή αναμένουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης θα πρέπει να κρατούν 



- 58 -

την αναλογία πληρωμής μερίσματος σε χαμηλά επίπεδα για να αποφύγουν τα 

κόστη της εξωτερικής χρηματοδότησης.

Η παραδοσιακή άποψη της επιχείρησης ως ένα μαύρο κουτί που μεγιστοποιεί το 

χρέος προς τους πιστωτές και τον πλούτο των μετόχων δεν ισχύει πάντοτε. Η θεωρία των 

συμμέτοχων που παρουσιάζει την επιχείρηση ως ένα σύνδεσμο συμβολαίων πρέπει να 

εξετάζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

5.7 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 Επιδράσεις του διαφορετικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος

Οι Arens & Brouthers (2001) εξετάζουν τις επιδράσεις του διαφορετικού 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος (δημόσιες και ιδιωτικές) των επιχειρήσεων στη λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων.

Από έρευνες (Wright et al. 1996, Brouthers & Bamossy 1997) προκύπτει ότι οι 

κάτοχοι μεγάλων μεριδίων μετοχών, ονομαζόμενοι «κρίσιμοι συμμέτοχοι», μπορεί να 

επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις της διοίκησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι αυτοί οι κρίσιμοι συμμέτοχοι έχουν τη δύναμη να καθορίσουν τη διάρκεια παραμονής 

της διοίκησης στην εξουσία. 

Οι Uhlenbruck & de Castro (1998) αναφέρουν ότι οι κρατικά ελεγχόμενες 

επιχειρήσεις μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσουν στρατηγικές που υποκινούνται από 

πολιτικά κριτήρια και όχι από την επιδίωξη αποδοτικότητας (π.χ. πλήρης απασχόληση 

προσωπικού σε βάρος των οικονομικών αποτελεσμάτων). Σε αντίθεση, οι ιδιωτικές 

επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να επιδιώξουν οικονομικά αποδοτικές λειτουργίες, 

μειώνοντας τα κόστη, βελτιώνοντας τα κίνητρα τους και εφαρμόζοντας πρακτικές 

μεγιστοποίησης της απόδοσης. Η χαμηλή αποδοτικότητα των κρατικών επιχειρήσεων 

οφείλεται και στο γεγονός ότι τα κίνητρα των διοικήσεων τους μπορεί να διαφέρουν από 

τους κυβερνητικούς στόχους, δημιουργώντας προβλήματα αντιπροσώπευσης και 

υψηλότερα κόστη (agency costs).
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Η διαμόρφωση της πολιτικής για τις κρατικές επιχειρήσεις, για να συμβάλει στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας τους, θα πρέπει:

- να περιορίσει την καθοδήγηση και να δώσει περισσότερη ανεξαρτησία στις 

διοικήσεις

- να περιορίσει ή να εξαλείψει τις κρατικές επιχορηγήσεις για μη αποδοτικές 

λειτουργίες, εξαναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την απόδοση τους 

αν θέλουν να παραμείνουν βιώσιμες

- να αλλάξει τα συστήματα ανταμοιβών έτσι ώστε οι οικονομικά αποδοτικές 

επιχειρήσεις και οι διοικήσεις τους να ανταμείβονται ενώ οι μη αποδοτικές όχι.

 Πολιτική συμπεριφορά (corporate citizenship)

Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων και 

αποτελεί κριτήριο για κάποιες ομάδες επενδυτών, είναι η πολιτική συμπεριφορά

(corporate citizenship) ή εταιρική υπηκοότητα της επιχείρησης (Sandra Waddock, 2000), 

δηλαδή οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και επηρεάζουν τους διάφορους 

συμμέτοχους. Αποτελεί μάλιστα μέγεθος που παρακολουθείται και καταγράφεται είτε 

επίσημα είτε ανεπίσημα. Ήδη στις ΗΠΑ, εταιρείες οικονομικών και κοινωνικών ερευνών 

(Kinder, Lindberg, Domini) ή επενδυτικοί όμιλοι (IRRC, ICCR) κατατάσσουν τις 

εταιρείες ανάλογα με την ευαισθησία τους σε θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς. Οι 

πίνακες κατάταξης αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις κριτήριο για κάποιον επενδυτή, ο 

οποίος είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί μειωμένα κέρδη για την επιχείρηση ή το 

επενδυτικό πρόγραμμα σε αντιστάθμισμα για την «κοινωνική» διάσταση της επένδυσης 

του. Ένα είδος τέτοιων επενδύσεων συναντώνται σε μειονεκτικές περιοχές η 

μειονεκτικές κοινωνικές ομάδες.

 Είδος της επιχείρησης ή παραγόμενο προϊόν

Το είδος της επιχείρησης ή το παραγόμενο προϊόν αποτελεί κριτήριο λήψης 

επενδυτικών αποφάσεων. Για παράδειγμα, η παραγωγή προϊόντων καπνού, αλκοόλ, 

οπλικών συστημάτων, πυρηνικής ενέργειας, και η διακίνηση υπηρεσιών και αγαθών που 

σχετίζονται με εργασία ανηλίκων, χρήση πειραματόζωων κλπ, αποτελεί αντικίνητρο για 

επενδυτές, οι οποίοι έχουν συμφέρον να παρουσιάσουν ένα «κοινωνικά ευαίσθητο 
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πρόσωπο» σε συγκεκριμένες ομάδες συμμέτοχων ή στην κοινωνία γενικά. Για την 

αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων λόγω υποκειμενικότητας των εκτιμήσεων είναι και 

εδώ απαραίτητο να υπάρχουν μετρήσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία. Υπάρχουν μάλιστα 

επίσημοι δείκτες που χρησιμοποιούνται από ενδιαφερόμενους επενδυτές και 

χρηματιστηριακούς οίκους, όπως ο Domini Index στις ΗΠΑ, ο οποίος περιλαμβάνει τις 

μετοχές εταιρειών που καλύπτουν συγκεκριμένα κοινωνικά κριτήρια και λειτουργεί κατ' 

αναλογία με τους βιομηχανικούς δείκτες (Dow Jones Industrial Average).

Βέβαια, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με κακή φήμη 

(προϊόντα καπνού, χημικά, πυρηνικά, κλπ) έχουν μια ασυνήθιστη ευκαιρία να 

αποκτήσουν ηγετική θέση στη συνείδηση του κόσμου σε θέματα κοινωνικής ευθύνης. 

Όσο δύσκολο είναι να αντιστραφεί μια αρνητική εικόνα, εάν αυτό επιτευχθεί, μπορεί να 

επιφέρει τεράστια οφέλη στην επιχείρηση αποτελώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 Εταιρικής διακυβέρνησης

Κριτήριο για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων αποτελεί επίσης και ο βαθμός 

«εταιρικής διακυβέρνησης» (corporate governance): πόσο καλά τα διοικητικά συμβούλια 

των εταιρειών εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μετόχων - και άλλων συμμέτοχων -

κυρίως σε θέματα οικονομικών επιδόσεων. Σε μεγάλες επιχειρήσεις με μεγάλη διασπορά 

μετοχών είναι δύσκολο κάποιοι μέτοχοι να «εισακούγονται». Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

διοίκηση έχει κυρίαρχο λόγο στις επιχειρηματικές αποφάσεις, αφήνοντας κάποιες ομάδες 

μετόχων να επιζητούν περισσότερη επιρροή. Για να μπορέσουν λοιπόν οι ομάδες 

ενδιαφερομένων μετόχων να εξασκήσουν ουσιαστικότερο έλεγχο στις διοικήσεις, 

κάποιες επιχειρήσεις έχουν θεσπίσει συγκεκριμένες αρχές - διαφάνεια, δίκαιη κατανομή 

πόρων, ανοιχτή ψηφοφορία, υιοθέτηση κώδικα βέλτιστης συμπεριφοράς, μακρόπνοο 

όραμα, κλπ. -και απαιτούν από τις διοικήσεις οι επιχειρηματικές αποφάσεις να διέπονται 

από τις αρχές αυτές.

 Ιδιοκτησία μετοχών

Μάλιστα έχουν παρατηρηθεί ακόμη και πρωτοβουλίες μετόχων που επιδιώκουν 

την άσκηση δικαιωμάτων με βάση την ιδιοκτησία μετοχών, ως μέσο επηρεασμού της 

συμπεριφοράς των επιχειρήσεων (Janelle Diller, 1999). Ως παράδειγμα αναφέρονται 
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συμμαχίες επενδυτικών οίκων με κοινά ενδιαφέροντα (π.χ. απασχόληση προσωπικού, 

συνταξιοδοτικά προγράμματα, κλπ).

 Σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων

Η σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων επηρεάζει επίσης 

τους επενδυτές κατά τη λήψη των αποφάσεων τους (D. Langevoort, 2001). Υπάρχουν 

αναφορές ότι μια πιο ανεξάρτητη σύνθεση αποτελεί καλύτερη εγγύηση για αντικειμενική 

διακυβέρνηση. Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ένας μεγαλύτερος 

βαθμός ανεξαρτησίας των διοικήσεων σχετίζεται με την κερδοφορία της επιχείρησης. 

Υπάρχουν μάλιστα στοιχεία περί του αντιθέτου, ότι δηλαδή επιχειρήσεις με 

ανεξάρτητα διοικητικά συμβούλια έχουν χειρότερες επιδόσεις από ότι επιχειρήσεις με 

περισσότερους εσωτερικούς παρά εξωτερικούς συμβούλους στη διοίκηση.

Η επέκταση της παγκοσμιοποίησης των αγορών, επηρεάζει τις επενδυτικές 

αποφάσεις μέσω των αλλαγών που απαιτούνται στην εταιρική διακυβέρνηση. Σε 

επιχειρήσεις με μεγάλη διασπορά μετοχών, ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας και ελέγχου είναι 

περισσότερο εμφανής. Η ύπαρξη ελέγχου διασφαλίζει ότι οι επενδυτικές αποφάσεις 

λαμβάνονται με κριτήριο το όφελος όλων των συμμέτοχων και υπάρχει αυξημένο 

ενδιαφέρον για επενδύσεις και χρηματοδότηση.

Παράλληλα υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις από τη μεγάλη διασπορά της 

ιδιοκτησίας, ειδικά για τους μικρομετόχους λόγω της πιθανότητας να εξαγοραστούν τα 

μερίδια τους από τους μεγαλομετόχους. Αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για 

συγκεκριμένες επενδύσεις ενώ αποθαρρύνει τις διοικήσεις να λάβουν επενδυτικές 

αποφάσεις και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. Οι επενδυτικές αποφάσεις που αφορούν 

πάγια περιουσιακά στοιχεία, απαιτούν μακροπρόθεσμα σημαντική δέσμευση πόρων 

πράγμα που μπορεί να σημαίνει διαφοροποιημένα συμφέροντα συμμέτοχων (Alfredo Μ. 

Bobillo et al., 2002).

5.8 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  [30] [51] 

Η θεωρία των μετόχων (stockholder theory) υποστηρίζει ότι οι διοικήσεις θα 

πρέπει να επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων ενώ η θεωρία των 
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συμμέτοχων (stakeholder theory) υποστηρίζει ότι οι διοικήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη τους τα συμφέροντα όλων των συμμετόχων. Όμως ο Michael Jensen (2002) 

επιχειρεί να αντιτάξει τις απόψεις του στη θεωρία των συμμετόχων, θεωρώντας ότι «η 

επιχείρηση η οποία υιοθετεί τη θεωρία των συμμετόχων υπολείπεται στον αγώνα για 

επιβίωση, διότι η θεωρία των συμμέτοχων πολιτικοποιεί την επιχείρηση και ενισχύει τη 

διοίκηση με την εξουσία να εφαρμόζει τις δικές της προτιμήσεις για την κατανάλωση 

των πόρων της επιχείρησης».

Το πρόβλημα δημιουργείται από το γεγονός ότι η θεωρία των συμμέτοχων 

προσπαθεί να δώσει απάντηση στο ζήτημα: Η μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης 

βελτιώνει την κοινωνία; Δηλαδή τοποθετεί το πρόβλημα στην αντιπαράθεση των 

συμφερόντων των μετόχων έναντι των συμμέτοχων κοινωνικού συνόλου. Στην 

πραγματικότητα όμως η διαμάχη επικεντρώνεται γύρω από το ερώτημα: Πρέπει η 

επιχείρηση να έχει ένα μονοσήμαντο αντικειμενικό στόχο;

Η επίτευξη των στόχων της επιχείρησης είναι συνάρτηση και άλλων παραγόντων 

όπως η ρευστότητα, το ρίσκο, η κοινωνική ευημερία και επιβίωση. Η θεωρία των 

συμμέτοχων είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με τη μεγιστοποίηση των αξιών. Δεν 

προσδιορίζει, όμως, τον τρόπο που θα επιλέξει κανείς να ικανοποιήσει τα αντικρουόμενα 

συμφέροντα των διαφόρων συμμετόχων. Δεν προσδιορίζει δηλαδή τι είναι καλύτερο ή τι 

είναι χειρότερο. Όπως υποστηρίζει ο Μ.Jensen, οι επιχειρήσεις που υιοθετούν πλήρως τη 

θεωρία των συμμέτοχων θα αποτύχουν εάν ανταγωνίζονται με άλλες επιχειρήσεις που 

επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της αξίας τους.

Το πρόβλημα στη θεωρία των συμμετόχων έγκειται στην αδυναμία 

προσδιορισμού του τρόπου μέτρησης και του μέτρου σύγκρισης των διαφόρων 

συμφερόντων, ώστε να μπορούν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων να βασιστούν σε 

κάποιες αρχές κατά τη λήψη των επιχειρηματικών τους αποφάσεων. 

Ένας λόγος που οι διοικήσεις των επιχειρήσεων τείνουν να λαμβάνουν υπόψη 

τους τη θεωρία των συμμετόχων είναι οι βραχυχρόνιες προσωπικές τους επιδιώξεις. 

Επειδή η θεωρία δεν προσδιορίζει τι είναι καλύτερο, οι διοικήσεις δεν είναι εύκολο να 

ελεγχθούν για επενδυτικές ή χρηματοδοτικές αποφάσεις που στοχεύουν στην 

ικανοποίηση των συμμέτοχων. Αυτό έχει σαν συνέπεια την ενδεχόμενη κατασπατάληση 

πόρων και την αύξηση του κόστους αντιπροσώπευσης.
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Επειδή όμως η θεωρία των συμμετόχων δεν παρέχει κριτήρια για το τι είναι 

καλύτερο ή χειρότερο, αφήνει τα διοικητικά συμβούλια και τα στελέχη των εταιριών 

χωρίς ηθικά κριτήρια για τη λύση προβλημάτων. Οι εταιρίες που προσπαθούν να 

ακολουθήσουν τη θεωρία των συμμετόχων στο τέλος θα αποτύχουν αν προσπαθούν να 

ανταγωνιστούν εταιρίες που λειτουργούν για τη μεγιστοποίηση της αξίας τους. Και αν η 

θεωρία αυτή υιοθετηθεί ευρέως, θα μειώσει την κοινωνική ευημερία, ακόμα και αν οι 

προασπιστές της ισχυρίζονται ότι την αυξάνουν. [30]

Όπως είναι φανερό δεν μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε μακροπρόθεσμα την αξία 

μιας επιχείρησης εάν αγνοήσουμε η κακομεταχειριστούμε κάποιον συμμέτοχο. Δεν 

μπορούμε να δημιουργήσουμε αξία χωρίς καλές σχέσεις με τους πελάτες, το προσωπικό, 

τους πιστωτές, τους προμηθευτές, τις κοινότητες, κλπ. Επιδίωξη θα πρέπει να είναι όχι η 

βραχυπρόθεσμη μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά η μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση της 

αξίας της επιχείρησης.

5.9 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Στην πράξη το μέτρο επιτυχίας για τις διοικήσεις και τις επιχειρήσεις είναι τα 

κέρδη, τα οποία μεγιστοποιούν τον πλούτο αυτών που έχουν επενδύσει. Σύμφωνα με τη 

βιβλιογραφία του μάνατζμεντ, αποκλειστική υποχρέωση της επιχείρησης είναι η 

επιδίωξη της μεγιστοποίησης του πλούτου των μετόχων, με μοναδικό περιορισμό τον 

σεβασμό των νόμων και των συμβατικών ηθών (Milton Friedman). Οι υπόλοιποι 

συμμέτοχοι, που δεν έχουν επενδύσει άμεσα στην επιχείρηση, στην ουσία δεν αναμένουν 

αύξηση του δικού τους πλούτου από τις δραστηριότητες της επιχείρησης - δεν έχουν 

αναλάβει κάποιο ρίσκο, αλλά τουλάχιστον απαιτούν να μη ζημιωθούν από την άσκηση 

των πρακτικών της επιχείρησης.

Αν και η θεωρία των συμμετόχων δεν ταυτίζεται με την παραπάνω διοικητική 

θεώρηση των στόχων της διοίκησης, έχει παρατηρηθεί ότι οι διοικήσεις με έμμεσο τρόπο 

υιοθετούν τη θεωρία των συμμετόχων, αντιλαμβανόμενοι το ρόλο τους ως υπόχρεοι να 

ικανοποιήσουν έναν ευρύτερο κύκλο συμμετόχων, όχι μόνον τους ιδιοκτήτες - μετόχους 

(Donaldson & Preston, 1998).

Οι διοικήσεις στην προσπάθεια τους να λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση των 
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στόχων που τους έχουν θέσει οι κύριοι συμμέτοχοι, μπορεί να πάρουν αποφάσεις για να 

επενδύσουν ή και να μην επενδύσουν. Υπάρχουν παραδείγματα που επιχειρήσεις 

υπέστησαν σοβαρές ζημιές με ακόμη σοβαρότερες συνέπειες προς το περιβάλλον επειδή 

οι διοικήσεις τους έλαβαν μεν υπόψη τις συνέπειες που θα είχαν οι αποφάσεις τους στους 

άλλους συμμέτοχους, αλλά αποφάσισαν την αναβολή ή ματαίωση επενδύσεων λόγω των 

ανεπιθύμητων εναλλακτικών σεναρίων.

Οι επενδυτές επιδιώκουν να περιορίσουν κατά το δυνατόν τον κίνδυνο της 

επένδυσης τους, συνεκτιμώντας τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η επένδυση στο 

κοινωνικό σύνολο. Είναι σαφές ότι τοποθετώντας τα χρήματα τους σε μια επένδυση 

αναλαμβάνουν τον κίνδυνο απώλειας του κεφαλαίου τους -ή μέρους αυτού- ανάλογα με 

το είδος της επένδυσης και εμπιστεύονται τη διαχείριση στη διοίκηση. Οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων πρέπει να επιδιώκουν την προσέλκυση επενδυτών που έχουν μακρόπνοη 

προοπτική, επιζητώντας την εμπιστοσύνη τους. Αυτό μπορούν να το πετύχουν αν έχουν 

σαν στόχο όχι αποκλειστικά την κερδοφορία, αλλά και την εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων όλων των συμμέτοχων και γενικά του κοινωνικού συνόλου.

Μια μελέτη σκοπιμότητας, η οποία είναι προσανατολισμένη στην ανάλυση της 

σχέσης ωφέλειας-κόστους, δεν είναι αρκετή για να παρουσιάσει την πλήρη εικόνα στον 

υποψήφιο επενδυτή. Μπορεί βραχυπρόθεσμα τα οικονομικά αποτελέσματα να είναι 

θετικά, αν όμως αγνοηθούν οι επιπτώσεις της επένδυσης στους άλλους συμμέτοχους, 

υπάρχει μακροπρόθεσμα ο κίνδυνος της αποτυχίας.

5.10 ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ "STAKEHOLDER ENGAGEMENT” 

ΚΑΙ "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY"

5.10.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Σε πολλές περιπτώσεις, η έννοια της «συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων» 

(stakeholder engagement) συνδέεται με την έννοια της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» 

(corporate social responsibility). Αναλύουμε λοιπόν τις δύο αυτές έννοιες για να 

επιτευχθεί η σαφής διάκριση τους. 
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5.10.2 STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Ο όρος αυτός αφορά τις πρακτικές που υιοθετεί μία επιχείρηση, έτσι ώστε να 

ευνοήσει τη συμμετοχή των διαφόρων κοινωνικών εταίρων με ένα ευνοϊκό τρόπο στις 

εταιρικές δραστηριότητες. Όταν η επιχείρηση και οι κοινωνικοί εταίροι έχουν την ίδια 

δύναμη, συνήθως η συμμετοχή αυτή έχει μόνο θετικά αποτελέσματα και για τις δυο 

πλευρές. Κάτι τέτοιο όμως συμβαίνει πολύ σπάνια καθώς το μέρος με τη μεγαλύτερη 

ισχύ θέτει τους  όρους.

Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις εταιρικές διαδικασίες μπορεί να 

αναφέρεται σε διάφορους τομείς. Μπορεί, για παράδειγμα, να συμμετέχουν στις 

δημόσιες σχέσεις, στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, στη διαδικασία προμηθειών, στη 

διοίκηση, στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή και αλλού. Επομένως η συμμετοχή τους 

μπορεί να πάρει τη μορφή συναίνεσης, ελέγχου, συνεργασίας ή συνεταιρικής 

διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις θεωρίες υπευθυνότητας, η συμιμετοχή των κοινωνικών εταίρων 

είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο οι εταιρείες μπορούν να απαλλαγούν από την 

ευθύνη, μέσω της συμμετοχής των συμμέτοχων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 

διαχείρισης. Επίσης, σύμφωνα με τις θεωρίες εταιρικής διακυβέρνησης, είναι ένας 

τρόπος διαχείρισης του κινδύνου που θα προέκυπτε από ισχυρούς και ανταγωνιστικούς 

κοινωνικούς εταίρους.

5.10.3 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY)

Ο όρος αυτός αφορά την ευθύνη της επιχείρησης να δρα σύμφωνα με τα 

συμφέροντα των βασικών και νόμιμων κοινωνικών εταίρων. Η διαφορά με τον 

προηγούμενο στις εταιρικές διαδικασίες είναι ότι ο δεύτερος δεν εγγυάται τη συμμετοχή 

με υπεύθυνο τρόπο. Στον ορισμό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εμπεριέχονται η 

έννοια του εντοπισμού των «νόμιμων» κοινωνικών εταίρων και η επιλογή των 

επιχειρήσεων σχετικά με το ποια από τα αντικρουόμενα συμφέροντα των διαφόρων 

εμπλεκόμενων θα ικανοποιήσουν (Donaldson and Preston, 1995).

Στη συνέχεια παρατιθεται ένα σχημα για τη διάκριση των συμμέτοχων σε 

«κεντρικούς» ή «βασικούς» και «περιφερειακούς». Βασικοί συμμέτοχοι είναι αυτοί οι 



- 66 -

οποίοι αλληλεπιδρούν ξεκάθαρα με την εταιρεία και έχουν συμφέροντα από τις ενέργειες 

της. Χαρακτηρίζονται από ισχύ, νομιμότητα και επιτακτικότητα ως προς την 

ικανοποίηση των αναγκών τους. 

Περιφερειακοί συμμέτοχοι είναι αυτοί που δε βρίσκονται σε άμεση επαφή με την 

εταιρεία. Είναι απομακρυσμένοι, ανίσχυροι, μη νόμιμοι ή ακόμα και μη ανθρώπινοι. 

Επηρεάζονται από την εταιρεία αλλά δε σχετίζονται άμεσα με τις τρέχουσες 

δραστηριότητες της. Ωστόσο μπορεί να διαθέτουν πληροφορίες και τεχνογνωσία και να 

αποτελούν το κλειδί σε μελλοντικά προβλήματα ή ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στην 

εταιρεία. Η επικοινωνία της εταιρίας μαζί τους θα την βοηθήσει να αντιμετωπίσει 

καλύτερα τις αλλαγές του περιβάλλοντος και να διευρύνει τις δραστηριότητες της. 

Διατηρώντας φιλικές σχέσεις μαζί τους μπορεί να επιτύχει να μειώσει τις πιθανές 

αντιδράσεις και να αυξήσει τα οφέλη από τη συνεργασία. Έτσι δημιουργεί περεταίρω 

αξία για την επιχείρηση, πραγματοποιώντας τον στόχο της μεγιστοποίησης της αξίας της 

επιχείρησης.
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Η επιλογή της κατηγορίας των συμμέτοχων, τα συμφέροντα των οποίων θα 

ικανοποιηθούν είναι ένα σημείο το οποίο δεν διευκρινίζει η θεωρία των συμμέτοχων. Οι 

Freeman και Clarkson δεν παρέχουν διευκρινίσεις για τη δημιουργία αντισταθμίσεων και 

ισορροπιών (tradeoffs) μεταξύ των αντικρουόμενων συμφερόντων. Συχνά οι αποφάσεις 

των διοικήσεων παίρνονται με τελείως υποκειμενικά κριτήρια, ενώ πολλές φορές, 

επιδιώκουν την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων εις βάρος του κοινωνικού 

συνόλου, υποστηρίζοντας τη θεωρία των κοινωνικών εταίρων. Με το τρόπο αυτό 

οδηγούνται σε αναποτελεσματικότητα. Τα αυξημένα εταιρικά κόστη (agency costs) 

οδηγούν τις επιχειρήσεις που ασπάζονται τη θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών να 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με αυτές που ακολουθούν τη θεωρία της 

μεγιστοποίησης της αξίας.
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5.11 «ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΕΝΗ» ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ «ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΕΝΗ» 

ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ [30][31]

Οι διάφορες κατηγορίες κοινωνικών εταίρων έχουν διαφορετικά και πολλές 

φορές αντικρουόμενα συμφέροντα. Με τη θεωρία των συμμετόχων δεν υποστηρίζονται 

τα συμφέροντα μίας κατηγορίας συμμέτοχων έναντι κάποιας άλλης, ούτε δίνονται 

διευκρινίσεις για τη δημιουργία αντισταθμίσεων μεταξύ αντικρουόμενων συμφερόντων. 

Είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο κάθε κατηγορία ενδιαφερομένων να προωθεί τα δικά 

της συμφέροντα εις βάρος κάποιας άλλης κατηγορίας. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν 

θα πρέπει κάποια από αυτές τις κατηγορίες να έχει προνομιακή μεταχείριση. Σύμφωνα με 

τη νεοκλασική θεωρία υπάρχει μια ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ της οικονομικής και της 

κοινωνικής πλευράς, ενώ σύμφωνα με τη θεωρία των συμμετόχων η οικονομική και 

κοινωνική πλευρά εξετάζονται παράλληλα.

Ο Jensen (2001) αναφέρεται στη «διαφωτισμένη μεγιστοποίηση της αξίας» και 

στη «διαφωτισμένη θεωρία των συμμετόχων», οι οποίες είναι σχεδόν ταυτόσημες. Η 

θεωρία της διαφωτισμένης μεγιστοποίησης της αξίας δανείζεται στοιχεία από τη θεωρία 

των συμμετόχων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι μία εταιρεία δε μπορεί να 

μεγιστοποιήσει τη αξία της αν δε ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα κάποιου σημαντικού 

κοινωνικού εταίρου. Ως πρωτεύον κριτήριο για τη δημιουργία αντισταθμίσεων και 

ισορροπιών μεταξύ των αντικρουόμενων συμφερόντων θεωρείται η μακροπρόθεσμη 

μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Σύμφωνα με τη θεωρία της διαφωτισμένης 

θεωρίας των συμμετόχων, κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η μακροπρόθεσμη 

μεγιστοποίηση της αξίας. Με τον τρόπο αυτό, επιλύει το πρόβλημα των πολλαπλών 

στόχων, που αποτελεί και το κυριότερο μειονέκτημα της θεωρίας των συμμετόχων. [30]

Ο Freeman, όπως και άλλοι υποστηρικτές της θεωρίας των συμμετόχων, αμφισβητούν 

ότι υπάρχουν άλλες δυνατότητες για δημιουργία αξίας για τους μετόχους, εκτός από τη 

δημιουργία προϊόντων, την παροχή υπηρεσιών, την εύρεση εργαζομένων, τη σχέση με 

τους προμηθευτές και το κοινωνικό σύνολο.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί τη θεωρία των συμμετόχων από τη διαφωτισμένη 

θεωρία μεγιστοποίησης της αξίας είναι ότι οι υποστηρικτές της πρώτης δε διαχωρίζουν 

τη δημιουργία αξίας από τους υπόλοιπους στόχους κοινωνικού περιεχομένου. 

Θεωρώντας ως δεδομένο ότι τηρούνται οι ηθικές αρχές (Carroll, 2000), βλέπουν την 
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κοινωνική προέκταση της δημιουργίας αξίας. Αντίθετα, οι υποστηρικτές της 

νεοκλασικής θεωρίας, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα των μετόχων, διαχωρίζουν τις 

οικονομικές από τις κοινωνικές συνέπειες και θεωρούν ότι η επιχειρήσεις ασκούν την 

οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς ηθικούς φραγμούς.

Οι Porter και Kramer (2002) υποστηρίζουν ότι οι οικονομικοί και κοινωνικοί 

σκοποί είναι ξεχωριστοί και ευδιάκριτοι. Το όφελος των επιχειρήσεων δεν είναι 

μεγαλύτερο από αυτό των ιδιωτών με το να ικανοποιούν τους κοινωνικούς στόχους από 

ότι οι ιδιώτες. Όμως, ο διαχωρισμός μεταξύ των οικονομικών και των κοινωνικών 

σκοπών δεν είναι σωστός, αφού οι επιχειρήσεις δε δρουν απομονωμένες από την 

κοινωνία στην οποία ανήκουν. Μακροπρόθεσμα, οι οικονομικοί και κοινωνικοί σκοποί 

είναι άμεσα συνδεδεμένοι. Όπως γίνεται φανερό, οι διοικήσεις που αναλαμβάνουν 

κοινωνικές ευθύνες δεν χρησιμοποιούν απαραιτήτως αναποτελεσματικά τους 

οικονομικούς πόρους, οι οποίοι κανονικά ανήκουν στους μετόχους.

Η διαφωτισμένη θεωρία συμμετόχων θεωρεί πως αντικειμενική λειτουργία μιας 

εταιρίας είναι η μεγιστοποίηση της συνολικής μακροχρόνιας αγοραίας αξίας της. Εν 

συντομία, αλλαγές στη συνολική μακροχρόνια αγοραία αξία της εταιρίας αποτελούν 

τρόπο μέτρησης της επιτυχίας. [30]

Με αυτό τον τρόπο, οι υποστηρικτές της διαφωτισμένης θεωρίας υποστηρίζουν 

ότι παρόλο που οι συμμέτοχοι δεν είναι ανώτεροι ως προς όλους τους άλλους, η 

μακροχρόνια αξία της μετοχής είναι ένας σημαντικός παράγοντας (μαζί με τα χρέη κ.ά.) 

της μακροχρόνιας αξίας της εταιρίας.

5.12 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

[48]

Η θεωρία των συμμετόχων σύμφωνα με το άρθρο της Elaine Sternberg είναι 

ανίκανη να προσφέρει καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση και απόδοση της εταιρίας. Δεν 

είναι συμβατή με όλους τους αντικειμενικούς σκοπούς και υπονομεύει και την ιδιωτική 

ιδιοκτησία. Η εξισορρόπηση των ωφελειών των συμμετόχων είναι από μόνος του ένας 

αδύνατος στόχος καθώς:

1. Ο αριθμός των ατόμων των οποίων τα συμφέροντα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

είναι πολύ μεγάλος. Επίσης κάποια άτομα ανήκουν συχνά σε περισσότερες από 
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μια ομάδες συμμετόχων. 

2. Η θεωρία, επίσης, δεν εξηγεί τι θα έπρεπε να θεωρείται ως ωφέλεια όταν γίνεται 

προσπάθεια για ισορρόπηση των ωφελειών και πως οι managers θα γνωρίζουν τι 

θεωρούν ως ωφέλεια οι συμμέτοχοι.  

3. Ακόμα και αν μπορούσαμε να διακρίνουμε τα οφέλη, η θεωρία δεν παρέχει 

κάποια καθοδήγηση για το πώς να γίνει η εξισορρόπηση τους. Λόγω των 

διαφορετικών ενδιαφερόντων των διαφόρων συμμετόχων, καθώς κάτι που ωφελεί 

μια ομάδα μπορεί συχνά να βλάπτει μια άλλη. 

Η λύση που δίνει η θεωρία είναι η χρήση του αντικειμενικού στόχου της 

επιχείρησης ως κριτήριο απόφασης. Απαιτεί από τους managers να ισορροπήσουν τα 

συμφέροντα των συμμετόχων ουσιαστικά απαιτώντας από αυτούς να αθετήσουν τους 

αρχικούς στόχους που είχαν προς όφελος των ιδιοκτητών, γεγονός που ενθαρρύνει την 

προδοσία της εμπιστοσύνης. Αυτό το γεγονός είναι τελείως ειρωνικό από τη στιγμή που 

η θεωρία αυτή είναι μια θεωρία που έχει ως στόχο τη βελτίωση της πορείας της εταιρίας. 

Η θεωρία των συμμετόχων υπονομεύει δυο από τις βασικές αρχές της σύγχρονης 

κοινωνίας, την ιδιωτική ιδιοκτησία και τα καθήκοντα που έχουν οι παράγοντες μιας 

επιχείρησης απέναντι στους ανώτερους τους. Όσον αφορά την ιδιωτική ιδιοκτησία, δεν 

επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να καθορίσουν πως θα χρησιμοποιηθεί η ιδιοκτησία τους. 

Παρά τις απόψεις των υποστηρικτών, το γεγονός ότι οι συμμέτοχοι δεν μπορούν 

ορισμένες φορές να προστατέψουν ενεργά την ιδιοκτησία τους δε δίνει το δικαίωμα σε 

άλλους συμμετόχους να διαχειριστούν την ιδιοκτησία. 

Η σχέση παραγόντων – ανωτέρων, υπάρχει όταν κάποιος εμπιστεύεται την 

ιδιοκτησία ή τις υποθέσεις του σε κάποιον άλλο. Η θεωρία των συμμετόχων κάνει τη 

σχέση αυτή αδύνατη να λειτουργήσει, καθώς αρνείται ότι οι παράγοντες έχουν 

οποιοδήποτε καθήκον έναντι των ανωτέρων τους. 

 Επομένως γιατί είναι τόσο διαδεδομένη η θεωρία;

Ένας λόγος είναι ότι οι επιπτώσεις της σπάνια γίνονται εμφανείς. Επίσης δίνει 

την εντύπωση ότι προσφέρει ένα «δωρεάν γεύμα», με την έννοια ότι προσελκύει 

εκείνους που θα ήθελαν να έχουν τα οφέλη της επιχείρησης χωρίς όμως την πειθαρχεία 

που αυτά απαιτούν. Αυτό όμως είναι μια εσφαλμένη εντύπωση, καθώς τίποτα δεν 

δημιουργείται από το τίποτα. Τα οφέλη από τις επιχειρήσεις θα υπάρξουν μόνο εφόσον 
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επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος της μεγιστοποίησης της αξίας και δεν επιτραπεί 

στους επενδυτές να πάρουν οι ίδιοι τα οφέλη των επενδύσεων τους. 

Τα συμφέροντα των συμμετόχων επηρεάζουν τη διαδικασία χρηματοοικονομικών 

αποφάσεων και άμεσα ή έμμεσα την αξία της επιχείρησης. Έμμεσα επηρεάζει το 

συνολικό κίνδυνο της εταιρίας. Χτίζοντας καλύτερες σχέσεις με συμμετόχους η 

επιχείρηση μπορεί να οδηγηθεί σε αυξημένα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν αύλο αλλά μεγάλης 

αξίας  κεφάλαιο, που μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με τον τρόπο 

αυτό μπορεί να υπάρξει θετική σχέση μεταξύ διοίκησης συμμετόχων και αξίας και έτσι 

να οδηγηθεί η επιχείρηση σε βελτιωμένα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Η 

συμμετοχή σε κοινωνικά ζητήματα που δεν αφορούν άμεσα τους συμμετόχους δε θα 

δημιουργήσει την ίδια αξία. 

Η συνεχής κερδοφορία μιας επιχείρησης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

ικανότητα της να πετυχαίνει τόσο τον οικονομικό όσο και τον κοινωνικό της στόχο, ο 

οποίος είναι να δημιουργεί και να μοιράζει αρκετό πλούτο, ώστε κάθε ομάδα 

συμμετόχων να συνεχίζει να είναι μέρος του συστήματος συμμετόχων της επιχείρησης. 

Μια εταιρία είναι σαν ένα σύνολο από συσχετιζόμενες σχέσεις μεταξύ των συμμετόχων 

της. Δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις μαζί τους οι εταιρίες επεκτείνουν τις σχέσεις 

τους πέρα από τις απλές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στην αγορά, 

δημιουργώντας αξία.
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Κεφάλαιο 6

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ (BALANCED SCORECARD) ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ 

ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  

6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  BSC [20] [30] [32] [48] 

Οι επιχειρήσεις στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον διαμορφώνονται 

συνεχώς για να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό που σχετίζεται με την πληροφόρηση. 

Η ικανότητα τους να εκμεταλλεύονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι πλέον 

ισχυρότερη από την ικανότητα να επενδύουν και να διευθύνουν τα φυσικά περιουσιακά 

στοιχεία. Οι παραδοσιακές μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης είχαν πολλές ανεπάρκειες 

γεγονός που οδήγησε πολλούς managers στην εγκατάλειψη μεγεθών, όπως ο δείκτης 

ROE (Return on equity). Τα στελέχη χρειάζονταν μια ισορροπημένη παρουσίαση των 

μεγεθών που να επιτρέπει την παρακολούθηση της εταιρίας από πολλές πλευρές 

ταυτόχρονα.

Τη δεκαετία του 1990, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου του Harvard, Robert S. 

Kaplan και David P. Norton εισήγαγαν μια νέα προσέγγιση στα συστήματα αξιολόγησης 

της επίδοσης των επιχειρήσεων, την οποία ονόμασαν Πίνακα Ισορροπημένης 

Στοχοθεσίας (Βalanced Scorecard - BSC). H προσέγγισή τους αποτελεί μια σωστά 

«σταθμισμένη» ομάδα από βασικούς δείκτες επίδοσης οι οποίοι αξιολογούν την επίδοση 

σε επιμέρους τομείς, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την περαιτέρω ανάπτυξη της 

επιχείρησης. [37]
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Το BSC αντικατοπτρίζει την αλλαγή που έχει συντελεστεί στη φύση της 

τεχνολογίας και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων τις τελευταίες 

δεκαετίες. Στη  βιομηχανική εποχή,  οι εταιρίες εξασφάλιζαν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα από τις επενδύσεις τους και από την διοίκηση των μετρήσιμων μεγεθών 

τους όπως τα αποθέματα και ο εξοπλισμός. Σε μια οικονομία που κυριαρχούσαν τα 

μετρήσιμα μεγέθη, οι χρηματοοικονομικές μετρήσεις ήταν οι πιο ακριβείς για να 

αποτυπώσουν την απόδοση των επενδύσεων της επιχείρησης. Προς το τέλος, όμως, του 

20ου αιώνα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (intangible assets)  έγιναν  βασική πηγή  των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μιας επιχείρησης. Αυτό  το γεγονός  είχε σαν 

αποτέλεσμα την αλλαγή της στρατηγικής των επιχειρήσεων από την διαχείριση 

μετρήσιμων πόρων στην δημιουργία και διαχείριση άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Το BSC ενίσχυε τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μεγέθη με κριτήρια 

μέτρησης της απόδοσης από τέσσερις διαφορετικές πτυχές: τη χρηματοοικονομική, την 

πελατειακή, την εσωτερική και την πτυχή ανάπτυξης και μάθησης [36]. Οι παραπάνω 

τέσσερις πτυχές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά συνδέονται με άμεσους ή 

έμμεσους τρόπους και τελικά όλες οδηγούν στην δημιουργία του οικονομικού 

αποτελέσματος της επιχείρησης, της χρηματοοικονομικής πτυχής. Οι επιχειρήσεις είχαν 

τη δυνατότητα να βλέπουν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα να 

παρακολουθούν την πρόοδο που πραγματοποιείται στην απόκτηση των ικανοτήτων και 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων, απαραίτητων για την μελλοντική ανάπτυξη. Το 

BSC δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση των χρηματοοικονομικών μεγεθών, αλλά στην 

ενίσχυση τους.

Το ΒSC είναι ένα γενικό πλαίσιο, το οποίο στην υλοποίηση του είναι τόσο 

μοναδικό όσο και η επιχείρηση που το εφαρμόζει. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε 

επιχειρηματική μονάδα έχει το δικό της όραμα,  αποστολή και στρατηγική, τα δικά της 

μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και διαχειρίζεται τους υλικούς και άυλους 

πόρους της με το δικό της μοναδικό τρόπο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σαφής 

σύνδεση του BSC  με την στρατηγική της επιχείρησης.

Οι Kaplan και Norton περιγράφουν το σύστημα τους ως «…περισσότερο τακτικό 

ή επιχειρησιακό σύστημα μέτρησης…». Επίσης δείχνουν ότι το BSC εξελίχθητε σε ένα 

στρατηγικό διοικητικό σύστημα, με τους οργανισμούς να το χρησιμοποιούν για να 
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διοικήσουν τη στρατηγική τους μακροχρόνια. Αυτό γίνεται όταν το χρησιμοποιούν για 

να:

 αποσαφηνίσουν και να μεταφράσουν το όραμα και τη στρατηγική

 επικοινωνήσουν και να συνδέσουν την επιδιωκόμενη στρατηγική με τις μετρήσεις

 σχεδιάσουν, θέσουν στόχους και ευθυγραμμίσουν στρατηγικές πρωτοβουλίες

 εμπλουτίσουν την στρατηγική ανάδραση και μάθηση

 συνδέσουν την απόδοση με ανταμοιβές.

6.2 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ 

ΒSC

A. Η  ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΠΤΥΧΗ (CUSTOMER PERSPECTIVE)

Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, στην σημερινή  ανταγωνιστική εποχή, εστιάζει 

την αποστολή του στην  ικανοποίηση των πελατών τους.  Για τον λόγο αυτό, χρειάζονται 

μετρήσεις που να απεικονίζουν τα  βασικά σημεία  που ενδιαφέρουν  τους πελάτες τους. 

Αυτές συνήθως είναι τα εξής: ο χρόνος, η απόδοση, η ποιότητα  και το κόστος [36].

Η έννοια του χρόνου αφορά. είτε το διάστημα  που απαιτείται για να εισαχθεί ένα  

νέο προϊόν, το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες του καταναλωτή είτε, για ήδη υπάρχοντα 

προϊόντα, τον χρόνο που μεσολαβεί από την παραγγελία έως την παράδοση του 

προϊόντος.

Η έννοια της ποιότητας αφορά το ποσοστό των ελαττωματικών προϊόντων, καθώς 

και την έγκαιρη και ακριβή παράδοση του προϊόντος. Η απόδοση αφορά κατά πόσο το  

προσφερόμενο προϊόν ή  υπηρεσία συνεισφέρει στην δημιουργία αξίας για τον πελάτη,  

ενώ η έννοια του κόστους, αφορά τη τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο 

πελάτης,  για έναν επιτυχημένο συνδυασμό όλων των παραπάνω στοιχείων. 

Κατά την εφαρμογή του ΒSC κάθε επιχείρηση πρέπει να θέσει συγκεκριμένους 

στόχους για τα τέσσερα σημεία που ενδιαφέρουν τον πελάτη και στη συνέχεια να 

μεταφράσουν τους στόχους αυτούς σε συγκεκριμένες μετρήσεις.. Με τον τρόπο αυτό, 

εξετάζει  τα προϊόντα ή  τις υπηρεσίες της από την σκοπιά των πελατών, η οποία κάποιες 

φορές μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που πιστεύει ή προβλέπει η διοίκηση. Με 

την πελατειακή πτυχή στο BSC είναι πιο εύκολη η αποσαφήνιση των αναγκών του 

πελάτη και η όσο το δυνατό καλύτερη ικανοποίησή τους. Για την πτυχή, αυτή γίνεται 
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χρήση δεικτών, όπως το επίπεδο των υπηρεσιών, ο αριθμός των παραπόνων, ο βαθμός 

ικανοποίησης των πελατών κλπ.

  

Β. Η ΠΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (INTERNAL PROCESS

PERSPECTIVE)

Οι μετρήσεις που βασίζονται στην ικανοποίηση του πελάτη είναι σημαντικές, 

αλλά πρέπει να οδηγήσουν σε ενέργειες  στο εσωτερικό της επιχείρησης, ώστε να 

ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πελατών. Συνέπεια αυτών είναι να 

συγκεκριμενοποιούνται τα πραγματικά και δυνητικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα,  η 

τεχνολογία  που απαιτείται για να υλοποιηθούν και εισάγονται οι αντίστοιχες μετρήσεις 

για την παρακολούθησή τους, όπως η παραγωγικότητα, ο  χρόνος παραγωγής, το κόστος 

κ.ά..  Επειδή  συνήθως η παραγωγή λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά τμήματα και επίπεδα, 

είναι απαραίτητο οι συνολικές μετρήσεις να μπορούν να αναλυθούν στο κάθε ένα από 

αυτά  ώστε να εντοπίζονται τόσο οι καλές  επιδόσεις όσο και τα προβλήματα. Για το 

λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντική η συμβολή των σύγχρονων πληροφοριακών 

συστημάτων, τα οποία είναι σε θέση να συνθέσουν ή να αναλύσουν τις πληροφορίες για 

όλες τις ενέργειες στο εσωτερικό της επιχείρησης. Χρησιμοποιούνται δείκτες όπως ο 

κύκλος ζωής του προϊόντος, το ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων, ο βαθμός 

παραγωγικότητας κ.ά.

Γ. Η ΠΤΥΧΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ (LEARNING AND GROWTH 

PERSPECTIVE)  

Οι πιο σημαντικές παράμετροι για την  κερδοφορία της επιχείρησης ορίζονται 

από τις προηγούμενες δύο πτυχές. Ωστόσο, τα δεδομένα και οι στόχοι συνεχώς 

μεταβάλλονται και γι’ αυτό η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει και να 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές αλλά ακόμη περισσότερο να τις προβλέπει ή να τις 

δημιουργεί. Η ικανότητα αυτή αποτελεί το θεμέλιο για την μελλοντική της ανάπτυξη και 

ευημερία [36]. Οι χρησιμοποιούμενοι  δείκτες στο πλαίσιο αυτής της πτυχής, είναι το 

διανοητικό κεφάλαιο της επιχείρησης, η εκπαίδευση και η αναβάθμιση του προσωπικού 

της, οι καινοτομίες που εισάγει κ.ά.
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Δ. Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ (FINANCIAL PERSPECTIVE)

Η  εισαγωγή και η εφαρμογή της στρατηγικής της επιχείρησης έχει ως 

πρωταρχικό στόχο την αύξηση των κερδών της και τη μεγιστοποίηση της αξίας της. Οι 

χρηματοοικονομικοί στόχοι μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις λέξεις : επιβίωση, 

επιτυχία,  απόδοση. Η επιβίωση αφορά στη σωστή παρακολούθηση των ταμειακών ροών 

της επιχείρησης, η ανάπτυξη αναφέρεται στην άνοδο των πωλήσεων, και  η απόδοση 

στην αύξηση της τιμής της μετοχής και του ROE.  Οι χρηματοοικονομικές μετρήσεις 

έχουν δεχθεί σημαντική  κριτική τα τελευταία χρόνια, για κατασκευασμένες ανακρίβειες, 

απεικόνιση του παρελθόντος και  αδυναμία  εκτίμησης των  παραγόντων  που 

προσθέτουν αξία στην επιχείρηση. Πολλοί θεωρούν ότι η χρηματοοικονομική  επίδοση  

είναι απλώς το αποτέλεσμα της ορθής λειτουργίας της επιχείρησης. Επομένως, αν 

εστιάσουμε στις λειτουργικές μετρήσεις, τα θετικά οικονομικά μεγέθη θα 

ακολουθήσουν. Η κριτική αυτή όμως είναι ανακριβής, καθώς η σχέση μεταξύ της 

βελτιωμένης λειτουργικής απόδοσης  και τις οικονομικής επιτυχίας είναι ασταθής και 

αβέβαιη. 

Η χρήση ενός σωστά σχεδιασμένου συστήματος οικονομικού ελέγχου ενισχύει 

ένα πρόγραμμα διοίκησης ολικής ποιότητας, γιατί εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους 

για την υλοποίησή του. Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη υπενθυμίζουν στη διοίκηση ότι η 

βελτίωση παραγόντων, όπως η ποιότητα, οι χρόνοι απόκρισης, η παραγωγικότητα, οι

καινοτομίες, ωφελούν την επιχείρηση μόνο όταν μεταφράζονται σε αύξηση των 

πωλήσεων και της αξίας των μετοχών,  μείωση του λειτουργικού κόστους και αύξηση 

του ROI. [36] [37].

Στο πλαίσιο της πτυχής αυτής γίνεται χρήση των κλασσικών 

χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως είναι οι αριθμοδείκτες  ρευστότητας, 

κυκλοφοριακής ταχύτητας, δανειακής επιβάρυνσης και αποδοτικότητας  ROI,  RΟΕ, 

shareholder value (SV) κλπ.

Οι τέσσερις πτυχές του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (BSC) εμφανίζονται 

στο παρακάτω σχήμα:
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Σχήμα 4: ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (BSC)

6.3 Ο ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Λίγα χρόνια μετά την παρουσίαση του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας, οι 

δημιουργοί του διαπίστωσαν πως υπήρχαν εταιρίες που χρησιμοποιούσαν τον Πίνακα 

σαν νέο σύστημα στρατηγικού μάνατζμεντ. Η χρήση του Πίνακα αποκάλυψε ότι τα 

παραδοσιακά συστήματα μάνατζμεντ ήταν ανίκανα να συνδέσουν τους μακροπρόθεσμος 

με τους βραχυπρόθεσμους στόχους μιας εταιρίας. Τα λειτουργικά συστήματα ελέγχου 

των περισσότερων εταιριών βασίζονται σε χρηματοοικονομικά μεγέθη και στόχους, που 

συνδέονται ελάχιστα με το κατά πόσο η επιχείρηση προχωρά στην εκπλήρωση των 

μακροπρόθεσμων στόχων της. Η έμφαση που δίνουν οι εταιρίες στα βραχυπρόθεσμα 

χρηματοοικονομικά μεγέθη δημιουργεί ένα κενό μεταξύ της ανάπτυξης μιας στρατηγικής 

και της πραγματοποίησης της.

Οι Kaplan και Norton το 1996 [34] ενίσχυσαν τον Πίνακα Ισορροπημένης 

Στοχοθεσίας με τέσσερις νέες διαδικασίες μάνατζμεντ (management processes), οι οποίες 

μεμονωμένα ή σε συνδυασμό συνεισφέρουν στη σύνδεση μακροπρόθεσμων στόχων με 

καθημερινές λειτουργίες. Ο βελτιωμένος Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας δίνει τη 
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δυνατότητα έτσι στους managers να μην βασίζονται αποκλειστικά σε βραχυπρόθεσμα 

χρηματοοικονομικά μεγέθη για την αξιολόγηση της απόδοσης της επιχείρησης.

Η «Μετάφραση του οράματος» (translating the vision) είναι η πρώτη από τη νέα 

σειρά διαδικασιών και βοηθά τους managers να «χτίσουν» μια ομόφωνη γνώμη γύρω 

από το όραμα και τους στόχους της εταιρίας. Παρά τις καλές προθέσεις των ανώτερων 

στελεχών, τα μεγάλα σχόλια όπως «οι καλύτεροι του κλάδου», «ο νούμερο 1 

προμηθευτής», «ηγέτης της αγοράς» δεν μεταφράζονται εύκολα σε λειτουργικούς 

στόχους που να παρέχουν σαφείς οδηγίες για δραστηριότητες των υπόλοιπων επιπέδων. 

Για να μπορούν οι εργαζόμενοι να ανταποκρίνονται στους στόχους και το όραμα της 

εταιρίας πρέπει αυτά τα τελευταία να μεταφράζονται σαν σύνολο μικρότερων στόχων 

και μεγεθών. Στη διαδικασία αυτή πρέπει να λάβουν μέρος όλα τα επίπεδα διοίκησης για 

να εκφραστούν επιτυχώς οι παράγοντες εκείνοι που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν στην 

επιτυχία.

Η δεύτερη διαδικασία ονομάζονται «Επικοινωνία και σύνδεση» (communication 

and linking) και έχει στόχο να βοηθήσει τους managers να γνωστοποιήσουν την 

στρατηγική τους σε όλα τα διοικητικά επίπεδα της επιχείρησης, έτσι ώστε αυτή να 

συνδεθεί με τους μεμονωμένους στόχους κάθε επιπέδου. Παραδοσιακά, τα τμήματα μιας 

εταιρίας αξιολογούνται βάσει της χρηματοοικονομικής απόδοσης τους και τα κίνητρα για 

κάθε δραστηριότητα σχετίζονται με τους βραχυπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς 

στόχους. Με τον BSC οι managers έχουν έναν τρόπο διαβεβαίωσης ότι όλα τα τμήματα 

αντιλαμβάνονται την μακροπρόθεσμη στρατηγική και ότι οι στόχοι του κάθε τμήματος 

είναι άμεσα συνδεδεμένοι με αυτή.

Η τρίτη διαδικασία ονομάζεται «Eπιχειρηματικός σχεδιασμός» (business 

planning) και δίνει τη δυνατότητα στην εταιρία να ολοκληρώσει τα επιχειρηματικά και 

χρηματοοικονομικά σχέδια της. Σχεδόν όλες οι εταιρίες εκτελούν ταυτόχρονα πολλά 

διαφορετικά προγράμματα, εκ των οποίων το καθένα απασχολεί τους δικούς του 

εργαζόμενους και έχει δικούς του στόχους. Οι managers θεωρούν δύσκολη την 

ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων τους, 

κάτι που συχνά οδηγεί σε απογοήτευση για τα αποτελέσματα του προγράμματος. Με τη 

χρήση των στόχων που τίθενται από τα μεγέθη του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας 

ως βάση αξιολόγησης πόρων και διάταξης προτεραιοτήτων, μπορούν να αναλάβουν και 
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να συντονίσουν μόνο τα προγράμματα εκείνα που προωθούν τους μακροπρόθεσμους 

στόχους.

Η τέταρτη νέα διαδικασία ονομάζεται «Ανατροφοδότηση και μελέτη» (feedback 

and learning). Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες να 

πραγματοποιήσουν στρατηγική μελέτη. Η υπάρχουσα ανατροφοδότηση και η επανάληψη 

των διαδικασιών εστιάζει στο αν η επιχείρηση, τα τμήματα της ή οι εργαζόμενοι της 

εκπληρώνουν τους στόχους που αναγράφονται στον προϋπολογισμό. Όταν το BSC 

βρίσκεται στο κέντρο όλων των συστημάτων μάνατζμεντ, η επιχείρηση μπορεί να 

παρακολουθεί τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα μέσω των τεσσάρων διαστάσεων και να 

αξιολογήσει την στρατηγική βάσει της παρούσας απόδοσης. Με τον τρόπο αυτό η 

επιχείρηση μπορεί να τροποποιεί τις στρατηγικές ώστε να ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα.

Οι Kaplan και Norton κατά τη διάρκεια της έρευνας που έκαναν, διαπίστωσαν 

πως καμία από τις σχεδόν 100 εταιρίες που παρακολούθησαν δεν υιοθέτησε το BSC με 

σκοπό την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος στρατηγικού μάνατζμεντ. Όμως, σε κάθε 

εταιρία τα ανώτερα στελέχη ανακάλυψαν ότι το BSC παρείχε ένα πλάνο δραστηριοτήτων 

που έδινε έμφαση σε πολλές κρίσιμες διαδικασίες του μάνατζμεντ και συγκεκριμένα 

στον καθορισμό των στόχων σε κάθε τμήμα, στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, στη 

διαχείριση κεφαλαίου, στις στρατηγικές δραστηριότητες, στην ανατροφοδότηση και 

μελέτη. Κατά την σύνταξη του BSC, τα στελέχη ξεκίνησαν μια διαδικασία αλλαγών που 

αποδείχθηκε πολύ καλή, πέρα από την αρχική ιδέα να διευρυνθούν τα συστήματα 

μέτρησης της απόδοσης της εταιρίας. 

6.4 ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ [42] [44]

Τα σημεία τα οποία αποτελούν μεγαλύτερο αντικείμενο κριτικής του Πίνακα 

είναι τα παρακάτω:
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 Αποτελεί θεωρητική προσέγγιση χωρίς πρακτική εφαρμογή. 

 Κατηγοριοποίηση σε διαστάσεις δεν είναι δυνατή στην πράξη.

 Οι περισσότερες από τις εταιρίες που χρησιμοποιούν BSC κάνουν χρήση μίας 

ημιτελούς ή ατελούς έκδοσής του.

 Οφέλη από εφαρμογή του δεν έχουν αποδειχτεί στην πράξη 

 Υποκειμενικότητα στελεχών όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας και την 

επιλογή μέτρων απόδοσης μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία 

 Μη επαρκής περιγραφή σχέσεων αιτίας – αποτελέσματος

 Αδυναμία διατύπωσης σχέσεων αιτίας αποτελέσματος στην πράξη

 Έλλειψη χρονικής διάστασης στις σχέσεις αιτίας – αποτελέσματος

Τα στοιχεία των πτυχών σε ένα BSC θα πρέπει να συνδέονται με 

χρηματοοικονομικούς στόχους του οργανισμού. Αυτή η διαδικασία υποδηλώνει ότι η 

στρατηγική μεταφράζεται σε ένα σύνολο υποθέσεων για τα αίτια και τα αποτελέσματα. 

Χωρίς τα χαρακτηριστικά των αιτιών και των αποτελεσμάτων, μια πραγματική  BSC δεν 

υφίσταται. Η υπόθεση της σχέσης αίτιο-αποτελέσματος μεταξύ των μέτρων είναι 

ουσιαστική για την αποτελεσματικότητα του BSC επειδή επιτρέπει μετρήσεις μη-

χρηματοοικονομικών περιοχών να χρησιμοποιηθούν ως προάγγελοι μελλοντικών 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Η αυτονόητη υπόθεση του BSC είναι ότι οι 

χρηματοοικονομικές μετρήσεις λένε κάτι για την παρελθοντική επίδοση, ενώ οι μη-

χρηματοοικονομικές μετρήσεις είναι οδηγοί μελλοντικής επίδοσης.

Πολλές εταιρίες όπως αναφέρουν οι Andrew Muras, Thomas Smith και Deborah

Meyers [39] στο άρθρο τους δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα από τη χρήση του 

BSC, καθώς δεν ακολουθούν τους κανόνες που τον καθιστούν αποτελεσματικό. Έρευνες 

αποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων των εταιριών που 

χρησιμοποιούν τον Πίνακα, δε γνωρίζουν ποιοι είναι οι στόχοι της επιχείρησης τους ή τι 

πρέπει να κάνουν ώστε να συνεισφέρουν στην επίτευξη τους. 

Ο Michael Jensen [29][30] σε σχετικό του άρθρο ασκεί κριτική στο BSC, 

χαρακτηρίζοντας την ιδέα του ως ελαττωματική, καθώς δε δίνει σαφή αποτελέσματα 

στους managers. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ασυνεννοησίας μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων λόγω ανακρίβειας του αποτελέσματος που παρουσιάζει ο πίνακας. Το 

αποτέλεσμα είναι να υπάρχει δυσκολία στην υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων, καθώς 
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οι υπεύθυνοι δεν ξέρουν τελικά αν η αξία της εταιρίας μεγιστοποιείται ή όχι. Έτσι, 

προκαλείται σύγχυση, αναποτελεσματικότητα, απογοήτευση, και επομένως το BSC είναι 

αντιπαραγωγικό σαν σύστημα μέτρησης απόδοσης.

Σύμφωνα με τον Jensen, το κατάλληλο κριτήριο για να αξιολογηθεί μια 

επιχείρηση είναι το κατά πόσον αυτή δημιουργεί αξία. Η ύπαρξη πολλών τμημάτων 

καθιστά το κριτήριο δημιουργίας αξίας πολλές φορές αναποτελεσματικό. Υποστηρίζει 

πως το κατάλληλο μέτρο προσδιορίζεται από τη στρατηγική της κάθε επιχείρησης και 

από τους τρόπους με τους οποίους αυτή εφαρμόζεται. Πιο συγκεκριμένα, ο Jensen 

προτείνει δύο τρόπους προσδιορισμού αυτού του μέτρου:

 ο συγκεντρωτικός (centralised way): η διοίκηση ορίζει τον κατάλληλο τρόπο 

μέτρησης της απόδοσης και τους παράγοντες που τον επηρεάζουν για κάθε 

τμήμα, και

 ο αποκεντρωτικός (decentralised way): η διοίκηση ορίζει τον κατάλληλο τρόπο 

μέτρησης της απόδοσης του οργανισμού και το τμήμα προσπαθεί να επιτύχει 

αυτόνομα απόδοση βάσει αυτού του μέτρου.

Ο Jensen συμφωνεί με τους Kaplan και Norton ότι ο Πίνακας πρέπει να 

αντικατοπτρίζει:

 την στρατηγική του οργανισμού,

 τις σχέσεις αιτίας - αποτελέσματος μεταξύ των μεγεθών και των παραγόντων που 

επηρεάζουν την απόδοση.

Επίσης θεωρεί ότι γίνεται λάθος χρήση της λέξης "balance". Προτείνει την 

αποφυγή της λέξης αυτής, καθώς δεν υποκαθιστά τις αμφίβολες καταστάσεις μεταξύ 

θετικών και αρνητικών γεγονότων ως την εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης. 

Προτείνει, επίσης, τη διεξαγωγή επιπλέον μελλοντικών ερευνών για προσδιορισμό της 

σημασίας της λέξης αυτής στα πλαίσια των επιχειρησιακών συνθηκών.

Στο άρθρο τους οι Mary Α. Malina και Frank Η. Selto [37], αναφέρονται στην 

αποτελεσματικότητα του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας ως στρατηγική 

επικοινωνίας και εργαλείο ελέγχου για τους managers. Αρχικά, παρουσιάζουν κάποια 

δημοσιεύματα σχετικά με τις στρατηγικές επικοινωνίας και τα εργαλεία ελέγχου, ώστε 

να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των δυο αυτών τομέων. Στη συνέχεια, οι 

ερευνητές προτείνουν ένα μοντέλο επικοινωνίας και ελέγχου προσαρμόσιμο στον 
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Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθέτησης. Μετά, εξετάζουν, μέσω συνεντεύξεων και 

δεδομένων από αρχεία, τη χρήση του μοντέλου του BSC, καθώς και την 

αποτελεσματικότητα των στοιχείων επικοινωνίας και ελέγχου που εμπλούτισαν τον 

Πίνακα. Τα αρχεία δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από διάφορα 

τμήματα μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας και δημιουργήθηκαν από τους υπεύθυνους 

δημιουργίας και εφαρμογής του Πίνακα. Τέλος, οι ερευνητές μελέτησαν τα προβλήματα 

και τις προκλήσεις κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Πίνακα από μεγάλη και 

κερδοφόρα εταιρεία. Υποστηρίζουν ότι τα συμπεράσματα τους μπορούν να γενικευτούν 

για άλλες επιχειρήσεις που σκέφτονται να υιοθετήσουν τον Πίνακα σαν εργαλείο 

στρατηγικού και διοικητικού ελέγχου.

Με την έρευνα τους οι Malina και Selto [37] καταλήγουν ότι ο Πίνακας 

Ισορροπημένης Στοχοθεσίας είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο ελέγχου της εταιρικής 

στρατηγικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ των 

υψηλόβαθμων και των μεσαίων managers όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 

συγκεκριμένων πλευρών του Πίνακα σαν εργαλείο μέτρησης της αποδοτικότητας, της 

επικοινωνίας και του ελέγχου. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο Πίνακας βελτιώθηκε και έγιναν 

αλλαγές στις εσωτερικές διαδικασίες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, η ασυνεννοησία μεταξύ 

των managers δεν επέτρεψε την χρήση του Πίνακα με αποτελεσματικό τρόπο.

Οι Stella Mooraj, Daniel Oyon και Didier Hostettler [38] σε σχετικό τους άρθρο 

το 1999 εξετάζουν αν ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας είναι «απαραίτητο καλό» 

ή «απαραίτητο κακό» για μια επιχείρηση. Αναφέρουν ότι παρά το γεγονός ότι ο Πίνακας 

δημιουργήθηκε πριν από κάποια χρόνια, η εφαρμογή του υποστηρίζεται τόσο από 

ακαδημαϊκούς όσο και επαγγελματικούς κύκλους. Ωστόσο, λίγες είναι οι επιχειρήσεις 

που μπορούν να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει και άρα οι περισσότερες 

δεν ξοδεύουν χρόνο και χρήμα για αποτελέσματα που δεν γνωρίζουν αν θα είναι θετικά ή 

όχι. Μέσω κριτικής σε διάφορα άλλα άρθρα και δημοσιεύματα, οι Mooraj, Oyon και 

Hostettler [38] καταλήγουν πως ο Πίνακας είναι ένα «απαραίτητο καλό» για μια 

επιχείρηση. Είναι ένα εργαλείο που αυξάνει την αξία παρέχοντας «ισορροπημένες» 

πληροφορίες με ένα συνοπτικό τρόπο για τους managers, δημιουργώντας έτσι ένα 

περιβάλλον που συμβάλλει στην ευκολότερη μελέτη της εταιρίας. Επίσης, μειώνει την 

ανάγκη για τους managers να επιλέξουν τι είδους εργαλείο ελέγχου θα χρησιμοποιήσουν 
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κάθε χρονική στιγμή. Παρόλα αυτά, το άρθρο καταλήγει στο ότι κατά την εφαρμογή του 

Πίνακα υπάρχουν επίσημες και ανεπίσημες (formal and informal) διαδικασίες και 

κανόνες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιτυχή εφαρμογή του Πίνακα.

6.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

Οι υποστηρικτές του BSC εστιάζουν στα πολύπλευρα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει το μοντέλο σαν μέθοδος εκτίμησης της απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα τα 

πλεονεκτήματα για τον Πίνακα δίνονται παρακάτω:

 δίνει τη δυνατότητα να μελετηθεί μακροπρόθεσμα η ανάπτυξη μιας εταιρίας 

μέσω της μελέτης των στόχων που αυτή θέτει, καθώς το μοντέλο περιλαμβάνει 

χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά μεγέθη για την πραγματοποίηση 

της, έτσι ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα,

 συνδέει μακροπρόθεσμους στόχους με καθημερινές λειτουργίες,

 επιτρέπει την σύνδεση και την επικοινωνία των στόχων,

 προωθεί την ευθυγράμμιση των ατομικών και των διατμηματικών στόχων με 

εταιρικούς στόχους και την περαιτέρω ευθυγράμμιση των επιμέρους ενεργειών,

 περιλαμβάνει γνωστά μεγέθη και έννοιες στον επιχειρηματικό κόσμο. Το γεγονός 

ότι δεν εισάγει νέες έννοιες αλλά ήδη γνωστές, καθιστά τα αποτελέσματα του 

εύκολα κατανοητά. Αυτός είναι και ο λόγος της μεγάλης διάδοσης και της καλής 

φήμης που απέκτησε ο Πίνακας στον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο.

Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές του μοντέλου εστιάζουν στα προβλήματα που 

προκύπτουν κυρίως κατά την εφαρμογή του Πίνακα:

 υποστηρίζουν ότι το μοντέλο είναι μια θεωρητική προσέγγιση χωρίς πρακτική 

εφαρμογή,

 η κατηγοριοποίηση σε τέσσερις τομείς ενδιαφέροντος (διαστάσεις) δεν είναι 

δυνατή στην πράξη,

 οι περισσότερες από τις εταιρίες που κάνουν χρήση του Πίνακα, χρησιμοποιούν 

μια ημιτελή ή ατελή έκδοση του μοντέλου,

 τα οφέλη από την εφαρμογή του Πίνακα δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί στην πράξη,

 τα υπεύθυνα στελέχη επιλέγουν με υποκειμενικά κριτήρια τα μεγέθη μέτρησης 
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της απόδοσης, γεγονός που συνήθως οδηγεί σε αποτυχία του μοντέλου,

 η περιγραφή των σχέσεων αιτίας-αποτελέσματος είναι ανεπαρκής και ανέφικτη 

στην πράξη.

Οι Davis και Albright το 2003 και οι Grojer και Johanson, το 1998 στις έρευνες 

τους αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή του Πίνακα οδηγεί σε υψηλότερη 

χρηματοοικονομική απόδοση. Επίσης, οι έρευνες των Davis και Albright το 2004 και του 

Aidemark το 2001 αποδεικνύουν ότι η βασικότερη υπόθεση πάνω στην οποία στηρίζεται 

και από την οποία εξαρτάται η επιτυχημένη εφαρμογή του Πίνακα είναι η 

αλληλεπίδραση των τεσσάρων επιμέρους πτυχών. Η ύπαρξη του Πίνακα ωστόσο, δε 

μεταφράζεται αυτόματα σε αύξηση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων των 

εταιριών. Η επιτυχία ή αποτυχία του BSC εξαρτάται από τρόπο χρησιμοποίησης του από 

την κάθε εταιρία.

Η μεθοδολογία του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας αποτελεί ένα ισχυρό 

εργαλείο, που μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να 

υλοποιήσουν τη στρατηγική που έχουν υιοθετήσει σε συνδυασμό με το μετασχηματισμό 

αυτής σε μετρήσιμους στόχους. Η ανάπτυξη μετρήσιμων στόχων που συνδέονται τη 

στρατηγική σε εταιρικό επίπεδο, παρέχει τη δυνατότητα της διαρκούς αξιολόγησης και 

προσαρμογής της στρατηγικής μιας επιχείρησης στους στόχους και στο όραμα αυτής. 

Η μεθοδολογία του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας συμβάλλει στον 

προσδιορισμό των σχέσεων αιτίου και αποτελέσματος που αναπτύσσονται μεταξύ 

στόχων και συστημάτων αξιολόγησης. Η καινοτομία του Πίνακα Ισορροπημένης 

Στοχοθεσίας εντοπίζεται στο ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα και τα εργαλεία για να 

περιγράψει τη στρατηγική της, μη αγνοώντας τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία ως 

συντελεστές δημιουργίας αξίας και καθιστά εμφανή τον τρόπο με τον οποίο τα άυλα 

αυτά στοιχεία συνδέονται με τα οικονομικά αποτελέσματα που επιδιώκει.



- 85 -

Κεφάλαιο 7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Οι στόχοι και οι δράσεις για την εξυπηρέτηση των στόχων των επιχειρήσεων 

έχουν δύο διαστάσεις: την ιδιωτική και τη δημόσια. Η δημόσια διάσταση είναι η 

μεγιστοποίηση του πλούτου όπως την αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Η ιδιωτική διάσταση 

είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου όπως την αντιλαμβάνονται οι επενδυτές. Για τους 

επενδυτές κυρίαρχο στοιχείο είναι η ανταγωνιστική απόδοση επί του επενδυμένου

κεφαλαίου. Για την κοινωνία κυρίαρχο στοιχείο είναι η βελτίωση του κοινωνικού 

πλούτου γενικά. Κανένα από τα παραπάνω στοιχεία δεν μπορεί από μόνο του να 

προσδιορίσει επαρκώς το σκοπό και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων (που ανήκουν 

σε επενδυτές). Και τα δύο στοιχεία είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του πλαισίου 

λειτουργίας των επιχειρήσεων και των διοικήσεων τους.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Εάν μια επένδυση έχει βραχυπρόθεσμο 

χαρακτήρα, το κύριο βάρος κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων θα πρέπει να δίνεται 

στην οικονομική διάσταση. Εφόσον η επένδυση έχει μακρόπνοο χαρακτήρα θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στους συμμετόχους. Δεν υπάρχει, όμως, κάποια 

διαχωριστική γραμμή ή κάποιος αλγόριθμος υπολογισμού των συνεπειών από την 

απόφαση για επένδυση. Κατά συνέπεια, θα πρέπει πάντοτε να συνεκτιμώνται στοιχεία 

όπως το είδος της επιχείρησης, η μετοχική σύνθεση, ο βαθμός εταιρικής διακυβέρνησης, 

η πολιτική συμπεριφορά, η κοινωνική ευθύνη. 

Ο ρόλος της διοίκησης είναι σύνθετος, με την έννοια ότι πέραν της οικονομικής 

διάστασης των στόχων, πρέπει η διοίκηση να σταθμίζει τη νομική, την ηθική και την 

κοινωνική διάσταση των συνεπειών.



- 86 -

Συμπερασματικά, οι θεωρίες της μεγιστοποίησης της αξίας και των συμμετόχων 

είναι δύο διαφορετικές θεωρίες, οι οποίες θα πρέπει να συνδυάζονται για να 

επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την επιχείρηση αλλά και για το 

κοινωνικό σύνολο. Η κινητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών για την επίτευξη της 

μεγιστοποίησης της αξίας της επιχείρησης είναι δύσκολη υπόθεση. Θα πρέπει να υπάρχει 

ενημέρωση των συμμετεχόντων για τη σημασία της επίτευξης του στόχου αυτού. Για να 

επιτευχθεί η μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης θα πρέπει να 

αποτραπούν οι συμμετέχοντες από την επιδίωξη της μεγιστοποίησης των βραχυχρόνιων, 

προσωπικών τους οφελών. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση θα πρέπει να μην αγνοεί τα 

συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών, έχοντας πάντα τη μεγιστοποίηση της αξίας ως 

κριτήριο.

Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας είναι ένα εργαλείο που παρά τις 

αδυναμίες του, θεωρείται μια από τις πιο αποτελεσματικές  νέες μεθόδους  αξιολόγησης  

της επίδοσης της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, υπόκειται σε συνεχείς βελτιώσεις με 

στόχο την εξάλειψη των προβλημάτων  του και την  τελειοποίησή του, τόσο σαν μέθοδο  

αξιολόγησης της επίδοσης,  όσο και σαν μέσο στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης.     
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