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ολοκληρώνεται µε την εκτέλεση ενός εµπειρικού παραδείγµατος µέτρησης της λογιστικής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο όρος πνευµατικό κεφάλαιο (intellectual capital) αναφέρεται συλλογικά σε όλους 

τους πόρους που καθορίζουν την αξία και την ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης. Ως εκ 

τούτου, περιλαµβάνει ως υποσύνολα τα χαρακτηριστικά που συµβάλλουν στην οικοδόµηση 

όλων των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τον ισολογισµό. 

Η αξία µιας επιχείρησης είναι κατασκευασµένη από υλικά στοιχεία ενεργητικού 

(tangibles), τα διάφορα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (financial assets) και, 

τέλος, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία (intangible assets), δηλαδή το λεγόµενο διανοητικό 

κεφάλαιο IC *(όπου IC σηµαίνει intellectual capital). Η εξαγωγή και η µέτρηση της 

πραγµατικής αξίας και της απόδοσης του διανοητικού κεφαλαίου είναι σηµαντική για κάθε 

υπεύθυνο στην εταιρία ο οποίος ξέρει πόσο σηµαντικό γεγονός αποτελεί για την εταιρική 

επιβίωση στην εποχή της γνώσης και της πληροφορίας. Έτσι, το κύριο ζήτηµα είναι πώς ένας 

οργανισµός µπορεί να επηρεάσει την τιµή της µετοχής της εταιρείας µε τη µόχλευση των 

στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας. 

Η δυσκολία αναφέρεται στο γεγονός ότι το IC δεν µετασχηµατίζεται εύκολα σε 

οικονοµικούς όρους. Όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία µιας εταιρείας, όπως ένα 

κοµµάτι της ακίνητης περιουσίας ή ένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, µπορεί να αποτιµηθεί σε 

χρήµα, δηλαδή, υπάρχουν τυποποιηµένα κριτήρια για την έκφραση της αξίας τους στο 

νόµισµα. Το IC, αντίθετα, αποτελείται κυρίως από στοιχεία (όπως η ποιότητα των 

εργαζοµένων ή τη φήµη του εµπορικού σήµατος και πολλά άλλα που δε δύναται να 

υπολογιστούν) για τις οποίες δεν υπάρχει συναινετικό µοντέλο για τη νοµισµατική έκφραση. 

Ένας πιο ακριβής ορισµός για το IC θα ήταν "µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία". 

Σε όλους τους ορισµούς του IC, µπορεί να αναγνωριστεί η ακόλουθη ταξινόµηση: 

 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο (human capital) 

 

Η αξία στην οποία οι εργαζόµενοι µιας επιχείρησης έχουν την δυνατότητα να 

παράσχουν δεξιότητες τεχνογνωσία και εµπειρογνωµοσύνη. Το ανθρώπινο κεφάλαιο  

συνδυάζεται µε την ανθρώπινη ικανότητα ενός οργανισµού για την επίλυση επιχειρηµατικών 

προβληµάτων. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι σύµφυτο µε τους ανθρώπους και δεν µπορεί να 

ανήκει σε έναν οργανισµό. Ως εκ τούτου, το ανθρώπινο κεφάλαιο µπορεί να αφήσει έναν 
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οργανισµό, όταν οι άνθρωποι τον εγκαταλείπουν. Το ανθρώπινο κεφάλαιο καλύπτει επίσης το 

πόσο αποτελεσµατικά ένας οργανισµός χρησιµοποιεί τους πόρους του λαού, όπως µετράται 

µε τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία. (πηγή: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_capital). 

 

 

 

∆ιαρθρωτικό κεφάλαιο (structural capital) 

 

Η υποστηρικτική υποδοµή, οι διαδικασίες και οι βάσεις δεδοµένων ενός οργανισµού 

που επιτρέπει στο ανθρώπινο κεφάλαιο να λειτουργήσει. Το διαρθρωτικό κεφάλαιο 

περιλαµβάνει παραδοσιακά κτίρια, υλικό, λογισµικό, τις διαδικασίες, τις πατέντες και τα 

εµπορικά σήµατα. Επιπλέον, περιλαµβάνονται πράγµατα όπως η εικόνα, η οργάνωση του 

οργανισµού, το σύστηµα πληροφόρησης, και οι ιδιόκτητες βάσεις δεδοµένων. Λόγω των 

διαφορετικών συστατικών τους, τα διαρθρωτικά κεφάλαια µπορούν να ταξινοµηθούν 

περαιτέρω σε οργάνωση, επεξεργασία και κεφάλαιο της καινοτοµίας. Το οργανωτικό 

κεφάλαιο περιλαµβάνει τη φιλοσοφία οργάνωσης και των συστηµάτων για την  ικανότητα 

µόχλευση του οργανισµού. Το διαδικαστικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις τεχνικές, διαδικασίες 

και τα προγράµµατα που εφαρµόζουν για να ενισχυθεί η παράδοση των αγαθών και 

υπηρεσιών. Το καινοτοµικό κεφάλαιο περιλαµβάνει την πνευµατική ιδιοκτησία των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Οι πνευµατικές ιδιότητες προστατεύονται από τα δικαιώµατα 

εµπορικής εκµετάλλευσης, όπως τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και εµπορικά 

σήµατα. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι όλα τα άλλα στοιχεία και η θεωρία µε την οποία 

ένας οργανισµός λειτουργεί. (πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_capital ) . 

 

Σχεσιακό κεφάλαιο (relational capital) 

 

Αποτελείται από περισσότερα αναγνωρίσιµα αντικείµενα, όπως τα εµπορικά σήµατα, 

άδειες, franchises, αλλά και τα λιγότερο αναγνωρίσιµα, όπως οι συναλλαγές και οι σχέσεις µε 

τους πελάτες. Η αντίληψη ότι το κεφάλαιο του πελάτη είναι ξεχωριστό από το ανθρώπινο και 

το διαρθρωτικό δείχνει την κεντρική σηµασία του για την αξία µιας οικονοµικής µονάδας. 

(πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_capital). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (INTELLECTUAL CAPITAL), Η ΣΥΧΝΗ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 

 

Αν και υπήρξαν ελάχιστες εργασίες που υπεισέρχονται αποκλειστικά και µόνο προς 

την προέλευση του διανοητικού κεφαλαίου (IC), είναι σύνηθες να βρούµε σύντοµες 

αναφορές στις διάφορες δηµοσιεύσεις και µελέτες που ασχολούνται µε το θέµα. O Dr. Bontis 

(2001) ξεκινά το άρθρο του µε µια ιστορική ανασκόπηση στην οποία αναφέρει ότι η έννοια 

του διανοητικού κεφαλαίου (intellectual capital) εισήχθη για πρώτη φορά από τον 

οικονοµολόγο Kenneth Galbraith, ο οποίος είχε ήδη ενηµερώσει τον συνάδελφό του Kalecki 

για την σηµασία του απο το 1969. Ο Dr. Bontis σχολιάζει επίσης την συνεισφορά του Peter 

Drucker όσο αναφορά το intellectual capital µε την προσέγγισή του στη µετα-καπιταλιστική 

κοινωνία. Ωστόσο, σύµφωνα µε Stewart (1997) την πρώτη αναφορά για το διανοητικό 

κεφάλαιο έγινε από τον Πάπα το 1960. 

Παρόλο που περιστασιακά συναντάµε απόπειρες κατά καιρούς να οριοθετηθεί η 

προέλευση του IC από έναν ή περισσότερους συγγραφείς, η εµφάνιση αυτού του όρου είναι 

κατά κύριο λόγο αποδεκτό ότι σχετίζεται µε διαφορετικά θέµατα, όπως θα σχολιάσουµε 

παρακάτω. 

 

1.1 Intellectual Capital Και Υπεραξία 

 

Ορίσαµε παραπάνω το IC αναφερόµενοι στις κυριότερες µορφές εκδήλωσης του, 

επειδή όµως στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε στην έννοια της υπεραξίας θα πρέπει να 

ορίσουµε και την υπεραξία. Πολλοί την ορίζουν την υπεραξία ως εξής: η υπεραξία κατά µια 

έννοια λογιστική είναι η αξία µιας οικονοµικής οντότητας πέρα και πάνω από την αξία των 

περιουσιακών τις στοιχείων. Η υπεραξία στις οικονοµικές καταστάσεις προκύπτει όταν η 
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εταιρεία έχει αγοράσει πάνω από την εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών 

στοιχείων της. Η διαφορά µεταξύ της τιµής αγοράς και το ποσό της εύλογης αξίας των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων είναι εξ ορισµού η τιµή της υπεραξίας στην περίπτωση 

εξαγοράς µιας εταιρίας. Υπάρχει µια διάκριση µεταξύ δύο τύπων της υπεραξίας ανάλογα µε 

τον τύπο των εµπορικών εταιρειών: η θεσµική υπεραξία και η υπεραξία επαγγελµατικής 

πρακτικής. Επιπλέον, η υπεραξία σε µια επαγγελµατική οντότητα πρακτικά µπορεί να 

αποδοθεί η ίδια στις πρακτικές που εφαρµόζει και ο ίδιος ο επαγγελµατίας. Θα πρέπει επίσης 

να σηµειωθεί ότι ενώ η υπεραξία είναι τεχνικά ένα άϋλο περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται 

ως ξεχωριστό στοιχείο στον ισολογισµό µιας εταιρείας µαζί µε τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

της. (πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Goodwill_%28accounting%29) 

Ο Brooking (1997) επισηµαίνει την αποµακρυσµένη µορφή της ύπαρξης  του IC, 

θεωρώντας ότι ήταν παρόν από τη στιγµή κατά την οποία δηµιουργήθηκε η καλή σχέση 

µεταξύ του πρώτου πωλητή µε τον πελάτη. Ο συγγραφέας επιβεβαιώνει την σύµπτωση της µε 

την εσωτερικώς δηµιουργούµενης υπεραξίας, και πράγµατι αυτή ήταν µια σχέση αρκετά 

αποδεκτή στις αρχές εµφάνισης  του  IC. Καθώς το διανοητικό κεφάλαιο εξελίχθηκε 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο εννοιών σαφώς παρατηρήθηκαν. 

Συνεπώς, άλλοι συγγραφείς θεωρούσαν ότι το IC αποτελεί µέρος της έννοιας της 

υπεραξίας. Εντούτοις, ενώ η υπεραξία περιλαµβάνει όχι πολύ συχνά, άλλα πραγµατικά 

περιουσιακά στοιχεία, όπως εµπορικά σήµατα, το IC περιλαµβάνει ακόµη λιγότερο ενσώµατα 

πάγια στοιχεία, όπως η ικανότητα της εταιρείας να µάθουν και να προσαρµοστούν. Ο Guthrie 

(2001) εφιστά την προσοχή στην διάκριση µεταξύ των άυλων περιουσιακών στοιχείων και 

του διανοητικού κεφαλαίου (IC), και δηλώνει ότι «άυλα», ως όρος φαίνεται να προορίζεται 

για να αναφέρετε στην υπεραξία, ενώ ο όρος IC χρησιµοποιείται ως µέρος αυτής της 

υπεραξίας. 

 

1.2 Intellectual Capital Και Η Λογιστική Ανθρώπινου ∆υναµικού  (Hra) 

 

Σηµειώνεται επίσης µέσα από την βιβλιογραφία ότι η ιστορία του IC που 

περιγράφεται και υιοθετείτε από πολλούς συγγραφείς αποτελεί την αφορµή να αναδυθεί η 

σύλληψη της ιδέας από όπου  προκύπτει η Λογιστική Ανθρώπινου ∆υναµικού (HRA) 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, 2003 Mertins, 2006. Mortensen, 2000, Roslender και Fincham, 2002). 

Αρχίζουν να αναπτύσσονται  λογιστικές πρακτικές που  ενδιαφέρονται κυρίως για την 
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αναγκαιότητα της αναγνώρισης και της ποσοτικοποίησης της προσφοράς των εργαζοµένων 

ενός οργανισµού.  

Αν και ο Patton είχε το 1922 παρατηρήσει ήδη την ανάγκη να αναγνωριστεί η 

παρουσία των εργαζοµένων ως περιουσιακό στοιχείο, η αλήθεια είναι ότι η πραγµατική 

έκρηξη σε αυτή την  τάση δεν φαινόταν να γίνεται µέχρι τις αρχές του 1960 (Brummet, 1968. 

Hekimian και Jones, 1967 Hermanson, 1964). Ο Flamholtz (1985), ο οποίος θεωρείται ως 

ένας από τους σηµαντικότερους ερευνητές του θέµατος αυτού, περιγράφει µια σειρά από 

στάδια µέσω των οποίων η HRA * (όπου HRA σηµαίνει Human Resources Accounting) έχει 

περάσει. Υπήρχε σαφώς µια φάση υψηλού ενδιαφέροντος στην αρχή της δεκαετίας του 1970, 

στην οποία η βασική παραδοχή αυτής της προσέγγισης καθορίστηκε. Ο Flamholtz περιγράφει 

επίσης τη φάση της µείωσης του ενδιαφέροντος σε αυτή την τάση από το τα τέλη του 1970 

και τις αρχές του 1980. Μια ευρέως διαδεδοµένη εντύπωση για την Λογιστική Ανθρώπινου 

∆υναµικού (HRA) είναι ότι δεν είχε την επίπτωση που ήταν αναµενόµενη, ο λόγος είναι  ότι 

το επιχειρηµατικό περιβάλλον δεν παρουσίασε σηµαντικό ενδιαφέρον για την έρευνα αυτού 

του θέµατος. Οι Pulliam και Phillips (2002) πιστεύουν ότι η αιτία του µειωµένου 

ενδιαφέροντος ήταν η απόπειρα να δουν την Λογιστική Ανθρώπινου ∆υναµικού (HRA) 

χρησιµοποιώντας γενικές λογιστικές αρχές. 

Παρ 'όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια ένα ορισµένο ενδιαφέρον σε αυτούς τους πόρους 

και πάλι παρατηρείτε. Ωστόσο, δεν πιστεύουµε ότι αυτό δείχνει την αναβίωση του HRA, 

αλλά µάλλον µια προσέγγιση, η οποία συµπληρώνει αυτού του είδους τις άυλες πηγές µε τα 

υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία αυτού του είδους που ο οργανισµός διαθέτει. Αναφερόµαστε 

πιο γενικά στην θεωρία του IC. Αντιλαµβανόµαστε ότι οι συντάκτες που κατέχουν το ρόλο 

του προκατόχου της θεωρίας του διανοητικού κεφαλαίου (IC) και µετέπειτα του HRA έχουν 

βασίσει τα επιχειρήµατά τους στο γεγονός ότι το IC περιλαµβάνει µεταξύ όλων των άυλων 

περιουσιακά στοιχείων, αυτά που συνδέονται µε τους ανθρώπινους πόρους δηλαδή το IC θα 

µπορούσε να σχεδιάστει ως µια πιο εκτεταµένη προσέγγιση, καθώς ενσωµατώνει επίσης άυλα 

περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από εκείνα που σχετίζονται µε τους εργαζόµενους. 

 

1.3 Intellectual Capital Και Καταστάσεις Προστιθέµενης Αξίας (Value 

Added Statements-Vas)  
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Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση (2003) ανακοίνωσε σχετικά µε την προέλευση του IC, 

στην έκθεσή της µε τίτλο «Η µέτρηση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων και των σχετικών 

πρακτικών υποβολής εκθέσεων », ανέφερε ως προγόνους τόσο την Λογιστική Ανθρώπινου 

∆υναµικού (HRA) όσο και την εξάπλωση στη δεκαετία του 1970 των καταστάσεων 

προστιθέµενης αξίας (VAS) που δηµοσίευσαν οι Βρετανικές και Ευρωπαϊκές εταιρείες εκείνη 

την εποχή, αλλά οι οποίες εξαφανίστηκαν λίγα χρόνια αργότερα. Οι καταστάσεις 

προστιθέµενης αξίας αποτελούν καταστάσεις που απεικονίζουν την υπολογίσιµη 

προστιθέµενη αξία που δηµιουργείτε λόγο των δραστηριοτήτων των εργαζοµένων και των 

επιχειρήσεων και αποτελεί την διαφορά ανάµεσα στην αγοραία τιµή των αγαθών που έχουν 

µετατραπεί µέσα στην επιχείρηση και το κόστος των αγαθών και των υλικών που 

αγοράστηκαν από τους παραγωγούς. Ο λογιστικός τους ρόλος ήταν να αναφέρουν τα 

αποτελέσµατα σε ποικίλα ενδιαφερόµενα µέρη της επιχείρησης µε τρόπο να γίνουν εύκολα 

κατανοητά  και να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες από όσες ήταν δυνατών µέσω του 

Ισολογισµού και της Κατάστασης Αποτελέσµατος Χρήσεως. 

Σύµφωνα µε τον Καρµόνα και Carrasco (1994), οι καταστάσεις προστιθέµενης αξίας 

(VAS) θα µπορούσαν να οριστούν ως µια έκθεση, η οποία παρέχει σαφείς και εύκολα 

κατανοητές πληροφορίες σχετικά µε την αξία ή τον πλούτο που παράγεται κατά τη 

διαδικασία παραγωγής ή κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών, καθώς και για τη µορφή 

µε την οποία η εν λόγω προστιθέµενη αξία έχει κατανεµηθεί µεταξύ των οµάδων της 

εταιρείας. Είναι ακριβώς η αναµφισβήτητη συµµετοχή των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

κατά τη διαδικασία της δηµιουργίας αξίας επιχειρήσεων και αυτός είναι ο λόγος που αυτό το 

έγγραφο έµµεσα θεωρείται πρόγονος του IC. Ωστόσο, όπως και στο προηγούµενο θέµα, η 

σηµασία αυτής της έκθεσης δεν ήταν τόσο µεγάλη όσο αναµενόταν. Μια πιθανή αιτία είναι 

ότι η ποικιλία των εννοιών της και αυτή κάθε αυτού η έννοια παρουσίαζαν ένα σοβαρό 

µειονέκτηµα αφού γενίκευαν τη χρήση της µεταξύ εταιριών που έχουν ως γενικό 

χαρακτηριστικό τη µετάδοση πληροφοριών και δυσκολεύονταν να βρουν τον τρόπο να 

διαθέσουν την προστιθέµενη αξία που δηµιουργούνταν στις λογιστικές τους καταστάσεις. 

(Gallizo, 2004). 

 

1.4  Intellectual Capital Και ∆ιαφορές Μεταξύ Αγοραίας Και Λογιστικής 

Αξίας 
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Επιστρέφοντας στο σχόλιο σχετικά µε την προέλευση του IC, θα πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι υπάρχει ένα σηµαντικό θέµα, κατά τη γνώµη µας το πιο σηµαντικό, που 

στηρίζεται στην εµφάνιση αυτής της ιδέα για να εξηγηθεί η διαφορά µεταξύ της λογιστικής 

και της αγοραίας αξίας σε ορισµένες επιχειρήσεις (Booth, 1998, Edvinsson και Malone, 1997. 

Roos, 1997, Stewart, 1997). Αρχικά όµως θα πρέπει να αναφέρουµε πως λογιστική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου ορίζουµε την αξία του που αναγράφεται στα βιβλία της εταιρίας 

όπως ο Ισολογισµός και ο υπολογισµός του στηρίζεται στην αρχή του ιστορικού κόστους. 

Ενώ από την άλλη αγοραία αξία είναι η αξία που ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να 

πουληθεί στην ελεύθερη αγορά. Ο συλλογισµός είναι πολύ απλός: αν η αγοραία τιµή  είναι 

µεγαλύτερη της  λογιστική της αξία, είναι γιατί υπάρχουν στοιχεία που δεν περιλαµβάνονται 

στους λογαριασµούς, αλλά που είναι πολύτιµα για την εταιρεία – άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

Από αυτό µπορούµε να δούµε το σηµαντικό ρόλο της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής για τις 

ρίζες της προσέγγισης του IC, όπως επίσης και στη συζήτηση για το πώς να ενσωµατωθεί η 

αξία της υπεραξίας, εµπορικά σήµατα, η φήµη, κλπ., µέσα από τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. 

Η έρευνα σε αυτό το σηµείο δείχνει την ελάχιστη σχέση που υπάρχει µεταξύ της 

λογιστικής και αγοραίας αξίας και αποδεικνύει τη σηµαντικότητά της. Εξαιρετική µεταξύ των 

µελετών αυτών είναι εκείνη του Καθηγητής Lev (2003), η οποία βρήκε µια τιµή κοντά στα 

έξι για το έτος 2000 στον δείκτη αγοραία αξία / λογιστική αξία σε µια ερεύνα που 

πραγµατοποίησε µεταξύ των εταιριών SandP 500. Ο συγγραφέας σηµειώνει ότι το ποσοστό 

αυτό έχει αυξηθεί από τη δεκαετία του 1980 όταν η αξία του ήταν περίπου στο ένα. Αυτό, 

κατά συνέπεια, εξηγεί την αυξανόµενη σηµασία αυτού του είδους των περιουσιακών 

στοιχείων για τους οργανισµούς.  

Η απόκλιση µεταξύ της λογιστικής και της αγοραίας αξίας θεωρείτο ακόµα υπεύθυνη, 

µεταξύ άλλων αιτιών, για την τρέχουσα απώλεια της σηµασίας των χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών. Υπήρξαν πολλές έρευνες που είχαν ως επίκεντρο το ζήτηµα αυτό, σε 

θεωρητικό και εµπειρικό επίπεδο (Amir και Lev, 1996, Collins, 1997, Francis και Schipper, 

1999, Lev και Zarowin, 1999 κλπ). Οι περισσότερες από αυτές τις αποκλίσεις οφείλονταν σε 

άυλα αγαθά που αποτελούν το έναυσµα του προβλήµατος αυτού, δεδοµένου ότι δεν είναι σε 

θέση  βάσει καθορισµένων λογιστικών κριτήριων να αναγνωριστούν  και να µετρηθούν άρα 

και να εµφανιστούν στον ισολογισµό. 
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1.5 Intellectual Capital Και Η Εµφάνισή Του Στην Οικονοµία Στις Αρχές 

Του 21ου Αιώνα 

 

Θα µπορούσε κανείς να αναφέρει επίσης την εµφάνιση του IC στην οικονοµία ως µια 

συνεχή σειρά εξαγωγικών συµπερασµάτων από πάρα πολλές µελέτες στις οποίες τα 

χαρακτηριστικά των υπό εξέταση νέων οικονοµιών θεωρούν να έχουν µια ισχυρή σχέση µε 

το ενδιαφέρον για την ανάληψη βέλτιστης αξιοποίησης των άυλων στοιχείων που οι 

οργανώσεις διαθέτουν. 

Κατά τη γνώµη του Leadbetter (2000), δύο σαφείς τάσεις χαρακτηρίζουν την 

σηµερινή οικονοµική ατµόσφαιρα. Πρώτον, τα τρέχουσα προϊόντα και υπηρεσίες 

περισσότερο από ποτέ ενσωµατώνονται  από άυλα στοιχεία. Είναι ως εκ τούτου ολοένα και 

πιο πολύπλοκα τεχνολογικά και µεγαλύτερης έντασης γνώσης. ∆εύτερον, η γνώση γίνεται ο 

διακριτικός παράγοντας της παραγωγής. Οι Petty και Guthrie (2000) παρατηρούν τα στοιχεία 

που είναι κυρίως υπεύθυνα για τη σηµερινή σηµασία του διανοητικού κεφαλαίου (IC) όπως η 

κοινωνία της πληροφορίας, η οικονοµία της γνώσης, η δικτυωµένη κοινωνία, καθώς και η 

σηµασία της καινοτοµίας ως καθοριστικός παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα. Όλα αυτά 

τα στοιχεία έχουν µια κοινή βάση, σύµφωνα µε τον Mortessen (2000) - την αυξανόµενη 

σηµασία του IC για τον προσδιορισµό των οικονοµικών επιδόσεων ενός έθνους ή της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Μαζί µε τα ανωτέρω έργα, υπάρχει µια εκτενής βιβλιογραφία που περιλαµβάνει 

θεωρητικές αναφορές σχετικά µε την επίδραση των χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν το 

νέο οικονοµικό πανόραµα για την εµφάνιση και εδραίωση της τρέχοντος σηµασίας του IC: 

• Αποτέλεσε τη συµβολή της γνώσης ως παράγοντας παραγωγής: ∆ανέζικη Υπηρεσία 

Εµπορίου και Βιοµηχανίας, 1997, ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών, (IFAC), 1998 Lev 

και Zambon, 2003 Mortessen 2000, Zambon 2003. 

•  Βοήθησε σηµαντικά στις τεχνολογικές προόδους των πληροφοριών και 

επικοινωνιών: Eustace, 2000 Lev και Zambon, 2003 Mortessen, 2000. 

• ∆ιαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της καινοτοµίας: Ευρωπαϊκή Ένωση: 

Eustace, 2000 Lev και Zambon, 2003 Mortessen, 2000. 

• Αποτέλεσε αφορµή για νέες µορφές δικτύων επιχειρηµατικής οργάνωσης, συµµαχιών 

κ.λπ.: Cohen, 2005 Lev και Zambon, 2003 Mortessen, 2000 Masino, 2003. 
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1.6  Intellectual Capital Και ∆ηµιουργία Στρατηγικών Από Τις Εταιρίες 

 

Θα µπορούσε κανείς να καταλάβει, επίσης, την εµφάνιση του IC, µε βάση µια σειρά 

από θεωρίες που από στρατηγική άποψη, προκύπτει ότι οι διαφορές στην κερδοφορία µεταξύ 

των εταιρειών οφείλονται σε µεγάλο βαθµό σε εσωτερικούς παράγοντες, ιδίως µε εκείνες 

ενός άυλου χαρακτήρα. 

Πιο συγκεκριµένα, τρεις θεωρίες ξεχωρίζουν µε την εµφάνισής τους στον τοµέα της 

θεωρητικής προσέγγισης και ασχολούνται µε τον τρόπο µε τον οποίο να υποστηρίξουν την 

αναγκαία επιχειρησιακή διαχείριση αυτών των άυλων πόρων: η πρώτη αναφέρεται στην 

προοπτική βασιζόµενη στις πηγές (resource-based perspective), η δεύτερη στην διαχείριση 

της γνώσης (Knowledge management) και η τρίτη στην προοπτική της µάθησης (Learning 

perspective). Εν συντοµία, αυτές οι θεωρίες εξηγούν την ανάγκη να προσφέρουν µια 

κατάλληλη κατεργασία των επιχειρήσεων των άυλων στοιχείων, λόγω του ανταγωνιστικού 

δυναµικού τους. Αυτή θα είναι είτε άµεση, είτε έµµεση, µέσω της διαχείρισης των πόρων της 

γνώσης και η εφαρµογή της στον τοµέα της καινοτοµίας µέσα από τη διαδικασία της 

µάθησης. 

Ο Bounfour (2003) ορίζει, επίσης, διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις στη µελέτη 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων: 

• Βάση της αυθεντικής διανόησης  και των υπηρεσιακών ικανοτήτων 

• Βάση των πηγών 

• Βάση των βασικών αρµοδιοτήτων 

• Βάση της δυναµικής στην δηµιουργίας γνώσης 

•  Βάση σε οργανωτικές ρουτίνες. 

 

1.7 Κυριότερα Στάδια Εξέλιξη Της Θεωρίας Του Intellectual Capital 

 

Σε αυτή την ενότητα µελετάµε το χρονοδιάγραµµα των κυριότερων σταδίων που 

οδήγησαν στην ανάπτυξη του  IC. Ο στόχος θα είναι να δώσουµε µια επισκόπηση των 

πρόσφατων γεγονότων που συνέβησαν στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης, καθώς και τις 

ιδιότητες που απαντώνται συχνότερα στις απαρχές της.  
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Οι Fincham και Roslender (2003) υποστηρίζουν ότι είναι γενικά αποδεκτό ότι η 

προέλευση των λογιστικών του IC βρίσκονται στην πρωτοποριακή εργασία του Edvinsson 

στην ασφαλιστική εταιρία Skandia.  

O Bukh (2001) θεωρεί ότι το IC ξεκινά στα µέσα της δεκαετίας του 1980 όταν 

κάποιοι επαγγελµατίες της σουηδικής βιοµηχανίας των υπηρεσιών πρότειναν την επέκταση 

του και εµφάνιση του στις οικονοµικές καταστάσεις. Ειδικότερα, η KONRAD Group υπό την 

ηγεσία του Sveiby δηµιούργησε ένα πρότυπο για µια νέα ετήσια δήλωση στην τεχνογνωσία 

εταιριών το οποίο χρόνια αργότερα δηµοσιοποιήθηκε µε τη δηµοσίευση του βιβλίου The 

Invisible Balance Sheet (Sveiby, 1989). Μαζί µε τον Leif Edvinsson και κάποιες εταιρείες 

παροχής συµβουλών, κυρίως οι Σουηδοί και η οµάδα SIFO, φαίνονται να είναι οι πρωτοπόροι 

για την εφαρµογή του IC.  

Κατά κύριο λόγο, η βιβλιογραφία συµφωνεί µε τον πρωτοποριακό ρόλο του Sveiby, 

του Edvinsson, ή και των δύο µαζί. Η τελευταία αυτή άποψη ανήκει στον Viedma (2002) ο 

οποίος, µε τον Andriessen (2001), αναγνωρίζει τους Sveiby και Edvinsson ως τα βασικούς 

πρωτεργάτες για τη δηµιουργία της θεωρίας του IC. Τα αντίστοιχα µοντέλα τους - το 

Intagible Assets Monitor και η Skandia Navigator - εισάγουν τις υποθέσεις, τις αρχές, και τα 

θεµέλια αυτής της θεωρίας η οποία έχει εξελιχθεί και βελτιωθεί από τότε. 

Περισσότερη συµφωνία φαίνεται να υφίσταται από την ηµέρα εµφάνισης αυτής της 

προσέγγισης - αρχές του 1980 - το έργο της σύνθεσης του Guthrie (2001) είναι ιδιαίτερα 

αξιοσηµείωτο σε αυτό το θέµα. Μια περίληψη των χρονολογικών ενδείξεων που  αυτός 

συγγραφέας δίνει για την προέλευση του IC είναι τα ακόλουθα: 

 

• Αρχή της δεκαετίας του 1980, η ύπαρξη µιας γενικής έννοιας σχετικά µε την αξία των 

άυλων στοιχείων που συχνά εκφράζονταν ως υπεραξία. 

• Μέσα της δεκαετίας του 1980, η εποχή της πληροφορίας αρχίζει να εξαπλώνεται, και 

η διαφορά µεταξύ λογιστικής αξίας και της αγοραίας αξίας αρχίζει να σηµειώνεται σε 

πολλές επιχειρήσεις. 

• Τέλος της δεκαετίας του 1980, πρώτες προσπάθειες από τους επαγγελµατίες και 

συµβούλους για να κατασκευαστούν δηλώσεις / αναφορές οι οποίες µετρούν το IC. 

•  Αρχές του 1990, φαίνεται να υπάρχουν πρωτοβουλίες για την συστηµατική µέτρηση 

και ενηµέρωση του IC από ορισµένες εταιρίες σε τρίτους (Celemi, Skandia Εταιρεία 

Ασφαλίσεων και ο Σουηδικός Συνασπισµός στον τοµέα των υπηρεσιών). Το 1990, η 

AFS Skandia ορίζει τον Edvinsson ως διευθυντή του IC της, είναι η πρώτη φορά που 
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αυτού του είδους η εργασία παίρνει επίσηµη µορφή ως επίσηµο καθεστώς εντός του 

οργανισµού. Οι Kaplan και Norton εισαγάγουν το Balanced Scorecard, το 1992 - ένα 

µοντέλο που θα αναλάβει µεγάλη σηµασία στη σκηνή των επιχειρήσεων. 

• Μέσα της δεκαετίας του 1990, οι Nonaka και Takeuchi (1995) παρουσιάζουν την 

εργασία τους ‘’ Γνώση ∆ηµιουργίας Εταιρείας’’, ιδιαίτερα ισχυρή και µε επίκεντρο τη 

µελέτη της γνώσης. Ωστόσο, λόγω των στενών δεσµών που υπάρχουν µεταξύ της 

γνώσης και του IC, αυτό δεν εµπόδισε τις µελέτες που επικεντρώνονται αποκλειστικά 

στο IC. To Tango του Celemi αποτέλεσε ένα εργαλείο που εµφανίστηκε στην αγορά 

το 1994, και γίνεται ευρέως διαδεδοµένο επιτρέποντας την κατάρτιση στελεχών για τη 

σηµασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Το ίδιο έτος, η Skandia AFS εισάγει 

επίσης στις ετήσιες λογιστικές εκθέσεις της µια έκθεση µε τίτλο «Απεικόνιση IC» που 

δηµιουργεί µεγάλο ενδιαφέρον εκ µέρους των άλλων επιχειρήσεων. Άλλο ένα 

σηµαντικό γεγονός  το 1995 είναι ότι ο Celemi χρησιµοποιεί ένα πολυµαθή ελεγκτή 

για να της προσφέρει µια λεπτοµερή αξιολόγηση της κατάστασης του  IC που διαθέτει 

. Επίσης σε αυτό το στάδιο, πρωτοπόροι στη θεωρία του IC δηµοσιεύουν βιβλία µε το 

αντίστοιχο θέµα – οι Kaplan και Norton (1996), οι Edvinsson και Malone (1997), και 

ο Sveiby (1997) κλπ. 

• Τέλος της δεκαετίας του 1990, το IC γίνεται ένα δηµοφιλές θέµα για την έρευνα και 

τις ακαδηµαϊκές διασκέψεις, για θέµατα εργασίας, και άλλες δηµοσιεύσεις. Μια 

µεγάλη γκάµα από µελέτες αρχίζει να εφαρµόζεται όσον αφορά τον στόχο ενώ 

παράλληλα αυξάνεται και το ενδιαφέρον της ακαδηµαϊκής έρευνας στη µελέτη του IC 

Το 1999, ο οργανισµός για την Ανάπτυξη και Οικονοµική Συνεργασίας (ΟΟΣΑ) 

διοργανώνει το πρώτο συµπόσιο για το IC στο Άµστερνταµ µε θέµα- Μέτρηση και 

Πληροφόρηση του ∆ιανοητικού κεφαλαίου - των οποίων τα συµπεράσµατα δίνουν 

µια σηµαντική θεσµική ώθηση στην ανάπτυξη της θεωρίας του IC, όπως θα δούµε 

παρακάτω. 

 

Άλλα επίσηµα άρθρα ορόσηµα στην σύντοµη ιστορία του IC υποβλήθηκαν από 

τον Edvinsson (2001), ο οποίος αναλύει την εξέλιξη της θεωρίας του IC µετά από µια 

δεκαετία παρουσίασης άυλων περιουσιακών στοιχείων 1991-2001, ο Sullivan (2000) 

σχολίασε την περίοδο 1980-1995 αποτελώντας πρωτοπόρο συγγραφέα επάνω σε αυτό το 

θέµα και τέλος, µπορούµε να επιτύχουµε έναν πιο βαθύ και λεπτοµερή ανάλυση του 

θέµατος στην ιστοσελίδα Entovation International, η οποία αποτελεί µια σχετική εταιρεία 
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συµβουλευτικών  υπηρεσιών που προσφέρει µια απεικόνιση των κυριότερων γεγονότων 

σε αυτό το θέµα την περίοδο 1987-2000. Όλες οι προηγούµενες αναφορές µοιράζονται το 

αποτέλεσµα που προσφέρει ο Guthrie (2001) που είναι µια πιο γενική και εκτεταµένη 

αναφορά στην θεωρία του IC και για το λόγο αυτό έχει επιλέξει να ασχοληθεί πιο εκτενώς 

µε την ανάλυση της θεωρίας.  

Με δεδοµένη αυτή τη βασική χρονολογική σειρά εξέλιξης του IC, τίθεται το 

ερώτηµα για το τι είναι πιο σηµαντικό σε κάθε στιγµή - αν δηλαδή είναι η θεωρητική 

βάση πάνω στην οποία αργότερα η πρακτική βασίστηκε, ή αν η θεωρητική προσέγγιση 

διαµορφώθηκε από την πρακτική εµπειρία. Το ζήτηµα αυτό έχει αντιµετωπιστεί από 

διάφορους συγγραφείς.  Ο Guthrie (2001), µετά από µια ενδελεχή  ιστορική επισκόπηση, 

παρατήρησε την προφανή εξάρτηση της πρακτικής της θεωρίας, παράλληλα µια έρευνα 

επάνω στο IC. από τον Roos  (1997) φανέρωσε ότι συµµερίζονται την άποψη αυτή και 

θεωρούν αναµφισβήτητα ότι το IC βασίζεται επάνω στην πρακτική. 

Επίσης, οι Petty και Guthrie (2000) θεωρούν ότι το πεδίο της µελέτης του IC έχει 

συνδεθεί από την αρχή έως επιχειρηµατική πρακτική. «Καινοτόµοι επαγγελµατίες» είναι 

ο συγγραφικός όρος που οι εν λόγω συγγραφείς χρησιµοποιούν για να αναφερθούν στη 

διαχείριση επάνω σε τέτοιου είδους ζητήµατα. Κατά την άποψή τους, αυτό το γεγονός δεν 

συνιστά απόκλιση από ακαδηµαϊκή έρευνα, καθώς γνωρίζουν ότι οι δράσεις σε 

κανονιστικό και της αγοράς επίπεδο θα πρέπει να βασίζονται σε αυστηρές κρίσεις και όχι 

στις ιδιοτροπίες της διαχείρισης - µια άποψη µε την οποία είµαστε απόλυτα ταυτισµένοι. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ INTELLECTUAL 

CAPITAL 

 

Μέχρι τώρα έχουµε καθορίσει την προέλευση του IC και πώς έχει εξελιχθεί. Και 

στις δύο περιπτώσεις, βασιστήκαµε σε συγγραφείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις για να 

µας βοηθήσουν να εστιάσουµε στις παρατηρήσεις που έχουµε κάνει. ∆εδοµένου ότι αυτές 

οι πηγές είναι πολλές, κρίνεται σκόπιµο να επανεξεταστούν οι διάφορες οµάδες που 

έχουµε βρει σχετικά µε την εµφάνιση και την ανάπτυξη αυτής της προσέγγισης. 
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Έτσι, θα λέγαµε ότι η θεωρία του IC θα µπορούσε επίσης να αναλυθεί ως  οι 

προσπάθειες και δραστηριότητες που προωθούνται και εκτελούνται από διαφορετικές 

οµάδες. Με αυτή την έννοια, θα πρέπει να αναφέρουµε ότι πρωτοπόροι στις προσπάθειες 

ήταν οι σκανδιναβικές χώρες, δραστηριότητες που διεξήχθησαν από συµβούλους, καθώς 

και πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται από χρηµατοοικονοµικές οντότητες και 

ασφαλιστικές εταιρείες, σύµφωνα µε τον Viedma (2002). Παρ 'όλα αυτά, αν και µεγάλος 

όγκος της προόδου του IC  έχει προέλθει από το επιχειρηµατικό περιβάλλον και τη 

διαβούλευση, δεν πρέπει να παραµελούν τη συµµετοχή των ακαδηµαϊκών, θεσµικών και 

ρυθµιστικών οµάδων στην προέλευση αυτής της προσέγγισης, καθώς οι ενέργειές τους 

είναι απαραίτητες για την κατανόηση της σηµερινής σηµασίας του. 

 

 

2.1 Ο Τοµέας Των Επιχειρήσεων 

 

Οι σκανδιναβικές χώρες έχουν ένα σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη  

µοντέλων διαχείρισης και σε εργαλεία όσο αναφορά τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ήταν 

ο Sveiby, το 1986, ο οποίος ανέπτυξε τη πρώτη θεωρία της γνώσης της επιχείρησης και το 

συσχετικό µοντέλο – η Επίβλεψη Άυλου Ενεργητικού – . Ωστόσο, ήταν απαραίτητο να 

περιµένουµε για κάποιο χρονικό διάστηµα - τη δεκαετία του 1990 – και τα αποτελέσµατα 

των συστηµάτων αυτών των µετρήσεων  να εισαχθούν σε λογιστικές καταστάσεις και, 

ιδίως, στις εκθέσεις των επιχειρήσεων. Θα θέλαµε να υπογραµµίσουµε την έγκαιρη 

προσπάθεια των εν λόγω εταιριών όπως: η PLS Consult, µια δανέζικη εταιρεία 

συµβούλων διαχείρισης, η Skandia AFS, η Σουηδική ασφαλιστική και εταιρεία 

υπηρεσιών, η Celemi, µια σουηδική επιχείρηση που ασχολείται αποκλειστικά µε την 

ανάπτυξη και πώληση των δηµιουργικών εργαλείων κατάρτισης και η WM-Data, µια 

σουηδική εταιρία διαβούλευσης και υπολογιστών λογισµικού.  Οι Ordóñez και Edvinsson 

(στον ηµερήσιο τύπο) συµπλήρωσαν τον προηγούµενο κατάλογο εταιριών  µε τις 

∆ανέζικες εταιρείες: Carl Bro, Coloplast, COWI και τις Ισπανικές εταιρείες: BBVA, 

Bankinter και Fenosa Union.  

Το έργο της Skandia AFS και του διευθυντή της στο IC, Edvinsson, αποτελούν 

βασικά πρωτοβουλίες προς αυτή την κίνηση από την πρώτη δηµόσια έκθεση σχετικά µε 

το IC που πρωτοπαρουσιάστηκε από την εταιρεία το 1994. Οι µεγάλες προσδοκίες που 

προκάλεσε αυτή η έκθεση σε όλο τον κόσµο είναι άξιο  σηµείωσης. Παρ 'όλα αυτά, θα 
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πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η εν λόγω εταιρεία είχε ήδη ένα τµήµα IC που εργάζονται 

σε αυτά τα θέµατα από το 1991 και η πρώτη έκθεση IC έγινε το 1992-1993 και πήρε 

δηµόσια µορφή το 1994 µαζί µε την ετήσια έκθεση.  

Μια άλλη αξιοσηµείωτη πρωτοβουλία της επιχείρησης αυτής ήταν η δηµιουργία 

του Πνευµατικού Κεφαλαίου ∆ιαχείρισης και Συλλογής (ICM),  αποτελούµενη από µια 

οµάδα συνεδριάσεων για την διαχείριση του IC. Το 1995, οι Petrash, Edvinsson και 

Sullivan πέτυχαν να συγκεντρώσουν οκτώ επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνταν µε αυτά 

τα θέµατα, και µετά από αυτή την πρώτη συνάντηση, δηµιουργήθηκαν και άλλες για να  

συγκρίνουν τις κύριες δραστηριότητες τους και να καθορίσουν ορισµένες έννοιες κλειδιά, 

όπως το IC, που θα αναλύσουµε παρακάτω. Με δεδοµένη την επιτυχία των συναντήσεων 

αυτών, η οµάδα ∆ιαχείρισης Πνευµατικού Κεφαλαίου δηµιουργήθηκε. Αυτή ήταν µια 

εταιρεία συµβούλων που επικεντρωνόταν στη δηµιουργία καινοτόµων µεθόδων, 

διαδικασιών και τεχνικών που βοηθούν τις επιχειρήσεις να εξάγουν το µέγιστο δυνατό 

όφελος από το IC τους.  

Κάποιος σαφώς παρατηρεί  τη µεγαλύτερη παρουσία στον ανωτέρω κατάλογο των 

τεχνολογικών επιχειρήσεων, εταιρειών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, καθώς και 

οργανισµούς που ασχολούνται µε παροχή συµβουλών. Με τέτοιες επιχειρήσεις, που θα 

µπορούσε κανείς να τις θεωρήσει πρωτοπόρους του κινήµατος αυτού, υπάρχει µια σαφώς 

χαµηλή συµµετοχή των παραδοσιακών επιχειρήσεων που ο Bounfour (2000) θεωρεί ότι 

είναι τα κλειδιά για την ανάπτυξη νέων συστηµάτων διαχείρισης και οργανωτικών 

πρακτικών.  

 

Πίνακας 1: Λειτουργία µεγάλων επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο 

Company Activity 

APB 

ATP                 

Conglomerates 

Pension services 

Celemi Training tools 

Coloplast Hospital and nursing services 

Luftarstverket Airport operator 

Amphion Consultancy services 

Arthur Andersen Consultancy services 

Booz Allen and Hamilton 

Consultus 

Ernst and Young 

McKinsey 

Consultancy services 

Consultancy services 

Consultancy services 

Consultancy services 
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PLS Consultus Consultancy services 

Ramboll Consultancy and engineering services 

CIBC 

Royal Bank 

Skandia 

Sparbanken 

Sperakassenbordjylland 

Dow Chemical 

Financial services 

Financial services 

Financial services 

Financial services 

Financial services 

High-technology and knowledge firms

Hewlett Packard 

Hughes Space and Communications 

Merck 

Nova Care 

High-technology and knowledge firms

High-technology and knowledge firms

High-technology and knowledge firms

High-technology and knowledge firms

Microsoft Software and information technologies

Siemens, Alemania 

Electricitι de France 

Electronic products and services 

Electricity supply 

Framatone 

Sociιtι Europιenne de Propulsion 

Chevron 

Nuclear reactor construction 

Space propulsion 

Chemical and energy industry 

WM Data 

Telia 

IT consultancy 

Telecommunications 

Source Bounfour (2000)  

 

 

Ο πίνακας 1 δείχνει επίσης τη συµµετοχή ενός σηµαντικού αριθµού µεγάλων 

επιχειρήσεων που λειτουργούν εν γένει σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι το δεύτερο 

στοιχείο το οποίο, κατά την γνώµη µας, χαρακτηρίζει τη γέννηση αυτής της προσέγγισης 

στο επιχειρηµατικό περιβάλλον – και ότι θα εµφανιστεί για πρώτη φορά σε µεγάλες 

επιχειρήσεις. Αν ήθελε κανείς να συγκρίνει τη σηµερινή κατάσταση µε την παραπάνω 

λίστα, αναµφίβολα θα παρατηρήσει ότι οι εταιρείες που έχουν επιλέξει για τη διαχείριση 

και τη µέτρηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων τους, αρχίζουν τώρα να προέρχονται 

από τοµείς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στον πίνακα, και είναι στις µέρες µας, 

κατά µέσο όρο µικρότερες από αυτές που ξεκίνησαν την θεωρία του IC. Ωστόσο, ακόµη 

και αν το γεγονός αυτό θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως πρόοδος της εξέλιξης του 

κινήµατος του IC, η ερευνητική προσπάθεια για αυτά τα µικρότερα επιχειρηµατικά 

περιβάλλοντα εξακολουθεί να είναι πολύ αναγκαία. 
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2.2 Ο Τοµέας Παροχής Συµβούλων (Συµβουλευτικές Υπηρεσίες) 

 

Στο περιβάλλον αυτό, θα πρέπει να τονισθεί η σηµασία του πρωτοποριακού έργου 

που πραγµατοποιήθηκε από την Ernst and Young, µε κέντρο την Επιχειρηµατική 

Καινοτοµία (CBI) και την Επιχειρηµατική Γνώση (CBK), που οδήγησε στην εκπόνηση 

του µοντέλου «Balanced Scorecard » από τους Kaplan και Norton. Άλλες ενδιαφέρουσες 

αρχικές συνεισφορές προέρχονται από την Arthur Andersen, µαζί µε APQC, Booz Allen, 

η McKinsey & Company, και IBM Consulting Group. 

Μετά από αυτές τις πρωτοβουλίες, το ενδιαφέρον των εταιρειών παροχής 

συµβουλών για το IC έχει αυξηθεί. Μπορούµε να επιβεβαιώσουµε ότι τα εργαλεία για τη 

µέτρηση άυλων στοιχείων αποτελούν πλέον ένα πολύ σηµαντικό πεδίο δράσης για αυτού 

του είδους τις εταιρείες. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν περιλαµβάνουν συνήθως όρους 

όπως IC, άυλα περιουσιακά στοιχεία, διαχείριση γνώσης, δηµιουργία αξίας, διαδυκτιακή-

ηλεκτρονική µάθηση, κ.λπ. Μερικά πιο πρόσφατα παραδείγµατα των υπηρεσιών του IC 

που προσφέρονται από αυτού του είδος τις εταιρείες, σχολιάζονται από τον Marr (2005). 

 

2.3 Ο Ακαδηµαϊκός Τοµέας 

 

Βεβαίως, το ακαδηµαϊκό πλαίσιο έχει αναπτύξει µεγάλες προσπάθειες σε αυτό το 

θέµα. Οι συνεισφορές προέρχονται τόσο από τους συγγραφείς σχετικά µε τη λογιστική 

όσο και από αυτούς που συνδέονται µε άλλους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης της 

οργάνωσης και του ανθρώπινου δυναµικού. Η εξήγηση για το ευρύτερο πεδίο έρευνας 

έγκειται στο γεγονός ότι ασχολείται µε περιουσιακά στοιχεία που είναι παρούσα σε όλους 

τους τοµείς της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, η διαδικασία των µετρήσεων αυτών των 

περιουσιακών στοιχείων απαιτεί την ενίσχυση των εµπλεκόµενων περιοχών. Το 

αποτέλεσµα ήταν µια διεπιστηµονική προσέγγιση στη µελέτη των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. 

Αν και είναι περίπλοκο να ξεχωρίσω συγκεκριµένους συγγραφείς ως 

πρωτοπόρους σε αυτόν τον τύπο έρευνας, θα αναφερθώ στο έργο του Sullivan (2000), ο 

οποίος θεωρεί τους Itami, Teece, Hall, Sveiby, Huber St. Onge, Stewart, Petrash, 

Edvinsson και Lev ως τους βασικούς πρωτεργάτες για την προέλευση του IC. Αυτό είναι 

λόγω της συνεισφοράς τους πρώτον στην αρχική διαµόρφωση της µορφή του IC, 

δεύτερον στην καθιέρωση προτάσεων και παρακολούθησης για τις εταιρείες του IC και 



 

 

 

 

17 

τέλος στην έκδοση βιβλίων αυτού του µοντέλου ή προσπαθειών που υποστηρίζουν την 

εµφύτευση τέτοιου είδους πρωτοβουλιών. 

Στο πλαίσιο της ακαδηµαϊκής συνεισφοράς στην προσέγγιση του IC, θα 

τολµήσουµε να τονίσουµε την φιγούρα του Lev, ο οποίος κατέχει τώρα τη θέση προέδρου 

Philip Bardes της Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Stern School of Business του 

Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης, και είναι διευθυντής του Vincent C. Roos Ινστιτούτο 

Λογιστικής Έρευνας. Ο καθηγητής Lev ξεκίνησε επικεντρώνοντας την προσοχή του στην 

γενεσιουργό αιτία που προκαλεί την διαφορά µεταξύ αγοραίας τιµής και λογιστικής σε 

ορισµένες εταιρείες. Αυτό οφείλεται, κατά τη γνώµη του, µε την απουσία οποιασδήποτε 

αναγνώρισης ενός µεγάλου αριθµού άυλων περιουσιακών στοιχείων που 

αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα.. Από τότε, το έργο του στον τοµέα αυτό ήταν συνεχές και 

είναι ευρέως γνωστό, και έχει οδηγήσει σε δηµοσιεύµατα διεθνούς κύρους. 

Άλλοι συγγραφείς λογιστικής που ασχολήθηκαν  µε την εργασία στον τοµέα του 

IC απαριθµούνται από τους Roslender και Fincham (2002) µε βάση  γεωγραφικών 

κριτηρίων ως εξής: Σκανδιναβία και Βόρεια Ευρώπη: Sveiby και Edvinsson, Καναδάς: 

Lynn ΗΠΑ: Lev Αυστραλία: Guthrie Ισπανία: Cañibano Ιταλία: Zambon.  

Το έργο των παραπάνω συγγραφέων αναφέρεται και µεταφέρεται από έναν 

µεγάλο αριθµό άλλων ερευνητών σε άυλα στοιχεία που αποτελούν αυτό που είναι σήµερα 

ένα ευρύ πεδίο έρευνας, και απόδειξη όλων αυτών είναι ότι σήµερα περισσότερο από 

ποτέ όλο και περισσότερες οµάδες ερευνητών έχουν το IC ως κεντρικό θέµα τους. Αξίζει 

να σηµειωθούν σε διεθνές επίπεδο οι επιτυχηµένες δραστηριότητες όπως του 

«Παγκόσµιου Συνεδρίου για το Πνευµατικό Κεφάλαιο» στο Πανεπιστήµιο του 

ΜακΜάστερ, το διεθνές συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στην Ισπανία το 2002, «Η 

Αξιόπιστη Επιχείρηση »  επίσης « Το ∆ιεθνές Συνέδριο ∆ιανοητικού Κεφαλαίου » που 

πραγµατοποιήθηκε το Σεπτέµβριο του 2004 στο Ελσίνκι, και το « Σεµινάριο Απεικόνισης, 

Μέτρησης και ∆ιεύθυνσης Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων και Πνευµατικού Κεφαλαίου 

»που πραγµατοποιήθηκε στη Φεράρα τον Οκτώβριο του 2005 και τις µετέπειτα 

εκδηλώσεις του στην Φινλανδία (2006) και τη Φεράρα (Οκτώβριος 2007).  

Οµοίως, υπάρχουν σήµερα έντυπα που ασχολούνται αποκλειστικά µε τα 

πλεονεκτήµατα σε αυτά τα θέµατα - το Περιοδικό του Πνευµατικού Κεφαλαίου, η 

Εφηµερίδα της ∆ιαχείρισης Γνώσης, η Εφηµερίδα της ∆ιεθνούς Γνώσης και Μάθησης και 

∆ιαχείρισης Γνώσης - όπου βρίσκει κανείς πολλά άρθρα για τα άυλα στοιχεία και το IC 

σε διάφορα περιοδικά, ακόµα και µονογραφίες που δηµοσιεύονται επίσηµα - για 
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παράδειγµα η µονογραφία ‘’ Accounting, Organisation and Society (2001), Revista 

Española de Financiación y Contabilidad και η Ισπανική Εφηµερίδα της 

Χρηµατοοικονοµικής και Λογιστικής (2002) , και η Ευρωπαϊκή Λογιστική Περίληψη 

(2003).  

Μια πρόσφατη πρωτοβουλία, η οποία δείχνει σαφώς το ενδιαφέρον του 

ακαδηµαϊκού τοµέα για τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία είναι η υποχρέωση όλων των 

αυστριακών πανεπιστηµίων για την εκπόνηση IC εκθέσεων από το 2006 (Ordóñez και 

Edvinsson). 

 

2.4 O Τοµέας Λογιστικής Οµαλοποίησης: Ορισµένες Προηγούµενες 

Αρχικές Αναφορές 

 

Εδώ και αρκετό καιρό, υπήρξαν ερωτήσεις σχετικά µε την αποτυχία της λογιστικής να 

συµβαδίζει µε τις αλλαγές που το περιβάλλον της οικονοµίας έχει υποστεί. Η έκθεση του 

Jekkins, «Βελτίωση των επιχειρησιακών αναφορών: µια καταναλωτική εστίαση: πληροφορίες 

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επενδυτών και πιστωτών», που εκδίδεται από το 

Αµερικάνικο Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (AICPA) (1994) έχει ήδη προειδοποιήσει για 

την ύπαρξη ενός συνόλου αναγκών που δεν έχουν ικανοποιηθεί από λογιστικές καταστάσεις, 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρων σε πληροφορίες για άυλα περιουσιακά στοιχεία σαν µία από 

τις κατηγορίες που αντιµετωπίζονται ελλιπώς.  

Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (IFAC) (1998) στη µελέτη τους, «Η 

µέτρηση και διαχείριση του διανοητικού κεφαλαίου: µια εισαγωγή », πρότεινε ακόµη και ένα 

νέο ρόλο για λογιστές µε σκοπό να τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στις βασικές πηγές 

δηµιουργίας επιχειρηµατικής αξίας – στα άυλα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης.  

Μετά από τις αρχικές αναφορές σχετικά µε τη σηµασία των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων και την ανάγκη για ένα πλαίσιο λογιστικής να προσφέρει µια διαφορετική 

µεταχείριση επάνω σε αυτά, έχουν υπάρξει πολλές εκθέσεις και επισηµάνσεις. Ως 

παράδειγµα, αρκεί να αναφέρω την έκθεση του Καναδικού Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών 

(CICA, 2000), «Αποδοτικά µέτρα στη νέα οικονοµία », η οποία επιµένει στην αναγκαιότητα 

της χρήσης των νέων µέτρων που θα αντικατοπτρίζουν τη σπουδαιότητα της γνώσης σε 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Στην ίδια γραµµή ήταν η µελέτη του Ινστιτούτου Ορκωτών 

Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW) (Leadbetter, 2000), 

«Νέα µέτρα για τη νέα οικονοµία», η οποία προέβαλε τρεις πιθανές επιλογές για την 



 

 

 

 

19 

ενσωµάτωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο της λογιστικής - µια βαθµιαία 

προσέγγιση, µια ριζοσπαστική προσέγγιση, καθώς και µια υβριδική προσέγγιση.  

Όσον αφορά τη θέση του Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB, 

1998) για τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, θα τολµήσουµε ένα σχόλιο ότι ο ρόλος του δεν 

µπορεί πραγµατικά να θεωρηθεί ως άµεσος προκάτοχος της σηµερινής προσέγγισης του IC, 

αλλά µάλλον ως έµµεση προηγούµενη δηµοσίευσή του NIC κανόνα 38 σχετικά µε Άυλα 

Περιουσιακά Στοιχεία. Αυτή επικρίθηκε ευρέως ως ανεπαρκή και συντηρητική δηµοσίευση, 

αλλά οδήγησε σε προτάσεις νέων προσεγγίσεων και εναλλακτικών λύσεων προς απάντηση 

της λογιστικής για το συγκεκριµένο θέµα. Ο κανόνας τροποποιήθηκε το 2004, όπως επίσης 

ήταν NIC 22 για την υπεραξία, τώρα NIIF 3, ενσωµατώνοντας σηµαντικά βήµατα για την 

επεξεργασία των στοιχείων αυτών (IASB, 2004). 

Ωστόσο, ο ρόλος των Λογιστικών Προτύπων (FASB) όσον αφορά τη µεταχείριση των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων θα µπορούσε να θεωρηθεί ως συντηρητική. Οι δηλώσεις 

SFAS 141 (FASB, 2001), "Επιχειρησιακός συνδυασµός", και SFAS 142 (FASB, 2001), 

"Υπεραξία και λοιπά άυλα στοιχεία ενεργητικού ", έχουν ως αποτέλεσµα µια σηµαντική 

αλλαγή όσον αφορά τη µεταχείριση ως επί το πλείστον την ισχύουσα υπεραξία και τα 

εσωτερικά παραγόµενα άυλα στοιχεία. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2002, τα FASB 

προσθέτουν στην τεχνική τους ατζέντα το έργο που ονοµάζεται «Η αποκάλυψη πληροφοριών 

σχετικά µε άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις» (2001), το οποίο κατηγορείται ότι ασχολείται για την αποκάλυψη των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, αυτό το έργο είχε προσωρινά ανασταλεί, έτσι ώστε η 

δηµοσίευση µιας νέας SFAS στο θέµα αυτό δεν πρέπει να αναµένεται σύντοµα. 

 

2.5 Ο Ρόλος Της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) Και Ο Οργανισµός 

Οικονοµικής Συνεργασίας Και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) 

 

Οι Holtham και Youngman (2003) είναι της γνώµης ότι πρόσφατες πολιτικές 

πρωτοβουλίες για την άυλα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από τον τρόπο σκέψης 

διανοούµενων της Βορείου Αµερικής, µια βασική επιρροή προέρχεται από την Επιτροπή 

Ασφάλειας Κεφαλαιαγοράς (SEC) στην διάσκεψη τον Απρίλιο του 1996, ακολουθούµενη 

από την έρευνα πρωτοβουλίας του Ιδρύµατος Brooking και της οµάδας εργασίας Lev στη 

Νέα Υόρκη. Σε Ευρωπαϊκό πλαίσιο, το συνέδριο στις εγκαταστάσεις της Louvain-La-Neuve 
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(1999) αποτελεί σταθµό σε αυτό που  οι Holtham και Youngman θεωρούν ως το σηµείο 

εκκίνησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για την διαχείριση  των άυλων στοιχείων.  

Παρ 'όλα αυτά, αν και αναφερόµαστε σε παγκόσµιες θέσεις για το IC, µέσα στο 

Αµερικάνικο και Ευρωπαϊκό πλαίσιο υπάρχουν γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν την πρόοδο 

της εν λόγω προσέγγισης. Έτσι, οι Fincham και Roslender (2003) αναφέρουν ότι µε παρόµοια 

προέλευση του Balanced Scorecard και του Navigator, της Βόρειου Αµερικής συγγραφείς 

δίνουν µεγαλύτερη έµφαση για την ορθή µέτρηση και  τον αυστηρότερο λογιστικό 

υπολογισµό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ιστορία του IC τείνει να είναι συνυφασµένοι µε τις 

εταιρείες. Στις ΗΠΑ είναι έντονο το χαρακτηριστικό της εξωτερικής αποκάλυψης και της 

εφαρµογής των λογιστικών αρχών, ενώ στην Ευρώπη / Σκανδιναβία η λογιστική του IC 

ερµηνεύεται περισσότερο ως µια τεχνική της εσωτερικής διοίκησης και επικοινωνίας. Οι 

Fincham και Roslender σηµειώνουν ότι η προέλευση αυτών των αποκλίσεων είναι συναφείς 

µε τις έννοιες των άυλων στοιχείων του ενεργητικού. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα 

πνευµατικά δικαιώµατα, franchises, τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, και τα εµπορικά σήµατα, 

ενώ η δεύτερη αναφέρεται στα στοιχεία του IC,  δαπάνες για έρευνα, το κόστος κατάρτισης, 

δαπάνες για πολιτιστικά θέµατα καθώς και η ικανοποίηση των πελατών και εργαζοµένων.  

Στην ενότητα αυτή, έχουµε αποφασίσει να εστιάσουµε ουσιαστικά στην επανεξέταση 

των σηµαντικών ρόλων που η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει παίξει για την προέλευση της 

θεωρίας του IC µέσω πολλαπλών δραστηριοτήτων που έχουν να υλοποιηθούν. Ωστόσο, δεν 

θέλουµε να αγνοήσουµε τις σηµαντικές προσπάθειες που ο ΟΟΣΑ έχει επίσης κάνει για 

κάποιο χρονικό διάστηµα στον τοµέα αυτό, και ιδιαίτερα στη διεθνή ώθηση που οδήγησε 

στον πρώτο συµπόσιο για το IC που χρηµατοδοτήθηκε από τους οργανισµούς. 

Για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των ασώµατων ακινητοποιήσεων (EOI) (2004), η 

προέλευση της θεωρίας του  διανοητικού κεφαλαίου στην Ευρώπη, πάει πίσω στο 1994, έτος 

κατά το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να διεξάγει µια σειρά µελετών, διαδικασίες και 

έργα µε στόχο τη βελτίωση της κατανόησης της οικονοµίας της γνώσης και τη σηµασία των 

άυλων αγαθών ως παράγοντες της ανταγωνιστικότητας. Πιο συγκεκριµένα, ήταν η 

ανακοίνωση µε τίτλο «Μια πολιτική βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση», η οποία προσέλκυσε την προσοχή στη σηµασία των επενδύσεων σε τοµείς όπως η 

εκπαίδευση, η έρευνα και ανάπτυξη, και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 

Η αντιπαράθεση των εργασιών του Holtham και Youngman (2003) µε τις ενδείξεις 

του EOI για την καταγωγή του IC, συνοψίζονται στα κύρια ευρωπαϊκά γεγονότα σε σχέση µε 

τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και τη χρονολογία τους, όπως παρουσιάζονται 
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Στο Σχήµα 1, έχουµε προσπαθήσει να διακρίνουµε τις πρώτες πολιτικές πρωτοβουλίες 

του Ευρωπαϊκού πλαισίου όσον αφορά τα άυλα αγαθά, επισηµαίνοντας τις εν λόγω εκθέσεις, 

εκδηλώσεις ή συναντήσεις που είχαν ως αποτέλεσµα 

σηµαντικές προόδους στον τοµέα αυτής της µελέτης. Έτσι, η δηµιουργία της οµάδας 

εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου σχετικά µε την Άυλη Οικονοµία (οµάδες 

εµπειρογνωµόνων υψηλού επιπέδου) µπορεί να θεωρηθεί ως µια σταθερή προβολή της 

υποστήριξης από την ΕΕ στην έρευνα για τους δεσµούς που συνδέουν την 

ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας µε τα άυλα στοιχεία. Το αποτέλεσµα της εργασίας τους, 

την έκθεση «Η άυλη οικονοµία: επιπτώσεις και θέµατα πολιτικής» 

(Eustace, 2000), παρουσιάζει νέα στοιχεία σχετικά µε την επίδραση των άυλων παραγόντων 

σχετικά µε τα εταιρικά αποτελέσµατα και τη παραγωγικότητα, πέραν του ότι επηρεάζει την 

εκτίµηση των επιπτώσεών τους για εταιρείες,  χρηµατοπιστωτικές αγορές, και δηµόσια και 

ρυθµιστικά όργανα. Παροµοίως, οι συνεδριάσεις της Λισαβόνας, της Νίκαιας, και Vaxjo 

είχαν επίσης ως στόχο την αντιµετώπιση των διαφόρων πτυχών που σχετίζονται µε αυτά τα 

στοιχεία, όλες τους να έχουν την δικιά τους σηµασία.  

Μαζί µε τη διοργάνωση συνεδρίων και την υλοποίηση των ειδικών εκθέσεων, 

ένα άλλο σηµαντικό µέτωπο δράσης της ΕΕ στη πορεία του IC και των άυλων στρέφεται στη 

Communication: An industrial policy 

for  competitiveness in the EU (1994) 

Centre for European Policy 

       Studies – DG ІІІ 

Intangibles in the European 

            Mantos -  DG ІІІ 

ICTs and the Intangibles Economy 

                      (1998) 

                DG ІІІ 

Conference on Intangibles 

Louvain La Neuve (1999) 

Mantos –CUBS 

DG Company 

HLFG 

HLFG Final 

Report (2000) 

Prodi Lisboa          Prodi  Niza         Likannen Vaxjo 

e  Europa               Intangibles          Intangibles 

∆ιάγραµµα 1: Πολιτικές πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκού πλαισίου 



 

 

 

 

22 

χρηµατοδότηση των ερευνητικών σχεδίων. Μεταξύ αυτών, είναι τα εξής αξιοσηµείωτα για 

την καταλληλότητά τους στα πρώτα στάδια ανάπτυξης πρωτοβουλιών για το IC: 

 

• Το έργο του Meritum (1998-2001) (Μέτρηση Άυλων Στοιχείων για την Κατανόηση 

και τη Βελτίωση της Καινοτοµίας ∆ιαχείρισης) . Οι συµµετέχοντες αποτελούνταν από 

έξι χώρες - Ισπανία, Γαλλία, Φινλανδία, ∆ανία, Νορβηγία και Σουηδία - και 

χρηµατοδοτείτο από το πρόγραµµα της ΕΕ TSER, που έχει εκπροσωπήσει ένα 

σηµαντικό πυρήνα έρευνας σε άυλα στοιχεία κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος 

της. Ως το κύριο αποτέλεσµα του    έργου του Meritum θα θέλαµε να υπογραµµίσουµε 

τη δηµοσίευση, τον Ιανουάριο του 2002, µε τίτλο «Κατευθυντήριες γραµµές για τη 

διαχείριση και την καταγραφή των άυλων στοιχείων» (Cañibano., 2002). Το 2001, το 

έργο του Meritum διαδέχθηκε το E-Know Net, ένα θεµατικό δίκτυο για τα άυλα 

στοιχεία που χρηµατοδοτούνταν από το πρόγραµµα STRATA. Παρέχει ενηµερωµένες 

πληροφορίες σχετικά µε το πρόβληµα αντιµετώπισης των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. 

•  Το έργο Magic (1998-2001) (επιµέτρηση και λογιστικοποίηση πνευµατικού 

κεφαλαίου.) ∆ιενεργήθηκε από την Oy Quality Production and Research Ltd και 

περιλαµβάνει άλλους συµµετέχοντες: informação Desenvolvimento Systems, LDA, 

Competitive Design Network, Invenio SL , το Πανεπιστήµιο της Στουτγάρδης και 

Profactor Produktionsforschungs, GmbH. Απώτερος στόχος τους ήταν η ανάπτυξη 

ενός χαµηλού κόστους ρεαλιστικής λύσης για την επιµέτρηση και λογιστικοποίηση 

του IC σε βιοµηχανικά πλαίσια. ∆εν προσπάθησε µόνο να παρέχει τα εργαλεία που 

επιτρέπουν την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του IC, αλλά και τα εργαλεία για 

να επιτρέπετε η εύκολη ενσωµάτωση στα συστήµατα πληροφοριών και οργανωτικής 

δοµής από τους συµµετέχοντες, οι οποίοι θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγµα του Ευρωπαϊκού βιοµηχανικού τοµέα.  

• Το έργο Prism (2001-2003) (Χάραξη Πολιτικής, Μέτρηση και Υποβολή Εκθέσεων, 

Άυλα Στοιχεία, Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων, ∆ιαχείριση) είναι ένα άλλο από τα µέτρα που 

η ΕΕ έχει αρχίσει στα πλαίσια του προγράµµατος IST, µε στόχο την εξασφάλιση µιας 

περισσότερο βαθιάς γνώσης της µέτρησης και διαχείρισης των άυλων στοιχείων. 

Πρόκειται για µια Ευρωπαϊκή διεπιστηµονική πρωτοβουλία µε τη συµµετοχή οκτώ 

σχολών διοίκησης επιχειρήσεων που ανήκουν σε επτά χώρες µέλη της Ε.Ε. που 

συντονίζεται από το Cass Business School, City of London. Το έργο Prism 
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κορυφώθηκε σε µια διάσκεψη όπου οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν τα αποτελέσµατά τους σε διαφορετικές πτυχές µέσα σε ένα ευρύ 

φάσµα της οικονοµίας µας, «Υπευθυνότητα, Ανταγωνιστικότητα και 

Παραγωγικότητα: Κατανόηση και Επικοινωνία η αξία των άυλων στοιχείων στον 21ο 

αιώνα Οργανώσεις ».  

 

Πρόσφατα, η ΕΕ προώθησε δύο συγκεκριµένα έργα που σχετίζονται µε τις µικρές 

εταιρείες, το Ricardis Project (Αναφορές διανοητικού κεφαλαίου για την Αύξηση της 

έρευνας, Ανάπτυξη και Καινοτοµία στις SMEs) (2004-2006) και τo έργο Incas (2006-

2009) (∆ηλώσεις διανοητικού κεφαλαίου - Made in Europe) .Η έκθεση Ricardis (ΕΕ, 

2006) είναι το αποτέλεσµα των εργασιών οµάδας εµπειρογνωµόνων αποτελούµενη από 

ειδικούς από όλη την Ευρώπη που έχει συσταθεί από την Επιτροπή. Οι σχετικές 

κατηγορίες του IC εντοπίζονται και οι λόγοι για τους οποίους είναι σηµαντικό για τις 

SMEs είναι για να προσελκύσουν κεφάλαια από τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Επιπλέον, 

παρέχει µια επισκόπηση των πρόσφατων πρωτοβουλιών, καθώς και συγκριτικές 

αναλύσεις που βασίζονται σε µια σειρά από µελέτες περιπτώσεων. Από την άλλη µεριά, 

το έργο Incas έχει θέσει τις προσπάθειές του σε µια πρακτική προσέγγιση, κατάλληλη για 

τις ΜΜΕ, οι οποίες επιτρέπουν την ολοκλήρωση και ενοποίηση των ενιαίων εθνικών 

προσεγγίσεων για τις καταστάσεις του IC σχετικά µε τα ευρωπαϊκά επίπεδα. Και τα δύο 

έργα έχουν τον ίδιο στόχο, να ολοκληρώσουν τις αρχικές προσπάθειες για τη µέτρηση του 

IC και να εκτιµήσουν τις πιθανότητες που ξεκίνησαν στο πλαίσιο των µεγάλων 

επιχειρήσεων  

Το ενδιαφέρον του ΟΟΣΑ για τη δηµιουργία µιας γενικής µεθοδολογίας για την 

µέτρησης των επενδύσεων σε άυλα αγαθά και η χρησιµοποίηση της για να κάνει 

συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο ξεκίνησε το 1987 µετά από µελέτη ενός υποµνήµατος που 

υπέβαλε ο Kaplan στην Επιτροπή Βιοµηχανίας του οργανισµού αυτού. Το έργο αυτό είχε 

µεγάλη επίδραση σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, εξυπηρέτησε να παγιώσει την 

προσέγγιση που βασίζεται στις τέσσερις βασικές συνιστώσες των άυλων επενδύσεων - 

έρευνα και ανάπτυξη, το λογισµικό, την κατάρτιση και την εµπορία. ∆εύτερον, επίσης 

έδειξε την σηµασία και την γρήγορη αύξηση των επενδύσεων σε άυλα περιουσιακά 

στοιχεία κατά την περίοδο 1974-1984.  

Μετά την πρώτη αυτή πρωτοβουλία, ο ΟΟΣΑ συνέχισε να δουλεύει σε αυτή τη 

γραµµή της έρευνας, διεξήγαγε δραστηριότητες για το θέµα αυτό µε αποκορύφωµα ένα 
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συµπόσιο που έχει µεγάλη σηµασία στη πορεία της θεωρίας του IC - το «Συµπόσιο 

Μέτρησης και Υποβολής Εκθέσεων ∆ιανοητικού Κεφαλαίου», που πραγµατοποιήθηκε στο 

Άµστερνταµ το 1999. To συµπόσιο ανέδειξε δύο παράλληλες γραµµές εργασίας πάνω στο IC. 

Η πρώτη ήταν µία τεχνική σύσκεψη, όπου ερευνητικές οµάδες και εταιρείες που εργάζονται 

προς την κατεύθυνση της ανάπτυξη δεικτών για το IC. Το άλλο ήταν ένα φόρουµ πολιτικής 

και στρατηγικής, στο οποίο πιθανά µέτρα για τη βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά µε το 

IC συζητήθηκαν. Κατά τη διάρκεια του 2005, όµοια εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε 

παρόµοια χαρακτηριστικά, αυτή τη φορά στη Φεράρα, µε το «∆ιεθνές Συνέδριο για Άυλα 

Στοιχεία και Πνευµατικό Κεφάλαιο, Μέτρηση, Υποβολή Εκθέσεων και ζητήµατα Πολιτικής 

για την Οικονοµία της Γνώσης ». Πιο αντιπροσωπευτικό συµπέρασµα του ήταν η 

αναγνώριση ενός αυξανόµενου ενδιαφέροντος για την έρευνα και δράση που αφορά άυλα 

στοιχεία σε διεθνές επίπεδο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

INTELLECTUAL CAPITAL  
 

Κατά τη διάρκεια του τέλους της δεκαετίας του 1980 δύο ανεξάρτητες ερευνητικές 

οµάδες προσπάθησαν να αναπτύξουν µοντέλα για την αποτίµηση του διανοητικού 

κεφαλαίου. Στη Σουηδία, η οµάδα Konrad εργάστηκε σε ένα µοντέλο που βασίζεται στη 

γνώση των εταιριών και παρουσιάσει τις σηµαντικότερες πηγές των εταιριών µε έναν τρόπο 

διαφορετικό παρά την χρήση όµορφων έγχρωµων φωτογραφιών (Sveiby, 1989). Ταυτόχρονα, 

οι Kaplan και Norton στις ΗΠΑ ανέπτυξαν το Balanced Scorecard µοντέλο. Τελικά, και τα 

δύο µοντέλα κατέληξαν στο ίδιο συµπέρασµα, η αξία µιας επιχείρησης ισούται µε την 

οικονοµική της αξία συν την άυλη αξία, για το λόγο αυτό οι οργανισµοί διαφέραν από τον 

ορισµό ως άυλη αξίας. Άυλη αξία της οµάδας Konrad αποτελούνταν από «πελάτη  + δοµή + 

ανθρώπινο κεφάλαιο» ενώ οι Kaplan και Norton µετρούν την άυλη αξία βασιζόµενοι σε τρείς 

παραδοχές: «µάθηση και ανάπτυξη, επιχειρηµατικότητα και πελάτες». Τα µοντέλα που 

αναπτύχθηκαν από τις δύο αυτές εταιρείες παρέχουν τα θεµέλια για  ορισµένα µελλοντικά 

µοντέλα επίδοσης, όπως για παράδειγµα το Intellectual Capital Rating Model  (Edvinsson, 

2002) και το Intellectual Capital Index Model (Roos, 1997) , που υπάρχουν µέχρι σήµερα. 
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Αν και η απόδοση µε βάση τα µοντέλα προβλέπουν µια µεθοδολογία για την 

αξιολόγηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, δεν παρέχουν µια µεθοδολογία για να 

οριστεί µια ποσοτική τιµή για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Το πρόβληµα αυτό της 

µετάθεσης αξίας έχει προβληµατίσει τους ερευνητές για πολλά χρόνια µε αποτέλεσµα να 

παράγονται διαφορετικές προσεγγίσεις. 

 

• Arthur Andersen (1992) κατηγοριοποιεί τις µεθόδους αποτίµησης είτε στο κόστος, την 

αξία της αγοράς ή στην οικονοµική αξία τους. 

• Luthy (1998) και Williams (2001) διαχωρίζονται τα µοντέλα σε τέσσερις 

προσεγγίσεις: στο άµεσο πνευµατικό κεφάλαιο, στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς, 

στην απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού, και σε µεθόδους scorecard . 

• Dr.Bontis (2001) και Leliaert et al. (2003) διαπίστωσαν ότι πολλά µοντέλα 

χρησιµοποιούν παρόµοιες θεωρίες και µετρήσεις, αλλά χρησιµοποιούν διαφορετικές 

συµβάσεις ονοµασίας. 

• Marr. (2003) ανέλυσε διάφορες µεθόδους αποτίµησης και εξέτασε εµπειρικά 

αποδεικτικά στοιχεία για να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητά τους. 

• Pike και Roos (2004) αξιολόγησε την αυστηρότητα των µεθοδολογιών διανοητικού 

κεφαλαίου σε σχέση µε τη θεωρία των µετρήσεων και υποστήριξε την ανάγκη για µια 

πέµπτη κατηγορία: κατάλληλα συστήµατα µέτρησης. 

• Chang. (2005) έδειξε πώς άυλα περιουσιακά στοιχεία µπορούν να αποτιµώνται µε 

βάση τις πραγµατικές δυνατότητες. 

• Green και Ryan (2005) ανέπτυξαν ένα στρατηγικό πλαίσιο για την αποτίµηση των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων σε επιχειρήσεις µε επαναλαµβανόµενο τρόπο. 

 

Μέχρι σήµερα, κανένας εξ αυτών των µεθοδολογιών δεν αποδείχθηκε ανώτερος και οι 

ερευνητές προσπαθούν ακόµα να ποσοτικοποιήσουν την αξία των άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού. Θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µια επισκόπηση των κυριότερων υφιστάµενων 

ποσοτικών και ποιοτικών προτύπων και να αναλύσουµε τα πλεονεκτήµατα, περιορισµούς, και 

τις αβεβαιότητες τους. 

3.1 Ποιοτικά Πρότυπα  
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Σχεδιάστηκε για να µετρήσει της µη χρηµατικές συνεισφορές σε µια εταιρεία, ο 

σκοπός των ποιοτικών προτύπων είναι να διαπιστωθεί τι έχει σηµασία για τον οργανισµό και 

να συνδράµει στην παρακολούθηση της προόδου του σε σχέση µε τους αναφερόµενους 

στόχους. 

 

 

3.1.1 Η θεωρία του Konrad: ο αόρατος ισολογισµός και η παρακολούθηση άυλου 
περιουσιακού στοιχείου 

 

Ο Konrad ταυτοποιήσει 40 βασικούς δείκτες για τη µέτρηση των επιδόσεων των 

άυλων στον «Αόρατο Ισολογισµό». Όρισε το διανοητικό ως γνωστικό κεφάλαιο ενός 

οργανισµού και βρήκε ότι θα µπορούσε να διαχωριστεί σε δύο κατηγορίες: «το ατοµικό και 

το οµαδικό». 

Σύµφωνα µε τον Konrad το ατοµικό κεφάλαιο, είναι η συγκεκριµένη «τεχνογνωσία», 

που ένα πρόσωπο κατέχει και χρησιµοποιεί για την επίλυση προβληµάτων. Το κεφάλαιο αυτό 

αυξάνεται µέσω των ετών της εµπειρίας, το επίπεδο της εκπαίδευσης, τις προσωπικές και 

κοινωνικές ικανότητες του ατόµου. Ο καθένας που απασχολείται από τον οργανισµός δεν 

σηµαίνει ότι συµβάλλει στο ατοµικό κεφάλαιο. Οι εργαζόµενοι όµως που συµβάλλουν 

θεωρούνται «υπέρ» ή «άνθρωποι των εσόδων». 

Αντίθετα, το οµαδικό ή αλλιώς οργανωτικό κεφάλαιο κατέχοντας έναν άλλο ορισµό 

του διανοητικού κεφαλαίου που δόθηκε από τον Konrad αποτελείται από τις διαδικασίες που 

επιτρέπουν τον οργανισµό να λειτουργήσει. Το οργανωτικό κεφάλαιο περιλαµβάνει 

εγχειρίδια, προγράµµατα υπολογιστών, διοικητικό προσωπικό καθώς και άλλες διαδικασίες. 

Γενικά αποτελεί τον τρόπο µε τον οποίο η οργάνωση λύνει ένα πρόβληµα µιας επιχείρησης. 

Η κύρια συνεισφορά του Konrad είναι η ανάπτυξη της ταξινόµησης 

σχηµάτων και βασικών δεικτών για την εξέταση των άυλων στοιχείων του ενεργητικού. Αυτό 

έθεσε τα θεµέλια για το έργο Επίβλεψη Άυλων Στοιχείων του Sveiby (1997). Η παραδοχή του 

Intangible Asset Monitor (IAM) είναι ότι η συνολική αξία αγοράς της εταιρείας αποτελείται 

από ίδια κεφάλαια και άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ο Sveiby πίστευε ότι το µεγαλύτερο 

µέρος της αξίας των οργανισµών έγκειται στην αόρατη γνώση των βασικών στοιχείων του 

ενεργητικού. Σύµφωνα µε την IAM ο Sveiby ταξινοµεί τα  άυλα στοιχεία ενεργητικού σε 

τρεις κατηγορίες: «εξωτερικής δοµής, εσωτερικής δοµής, και ικανότητας». Η εξωτερική δοµή 

αποτελείται από τις σχέσεις, κυρίως των πελατών και προµηθευτών. Η εσωτερική δοµή 
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αποτελείται από επενδύσεις σε υποδοµές, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και 

τις βασικές αξίες της εταιρείας. Η ικανότητα αποτελείται από το µοναδικό συνδυασµό των 

γνώσεων και της τεχνογνωσίας που θέτουν τα άτοµα σε έναν οργανισµό. Από αυτές τις τρεις 

κατηγορίες, ο Sveiby προτείνει την αξία αυτή που δηµιουργήθηκε για την εταιρεία, µέσα απο 

µία από τις τέσσερις διαδροµές: «Ανάπτυξη, ανανέωση, σταθερότητα και  

αποτελεσµατικότητα». 

Τόσο ο «Αόρατος Ισολογισµός» όσο και το IAM παρέχουν ευκολονόητες εικόνες των 

στοιχείων του ενεργητικού µιας επιχείρησης. Ωστόσο, τα µοντέλα δεν προβλέπουν µια 

µέθοδο συγκριτικής αξιολόγηση των άυλων στοιχείων του ενεργητικού µιας εταιρείας σε 

σχέση µε εκείνα µιας άλλης. Επιπλέον, τα µοντέλα  δεν έχουν την ικανότητα να προσθέσουν 

οικονοµική αξία στα περιουσιακά στοιχεία. Επιπροσθέτως, τα περιουσιακά στοιχεία που 

εξετάζονται είναι εκείνα που η εταιρία πιστεύει ότι είναι τα πιο κριτικά, τα οποία ίσως να µην 

έχουν ακριβή γνώση των στοιχείων του ενεργητικού του οργανισµού. Παρά τους εν λόγω 

περιορισµούς, η συµβολή αυτών των προσπαθειών για τις άϋλες µεθόδους αποτίµησης του 

ενεργητικού δεν µπορούν να αγνοηθούν. 

 

 

3.1.2 Το µοντέλο του Kaplan και Norton - Balanced Scorecard (BSC) 
 

Οι Kaplan και Norton (1992), δηµιούργησαν το πρότυπο του «Balanced Scorecard», 

για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να µεταβιβάσουν τις ιδέες για δράσεις στην επίτευξη των 

µακροπρόθεσµων στόχων, καθώς και τη συγκέντρωση των αντιδράσεων σχετικά µε τη 

στρατηγική. Το µοντέλο αυτό προέρχεται από το όραµα και τη στρατηγική της εταιρείας και 

θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την βάση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Το Balanced 

Scorecard, όπως αναπτύχθηκε από τους Kaplan και Norton, αποτελείται από τέσσερα 

τµήµατα: "αποσαφήνιση και µετάφραση του οράµατος και στρατηγικής, επικοινωνία και 

σύνδεση των στρατηγικών στόχων, µέτρηση, σχεδιασµός, καθορισµός στόχων και 

ευθυγράµµιση των στρατηγικών πρωτοβουλιών καθώς και ενίσχυση της στρατηγικής 

ανατροφοδότησης και µάθησης ». 

Το Balanced Scorecard (BSC) παρέχει ηγέτες µε µια συνολική εικόνα της κατάστασης 

της οργάνωσής τους. Χωρίζουν την οργάνωση σε τέσσερις οπτικές γωνίες, ένας ηγέτης 

µπορεί να προσδιορίσει που η εταιρεία είναι η πολύ καλή και που η εταιρεία αποτυγχάνει. Ο 

ηγέτης µπορεί να διεισδύει  και σε άλλες οπτικές γωνίες και να προσδιορίζει συγκεκριµένες 
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µετρήσεις που χρειάζονται προσοχή. Αυτή η ικανότητα µπορεί να βοηθήσει έναν ηγέτη να 

προσαρµόσει εταιρικές στρατηγικές προτού να γίνουν οικονοµικά επιζήµιες.  

Σύµφωνα µε την προσέγγιση του πίνακα ισορροπηµένης στοχοθέτησης (Balanced 

Scorecard), τα διευθυντικά στελέχη µετουσιώνουν τη στρατηγική τους σε µέτρα απόδοσης τα 

οποία οι εργαζόµενοι µπορούν να κατανοήσουν και να υλοποιήσουν. Για παράδειγµα, ένα 

µέτρο απόδοσης για τον υπεύθυνο επόπτη στον γκισέ των αποσκευών µιας αεροπορικής 

εταιρίας στο αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος θα µπορούσε να είναι ο χρόνος που πρέπει να 

περιµένουν στην ουρά οι επιβάτες για να παραδώσουν τα αποσκευές τους. Αυτό το µέτρο 

απόδοσης γίνεται εύκολα κατανοητό από τον επόπτη και µπορεί να βελτιωθεί µε τις δικές του 

ενέργειες. 

Τα µέτρα απόδοσης που χρησιµοποιούνται στη µέθοδο του πίνακα ισορροπηµένης 

στοχοθέτησης συνήθως εντάσσονται σε τέσσερις οµάδες : οικονοµικά, σχετικά µε τους 

πελάτες, σχετικά µε τις εσωτερικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες και σχετικά µε τη 

µάθηση και ανάπτυξη. Εσωτερικές επιχειρηµατικές διαδικασίες είναι αυτά που κάνει η 

εταιρία στην προσπάθεια της να ικανοποιήσει τους πελάτες. Συνήθως για τα οικονοµικά 

µέτρα της απόδοσης είναι υπεύθυνα τα κορυφαία στελέχη και όχι τα στελέχη των κατώτερων 

κλιµακίων, όπως ο επόπτης που είδαµε παραπάνω. 

Ας δούµε ολοκληρωµένα ένα παράδειγµα Balanced Scorecard στην εταιρία Jaguar 

των πολυτελών αυτοκινήτων. Υποθέτουµε λοιπόν ότι η στρατηγική της εταιρίας είναι να 

προσφέρει αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, µε πλούσιο και πολυτελές φινίρισµα, απευθυνόµενη 

σε πλούσιους πελάτες που εκτιµούν τα χειροποίητα και εξατοµικευµένα προϊόντα. Μέρος της 

στρατηγικής της Jaguar θα µπορούσε να είναι να δηµιουργήσει µεγάλο αριθµό επιλογών για 

λεπτοµέρειες όπως τα δερµάτινα καθίσµατα, οι συνδυασµοί του εσωτερικού και εξωτερικού 

χρώµατος, το ξύλινο ταµπλό, µε αποτέλεσµα το κάθε αυτοκίνητο να έχει το δικό του 

χαρακτήρα. Για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένα τέτοιο σύστηµα, η Jaguar θα πρέπει να 

µπορεί να παραδώσει ένα πλήρως εξατοµικευµένο τύπο αυτοκινήτου µέσα σε εύλογο χρόνο, 

ενώ ταυτόχρονα αυτή η εξατοµίκευση να µη δηµιουργεί µεγαλύτερο κόστος από αυτό που ο 

πελάτης είναι διατεθειµένος να πληρώσει. 

Αν καταστρωθεί σωστά ο πίνακας ισορροπηµένης στοχοθέτησης (Balanced 

Scorecard), τα µέτρα απόδοσης θα συνδυαστούν µεταξύ τους σε βάση αιτίου και αιτιατού. 

Ρόλο συνδετικού κρίκου µπορεί να παίξει µια υπόθεση του τύπου « Αν βελτιώσουµε αυτό το 

µέτρο απόδοσης, τότε πρέπει να βελτιωθεί και εκείνο το µέτρο απόδοσης ». Αρχίζοντας από 

το κάτω µέρος του σχεδιαγράµµατος µπορούµε να διαβάσουµε τους συνδετικούς κρίκους 
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ανάµεσα στα µέτρα απόδοσης ως εξής: Αν οι εργαζόµενοι αποκτήσουν τις δεξιότητες να 

εγκαθιστούν νέα αξεσουάρ µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο, τότε η εταιρία µπορεί να 

προσφέρει περισσότερα αξεσουάρ και τα αξεσουάρ θα µπορούν να εγκατασταθούν σε 

λιγότερο χρόνο. Αν είναι διαθέσιµα περισσότερα αξεσουάρ και εγκαθίστανται σε λιγότερο 

χρόνο, τότε οι έρευνες σε πελάτες πρέπει να δείχνου µεγαλύτερη ικανοποίηση µε το εύρος 

των διαθέσιµων αξεσουάρ. Αν βελτιωθεί η ικανοποίηση του πελάτη, τότε πρέπει να αυξηθεί ο 

αριθµός των πωλούµενων αυτοκινήτων. Επιπλέον, αν βελτιωθεί η ικανοποίηση του πελάτη, η 

εταιρία πρέπει αν είναι σε θέση να διατηρήσει ή να αυξήσει τις τιµές πώλησης και αν µειωθεί 

ο χρόνος εγκατάστασης των αξεσουάρ, το κόστος εγκατάστασης πρέπει να µειωθεί. Όλα αυτά 

µαζί πρέπει να οδηγήσουν σε αύξηση του περιθωρίου συνεισφοράς ανά αυτοκίνητο. Αν αυτό 

το περιθώριο συνεισφοράς ανά αυτοκίνητο αυξηθεί και πωλούνται περισσότερα αυτοκίνητα, 

το αποτέλεσµα πρέπει να είναι η αύξηση στα κέρδη. 



 

 

 

 

30 

 

Οικονοµικά                                                  Κέρδος   + 

 

 

                                                                   Περιθώριο  

                                                                             Συνεισφοράς       + 

                                                                           Ανά αυτοκίνητο 

 

 

   

   Πελάτες                                                    Αριθµός 

                                                                             Πωλούµενων      + 

                                                                             Αυτοκινήτων   

 

 

                                                                  

                                                                         

                                                                           Έρευνες σε πελάτες 

                                                                            Ικανοποίηση µε τα      + 

                                                                       Προσφερόµενα αξεσουάρ 

 

 

 

 

Εσωτερικές                           Αριθµός                                Απαιτούµενος 

Επιχειρησιακές                  προσφερόµενων    +                      χρόνος              - 

∆ιαδικασίες                          αξεσουάρ                      εγκατάστασης αξεσουάρ 

 

 

 

 

Μάθηση &                                             ∆εξιότητες εργαζοµένων         + 
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Ανάπτυξη                                             στην εγκατάσταση αξεσουάρ 

                                          

∆ιάγραµµα 2: Απεικόνιση του πίνακα ισορροπηµένης στοχοθέτησης 
 

 

Ενώ το BSC έχει επικροτηθεί (Marr, 2005 Newing, 1994  Wu, 2005) για την 

ικανότητά του να συσχετίζει µετρήσεις σε στρατηγικούς στόχους, έχει και τους επικριτές του. 

O Bontis (1999) συµφωνεί µε την έννοια ενός συστηµατικού  συστήµατος µέτρησης και 

ακόµη έχει διαπιστώσει ότι το BSC είναι υπερβολικά άκαµπτο. Επιπλέον, διαπιστώνουν ότι 

οι µετρήσεις δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για συγκριτικούς σκοπούς µε άλλες εταιρείες. 

Ο Roos (1997) συµφωνεί µε τον Bontis στον τοµέα των εξωτερικών συγκρίσεων και στο 

σχόλιο ότι είναι χρήσιµα τα αποτελέσµατα του BSC για τους επενδυτές εφόσον µια εταιρεία  

αποκαλύπτει πάρα πολλά από τις εσωτερικές πληροφορίες της. Ο Andriessen (2004), 

υποστηρίζει ότι το BSC δεν µετρά ποσοτικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων ή των ροών 

µεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού. Αντ 'αυτού, ο Andriessen ισχυρίζεται ότι µέτρα τη 

βελτίωση σε συγκεκριµένους στρατηγικούς τοµείς.  

Ενώ αυτές οι κριτικές έχουν ένα σηµείο αναφοράς, το BSC αναπτύχθηκε ως ένα 

πλαίσιο διαχείρισης για την παρακολούθηση των επιδόσεων σε µια εταιρεία. ∆εν 

σχεδιάστηκε ως ένα ποσοτικό σύστηµα µέτρησης. Όταν τα εργαλεία εφαρµόζονται για τον µη 

αρχικό σκοπό τους ίσως να µην ταιριάζουν τέλεια. Επιπλέον, το BSC είναι µια σειρά 

κατευθυντήριων γραµµών, δεν είναι δόγµα. Εάν οι χρήστες το βρίσκουν πάρα πολύ άκαµπτο, 

έχουν τη δυνατότητα να το τροποποιήσουν ανάλογα µε τις ανάγκες. 

 

3.1.3 Το µοντέλο του Navigator Skandia 
 

Συνδυάζοντας το έργο της οµάδας Konrad και του BSC, η Skandia Navigator είναι 

µια συλλογή µεθόδων µέτρησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων που σχεδιάστηκαν για 

να συλλάβουν την απόδοση µιας εταιρείας και την επίτευξη ενός στόχου. Εξετάζοντας την 

οργάνωση σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά, πελάτες, ανθρώπινο 

δυναµικό, διαδικασία και τέλος ανανέωση και  ανάπτυξη, η Navigator επιχειρεί να εντοπίσει 

τα κρυµµένα στοιχεία ενεργητικού που δεν είναι άµεσα ορατά µέσα σε ένα οργανισµό.  
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Η Skandia, µια σουηδική ασφαλιστική εταιρεία, χρησιµοποίησε  το µοντέλο αυτό για 

να δηµοσιεύσει την κατάσταση του διανοητικού κεφαλαίου της (intellectual capital), στην 

ετήσια έκθεσή της το 1994. Η έκθεση ήταν συµπληρωµατική των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων. Έκτοτε, το µοντέλο Skandia έχει χρησιµοποιηθεί από άλλες εταιρείες, όπως η 

Dow Chemical, για την µέτρηση της αξίας του πνευµατικού της κεφαλαίου (Edvinsson και 

Malone, 1997 Petty και Guthrie, 2000 Sveiby, 1997). 

Οι ερευνητές (Andriessen, 2004, Strassmann, 2000) δεν συµφωνούν σχετικά µε την 

αξία του µοντέλου Navigator. Ο Andriessen διαφωνεί µε τους Navigators έναν εκτεταµένο 

κατάλογο 30 δεικτών που καλύπτουν τον πελάτη, την επεξεργασία, το ανθρώπινο δυναµικό, 

την ανάπτυξη και την ανανέωση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλά για να καταλάβει 

κανείς τι πραγµατικά µετράται. Ισχυρίζεται επίσης, ότι είναι δύσκολο να αποσαφηνιστεί η 

αιτία και το αποτέλεσµα µε το µοντέλο (2004,). Ο Strassmann έδειξε ότι υπάρχει µικρή 

συσχέτιση µεταξύ της τιµής αγοράς που αντιπροσωπεύει την χρηµατιστηριακή απόδοση και 

τις µετρήσεις που αναφέρει το Navigator µε αποτέλεσµα να µην είναι χρήσιµο για τους 

επενδυτές. Ωστόσο, το Navigator έχει σχεδιαστεί ως ένα εσωτερικό εργαλείο 

παρακολούθησης και δεν είναι εργαλείο δηµόσιας πληροφόρησης του επενδυτή. Αν οι 

µετρήσεις του Navigator συµβάλουν στην προώθηση της απόδοσης της εταιρείας και των 

στόχων, τότε το Navigator µπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό µοντέλο αποτίµησης 

 

3.1.4 Λοιπά ποιοτικά µοντέλα 
 

Από αυτά τα βασικά µοντέλα, πολλά άλλα µοντέλα έχουν αναπτυχθεί.  Ο Bontis 

(2004) έδειξε πως το µοντέλο Skandia θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό 

ενός εθνικού πνευµατικού δείκτη κεφαλαίων εστιάζοντας σε οικονοµικό, ανθρώπινο 

δυναµικό και δοµικό κεφάλαιο. Ο Edvinsson ανέπτυξε το Intellectual Capital (IC) Rating 

(2002) µοντέλο  επεκτείνοντας το µοντέλο Skandia µε σκοπό να ενσωµατώσει έννοιες του 

Intangible Asset Monitor (IAM) συστήµατος. Το µοντέλο αυτό προσπαθεί να παγιώσει 

διαφορετικούς δείκτες σε ένα ενιαίο ευρετήριο και να συσχετίσει τις αλλαγές σε άυλα 

περιουσιακά στοιχεία µε τις αλλαγές στην αγοραία αξία.  

Ο Roos (1997) ανέπτυξε το IC-δείκτη. Το µοντέλο αυτό είναι παρόµοιο µε το IC 

Rating µοντέλο. Ο IC-δείκτης ενοποιεί όλους τους επιµέρους παράγοντες και στοιχεία του 

διανοητικού κεφαλαίου σε ένα ενιαίο δείκτη. Αντί του συσχετισµού αλλαγών σε άυλα 

στοιχεία ενεργητικού µε τις αλλαγές στην αγοραία αξία, το µοντέλο αυτό προτείνει αλλαγές 
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στο δείκτη που θα µπορούσαν να συσχετίζονται µε τις αλλαγές στην αγοραία αξία. Ο 

Bounfour (2003) επινόησε τη δυναµική αξία του IC (IC-dVAL) για τον υπολογισµό των 

δεικτών του διανοητικού κεφαλαίου σε τέσσερις διαστάσεις: "Πόρους και αρµοδιότητες, 

διαδικασίες, εκροές, και άυλα στοιχεία ενεργητικού". Ο Lev (2001, p.111) παρουσιάζει τον 

Value Chain πίνακα αποτελεσµάτων, µια µήτρα µη οικονοµικών δεικτών διαχωρίζονται σε 

τρεις κατηγορίες: «ανακάλυψη και τη µάθηση, την εφαρµογή και εµπορευµατοποίηση ».  

∆ύο σηµαντικά ερευνητικά έργα αξίζουν επίσης να σηµειωθούν. Το 1998, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό έργο της Επιτροπής σχετικά µε άυλα στοιχεία του 

ενεργητικού) ανέθεσε ένα έργο για τη µελέτη ανάπτυξης λύσης χαµηλού κόστους που 

αναφέρεται στην επιµέτρηση και λογιστικοποίηση των δικαιωµάτων πνευµατικού κεφαλαίου 

(MAGIC). Το κύριο αποτέλεσµα αυτού του σχεδίου ήταν µια καλύτερη µελέτη των 

πρακτικών µέτρησης του IC, µιας περιγραφή των µεθόδων και εργαλείων διαθέσιµων για τη 

µέτρηση που αφορούν το IC, καθώς και µια τεχνολογία  πληροφοριών (ΤΠ) ως εργαλείο για 

τη στήριξη των διαθέσιµων µεθόδων. Επίσης, το 1998, µια µελέτη για την µέτρησης άυλων 

στοιχείων και την βελτίωση  της διαχείριση της καινοτοµίας (MERITUM) εφαρµόσθηκε 

µέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτή ήταν µια άλλη 

ευρωπαϊκή µελέτη για να εξετάσει τις δυνατότητες για τη µέτρηση και την έκθεση άυλων 

στοιχείων. Ο κύριος στόχος του προγράµµατος αυτού ήταν να εξεταστεί πώς τα άυλα 

στοιχεία µετατρέπονται σε πλούτο και να αναπτύξει κατευθυντήριες γραµµές για την 

εκτίµηση και τη γνωστοποίηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.2 Ποσοτικά Μοντέλα 

 

Τα ποσοτικά µοντέλα είναι σχεδιασµένα για να οριστεί µια αριθµητική τιµή στα άυλα 

στοιχεία ενεργητικού. Είναι αυτά τα µοντέλα που έχουν προβληµατίσει τους ερευνητές εδώ 

και πολλά χρόνια. Προς στήριξη αυτών των ερευνητικών προσπαθειών, τρεις προσεγγίσεις 

έχουν γίνει αποδεκτές για την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων: του κόστους, της 

αγοράς και του εισοδήµατος (Reilly και Schweihs, 1999 Smith και Parr, 1994). «Η 

προσέγγιση κόστους βασίζεται στις οικονοµικές αρχές της υποκατάστασης και της 

ισορροπίας των τιµών», ενώ «η προσέγγιση της αγοράς βασίζεται στις οικονοµικές αρχές του 

ανταγωνισµού και της ισορροπίας» (Andriessen και Tissen, 2001). Αντίθετα, η εισοδηµατική 

προσέγγιση βασίζεται στα αναµενόµενα µελλοντικά οφέλη. 
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 3.2.1 Πρότυπα µοντέλα βασιζόµενα στο κόστος (Cost-based-models) 
 

Χρησιµοποιείται κυρίως από λογιστές και αποτελεί την απόπειρα των µεθόδων 

κόστους να εκφράσουν το ιστορικό κόστος της ανάπτυξης ενός άυλου περιουσιακού 

στοιχείου. Το Ιστορικό Κόστος είναι παρόµοιο µε τη λογιστική αξία - είναι η αξία απόκτησης 

ενός περιουσιακού στοιχείου µείον τις αποσβέσεις. Λογιστική αξία είναι µια καλή τεχνική 

αποτίµησης για τα στατικά στοιχεία του ενεργητικού. ∆εν είναι ένα καλό για µέτρηση 

δυναµικών στοιχείων, όπως µετοχές αποθεµάτων ή άυλα στοιχεία ενεργητικού. Η αξία έχει 

δηµιουργηθεί ως πηγή ανάπτυξης νέων ιδεών,  προϊόντων ή νέων µεθόδων. Το κόστος της 

ανάπτυξης αυτών των νέων στοιχείων δεν έχει σχέση, µε την δυνατότητά τους για την 

παραγωγή µελλοντικών εισοδηµάτων. Επιπλέον, σε ένα νέο στοιχείο που δηµιουργείται, η 

χρησιµότητά του µπορεί να είναι απεριόριστη. Θα είναι δύσκολο να αναφέρουµε το ιστορικό 

κόστος ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου έναντι ενός άλλου µε  απεριόριστη διάρκεια ζωής 

και να διατηρεί ακόµα µια ουσιαστική µέτρηση. 

Ως εκ τούτου, για τους ερευνητές αποτίµησης άϋλων περιουσιακών στοιχείων, βάση 

την µέθοδο κόστους η τιµή των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει µικρή σηµασία. Ωστόσο, 

µία προτεινόµενη µεθοδολογία είναι ενδιαφέρον να εξεταστεί,  Η Τεχνολογία του µοντέλου 

του Brooking (Brooking και Motta, 1996). Αυτό το µοντέλο ελέγχου περιλαµβάνει όλες τις 

οντότητες εντός ενός οργανισµού που θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως περιουσιακά στοιχεία. 

Συνολικά αυτό το εργαλείο ελέγχου παρουσιάζει 178 ερωτήσεις. Μόλις το διαγνωστικό 

εργαλείο είναι πλήρης, ο Brooking προσφέρει τρεις µεθόδους για να µετατρέψετε τα 

δεδοµένα του ερωτηµατολόγιου σε τιµές δολαρίου, «κόστους», «αγοράς», και 

«εισοδήµατος». 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της µελέτης Brooking και Motta είναι η ανάπτυξη 

ενός υποδείγµατος µέτρησης από το οποίο µια εταιρεία µπορεί να αξιολογήσει το IC της. 

Ωστόσο, ενώ η µέτρηση του µοντέλου είναι ένα µεγάλο άλµα προς τα εµπρός, το µοντέλο 

εξακολουθεί να µην πραγµατοποιηθεί µια συνεπή ποσοτική τιµή για άϋλα περιουσιακά 

στοιχεία. Το µοντέλο απαιτεί από τον αναλυτή να µετατρέπει τα ποιοτικά αποτελέσµατα σε 

ποσοτικούς αριθµούς. Αυτός ο µετασχηµατισµός είναι µια αδυναµία του µοντέλου διότι 

διαφορετικοί άνθρωποι θα µπορούσαν να µετατρέψουν τους ποιοτικούς αριθµούς µε 

διαφορετικό τρόπο. Επιπλέον, η τεχνολογία Broker δεν προσφέρει βοήθεια για την πιο 
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δύσκολη πτυχή του ελέγχου,  δηλαδή πώς να εντοπιστούν τα σχετικά άυλα στοιχεία για τον 

έλεγχο, πώς να καθοριστούν οι πτυχές του ελέγχου, και πώς να θέσουµε στόχους για κάθε 

πτυχή του ελέγχου»(Andriessen, 2004). 

 

3.2.2 Πρότυπα µοντέλα βασιζόµενα στην αγορά (Market-Based-models) 

 

Η Marked-based-model µέθοδος αναζητά την αξία του IC αναγνωρίζοντας 

συγκρίσιµα στοιχεία του ενεργητικού και εκτιµώντας την αξία που καταβάλλεται για την 

απόκτηση αυτών. 

 
3.2.2.a) Οικονοµικό Μοντέλο Μέτρησης Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων (FiMIAM) 

 

Αναπτύχθηκε από τους Rodov και Leliaert (2002), το µοντέλο αυτό φτιάχτηκε µε την 

µέθοδο επικάλυψης των τριών φύλλων του Leliaert (Rodov και Leliaert, 2002) και έχει 

σχεδιαστεί για να αξιολογήσει τις νοµισµατικές αξίες του IC. Είναι ένας συνδυασµός 

µετρήσεων των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων µιας οικονοµικής µονάδας. Αυτό 

το µοντέλο δείχνει ότι το IC είναι µια σχέση µεταξύ του ανθρώπου, των πελατών και των 

διαρθρωτικών κεφαλαίων (Rodov και Leliaert 2002). Οι αλληλοεπικαλύψεις στο µοντέλο των 

τριών φύλλων δείχνουν την αλληλεξάρτηση των συστατικών του IC. 

Το µοντέλο προσπαθεί να παρέχει µια άµεση σύνδεση µεταξύ του διανοητικού 

κεφαλαίου και της αγοραίας αξίας µιας εταιρείας από όπου συµπεριλαµβάνονται οι 

αλληλεπιδράσεις και οι εξαρτήσεις. Για να γίνει αυτό απαιτείται πρώτα η ταυτοποίηση των 

σχετικών στοιχείων που συνθέτουν το IC µιας επιχείρησης και στη συνέχεια την εκχώρηση 

των σχετικών βαρών που περιλαµβάνονται στα στοιχεία αυτά. Το βασικό θέµα µε αυτό το 

µοντέλο είναι ότι απαιτεί µια υποκειµενική εκτίµηση, προκειµένου να αναθέσει τα βάρη και 

ως εκ τούτου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθεί από εξωτερικούς επενδυτές για την αξιολόγηση 

του IC µιας εταιρείας. Ωστόσο, κάνει µια καλή προσπάθεια για την ύπαρξη αποτίµησης 

σχετικά µε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν σηµασία εντός του οργανισµού. 

 

3.2.2.β) Μοντέλο αγοραίας-λογιστικής αξίας (Market-to-book value) 
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Χρησιµοποιείται από τους επενδυτές για την αξιολόγηση προηγούµενων επιδόσεων 

της εταιρείας και των µελλοντικών προοπτικών της (Brigham, 1989), ο δείκτης τιµή 

αγοραίας-λογιστικής αξίας έχει προταθεί ως ένα απλοϊκό µοντέλο (Stewart, 1997) για την 

αξιολόγηση του IC. Οι χρηµατοοικονοµικοί καθορίζουν την εξίσωση όταν η αγοραία τιµή 

ανά µετοχή διαιρείται µε την λογιστική αξία ανά µετοχή, ενώ ο Stewart υποστηρίζει ότι είναι 

η διαφορά µεταξύ αυτής της αξίας της αγοράς και της αξίας που παρουσιάζεται στα βιβλία 

της εταιρίας. Η βασική παραδοχή στον ορισµό του Stewart είναι ότι η διαφορά µεταξύ των 

δύο τιµών θα πρέπει να αποδίδεται σε άυλα στοιχεία του ενεργητικού. 

Ο υπολογισµός που παρουσιάζεται από τον Stewart δεν είναι όπως οι 

χρηµατοοικονοµικοί υποστηρίζουν και χρησιµοποιούν. Συµπτωµατικά, είναι ενδιαφέρον να 

σηµειωθεί ότι πολλοί ερευνητές παρατήρησαν ότι υπολογίζοντας την διαφορά δεν αποτελεί 

µια χρήσιµη µέθοδο µέτρησης. Αντ 'αυτού σχολίασαν ότι η χρήση ενός δείκτη θα ήταν 

καλύτερη µετρίσιµη. (Bouteiller, 2002 Luthy, 1998 Stewart, 1997).  

Παρά τις διαφορές εξισώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν εγγενή προβλήµατα µε τον 

δείκτη αγοραίας-λογιστικής αξίας. Πρώτον, ο δείκτης χρησιµοποιεί λογιστικές αξίες οι οποίες 

βασίζονται σε ιστορικό κόστος και τις τιµές αγοράς που επηρεάζονται από πολλούς 

παράγοντες εκτός του ελέγχου της εταιρείας (Bouteiller, 2002 Luthy, 1998 Stewart, 1997). 

∆εύτερον, οι λογιστικές αξίες και οι τιµές στην αγορά ενδέχεται να υποεκτιµηθούν λόγω 

λογιστικών πολιτικών, όπως φορολογία και αποσβέσεις και συνεπώς δεν αντικατοπτρίζουν µε 

ακρίβεια τις πραγµατικές αξίες. Τρίτον, η διαφορά µεταξύ αξίας αγοράς και λογιστικής 

µπορεί να αποδοθεί σε πολλούς περισσότερους παράγοντες από την απλή άυλη αξία 

ενεργητικού (Andriessen, 2004).  

Αντίθετα, οι Gu και Lev (2001) υποστηρίζουν ότι οι δύο µεταβλητές - η αξία της 

αγοράς και η λογιστική τιµή - είναι αριθµοί που ένας επενδυτής γνωρίζει ήδη και ότι η 

µέτρηση τους δεν παρέχει καµία συµπληρωµατική πληροφορία. Τονίζουν ότι το µέτρο είναι 

ανακυκλώσιµο και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στην αξία άυλων περιουσιακών στοιχείων. 

Οι Edvinsson και Malone (1997), πρόσθεσαν µια µεταβλητή πνευµατικού κεφαλαίου 

(IC) στην παραδοσιακή εξίσωση αγοραίας-λογιστικής αξίας (Market-book value). Αυτή η 

εξίσωση επινοήθηκε για να προσπαθήσει και να εξηγήσει τη διαφορά µεταξύ της αξία µιας 

εταιρείας όπως αυτή εκφράζεται από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς και τη λογιστική αξία 

µιας εταιρείας, όπως εκφράζεται από τους λογιστές. Ωστόσο, ο Pike et al. (2002) έδειξε ότι 

αυτή η εξίσωση ήταν εσφαλµένη, δεδοµένου ότι η λογιστική αξία και οι µεταβλητές 

διανοητικού κεφαλαίου (IC)  δεν µπορούν να διαχωριστούν όπως απαιτεί η εξίσωση. 
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Η κύρια κριτική της µεθόδου market-to-book value είναι ότι δεν παρέχει µια ακριβή 

αποτίµηση του IC. ∆εν µπορεί να ειπωθεί ότι η διαφορά µεταξύ του κόστους ιστορικών 

στοιχείων ενεργητικού (λογιστική αξία) και µελλοντικά κέρδη και  ανάπτυξη (αγοραία αξία) 

είναι ίσα µε τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µιας εταιρείας 

ή ότι ο δείκτης αγοραίας-λογιστικής αξίας αντανακλά µε ακρίβεια στην αξία των άυλων 

στοιχείων του ενεργητικού µιας εταιρείας. Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

αγοραίας αξίας ή του δείκτη market-to-book value µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

υποκατάστατο για την αξία των άυλων στοιχείων του ενεργητικού, αλλά δεν είναι η 

πραγµατική αξία. To εγγενή ζήτηµα µε αυτό είναι ότι πρόκειται για έναν υπολογισµό ο 

οποίος µεταβάλλεται δεδοµένου ότι η εύλογη αξία της αγοράς αλλάζει συνεχώς. Τα άυλα 

στοιχεία του ενεργητικού και το IC αυξάνονται αποτελώντας την κύρια πηγή των 

εισοδηµάτων µιας εταιρείας (Kay, 2001 Nakamura, 2001). Η κύρια πηγή των εσόδων δεν θα 

πρέπει να υπολογίζεται ως µια παράγωγη τιµή. 

 3.2.2.γ) Μοντέλο το q του Τοbin (Tobin’ s q) 

 
Ο Tobin (1969) ανέπτυξε το q µοντέλο σε µια προσπάθεια να εµποδίσει τις 

προσπάθειες του λογιστή για τη χρήση διαφορετικών συντελεστών αποσβέσεων. Ο Tobin 

όρισε το q ως αγοραία αξία διαιρούµενη µε την αξία αντικατάστασης του ενεργητικού. Το 

µοντέλο αυτό είναι παρόµοιο µε το µοντέλο market-to-book value, διαφέροντας στο 

αντικαθιστώντας το κόστος αντικατάστασης µε την λογιστική του αξία. Αν q > 1, το 

περιουσιακό στοιχείο αξίζει περισσότερο από το κόστος αντικατάστασής του, αν q < 1 το 

περιουσιακό στοιχείο αξίζει λιγότερο από το κόστος αντικατάστασής του. Όταν εφαρµόζεται 

σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, η θεωρία είναι ότι αν q > 1 και  q είναι µεγαλύτερος από q 

µιας άλλης επιχείρησης, τότε η εταιρία έχει µεγαλύτερο IC. 

Υπάρχει κάποια διχογνωµία ότι το q µοντέλο του Tobin είναι καλύτερο από τον 

δείκτη market-to-book value, καθώς αντισταθµίζει την επίδραση της χρήσης διαφόρων 

πολιτικών αποσβέσεων (Bouteiller, 2002 Stewart, 1997). Ο Bouteiller ορίζει επίσης ότι η 

µέθοδος q υπόκειται στις ίδιες εξωγενείς µεταβλητές που επηρεάζουν την τιµή της αγοράς 

καθώς και τη µέθοδο market-to book value.. O Stewart (2003, p.295) υποστηρίζει ότι 

διατηρεί πολλές από τις ίδιες πλάνες όπως και το µοντέλο market-to book value αφού ο q 

συντελεστής επηρεάζεται από δυνάµεις πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας συνεπώς τόσο η 

λογιστική και  αγοραία αξία  συχνά υποεκτιµώνται.  
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Με σκοπό το µοντέλο Tobin’ s q να είναι ακριβές στη µέτρηση των άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων, το επιχείρηµα που πρέπει να δηµιουργηθεί είναι ότι η διαφορά 

µεταξύ της αγοραίας αξίας και της αξίας αντικατάστασης πρέπει να αποδίδεται σε άυλα 

στοιχεία ενεργητικού. ∆εδοµένου ότι υπάρχουν πολλοί εξωγενείς παράγοντες που η αξία της 

αγοράς επηρεάζετε και πολλοί διαφορετικοί τρόποι για την εκτίµηση της αξίας 

αντικατάστασης, αυτό δεν µπορεί να αποτελέσει µια έγκυρη υπόθεση. Επιπλέον, το q 

αναπτύχθηκε µε στόχο την ανάλυση της νοµισµατικής πολιτικής ως µια συνάρτηση 

συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων. Στο έργο του ο Tobin δείχνει πώς οι αποφάσεις τόσο στον 

ιδιωτικό τοµέα όσο και οι πολιτικές των κυβερνήσεων επηρεάζουν τη συνολική χρηµατική 

αξία. Χρησιµοποιώντας την q µεταβλητή για την αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 

της επιχείρησης παραβιάζετε αυτή η υπόθεση. Όπως ορίζεται, η µέθοδος q θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί ως µέτρο ενός κλάδου ή ως άυλη αξία του ενεργητικού µια χώρας, αλλά όχι 

ως µιας µεµονωµένης επιχείρησης. 

 

3.3 Εισοδηµατικά Μοντέλα 

 

Μοντέλα µε βάση το εισόδηµα επιδιώκουν την αξία άυλων στοιχείων του ενεργητικού 

από την άποψη των πιθανών µελλοντικών κερδών 

 

 

3.3.1 Μοντέλο Προστιθέµενης Οικονοµικής Αξίας (EVA) 
 

Αναπτύχθηκε από Stern Stewart & Co το 1997, το µοντέλο EVA αναδεικνύει την αξία 

ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου µε την αφαίρεση από το ληφθέν κεφάλαιο του κόστους 

κεφαλαίου που προέρχεται από τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους. Ένας από τους βασικούς 

σκοπούς του µοντέλου αυτού είναι ο στόχος της εταιρίας να µεγιστοποίηση την αξία των 

µετόχων της. Ενσωµατώνει αρχές της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής, των κεφαλαίων 

προϋπολογισµού, της µέτρηση των επιδόσεων, καθώς και στρατηγικό σχεδιασµό για να 

καταλήξουµε σε µια ενιαία χρηµατοπιστωτική µέτρηση που Stern Stewart & Co πιστεύει ότι 

είναι εύκολο για µη οικονοµικούς διευθυντές να κατανοήσουν. Από αυτή τη µέτρηση, οι 

διαχειριστές έχουν ένα κοινό σηµείο εκκίνησης για οικονοµικές συζητήσεις. Η απλότητα του 
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µοντέλου EVA είναι ότι οι διαχειριστές καταλαβαίνουν ότι υπάρχει µια χρέωση για τη χρήση 

πάγιων στοιχείων του ενεργητικού µιας εταιρείας.  

Το θέµα αυτό µε το µοντέλο είναι ότι οι µη οικονοµικοί διαχειριστές δεν µπορούν να 

καταλάβουν το «κόστος κεφαλαίου ». Επιπλέον, ενώ το «κόστος του κεφαλαίου» σαν έννοια 

θα µπορούσε να εξηγηθεί παρ’ όλα αυτά το κόστος του κεφαλαίου δεν παραµένει σταθερό. 

Ως εκ τούτου, ο αριθµός EVA υπόκειται σε αλλαγές, µε αποτέλεσµα να αναιρείτε το σταθερό 

κοινό αποτέλεσµα το οποίο η Stern Stewart & Co προσπαθούσε να επιτύχει. Το µοντέλο 

απαιτεί επίσης να επιλέξουµε ανάµεσα στην ακρίβεια και πολυπλοκότητα (Bontis, 1999). Το 

µοντέλο EVA επιτρέπει στους διαχειριστές να προσαρµόσουν την µεταβλητότητα των 

εισροών τους. Ωστόσο, καθώς ο αριθµός των προσαρµογών αυξάνεται, η πολυπλοκότητα του 

µοντέλου αυξάνει. Ενώ ο αριθµός που προκύπτει είναι πιο ακριβής, είναι συχνά υπερβολικά 

περίπλοκο για διαχειριστές να το κατανοήσουν. Άλλος ένας περιορισµός είναι η χρήση των 

λογιστικών αξιών. Λογιστικές αξίες αντικατοπτρίζουν ιστορικό κόστος, όχι τις τρέχουσες 

τιµές της αγοράς. Επιπλέον, η βασική προϋπόθεση ότι ο στόχος της εταιρίας είναι να 

µεγιστοποιήσει την αξία των µετόχων της µπορεί να είναι µια άκυρη υπόθεση. Τέλος, όπως 

σχεδιαστεί, το EVA δεν προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ως µοντέλο αποτίµησης των άϋλων 

περιουσιακών στοιχείων (Andriessen, 2004). Εφαρµογή αυτής της µεθόδου στα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία µπορούν να παρέχουν υποκατάστατα για την άυλη αξία του 

ενεργητικού, αλλά δεν παρέχουν την πραγµατική αξία. 

 

 

3.3.2 Μοντέλο Υπολογισµού Άυλης Αξίας (CIV) 
 

Αναπτύχθηκε από το NCI Έρευνας και Northwestern του Πανεπιστηµίου Kellogg 

School of Business, η µέθοδος αυτή βασίζεται στις µεθόδους που χρησιµοποιούνταν 

παραδοσιακά για την µέτρηση της αξίας εµπορικών σηµάτων. Τα Brands παρέχουν 

οικονοµικά οφέλη, όπως η δύναµη στη τιµή, την αφοσίωση των πελατών, τα κανάλια 

διανοµής, καθώς και την ικανότητα να λανσάρουν νέα προϊόντα τα οποία δίνουν στις 

επιχειρήσεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι αυτών που 

δεν έχουν αναγνωρισιµότητα βάση του σήµατός τους. Χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο 

καθαρής παρούσας αξίας, το CIV µετρά τα περίσσεια κεφάλαια της εταιρείας έναντι των 

ανταγωνιστών της. Ο Galbreath ισχυρίζεται ότι το CIV µοντέλο δεν µετρά την αξίας της 
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επιχείρησης στην αγορά, αλλά µέτρα την ικανότητα µιας εταιρείας µε τη χρήση των άυλων 

στοιχείων του ενεργητικού της να υπερέχει έναντι άλλων εταιρειών του κλάδου της. (2002).  

∆εδοµένου ότι το µοντέλο αυτό απαιτεί την κεφαλαιοποίηση των κερδών, το µοντέλο 

δεν λειτουργεί για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν κέρδος (Stewart, 2003). Για παράδειγµα, η 

Amazon.com δεν είχε αναφέρει κέρδη έως το 2003 ωστόσο, η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1994 

και έγινε δηµόσια γνωστή κατά το 1997. Η ∆ηµόσια Εγγραφή (IPO) ήταν στην τιµή των 

18,00 δολαρίων ανά µετοχή και έφτασε στα 54 εκατοµµύρια δολάρια (Galante και 

Kawamoto, 1997) παρ’ όλου που η Amazon.com δεν αναµενόταν να έχει κέρδος για τέσσερα 

χρόνια (Hof et al., 1998), οι επενδυτές εξακολουθούσαν να αναγνωρίζουν µια σηµαντική αξία 

για την επιχείρηση. 

Το µοντέλο αυτό είναι µια ισχυρή προσπάθεια να αποδώσουν οι άυλες αξίες του 

ενεργητικού µε τις ιδιαίτερες δυνατότητες γνώσης που κατέχει µια επιχείρηση. Ωστόσο, 

απαιτεί τον προσδιορισµό ενός οµίλου οµότιµων οργανισµών για να αξιολογηθούν οι 

επιδόσεις µεταξύ τους (Roos, 2003). Ανάλογα µε τη βιοµηχανία, ένας όµιλος µπορεί να είναι 

ή να µην είναι διαθέσιµος. Το µοντέλο απαιτεί επίσης την παραδοχή ότι η υπερβολική 

αύξηση και η βελτίωση της απόδοσης του οφείλεται αποκλειστικά στην άυλη αξία του 

ενεργητικού. Η CIV υπολογισµός µπορεί να µην είναι ακριβής, αυτό οφείλεται διότι µία 

εταιρεία µπορεί να προβεί σε επενδύσεις ενώ µια άλλη να παραµένει στατική (Bouteiller, 

2002). Το µοντέλο επίσης δεν θεωρεί τις  πολιτικές των εταιρειών για φόρους και αποσβέσεις 

ως ξεχωριστές, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν ανά πάσα στιγµή τα κέρδη  των 

επιχειρήσεων. Τέλος, το CIV µοντέλο αποδίδει την αύξηση των κερδών αποκλειστικά στα 

άυλα περιουσιακά στοιχεία. Το πρότυπο αγνοεί τα ενσώµατα στοιχεία που συµβάλλουν 

επίσης στις ασώµατες ακινητοποιήσεις και το πλεόνασµα των εσόδων. Για παράδειγµα, το 

ανθρώπινο δυναµικό είναι ενσώµατα πάγια στοιχεία, αλλά δηµιουργούν γνώση που είναι 

άυλη. Το κυριότερο πλεονέκτηµα του µοντέλου αυτού είναι ότι χρησιµοποιεί κοινή βάση 

δεδοµένων µε αποτέλεσµα να µπορούν να γίνουν συγκρίσεις µεταξύ των εταιρειών (Stewart, 

1997). 

 

3.3.3 Μοντέλο µε Βάση τα Κέρδη για την µέτρηση του Intellectual Capital 
 

Οι Mintz και Lev σχολίασαν ότι "µετά από αρκετές εκατοντάδες χρόνια  

διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος οι λογιστές ακόµα δεν αντιµετωπίζουν τα 

περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία γνώσης" (1999). Ανταποκρινόµενος σε αυτή 
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την παρωχηµένη προσέγγιση ο Lev ανέπτυξε τη µεθοδολογία των κερδών κεφαλαίου γνώσης 

(Knowledge Capital Earnings). Η πρώτη προϋπόθεση του Lev είναι ότι τίποτα δεν συνδέεται 

µε ενσώµατα ή χρηµατοπιστωτικά στοιχεία και πρέπει να συνδέεται µε τη γνώση και ως εκ 

τούτου των περιουσιακών στοιχείων της γνώσης. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι σε 

αντίθεση µε υλικά φυσικά και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

δεν µπορούν απλώς να µετρηθούν µε την άθροιση του ποσού που δαπανήθηκε για την 

απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού, εφόσον δεν υπάρχει συναλλαγή στην αγορά για τα 

συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι το µοντέλο όσο 

αναφορά την αγορά δεν είναι αποτελεσµατικό δεδοµένου ότι δεν υπάρχει αγορά για τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, µε εξαίρεση σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς. Το µοντέλο του 

Lev είναι παρόµοιo µε τη µεθοδολογία του CIV και προσπαθεί να διακρίνει την αξία των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων από τα κέρδη που παράγουν. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τη 

µέθοδο του CIV, το οποίο συγκρίνει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µιας εταιρίας µε ένα 

όµιλο οµότιµων εταιριών και τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων µε βάση το πόσο 

καλύτερη απόδοση έχουν ανάµεσα στον όµιλο, η µέθοδος του Lev από την πλευρά της 

κατανέµει τα κέρδη µεταξύ των προσοδοφόρων περιουσιακών στοιχείων.  

Το 1999, οι Lev και Mintz εφάρµοσαν αυτή τη µέθοδο σε 27 εταιρείες χηµικών 

προϊόντων και 20 φαρµακευτικές εταιρείες. Βρήκαν ότι το κεφάλαιο της γνώσης ποικίλλει 

µεταξύ των βιοµηχανιών και ότι το µέγεθος µιας επιχείρησης έχει επίπτωση επί του 

κεφαλαίου της γνώσης. Οι πιο µεγάλες εταιρείες κατέχουν περισσότερο ενεργητικό γνώσεις 

από τις µικρότερες και οι φαρµακευτικές εταιρείες έχουν περισσότερα κεφάλαια γνώσεις από 

εταιρείες χηµικών προϊόντων. Η µελέτη επαναλήφθηκε το επόµενο έτος, αλλά επεκτάθηκε σε 

18 βιοµηχανίες. Η διευρυµένη µελέτη εντόπισε επίσης τρεις κρίσιµους οδηγούς υπηρεσιών: 

«έρευνα και ανάπτυξη, διαφήµιση και κεφαλαιουχικές δαπάνες».  

Ο Gu µαζί µε τον Lev (2001), επικύρωσαν την µεθοδολογία αυτή συνδυάζοντας τα 

ετήσια αποθέµατα κερδών µε την ετήσια αύξηση των κερδών της εταιρίας µε οδηγό τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία σε µια περίοδο δέκα ετών (1989-1999). Ο Lev ορίζει ως οδηγούς 

άυλων περιουσιακών κερδών (intangible-driven earnings, IDE) τη συµβολή των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων στις επιδόσεις των επιχειρήσεων » (Lev και Gu, 2001). Βρήκαν ότι 

οι συσχετίσεις µεταξύ των αποδόσεων των µετοχών ήταν 11% και µεταξύ των αναφερόµενων 

ταµιακών ροών ή  κερδών ήταν 29%. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι οι συσχετίσεις µεταξύ 

των αποδόσεων και IDE βάσει των πωλήσεων ανάπτυξης ήταν 40%, και µεταξύ των 

αποδόσεων και IDE βάσει των προβλέψεων αναλυτών ήταν 53%.  
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Ενώ η µεθοδολογία Lev είναι ευρέως αποδεκτή από την κοινωνία της  διαχείρισης 

γνώσης, µερικές έρευνες πιστεύουν ότι έχει και τους περιορισµούς της. Ο Strassmann (2001) 

προειδοποιεί για το κύρος της, δεδοµένου ότι χρησιµοποιεί τις προβλέψεις των αναλυτών οι 

οποίες προβλέψεις για το µέλλον εµπεριέχουν αβεβαιότητα. Συχνά είναι ανακριβής και η 

χρήση τους για τον υπολογισµό των άυλων αξιών του ενεργητικού µπορεί να οδηγήσει σε 

ανακριβή ή και αντιφατικά αποτελέσµατα. Επιπλέον, ο Bouteiller (2002) διαπιστώνει ότι το 

µοντέλο δεν έχει προβεί σε προσαρµογή για τα έξοδα που δαπανώνται για την ανάπτυξη των 

περιουσιακών στοιχείων της γνώσης. Υποστηρίζει ότι ένα µοντέλο που βασίζεται στη 

µεθοδολογία Lev προσαρµόζει τα έξοδα και τους όρους ως εξής  «Προσαρµοσµένα 

Κανονικοποιηµένα Κέρδη και Προσαρµοσµένη Συνολική Αξία».  

Η µεθοδολογία Lev για τον υπολογισµό των κερδών γνώσεως χρησιµοποιεί την 

απόδοση των ενσώµατων και χρηµατοοικονοµικών πηγών. Ενώ οι αποδόσεις είναι ένας 

καλός δείκτης, δεν αποτελεί  την αξία της συµβολής των εν λόγω πόρων. Η µεθοδολογία 

επίσης συναθροίζει τα υλικά, οικονοµικά, και άυλα στοιχεία του ενεργητικού. Η συνάθροιση 

αυτών των αξιών δεν θεωρείτο η αξία των συνεργιών που δηµιουργήθηκε µεταξύ των τριών 

πόρων (Andriessen, 2004).  

Η πρώτη προϋπόθεση Lev είναι ότι δεν είναι λογικό ότι όσα δε συνδέονται µε τα 

φυσικά ή χρηµατοοικονοµικά στοιχεία πρέπει να αφορούν περιουσιακά στοιχεία της γνώσης. 

∆εν είναι δυνατόν τα πάντα σε έναν οργανισµό να οφείλονται είτε  στη γνώση, είτε στα 

φυσικά ή χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία όπως το µοντέλο του Lev υπαγορεύει 

 

 

3.3.4 Μοντέλο του Συντελεστή Προστιθέµενης Πνευµατικής Αξίας (Value Added 
Intellectual Capital-VAIC)  
 

Ο VAIC σχεδιάστηκε για να επιτρέπει την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την 

αποτελεσµατικότητα  δηµιουργίας αξίας των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 

εντός µιας εταιρείας (Pulic, 2000). Μετρά το βάθος και το εύρος της αποτελεσµατικότητας 

του διανοητικού κεφαλαίου (IC). Η παραδοχή αυτού του µέτρου είναι ότι ο τρόπος εργασία 

στη σύγχρονη οικονοµική συγκυρία είναι κατά πολύ διαφορετικός µε το τρόπο που 

ασκούνταν στην βιοµηχανική εποχή. Κατά τη διάρκεια της βιοµηχανικής εποχής, η 

παραγωγικότητα της εργασίας ήταν µια λειτουργία των µηχανηµάτων, εργαλείων, και των 

ωρών εργασίας. Ωστόσο, στη σύγχρονη εποχή, τα επίπεδα της παραγωγικότητας 
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καθορίζονται από τη γνώση που δεν µπορεί να µετριέται µε την παραγωγή και δηµοσίως 

υποστηρίζετε ότι πρέπει να µετράται µε την προστιθέµενη αξία στον οργανισµό.  

Η µέθοδος VAIC υπολογίζεται µε βάση τρία στοιχεία: «απασχολούµενο κεφάλαιο, το 

ανθρώπινο κεφάλαιο, και το δοµικό κεφάλαιο». Για κάθε συστατικό, υπολογίζετε το ποσό 

του στοιχείου που προσθέτει αξία στην εταιρεία. Τα τρία στοιχεία στη συνέχεια αθροίζονται 

για τη δηµιουργία του VAIC.  

Το όφελος του µοντέλου είναι ότι µπορεί να υπολογιστεί µε τη χρήση της κοινής 

βάσης δεδοµένων και εποµένως µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συγκρίνει µεταξύ τους τις 

επιχειρήσεις (Stewart, 2003, p.295). Επιπλέον, η µεθοδολογία είναι εύκολη να κατανοηθεί 

(Andriessen και Tissen, 2001). Ωστόσο, ορισµένοι ερευνητές εντόπισαν λάθος σε αυτό το 

µοντέλο. Υποστηρίζετε δηµοσίως ότι ο  συντελεστής ανθρώπινου δυναµικού δείχνει  την 

ποσότητα προστιθέµενη αξία που δηµιουργήθηκε από ένα δολάριο που δαπανάται για τους 

εργαζοµένους (pulic, 2000). Ο Stewart (2003) όµως διαφωνεί µε αυτό το σκεπτικό και 

αναφέρει ότι το ποσοστό της πληρωµής δεν είναι ένα µέτρο της επένδυσης, είναι ακριβώς το 

κόστος της εργασίας. Μπορεί επίσης να υποστηριχθεί ότι ένα δολάριο επένδυσης στο κόστος 

µισθοδοσίας µπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες πέρα από την αύξηση της 

προστιθέµενης αξίας. Τέτοια παραδείγµατα περιλαµβάνει η προσαρµογή στο κόστος 

διαβίωσης, η προσαρµογή στην αύξηση του µισθού ή του τόπου διαβίωσης . Κανένα από 

αυτά τα παραδείγµατα δεν προβλέπουν την αύξηση της προστιθέµενης αξίας για την εταιρεία, 

αλλά χρησιµοποιώντας ευρέως το µοντέλο, φαίνεται ότι υπάρχει αύξηση της προστιθέµενης 

αξίας. Ο Andriessen (2004) διατυπώνει πολλές κριτικές σε αυτό το µοντέλο. Ισχυρίζεται ότι 

δεν χωρίζει κατάλληλα τα έξοδα από τα περιουσιακά στοιχεία, χρησιµοποιώντας την έξοδα 

για εργασία ως παράδειγµα. Επίσης, παρατηρεί ότι ο στόχος της µεθοδολογίας είναι η 

µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του IC, ενώ η αποτελεσµατικότητα  δεν παρέχει 

πληροφορίες σχετικά µε τη συµβολή αυτών των τύπων του IC στη δηµιουργία αξίας. Στη 

συνέχεια ο Andriessen ισχυρίζεται ότι η αξία είναι ένα συνολικό µέτρο του διαρθρωτικού, 

ανθρώπινου και  πελατειακού κεφαλαίου, αλλά η VAIC δεν παρέχει µια µέθοδο για τον 

υπολογισµό των συνεργειών µεταξύ αυτών τριών συστατικών. 

Σε αντίθεση µε τις επικρίσεις αυτές, Pike και Roos (2004) πιστεύουν ότι η µέθοδος 

VAIC είναι µια  καλή µεθοδολογία, αλλά αναφέρουν ότι εξακολουθεί να αποτυγχάνει ως ένα 

σύστηµα µέτρησης που οφείλεται σε εσωτερικές δυσχέρειες 

µε τη διαφορετικότητα και την ανεξαρτησία της καθορισµένης πόρων. 
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3.4 Λοιπά Ποσοτικά Μοντέλα Μέτρησης  

 

Άλλα µοντέλα µέτρησης για την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων όρχησαν 

σιγά σιγά να αναδύονται. Οι Andriessen και Tiessen (2001), σε συνδυασµό µε την KPMG 

ανέπτυξαν την Value Explorer µέθοδο η οποία εξετάζει από που η άυλη αξία προέρχεται. Ο 

Sullivan (2000) ανέπτυξε την Intellectual Asset Valuation µέθοδο για να εκτιµήσει την αξία 

της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ακόµα άλλοι ερευνητές (Dr. Bontis 1996, Liu 2000) έχουν 

ανακαλύψει µεθόδους χρησιµοποιώντας τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας ως υποκατάστατα για το 

IC. Το µοντέλο αυτό λειτουργεί καλά σε κλάδους όπως η βιοτεχνολογίας, της χηµείας και της 

φαρµακευτικής, εφόσον τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας είναι διαδεδοµένες. ∆εν λειτουργεί για 

βιοµηχανίες όπως συµβουλευτικών υπηρεσιών και διοίκησης που είναι εντάσεως γνώσης και 

όχι ευρεσιτεχνίας.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (HRA) 

 

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα που αρχίζουν και καθιερώνονται παγκοσµίως αρχίζουν και 

παρέχουν την δυνατότητα µελλοντικά να εµφανισθούν και µη-παραδοσιακές µέθοδοι 

µέτρησης όπως είναι και η αξία ανθρώπινου δυναµικού χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα 

µέτρα. Στη συγκεκριµένη µελέτη περίπτωσης θα αναφερθούµε σε ιστορικά γεγονότα που 

βοήθησαν στην εξέλιξη της, θα αναλύσουµε την χρησιµότητα της στα κέντρα αποφάσεων 

ενός οργανισµού και τέλος θα επιχειρήσουµε την εφαρµογή ενός αριθµητικού υποδείγµατος. 

 

4.1 Γενικές Αρχές Και Ιστορικά Γεγονότα 

 

Έρευνα κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του HRA διεξήχθη στο Πανεπιστήµιο 

του Michigan από µια ερευνητική οµάδα, συµπεριλαµβανοµένης του  οργανωτικού 

ψυχολόγου Rensis Likert, ιδρυτή του Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας του 

Michigan και γνωστό για τη δουλειά του σχετικά µε τον τρόπο διοίκησης και θεωρία της 

διαχείρισης (Likert, 1961, 1967), του µέλους της κοινότητας Lee Brummet, και των 

υποψηφίων William C. Pyle και Eric Flamholtz. Η οµάδα εργάστηκε σε µια σειρά από 
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ερευνητικά προγράµµατα που αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη εννοιών και µεθόδων της 

λογιστικής που προορίζονταν για ανθρώπινους πόρους. Το αποτέλεσµα αυτής της έρευνας 

(Brummet, Flamholtz & Pyle, 1968) ήταν µια ολοκληρωµένη µελέτη που εκπροσωπούσε µία 

από τις πρώτες προσπάθειες που ασχολούνταν µε τη µέτρηση ανθρώπινων πόρων - και ήταν η 

αφορµή που ο όρος « Λογιστική Ανθρώπινου ∆υναµικού » χρησιµοποιήθηκε για πρώτη 

φορά. Οι Brummet, Flamholtz & Pyle (1968) δηµοσίευσαν επίσης ένα άλλο άρθρο στο οποίο 

αξιολογούσαν τον αντίκτυπο που το µοντέλο HRA µπορεί να έχει για τη διαχείριση 

(management). Ο Flamholtz στην διδακτορική διατριβή του (1969), πραγµατοποιεί µια 

διερευνητική µελέτη στον τοµέα του HRA, αναπτύσοντας µια θεωρία της αξίας ενός ατόµου 

σε έναν οργανισµό και πώς θα µπορούσε να µετρηθεί µε την βοήθεια του HRA. Οι Brummet, 

Flamholtz & Pyle (1969) επικεντρώθηκαν στον HRA ως εργαλείο για την ενίσχυση της 

διοικητικής αποτελεσµατικότητας στην αγορά, στην ανάπτυξη, στην διάθεση, στην 

συντήρηση, και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Το έργο του συγγραφέα, 

αποτέλεσε µία από τις πρώτες προσπάθειες για ανάπτυξη ενός συστήµατος λογιστικής για τις 

επενδύσεις των επιχειρήσεων και µελέτησε την εφαρµογή του HRA σε στην R.G. Barry 

Company, µια δηµόσια επιχειρηµατική επιχείρηση. 

Οι αρχικές εργασίες στην λογιστική ανθρώπινου δυναµικού έδωσαν έµπνευση για την 

επόµενη φάση της ανάπτυξη της µεθόδου και βασική ακαδηµαϊκή έρευνα ανέπτυξε 

καινούργια µοντέλα µέτρησης. Το ενδιαφέρον για την HRA ήταν εµφανής σε πολλές µελέτες 

που διεξήχθησαν από την ίδρυσή της, όπως σηµειώνεται διαχρονικά από τους Sackmann, 

Flamholtz & Bullen (1989), Flamholtz, Bullen & Hua (2002), και Flamholtz, Kannan-

Narasimhan & Bullen (2004). 

 

 

4.2 Λογιστική Ανθρώπινων Πόρων Και ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  

 
Τα τελευταία χρόνια, των Ηνωµένων Πολιτειών GAAP έχει κινηθεί προς την 

κατεύθυνση υιοθέτησης πιο πολύπλοκων µεθόδων µέτρησης στις οικονοµικές καταστάσεις 

σε σχέση µε την παραδοσιακή προσέγγιση του ιστορικού κόστους για τη µέτρηση του 

ενεργητικού, µε έµφαση στη µέτρηση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος καθώς και τους 

υπολογισµούς αξίας. Μελέτες από τους Luecke & Garceau (2001) δείχνουν ότι σε πολλές 
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περιπτώσεις η µέθοδος των αναµενόµενων ταµιακών ροών είναι καλύτερο εργαλείο µέτρησης 

από τις παραδοσιακές µεθόδους, και ότι CPAs µέθοδος πρέπει να χρησιµοποιείτε για την 

αναφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού λόγω της απουσίας του ειδικών συµβατικών 

ταµιακών ροών. Ορισµένα στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού τώρα εµφανίζονται στις 

εύλογες αξίες της αγοράς µε την ηµεροµηνία του ισολογισµού, καθώς και πολλά στοιχεία 

στον ισολογισµό τον µη κυκλοφορούντων είναι αποτιµώµενα στην παρούσα αξία των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Οι Campbell, Owens-Jackson, & 

Robinson (2008), σηµείωσαν ότι η εύλογη αξία, την οποία το SFAS No. 157 απαιτεί σε 

ορισµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αρχίζοντας από την χρήση τον Νοέµβριο του 

2007, προσπαθεί να υπολογίσει και να κοινοποιήσει την παρούσα αξία των µελλοντικών 

ταµειακών ροών που σχετίζονται µε ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση.  

Οι λογιστές έχουν γίνει περισσότερο εξοικειωµένοι µε πολύπλοκες µεθόδους 

επιµέτρησης, κάποιες παρόµοιες προσεγγίσεις λαµβάνουν µέρος στην επιµέτρηση και στην 

ανάπτυξη του HRA, φαίνεται λογικό ότι µη παραδοσιακές µέθοδοι µέτρησης του HRA 

µπορούν να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτές σε µελλοντικές οικονοµικές εκθέσεις. Επιπλέον 

υπήρξε αυξηµένο ενδιαφέρον για τη λογιστική των άϋλων περιουσιακών στοιχείων στον 

τοµέα των χρηµατοπιστωτικών εκθέσεων τόσο από το Συµβούλιο Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όπως 

σηµειώνεται από τους Flamholtz, Bullen & Hoa (2002), από τότε που οι ανθρώπινοι πόροι 

αποτελούν πρωταρχικό συστατικό ενός  άυλου στοιχείου, αναθερµάνθηκε το ενδιαφέρον για 

την µέτρηση του HRA από την οικονοµική λογιστική προοπτική. 

Από το 2001, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) έχει αναπτύξει 

και δηµοσιοποιήσει τα IFRS (International Financial Reports Standards, 2009). Πριν από το 

2001, τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IASC) εξέδωσαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(∆ΛΠ), τα οποία υιοθετήθηκαν αρχικά από το IASB όταν αντικατέστησαν τα IASC. Ενώ τα 

∆.Π.Χ.Π. δεν έχουν σήµερα το πρότυπα που απαιτεί το HRA, θα µπορούσε να υποστηριχθεί 

ότι κινούνται πιο κοντά στην παροχή περισσότερων ευέλικτων προσεγγίσεων στο θέµα των 

µετρήσεων της λογιστικής και της υποβολής εκθέσεων. Για παράδειγµα, το διεθνές πρότυπο 

∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία και το ∆ΠΧΠ 3 για Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων 

επιτρέπουν την αναγνώριση της άυλης υπεραξίας ενεργητικού, γεγονός που δείχνει µια 

προθυµία να καταστεί δυνατή η αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων που δεν είναι 

παραδοσιακά υλικά στοιχεία ενεργητικού, όπως οι ανθρώπινοι πόροι. Η αποτίµηση της αξίας 

της υπεραξίας συχνά συνεπάγεται πολύπλοκες εκτιµήσεις των εύλογων αξιών, καθώς και 



 

 

 

 

47 

περιοδικές επαναξιολογήσεις ώστε να καθοριστεί εάν οι εύλογες αξίες έχουν εξασθενήσει. 

Αυτές οι µετρήσεις της υπεραξίας είναι πιο δύσκολες και απαιτητικές και άλλες εύλογες αξίες 

είναι παρόµοιες µε µερικές από τις προκλήσεις που καταγράφονται στο παρελθόν σε σχέση 

µε τη µέτρηση των ανθρωπίνων πόρων, ιδιαίτερα κατά τη χρήση της προσέγγισης της αξία 

του HRA. Έτσι, η τάση στη λογιστική προς την εύλογη αξία τα τελευταία χρόνια τόσο για τα 

U.S.GAAP καθώς και για τα διεθνή πρότυπα δείχνουν µια πιο σύνθετη προσέγγιση για τη 

µέτρηση των περιουσιακών στοιχείων, υλικών και άυλων. Αυτό θα µπορούσε να 

υποδουλώσει µια προθυµία να αναγνωριστεί η ανάγκη και να εξεταστεί η µέτρηση και η 

χρήση του HRA στο µέλλον ως εξωτερική χρηµατοοικονοµική πληροφόρησης. 

 

4.3 Η Λογιστική Ανθρωπίνων Πόρων Και Ο Ρόλος Της Στις ∆ιοικητικές 

Αναφορές Και Λήψεις Αποφάσεων 

 

Επιπλέον εκτός από την εξωτερική οικονοµική πληροφόρηση, η HRA µπορεί να είναι 

χρήσιµη ως εργαλείο διοίκησης για την ενίσχυση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων που θα 

ωφελήσουν µακροπρόθεσµα τους στρατηγικούς στόχους και την κερδοφορία της εταιρείας. 

Σε αντίθεση µε τις εξωτερικές αναφορές , οι διοικητικές  δεν απαιτούν την εφαρµογή 

αυστηρού συνόλου των GAAP σε συγκεκριµένες οικονοµικές καταστάσεις για να είναι σε 

αποδεκτή µορφή για το κοινό (Bullen, 2007). Ωστόσο, ακόµη και αν το ανθρώπινο 

ενεργητικό δεν απεικονίζεται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις, η HRA µπορεί 

να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην εσωτερική διοικητική λήψη αποφάσεων, και η 

µέτρηση της λογιστικής ανθρώπινου δυναµικού  µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να δείξει ότι 

οι επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους µιας εταιρείας µπορούν να οδηγήσουν σε 

µακροπρόθεσµο κέρδος για την εταιρεία (Bullen, 2007).  

Όταν οι managers περάσουν από τη διαδικασία της µέτρησης του HRA µπορούν να 

υπολογίζουν το ανθρώπινο δυναµικό ως περιουσιακό στοιχείο παγίου κεφαλαίου και είναι πιο 

πιθανό να πάρουν αποφάσεις αντιµετωπίζοντας τους εργαζόµενους της εταιρείας ως 

µακροπρόθεσµες επενδύσεις της. Ο Flamholtz (1979) περιγράφει το παράδειγµα της HRA 

από την άποψη των «ψυχο-τεχνικών συστηµάτων» (PTS) προσεγγίζοντας την οργανωσιακή 

µέτρηση. Σύµφωνα µε την προσέγγιση PTS, οι δύο λειτουργίες της µέτρησης είναι οι εξής: 1) 

λειτουργίες διαδικασίας στη διαδικασία της µέτρησης και 2) αριθµητικές πληροφορίες από 

τους αριθµούς τους. Ενώ ένας ρόλος του HRA είναι η παροχή αριθµητικών µέτρων, ακόµη 

πιο σηµαντικός ρόλος είναι η ίδια η διαδικασία της µέτρησης. Η διαδικασία µέτρησης του 



 

 

 

 

48 

HRA ως διττή λειτουργία προσπαθεί να αυξήσει την αναγνώριση ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο 

είναι υψίστης σηµασίας για την βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη παραγωγικότητα και 

την ανάπτυξη του οργανισµού. Όταν οι managers περάσουν από τη διαδικασία της µέτρησης 

του ανθρώπινου δυναµικού, είναι πιο πιθανό να επικεντρωθούν στην ανθρώπινη πλευρά του 

οργανισµού και είναι πιο πιθανό να εξετάσουν το ενδεχόµενο του ανθρώπινου δυναµικού ως 

πολύτιµου οργανωτικού πόρου ο οποίος θα πρέπει να διοικηθεί ως τέτοιος (Bullen, 2007). 

Για παράδειγµα, σε µια πιθανή απόφαση απόλυσης, µε τη χρήση της µέτρησης HRA 

εκτός από τα παραδοσιακά µέτρα µόνο της λογιστική, η διοίκηση είναι πιο πιθανό να δει το 

κρυφό κόστος του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας και τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις 

στο ανθρώπινο ενεργητικό. Αυτό συµβαίνει επειδή η HRA παρακολουθεί το ανθρώπινο 

δυναµικό ως περιουσιακό στοιχείο ή επένδυση, η οποία πρέπει να διατηρηθεί για 

µακροπρόθεσµη παραγωγικότητα (Bullen). Απολύσεις µπορούν να επηρεάσουν τα 

µελλοντικά µακροπρόθεσµα κέρδη από τις απώλειες παραγωγικότητας, το κόστος των 

επαναπροσλήψεων και την επανεκπαίδευση όταν παρέχεται από την επιχείρηση, καθώς και 

το κόστος του χαµηλότερου ηθικού του υφιστάµενου εργατικού δυναµικού. Αν η διοίκηση 

ποσοτικοποιήσει τα πραγµατικά έξοδα απολύσεων τότε ίσως µπορεί να ισχυριστεί ότι οι 

απολύσεις δεν είναι ενδεδειγµένος τρόπος για την µείωση του κόστους και την ενισχύσει των 

βραχυπρόθεσµων κερδών εις βάρος της µακροχρόνιας παραγωγικότητας και κερδών (Bullen).  

Οι Flamholtz, Bullen & Hua (2003) χρησιµοποίησαν την µέθοδο της HRA ως της 

αναµενόµενης ρευστοποιήσιµης αξίας, και διαπίστωσαν ότι η συµµετοχή των εργαζοµένων 

σε ένα πρόγραµµα ανάπτυξης της διαχείρισης αύξησε την αξία των ατόµων για την 

επιχείρηση. Επιπλέον, σηµειώνουν οι συγγραφείς στην έρευνα τους ότι η λογιστική 

ανθρώπινου δυναµικού (HRA)  αναβαθµίζουν  την διοίκηση σε ανώτερο επίπεδο µαζί µε ένα 

εναλλακτικό λογιστικό σύστηµα για τη µέτρηση του κόστους και της αξίας των εργαζοµένων 

µέσα σε έναν οργανισµό. Έτσι η HRA εκπροσωπεί  µαζί ένα παράδειγµα και ένα τρόπο 

παρακολούθησης των αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναµικό καθώς επίσης αποτελεί µια 

δέσµη µέτρων για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων τις  διαχείρισης των ανθρώπινων 

πόρων σύµφωνα µε το κόστος και την αξία των ανθρώπων ως ενεργητικού ενός οργανισµού. 

Οι Davidove & Schroeder (1992) δείχνουν ότι πάρα πολύ ηγέτες επιχειρήσεων δεν 

έχουν γενικά καταλήξει σε έναν ορισµό ή µια λογιστική διαδικασία για την επαγγελµατική 

εκπαίδευση, και σηµειώνουν ότι ένα χαµηλότερο επίπεδο επενδύσεων για επαγγελµατική 

εκπαίδευση δεν είναι αυτοµάτως καλύτερο για µια συνολική απόδοση της επένδυσης. Οι 

συγγραφείς προτείνουν ότι αν και πολλοί ηγέτες του επιχειρηµατικού κόσµου θεωρούν την 
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κατάρτιση ως γενικό έξοδο, πλήρεις  αξιολογήσεις του ROI στον τοµέα της εκπαίδευσης 

µπορούν να πείσουν τις επιχειρήσεις να την δουν ως συνεργάτη για τη δηµιουργία 

περιουσιακών στοιχείων ζωτικής σηµασίας για την οργανωτική επιτυχία. 

Άλλοι συγγραφείς έχουν εκφράσει παρόµοιες απόψεις αναφερόµενοι στα οφέλη από 

την HRA και την διαδικασία µέτρησης του ανθρώπινου δυναµικού. Για παράδειγµα οι 

Johanson & Mabon (1998) δείχνουν ότι εκφράζοντας τους ανθρώπινους πόρους σε 

οικονοµικούς όρους ή και σε όρους κόστους-ωφέλειας είναι πιο αποτελεσµατική από τη 

χρήση απλών λογιστικών πληροφοριών ή δεδοµένων. Επειδή η κλασική λειτουργία της 

λογιστικής είναι ο προσδιορισµός της αξίας της οικονοµικής δραστηριότητας, εκτελώντας 

ανάλυση µε σκληρούς αριθµούς, όπως αναλύσεις κόστους-οφέλους µας βοηθά να 

καθορίσουµε πώς οι πόροι πρέπει να χρησιµοποιούνται από τους ανθρώπινους πόρους για τις 

διάφορες παρεµβάσεις. Οι Toulson & Dewe (2004) διεξήγαγαν µια µελέτη χρησιµοποιώντας 

την ανάλυση στοιχείων και βρήκαν δύο λόγους για τους οποίους η µέτρηση των ανθρώπινων 

πόρων είναι σηµαντική. Ο πρώτος είναι ότι η µέτρηση αντανακλά τη στρατηγική και την 

ανταγωνιστική σηµασία των ανθρώπινων πόρων, και ο δεύτερος δείχνει ότι για να κερδίσει 

την αξιοπιστία, το ανθρώπινο δυναµικό πρέπει να εκφράζεται σε οικονοµικούς όρους. Οι 

McKenzie & Melling (2001) δείχνουν ότι, αν εφαρµοστεί σωστά ο σχεδιασµός ανθρώπινου 

κεφαλαίου και η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού τότε θα αποτελέσουν βασική 

κινητήρια δύναµη της διοικητικής στρατηγικής διασφαλίζοντας τους καλύτερους πόρους που 

κινητοποιούνται για κάθε εσωτερική διαδικασία. Επίσης δείχνουν ότι πολύ συχνά οι 

επιχειρήσεις αρχικά αφοσιώνονται εξ’ ολοκλήρου στην εκπλήρωση του χρηµατοοικονοµικού 

προϋπολογισµού χωρίς να εξετάσουν της επίδρασης της µείωσης του κόστους που θα έχει 

πάνω στην στρατηγική τους, και σηµειώνουν ότι οι οικονοµικοί δείκτες είναι δείκτες 

υποδεέστεροι φανερώνοντας  το που µια επιχείρηση ήταν και δεν θα πρέπει να 

αντικαταστήσουν τους ηγετικούς δείκτες, όπου αντικατοπτρίζουν το που µια εταιρεία 

πρόκειται να πάει στο µέλλον. Πέραν του management οι ηγεσίες θα πρέπει να εστιάσουν την 

προσοχή τους στους ηγετικούς δείκτες που οδηγούν σε επιτυχηµένες οικονοµικές πρακτικές, 

και αυτό µέσω της κατάρτισης προϋπολογισµού δεξιοτήτων βάσει του οποίου κάθε πλάνη 

που µπορεί να δηµιουργηθεί από την µονοµερή εστίαση σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  

µπορεί να αποφευχθεί.  

Ο Moore (2007) πρότεινε ότι η αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου θα πρέπει να 

λαµβάνεται περισσότερο υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την απόκτηση και τη 

διάθεση του εργατικού δυναµικού, και σηµειώνει ότι οι λογιστικές πρακτικές που 
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εφαρµόζονται σήµερα από τις εταιρείες µπορεί να έχουν µια αδικαιολόγητη επιρροή στην 

καθοδήγηση  στρατηγικών αποφάσεων των εταιρειών. Ο Moore επισηµαίνει ότι υπάρχουν 

παραλληλισµοί ανάµεσα στη διαδικασία της απόκτησης ενός υπαλλήλου (ένα ανθρώπινου 

κεφαλαίου) και της απόκτηση ενός πάγιου στοιχείου ενεργητικού. Ωστόσο, ενώ οι 

περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των εργαζοµένων της, δεν σκέφτονται 

την απόκτηση ή διάθεση περιουσιακών στοιχείων του ανθρώπινου κεφαλαίου µε τον ίδιο 

τρόπο ή µε το ίδιο ή στοχαστικό προγραµµατισµό στρατηγικής σκέψης, όπως κάνουν για την 

ακίνητη περιουσία. 

 

4.4 Μοντέλα Μέτρησης Της Λογιστικής Ανθρώπινου ∆υναµικού (HRA) 

 

Η Λογιστική Ανθρώπινου ∆υναµικού µπορεί να µετρηθεί από την άποψη του κόστους 

των ανθρώπινων πόρων ή από την άποψη της αξίας των ανθρώπινων πόρων. Σύµφωνα µε το 

µοντέλο του Flamholtz για την επιµέτρηση του αρχικού κόστους του ανθρώπινου δυναµικού 

(1973, 1999), το κόστος των ανθρωπίνων πόρων µπορεί να εξηγηθεί από την άποψη των δύο 

µεγάλων κατηγοριών του κόστους της απόκτησης και της µάθησης. Το κόστος κτήσης 

περιλαµβάνει το άµεσο κόστος της απόκτησης, της επιλογής, της πρόσληψη και της 

τοποθέτησης ενώ το έµµεσο κόστος από την προώθηση ή την πρόσληψη από το εσωτερικό 

της επιχείρησης. Οι δαπάνες µάθησης περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος της επίσηµης 

κατάρτισης και της εκπαίδευσης κατά την διάρκεια της εργασίας. Σε ένα σύστηµα λογιστικής 

ανθρώπινων πόρων, οι δαπάνες αυτές αναφέρονται σε λογαριασµούς περιουσιακών στοιχείων 

µε µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και όχι ως έξοδα.  

Ο Flamholtz (1999) σηµειώνει ότι η έννοια της ανθρώπινης αξίας των πόρων 

προέρχεται από τη γενική οικονοµική θεωρία της αξίας, και όπως όλοι οι πόροι έτσι και οι 

άνθρωποι έχουν αξία επειδή είναι δυνατόν να αποφέρουν µελλοντικές  υπηρεσίες. Σύµφωνα 

µε τον Flamholtz  η αξία ενός ατόµου σε έναν οργανισµό µπορεί να οριστεί ως η παρούσα 

αξία των µελλοντικών υπηρεσιών που το άτοµο αναµένεται να παράσχει για το χρονικό 

διάστηµα που αναµένεται να παραµείνει στον οργανισµό. Το στοχαστικό µοντέλο 

αποτίµησης Rewards, που αναπτύχθηκε αρχικά από τον Flamholtz (1971) για την ανθρώπινη 

αποτίµηση των πόρων, και διευκρινίζεται περαιτέρω από τον ίδιο το 1999, είναι µια 

διαδικασία πέντε βηµάτων που αρχίζει µε τον ορισµό των διαφόρων υπηρεσιών ή οργανικών 

θέσεων που ένα άτοµο µπορεί να καταλάβει µέσα σε µια επιχείρηση. Το επόµενο βήµα είναι 

να προσδιοριστεί η αξία της κάθε κατάστασης µέσα στην επιχείρηση, η αξία των υπηρεσιών 



 

 

 

 

51 

η οποία µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας διάφορες µεθόδους, όπως µε τη µέθοδο της 

τιµής και ποσότητας ή µε τη µέθοδο του εισοδήµατος. Στη συνέχεια υπολογίζεται ο 

αναµενόµενος χρόνος της θητείας ή η αναµενόµενη ζωή υπηρεσιών ενός εργαζοµένου στην 

επιχείρηση υπολογίζοντας παράλληλα και την πιθανότητα  το άτοµο να φύγει από την 

επιχείρηση ή την πιθανότητα να βρεθεί κάποιο άτοµο να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 

ποικίλες καταστάσεις συγκεκριµένη φορές στο µέλλον και να προέρχεται από τα αρχειακά 

δεδοµένα. Στη συνέχεια οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές από το άτοµο που τις 

παράγει εµφανίζονται φθίνουσες, προκειµένου να καθοριστεί η παρούσα αξία τους. Σύµφωνα 

µε τον Flamholtz (1999), υπάρχει µια διπλή άποψη για την αξία ενός ατόµου. Κατ 'αρχάς, η 

αναµενόµενη αξία του ατόµου είναι το ποσό που ο οργανισµός θα µπορούσε ενδεχοµένως να 

πραγµατοποιήσει από τις υπηρεσίες του αν το άτοµο διατηρεί την οργανωτική συµµετοχή 

κατά την περίοδο εργασίας του ή τον παραγωγικό κύκλο ζωής του. ∆εύτερον η αναµενόµενη 

ρευστοποιήσιµη αξία του ατόµου είναι το ποσό που αναµένεται να προκύψει λαµβάνοντας 

υπόψη των κύκλο εργασιών του ατόµου. 

Χρησιµοποιώντας το µοντέλο του Flamholtz, οι Flamholtz, Bullen & Hua (2003) 

έδειξαν µια πρακτική µέθοδος για τον υπολογισµό του ROI για την ανάπτυξη του 

management  και έδειξαν τις στοιχειώδεις ταµειακές ροές που ένας οργανισµός θα λάβει 

λόγω της επένδυσης του στην ανάπτυξη του management. Το άρθρο κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η χρήση του HRA ως εργαλείο για τη µέτρηση της αξίας της ανάπτυξης του 

management ενισχύει όχι µόνο την αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και την αξία της 

λογιστικής διαχείρισης.  

Παρόµοιο µε το µοντέλο του Flamholtz, ένα άλλο νεότερο µοντέλο µέτρησης των 

ανθρώπινων πόρων υπολογίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο µε την παρούσα αξία των 

µελλοντικών κερδών ενός ατόµου (Lev & Schwartz, (1971). Ο Dobija (1998) προτείνει ένα 

εναλλακτικό µοντέλο για την κεφαλαιοποίηση, όπου το ποσοστό της κεφαλαιοποίησης 

προσδιορίζεται µέσω τις φυσικές και των κοινωνικές συνθήκες του περιβάλλοντος. 

Χρησιµοποιώντας µια προσέγγιση σύνθετων τόκων, η µέθοδος αυτή λαµβάνει υπόψη της 

τρεις παράγοντες για την αποτίµηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που ενσωµατώνονται σε ένα 

πρόσωπο. Σε αυτά περιλαµβάνονται η κεφαλαιοποιηµένη αξία του κόστους ζωής, η 

κεφαλαιοποιηµένη αξία του κόστους της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, και η αξία που 

αποκτούν τα άτοµα µέσα από την εµπειρία. Εναλλακτικά, ο Turner (1996) αναφέρεται στο 

πλαίσιο που είχε εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και συνέστησε 

τη χρήση της παρούσας αξίας της προστιθέµενης αξίας από την επιχείρηση, και µετρά τα 
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περιουσιακά στοιχεία µε την χρήση τεσσάρων µεθόδων όπου είναι του ιστορικού κόστους, το 

τρέχον κόστος, της ρευστοποιήσιµης αξία και παρούσα αξία. Ο Cascio (1998) πρότεινε µια 

µέθοδο για τη µέτρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου µε βάση τους δείκτες του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, της καινοτοµίας, τη στάση των εργαζοµένων και την απογραφή των γνώσεων των 

εργαζοµένων. Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο , η καινοτοµία αποτελεί ένα ασφάλιστρο και για 

αυτό το λόγο χρειάζεται να µετρηθεί, για παράδειγµα µε τη σύγκριση του περιθωρίου µεικτού 

κέρδους από νέα προϊόντα µε τα περιθώρια κέρδους από τα παλαιά προϊόντα. Το υψηλό 

επίπεδο των εργαζοµένων εγγυάται την ικανοποίηση των πελατών και η διατήρηση της 

αποτελούν σηµαντικό δείκτη του ανθρώπινου κεφαλαίου και για το λόγο αυτό πρέπει να 

µετρηθεί, καθώς σηµαντική είναι και η µέτρηση της θητείας, του κύκλου εργασιών, της 

εµπειρία και του επιπέδου µάθησης του εργατικού δυναµικού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

Αρχικά θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µια οριοθέτηση του στοχαστικού 

υποδείγµατος που επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί. Παρά το γεγονός ότι οι όροι του κόστους 

αντικατάστασης και της οικονοµικής αξίας θεωρητικά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 

εναλλακτικά στην πράξη, πιθανόν να εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήµατα µέτρησης 

αυτής της αξίας. Η αποτίµηση του περιουσιακού στοιχείου, ειδικότερα, στην περίπτωσή µας 

του Ανθρώπινου ∆υναµικού ως µονάδα, απαιτεί ένα σχέδιο δράσης που περιέχει, πρώτον τον 

καθορισµό της χρονικής διάρκειας της αποτίµησης και, δεύτερον, την εκτίµηση των 

αναµενόµενων µελλοντικών υπηρεσιών που θα παράσχει ο εργαζόµενος αυτός στην 

επιχείρηση. Ο τελικός στόχος είναι η εκτίµηση των υπηρεσιών αυτών σε νοµισµατικές 

µονάδες ισοδύναµης αξίας. 

Πιο συγκεκριµένα, θα χρησιµοποιήσουµε ένα υπόδειγµα κόστους αντικατάστασης για 

µεµονωµένο εργαζόµενο, που ακολουθεί στο σχέδιο δράσης του στοχαστικές διαδικασίες. 

Γενικότερα στοχαστικές ονοµάζονται εκείνες οι διαδικασίες που εξέλιξη τους δεν είναι 

γνωστή µε βεβαιότητα, αλλά συνυπάρχουν διάφορες τυχαίες µεταβλητές, οι οποίες 

µεταφέρουν την αβεβαιότητα σε πρόβληµα. Για παράδειγµα, στην προσωπική ζωή του 

καθένα υπάρχουν πολλές τυχαίες µεταβλητές, όµως προγραµµατίζονται ακόµα και σε πολύ 
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µεγάλη ηλικία, ξεχνώντας τη σηµαντικότερη τυχαία µεταβλητή, δηλαδή εκείνη που εκφράζει 

το χρόνο ζωής µας. 

 

5.1 Το Στοχαστικό Πρόβληµα Αντικατάστασης Προσωπικού 

 

Υποθέτουµε ότι στην επιχείρηση ‘Χ’ απασχολείτε ο εργαζόµενος ‘Ε’ και η επιχείρηση 

επιθυµεί να απασχολεί ένα παρόµοιο εργαζόµενο για Τα χρονικές στιγµές. 

Έστω ότι µας δίνονται τα παρακάτω δεδοµένα: 

α (t)  Κόστος αντικατάστασης ενός εργαζοµένου που έχει προϋπηρεσία t µε ένα          

νεοπροσληφθέντα εργαζόµενο, δεδοµένου ότι ο εργαζόµενος που ήδη απασχολείτε στην 

επιχείρηση είναι υγιείς ψυχικά και σωµατικά και εργάζεται κανονικά και ανελλιπώς. 

β (t)   Κόστος αντικατάστασης ενός εργαζοµένου που έχει προϋπηρεσία t µε ένα 

νεοπροσληφθέντα εργαζόµενο, δεδοµένου ότι ο εργαζόµενος που ήδη απασχολείτε στην 

επιχείρηση δεν είναι υγιής ψυχικά και σωµατικά και είναι εκτός εργασίας. 

p (t, x)  Η πιθανότητα ένας εργαζόµενος που έχει προϋπηρεσία t να έχει κόστος (χ) στη 

διάρκεια του χρόνου (χ= 0, 1, 2, ….Χ). Το κόστος του εργαζοµένου για την επιχείρηση 

συνιστούν οι µισθοί, οι υπερωρίες, τα πριµ, οι πρόσθετες παροχές κλπ. 

q (t)  Η πιθανότητα ένας εργαζόµενος που έχει προϋπηρεσία t, και ενώ παρέχει κανονικά τις 

υπηρεσίες του στην αρχή του χρόνου, να µη παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες στην επιχείρηση που 

απασχολείτε στο τέλος του χρόνου. 

π1 (t)  Η τιµή την οποία προτίθεται να καταβάλει η επιχείρηση για την 

επαναδιαπραγµάτευση των νέων όρων συµβολαίου, αφορά τα στελέχη επιχειρήσεων, στο 

τέλος του χρόνου Τ, όταν αυτά έχουν προϋπηρεσία t, δεδοµένου ότι ο εργαζόµενος είναι 

υγιής ψυχικά και σωµατικά και εργάζεται κανονικά και ανελλιπώς. Ειδικότερα στον αθλητικό 

χώρο, στο τέλος του συµβολαίου του συγκεκριµένου αθλητή, η τιµή που προτίθεται να 

καταβάλει η ποδοσφαιρική ανώνυµη εταιρία στον ποδοσφαιριστή και που δεν είναι άλλη από 

την αξία της µεταγραφής του. 

π2 (t)  Η τιµή την οποία προτίθεται να καταβάλει η επιχείρηση στο στέλεχος της επιχείρησης, 

στο τέλος του χρόνου Τ, όταν έχει προϋπηρεσία t, ενώ δεν είναι υγιής ψυχικά και σωµατικά 

και είναι εκτός εργασίας. Η τιµή αυτή θα µπορούσε να είναι ίση µε την αποζηµίωση 

απόλυσης, που προβλέπεται στο συµβόλαιο του στελέχους, ενώ για τον τραυµατία 
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ποδοσφαιριστή, που βρίσκεται εκτός αγωνιστικότητας, αφορά την τιµή πώλησης του σε άλλη 

ποδοσφαιρική ανώνυµη εταιρία. 

Α  Η τιµή προσέλκυσης (αγοράς) ενός νεοπροσλαµβανόµενου εργαζοµένου από την 

επιχείρηση. Στην τιµή αυτή θα µπορούσε να συµπεριληφθεί το κόστος των εξής ενεργειών 

της επιχείρησης: προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας, δηµιουργία διαγωνισµών και 

συνεντεύξεων, πρόσληψη, επιλογή, συνολικά γνωστό ως κόστος πρόσληψης, επιπρόσθετα 

και το κόστος προσανατολισµού. 

y (t) Το κόστος επιµόρφωσης ή επαναδραστηριοποίησης του στελέχους ή ανάρρωσης του 

αθλητή, όταν αυτός έχει προϋπηρεσία t. 

 

Τ = τέλος περιόδου – συµβολαίου, ανάρρωσης, σύνταξης. 

τ = αρχή της παρατήρησης, δηλαδή σηµείο λήψης απόφασης. 

 

Έχοντας τα παρακάτω δεδοµένα θα µπορούσαµε να ορίσουµε ως βέλτιστη συνάρτηση 

την εξής: 

f (t, τ) Είναι το ελάχιστο αναµενόµενο κόστος του εργαζοµένου απο τον χρόνο τ µέχρι Τ 

(τέλος συµβολαίου, τέλος ανάρρωσης, τέλος συνταξιοδότησης), δεδοµένου ότι στο χρόνο τ 

έχουµε ένα εργαζόµενο που έχει προϋπηρεσία t και βρίσκεται εν ενεργεία. 

Για το επόµενο στάδιο είναι απαραίτητο να βρούµε την επαναληπτική σχέση, µε τη 

χρήση της οποίας θα µπορούσαµε να προσδιορίσουµε την f(t,τ). Είναι προφανές ότι στο τέλος 

κάθε χρόνου ή στην αρχή του επόµενου πρέπει να ληφθεί η απόφαση αν θα αντικατασταθεί ο 

συγκεκριµένος εργαζόµενος ή όχι. Επειδή το κριτήριο επιλογής µας είναι το κόστος, θα 

πρέπει να το υπολογίσουµε και για τις δύο αποφάσεις. 

 

- Αναµενόµενο κόστος καινούργιου εργαζόµενου 

 

Η απόφαση της απόκτησης ενός καινούργιου εργαζοµένου την χρονική στιγµή τ έχει 

το παρακάτω αναµενόµενο κόστος που περιγράφεται: 

Κόστος προσέλκυσης (-) µείον κόστος αντικατάστασης (+) συν το χ
Σχ-ο (κόστος χ) (·) 

επι την πιθανότητα να εµφανιστεί το κόστος χ την πρώτη χρονική περίοδο (+) συν την 

πιθανότητα να µη παρέχει τις υπηρεσείες του µετά από 1 χρονική µονάδα (*) επί το 

αντίστοιχο ελάχιστο κόστος µεταξύ αντικατάστασης και αποκατάστασης (+) συν την 
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Απόκτηση 

Καινούργιου 

Εργαζοµένου 

Εκτός εργασίας 

Στο τέλος της 

χρονιάς 

   Προσθέτω 

1ον Κόστος της 1ης χρονικής   

περιόδου 

2ον Κόστος από τ+1 µέχρι Τ. 

        Προσθέτω 

1ον Κόστος της 1ης χρονικής περιόδου 

2ον Ελάχιστο κόστος µεταξύ αντικατάστασης και αποκατάστασης   του 

καινούργιου εργαζοµένου 

πιθανότητα να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες µετά από 1 χρονική µονάδα (*) επί το κόστος που 

θα έχει από εκείνη τη χρονική στιγµή και µέχρι το τέλος όλης της χρονικής διάρκειας. 

∆ιαγραµµατικά θα µπορούσε να απεικονισθεί η σχετική απόφαση της απόκτησης ενός 

καινούργιου εργαζοµένου όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 

                  

                                                      

                                                 ΟΧΙ 

 

 

 

 ΝΑΙ 

   

 

                                                 ΟΧΙ 

                                                  

                                                    

              ΝΑΙ 

  

                                                 

 

 

 

 

Το αναµενόµενο κόστος που αφορά ένα νεοπροσλαµβανόµενο εργαζόµενο, όπως 

περιγράφηκε και απεικονίσθηκε διαγραµµατικά, παρουσιάζεται ως εξής: 

 

Α – α(t) +  Σ  xp(0,x) + q(0)  min { A – β(1) + f(0, τ+1), γ(1) + f(1, τ+1)} + {1-q(0)} f 

(1, τ+1) 

 

 

∆ιάγραµµα 3: Απόφαση απόκτησης εργαζόµενου 
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Απόκτηση 

Καινούργιου 

Εργαζοµένου 

Εκτός εργασίας 

Στο τέλος της 

χρονιάς 

   Προσθέτω 

1ον Κόστος της 1ης χρονικής   

περιόδου 

2ον Κόστος από τ+1 µέχρι Τ. 

        Προσθέτω 

1ον Κόστος της 1ης χρονικής περιόδου 

2ον Ελάχιστο κόστος µεταξύ αντικατάστασης και αποκατάστασης   του 

παλιού εργαζοµένου. 

-  Αναµενόµενο κόστος παλιού εργαζόµενου 

 

 

Το αναµενόµενο κόστος του εργαζοµένου, που έχει µια σχετική προϋπηρεσία στην 

επιχείρηση, θα µπορούσε διαγραµµατικά να απεικονισθεί όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

 

                                                          ΟΧΙ                                    

 

               

             ΝΑΙ                                   

 

 

 

                                                        

                                                          ΟΧΙ         

 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

 

 

                                               

Η περιγραφική παρουσίαση του διαγράµµατος 2 µας βοηθά στην κατανόηση του 

κόστους παραµονής του παλιού εργαζόµενου, που είναι: Σ κόστος (χ) (*) επί την πιθανότητα 

να εµφανιστεί από την πρώτη χρονική στιγµή (p(t,x) (+) συν την πιθανότητα να µην παρέχει 

τις υπηρεσίες του µετά από 1 χρονική µονάδα (q(t1+1)) (*) επί το αντίστοιχο ελάχιστο 

κόστος µεταξύ αντικατάστασης και αποκατάστασης του (+) συν την πιθανότητα να παρέχει 

∆ιάγραµµα 4: Αναµενόµενο κόστος εργαζόµενου µε προϋπηρεσία 
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τις υπηρεσίες του µετά από 1 χρονική µονάδα (1-q(t1+1)) (*) επί το κόστος που θα έχει από 

εκείνη τη στιγµή µέχρι το τέλος όλης της χρονικής διάρκειας Τ (f(t1+1, τ+1)). 

Το συνολικό αναµενόµενο κόστος της απόφασης να κρατήσουµε για ένα ακόµη χρόνο 

τον παλιό εργαζόµενο παρουσιάζεται ως εξής: 

 

Σ xp (t, x) + q(t)  min  {A- β(t+1) + f(0, τ+1), γ(t+1) + f(t+1, τ+1)} + {1-q(t)}f(t+1, 

τ+1) 

 

 

- Το υπόδειγµα για την αντικατάσταση του προσωπικού 

 

 

Έχοντας υπόψη (α) το αναµενόµενο κόστος του καινούργιου εργαζοµένου και (β) το 

αναµενόµενο κόστος του παλιού εργαζοµένου, οδηγούµαστε στη λύση του στοχαστικού 

προβλήµατος αντικατάστασης προσωπικού. Κατά συνέπεια, είναι δυνατή η εξεύρεση του 

κόστους αντικατάστασης και ειδικότερα η ελαχιστοποίηση του κόστους αντικατάστασης σε 

νοµισµατικές µονάδες. 

Εποµένως, θα έχουµε: 

f(t, T)= min Α – α(t) +  Σ  xp (0,x) + q(0)  min { A – β(1) + f(0, τ+1), γ(1) + f(1, τ+1)} 

+ {1-q(0)} f (1, τ+1),  Σ xp (t,x) + q(t)  min  {A- β(t+1) + f(0, τ+1), γ(t+1) + f(t+1, τ+1)} + 

{1-q(t)}f(t+1, τ+1) 

και για t=0 

 

f(0, τ)= Σ  xp (0,x) + q(0)  min { A – β(1) + f(0, τ+1), γ(1) + f(1, τ+1)} + {1-q(0)} f (1, 

τ+1) 

Τέλος, και µε οριακή συνθήκη, θα είχαµε τα παρακάτω: Στην πρακτική των 

επιχειρήσεων, µια τέτοια οριακή συνθήκη θα µπορούσε να ήταν υπαρκτή περίπτωση, όταν 

δηµιουργήθηκε θέµα πτώχευσης: 
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f(t, T-1)= min {A-α(t) + Σ xp(0, x) – q(0) π2 (1) – {1- q(0)} π1 (1), Σ xp(t, x) – q(t) π2 

(t+1) – {1 – q(t)} π1 (t + 1)} 

 

Σηµειωτέον ότι όταν το συγκεκριµένο υπόδειγµα για την αντικατάσταση προσωπικού 

αφορά αθλητή – ποδοσφαιριστή, τότε ο παράγοντας (-)α(t) διατηρεί το πρόσηµο (-), διότι µε 

την αντικατάσταση του παλιού παίκτη εισρέει κάποιο όφελος στην ποδοσφαιρική ανώνυµη 

εταιρία, που προκύπτει από την εκχώρηση του σε άλλη εταιρία. Αντίθετα, ο παράγοντας α(t) 

στην περίπτωση στελέχους επιχείρησης θα έχει πρόσηµο (+)α(t), διότι µε την αντικατάσταση 

του θα οφείλεται αποζηµίωση απόλυσης, είτε η προβλεπόµενη από τις κείµενες διατάξεις του 

Εργατικού ∆ικαίου, είτε η προβλεπόµενη από το συµβόλαιο συνεργασίας, που έχει υπογραφεί 

µεταξύ της εταιρίας και του εργαζοµένου. 

Η παραπάνω αναφερθείσα λύση του στοχαστικού προβλήµατος αντικατάστασης 

προσωπικού µπορεί συνολικά να παρουσιασθεί διαγραµµατικά ως εξής: 
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Απόκτηση 

Καινούργιου 

Εργαζοµένου 

Εκτός εργασίας 

στο τέλος της 

χρονιάς 

Εκτός εργασίας 

στο τέλος της 

χρονιάς 

Προσθέτω 

1ον Κόστος 1ης 

χρονικής 

περιόδου 

2ον κόστος από 

τ+1 µέχρι Τ 

Προσθέτω 

1ον Κόστος 1ης χρονικής 

περιόδου 

2ον Ελάχιστο κόστος 

µεταξύ αντικατάστασης και 

αποκατάστασης του 

καινούργιου εργαζοµένου 

Προσθέτω 

1ον Κόστος 1ης χρονικής 

περιόδου 

2ον Ελάχιστο κόστος 

µεταξύ αντικατάστασης και 

αποκατάστασης του 

παλιού εργαζοµένου 

Προσθέτω 

1ον Κόστος 1ης 

χρονικής 

περιόδου 

2ον κόστος από 

τ+1 µέχρι Τ 

Κόστος προσέλκυσης καινούργιου 

εργαζοµένου 

Κόστος προσέλκυσης παλιού 

εργαζοµένου 

1 

τη χρονική στιγµή (t+1)                                       ΑΡΧΗ 

 

 

 

 

 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 

 

ΟΧΙ                  ΝΑΙ ΝΑΙ                          ΟΧΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα 5, η επανάκριση της απόφασης είναι συνεχής 

και γίνεται σε τακτά χρονικά σηµεία. Είναι πλέον θέµα εκείνου που θα αποφασίσει, πόσο 

∆ιάγραµµα 5: Πρόβληµα αντικατάστασης προσωπικού 
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τακτά θα είναι αυτά τα χρονικά σηµεία. Έτσι η λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του 

συγκεκριµένου εργαζόµενου επαναλαµβάνεται σε κάθε χρονική περίοδο. 

Συµπληρωµατικά, θα πρέπει να παρατηρήσουµε για τις σχέσεις 1 και 2, εφόσον 

έχουµε t=0, σηµαίνει ότι ο εργαζόµενος πρωτοµπαίνει στην παραγωγική διαδικασία, ενώ 

όταν έχουµε t1  , σηµαίνει ότι υπάρχει προϋπηρεσία. Έτσι η συνάρτηση για το αναµενόµενο 

κόστος καινούργιου εργαζοµένου διαµορφώνεται ως εξής: 

Α – α(t) + Σ xp (t1, x) + q(t1)  min  {A – β(t1 +1) + f( t1, τ+1), γ(t1 +1) + f( t1+1, τ+1)} 

+ {1 - q(t1) } f( t 1+1 τ+1) 

Αντίστοιχα το συνολικό αναµενόµενο κόστος της απόφασης να κρατήσουµε ένα 

ακόµη χρόνο τον παλιό εργαζόµενο διαµορφώνεται ως εξής: 

Σ xp (t, x) + q(t)  min  {A – β(t +1) + f( t1, τ+1), γ(t +1) + f( t+1, τ+1)} + {1 - q(t) } f( 

t+1 τ+1) 

 

5.2 Το Στοχαστικό Πρόβληµα Αντικατάστασης Και 

Επαναδραστηριοποίησης Προσωπικού 

 

Υποθέτουµε ότι κάθε εργαζόµενος έχει δύο ευαίσθητα σηµεία, το Α και το Β. Το Α 

θεωρούµε ότι αντιπροσωπεύει το σώµα του εργαζοµένου και αντικατοπτρίζει την 

ψυχοσωµατική του υγεία, ενώ το Β θεωρούµε ότι αντιπροσωπεύει τις γνώσεις του. Όταν 

οποιοδήποτε από αυτά τα δύο ευαίσθητα σηµεία του εργαζοµένου παρουσιάζει κάποια 

λειτουργική ανεπάρκεια τότε έχει ως συνέπεια να µη λειτουργεί καθόλου ο εργαζόµενος. Για 

την εξάλειψη των αιτιών που δηµιουργούν τέτοια προβλήµατα, είναι απαραίτητο να 

προχωρήσουµε στην επαναδραστηριοποίηση του εργαζόµενου κατά περίπτωση. Ειδικότερα 

θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε µε χ1= το κόστος επαναδραστηριοποίησης του 

εργαζοµένου ή αλλιώς ως κόστος επιδιόρθωσης του για την εξάλειψη της αιτίας που κρατά 

τον εργαζόµενο σωµατικά εκτός εργασίας. Αντίστοιχα µε χ2= το κόστος 

επαναδραστηριοποίησης του εργαζοµένου ή αλλιώς ως κόστος επανένταξής του λόγω των 

απηρχαιωµένων γνώσεων που κρατούν τον εργαζόµενο εκτός εργασίας. Ταυτόχρονα ως χ12= 

το κόστος για την αποκατάσταση και των δύο ευαίσθητων σηµείων του εργαζοµένου, που 

παρουσιάζουν κάποια λειτουργική ανεπάρκεια. Επίσης χρειάζεται ψ1 = κόστος 
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αντικατάστασης, πράγµα που µπορεί να υπάρξει συνήθως µόνο για τον αθλητικό χώρο, ψ2= 

κόστος αντικατάστασης του εργαζόµενου λόγω έλλειψης των γνώσεων, για το κάθε ένα 

χωριστά και ψ12= συγχρόνως για ανεύρεση καινούργιου εργαζοµένου µε άλλες γνώσεις, όταν 

αφορά στελέχη επιχειρήσεων. Υποθέτουµε επιπρόσθετα ότι ένα ευαίσθητο σηµείο του 

εργαζοµένου που βρίσκεται σε άριστη κατάσταση στην αρχή µιας περιόδου, αυτό µπορεί να 

παρουσιάσει κάποια λειτουργική ανεπάρκεια µόνο στο τέλος της. ∆ηλ. υποθέτουµε ότι όταν 

ένα ευαίσθητο  σηµείο έχει επαναδραστηριοποιηθεί, τότε η προϋπηρεσία του γίνεται 0 και ότι 

η πιθανότητα του να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση στην αρχή µιας χρονικής περιόδου, 

δεδοµένου ότι ήταν σε άριστη κατάσταση στην αρχή της προηγούµενης είναι αντίστοιχα p1 

και p2. Τέλος υποθέτουµε ότι η επαναδραστηριοποίηση και η αντικατάσταση των ευαίσθητων 

σηµείων του εργαζόµενου δεν µπορεί να γίνει συγχρόνως. 

Είναι φανερό από τα παραπάνω, ότι θα πρέπει να πάρουµε την απόφαση αν πρέπει να 

επαναδραστηριοποιήσουµε ή να αντικαταστήσουµε τον εργαζόµενο που παρουσιάζει κάποια 

λειτουργική ανεπάρκεια, όπως περιγράφηκε. Παράλληλα θα πρέπει να ορίσουµε πότε θα γίνει 

η ενέργεια της αντικατάστασης ή επαναδραστηριοποίησης, έτσι ώστε ο αναµενόµενος 

αριθµός χρονικών περιόδων που ο εργαζόµενος θα λειτουργεί να είναι µέγιστο, δηλ. 

επιδιώκουµε τη µεγιστοποίηση των ωφέλιµων ανθρωποωρών εργασίας. 

Εποµένως το σχετικό στοχαστικό µας πρόβληµα αντικατάστασης και 

επαναδραστηριοποίησης προσωπικού αναφέρεται στην εξεύρεση της βέλτιστης πολιτικής 

αντικατάστασης και επαναδραστηριοποίησης των ευαίσθητων σηµείων του εργαζόµενου, 

έτσι ώστε, δεδοµένου ότι θα έχουµε τον εργαζόµενο τις επόµενες Τ χρονικές περιόδους, ο 

αναµενόµενος αριθµός των χρονικών περιόδων που ο εργαζόµενος θα είναι σε άριστη 

κατάσταση (εν ενεργεία) να είναι µέγιστος. 

Ορίζουµε ως βέλτιστη συνάρτηση την: 

f(t1 , t2, τ) = {ο µέγιστος αριθµός χρονικών περιόδων από την χρονική περίοδο τ µέχρι 

και Τ, που ο εργαζόµενος βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (εν ενεργεία), 

δεδοµένου ότι στην αρχή της χρονικής περιόδου τ το ευαίσθητο σηµείο 

του, το Α (σώµα), σε συνάρτηση µε τη συγκεκριµένη εργασία που 

απασχολείται στην επιχείρηση έχει προϋπηρεσία t1 , και το άλλο ευαίσθητο 

σηµείο του, το Β (γνώσεις), έχει προϋπηρεσία t2 } 

Επίσης ορίζουµε τις συναρτήσεις: 

F1 (t1, τ) = {ο µέγιστος αριθµός χρονικών περίοδων από την χρονική περίοδο τ µέχρι 

και Τ, που ο εργαζόµενος απασχολείται, δεδοµένου ότι ο εργαζόµενος 
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αρχίζει την χρονική περίοδο τ µε το ευαίσθητο σηµείο του το Α να έχει 

καλώς και σχετική προϋπηρεσία t1, χωρίς επαρκείς γνώσεις (Β)} 

F2 (t2, τ) = { ο µέγιστος αριθµός χρονικών περιόδων από την χρονική περίοδο τ µέχρι 

και Τ, που ο εργαζόµενος απασχολείτε, δεδοµένου ότι ο εργαζόµενος 

αρχίζει την χρονική περίοδο τ χωρίς υγεία (Α) και το ευαίσθητο σηµείο 

του το Β να έχει καλώς και σχετική προϋπηρεσία t2 } 

F3 (τ)  =  { ο µέγιστος αριθµός χρονικών περιόδων από την χρονική περίοδο τ µέχρι 

και Τ, που ο εργαζόµενος απασχολείτε, δεδοµένου ότι ο εργαζόµενος 

αρχίζει την χρονική περίοδο τ χωρίς υγεία και χωρίς επαρκείς γνώσεις (Β)} 

Στην αρχική κάθε χρονικής περιόδου έχουµε την δυνατότητα να πάρουµε επτά 

διαφορετικές αποφάσεις, κάθε µια από τις οποίες έχει αποτέλεσµα ένα αναµενόµενο αριθµό 

χρονικών περιόδων, που ο εργαζόµενος θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (εν ενεργεία). Με 

βάση τον προβληµατισµό που αναπτύχθηκε, θα πρέπει να κατευθυνθούµε σε εκείνη την 

απόφαση που µεγιστοποιεί τον αναµενόµενο αριθµό χρονικών περιόδων, που ο εργαζόµενος 

βρίσκεται σε άριστη κατάσταση (εν ενεργεία). 

Η δυνατότητα µας αυτή να πάρουµε επτά διαφορετικές αποφάσεις µπορεί να 

απεικονισθεί σχηµατικά όπως φαίνεται παρακάτω. 
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- Απόφαση αντικατάστασης και επαναδραστηριοποίησης προσωπικού 

 

1. Όλα εντάξει, δηλαδή ο εργαζόµενος είναι σε άριστη κατάσταση (1) 

2. Χωρίς υγεία (Α) 

                                                Αντικατάσταση ευαίσθητου σηµ Α  (5)                 

 Επαναδραστηριοποίηση Α    (2) Επιτυχής  (πιθ. P1,t1) 

    Ανεπιτυχής (πιθ. 1-P1,t1) 

 

    3.  Χωρίς γνώσεις (Β) 

                                     Αντικατάσταση ευαίσθητου σηµ Β  (6)  

                                     Επαναδραστηριοποίηση Β   (3) Επιτυχής (πιθ. P2,t2) 

                                                                                      Ανεπιτυχής (πιθ. 1-P2,t2) 

 

    4. Χωρίς υγεία και χωρίς γνώσεις (Α+Β) 

                                                         Αντικατάσταση ευαίσθητου σηµείου Α+Β  (7) 

                                       Επαναδραστηριοποίηση Α+Β      (4)  Επιτυχής 

                                                                                                      Ανεπιτυχής 

 

                                                  Αντικατάσταση ευαίσθητου σηµ Α     

                                     + Επαναδραστηριοποίηση Β        Επιτυχής  

                                                                                      Ανεπιτυχής  

  

                                      Αντικατάσταση ευαίσθητου σηµ Β    

                                    + Επαναδραστηριοποίηση Α      Επιτυχής 

                                                                                         Ανεπιτυχής 

 

 

Σχήµα 1 
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- Το υπόδειγµα για την αντικατάσταση και επαναδραστηριοποίηση 

προσωπικού. 

 

Ας υποθέσουµε ότι στην αρχή της χρονικής περιόδου τα ευαίσθητα σηµεία Α και Β 

έχουν ηλικία αντίστοιχα t1 και t2 και πάρουµε την απόφαση να µην 

επαναδραστηριοποιήσουµε ούτε να αντικαταστήσουµε τα ευαίσθητα σηµεία του 

εργαζόµενου, τότε ο µέγιστος αναµενόµενος αριθµός χρονικών περιόδων που ο εργαζόµενος 

θα απασχολείται, σε άριστη κατάσταση (εν ενεργεία), για τη συγκεκριµένη επιχείρηση 

δίνεται από τη σχέση:  

 

P1
t1 p2

t2 f(t1+1, t2+2, τ+1) 

 

Γιατί P1
t1 p2

t2 
είναι η πιθανότητα και τα δύο ευαίσθητα σηµεία του εργαζοµένου (Α = υγεία,  

Β = επαρκείς γνώσεις) να είναι σε καλή κατάσταση µετά το τέλος t1 και t2 χρονικών 

περιόδων. Όλες οι άλλες δυνατές περιπτώσεις, δηλ. να µην είναι σε άριστη κατάσταση το ένα 

ή και τα δύο ευαίσθητα σηµεία έχουν αναµενόµενο χρόνο λειτουργίας 0. Αν πάρουµε την 

απόφαση να επαναδραστηριοποιήσουµε το ευαίσθητο σηµείο Α του εργαζοµένου, τότε ο 

µέγιστος αναµενόµενος αριθµός χρονικών περιόδων που ο εργαζόµενος θα είναι σε άριστη 

κατάσταση δίνεται από τη σχέση : P1
t1 f(0, t2, τ+x1) + (1-P1

t1) F2 (t2, τ+x1).  

 Συνεχίζοντας µε το ανάλογο σκεπτικό για όλες τις δυνατές αποφάσεις παίρνουµε: 

F(t1,t2,τ) = max (P1
t1 P2

t2 f(t1+1, t2+1, τ+1),  

                 P1t
1 f(0,t2, τ+x1) + (1-P1t

1) F2 (t2, τ+x1), 

                 P2t
2 f(t1,0, τ+x2) + (1-P2t

1) F1 (t1, τ+x2), 

                 P1t
1p2t

2 f(0,0,τ+x12) + (1-P1t
1) P2t

2 

                 F2 (0, τ+x12) + P1t
1 (1-P2t

2) F1 (0, τ+x12) 

                 + (1-P1t
1) (1-P2t

2) F3 (τ+x12), f(0,t2, τ+y1), 

                 f(t1,0,τ + y2), f(0,0,τ+y12))  
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και µε το ανάλογο σκεπτικό : 

F1(t1,τ) = max (P1t
1F1(0,τ+x1) + (1-P1t

1) f(0,0,τ+x1+y12) 

                  F(t1,0,τ+y2), f(0,0,τ+y12)) 

F2(t2,τ) =max (P2t
2F2(0,τ+x2) + (1-P2t

2)f(0,0,τ+x2+y12). 

                f(0,t2,τ+y1), f(0,0,τ+y12)) 

F3(τ)= f(0,0,τ+y12) 

 

 Προφανώς η οριακή συνθήκη για όλες τις τιµές των t1και t2 έχει ως εξής: 

 

F(t1,t2,T+1)=F1(t1,T+1)=F2(t2,T+1)=F3(T+1)=0 

 

 Με τη συνάρτηση F1(t1,τ) προσπαθούµε να χαρακτηρίσουµε την κατάσταση του 

εργαζοµένου όταν δεν έχει επαρκείς γνώσεις. Αντίστοιχα η συνάρτηση F2(t2,τ) χαρακτηρίζει 

την κατάσταση του εργαζοµένου όταν δεν έχει υγεία. Τέλος η συνάρτηση F3(τ) χαρακτηρίζει 

την κατάσταση του εργαζοµένου, όπου δεν είναι υγιής αλλά ταυτόχρονα δεν διαθέτει 

επαρκείς γνώσεις. Με µοντέλο αντικατάστασης και επαναδραστηριοποίησης προσωπικού 

διαπιστώνουµε ουσιαστικά τον µέγιστο δυνατό χρόνο σε ωφέλιµες ανθρωποώρες εργασίας 

του συγκεκριµένου εργαζοµένου στη συγκεκριµένη θέση εργασίας. Έτσι η απόφαση µας 

επικεντρώνεται, σε αυτή την περίπτωση, αν πρέπει να επαναδραστηριοποιήσουµε ή να 

αντικαταστήσουµε τον συγκεκριµένο εργαζόµενο στη συγκεκριµένη θέση εργασίας έχοντας 

ως κριτήριο τις ανθρωποώρες εργασίας, δηλ. αποφεύγοντες να χρησιµοποιήσουµε 

νοµισµατικά στοιχεία κόστους. Εποµένως, εµµέσως πλην σαφώς, προχωρώντας στη λήψη 

απόφασης για την αντικατάσταση ή επαναδραστηριοποίηση του συγκεκριµένου εργαζοµένου, 

βρίσκουµε το κόστος αντικατάστασης, άρα την οικονοµική αξία του. 

 Η κατ’ αντιστοιχία παράλληλη εµφάνιση του σχήµατος 1 µε τις επτά διαφορετικές 

αποφάσεις για την αντικατάσταση και επαναδραστηριοποίηση ενός συγκεκριµένου 

εργαζοµένου στη συγκεκριµένη θέση εργασίας, ορίζονται από τις συναρτήσεις: 

f(t1,t2,τ) = max 
(1)

 (P1
t1 P2

t2 f(t1+1, t2+1, τ+1),  
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(2)  

P1t
1 f(0,t2, τ+x1) + (1-P1t

1) 

                  max { P2t
2 F2(0, τ+x1+x2) 

                  + (1-P2t
2)f(0,0,τ+x1+ x2+y12), 

                 f(0,t2,τ + x1 + y1), f(0,0,τ+ x1 +y12) } 

               
(3)   

P2t
2 f(t1,0, τ+x2) + (1-P2t

1) 

                   max { P1t
1 F1(0, τ+x1+x2) 

                   + (1-P1t
1)f(0,0,τ+x1+ x2+y12), 

                   f(0,t1,τ + x2 + y2), f(0,0,τ+ x2 +y12) } 

                
(4) 

P1t
1p2t

2 f(0,0,τ+x12) + (1-P1t
1) P2t

2  

                  max { f(0,0,τ+ y1 + x12) 

                            f(0,0,τ+ x12 + y12) 

                            F2 (0, τ + x2 + x12 ) + 

                     P1t
1 (1-P2t

2) max { f(0,0,τ + x12 + y2) 

                            f(0,0,τ+ y12 + x12) 

                          F1 (0, τ + x1 + x12) + 

                       (1-P1t
1)  (1-P2t

2) f(0,0,τ+ x12 + y12) 

                 
(5) 

f (0, t2 , τ + y1 ) 

                 
(6) 

f (t1 ,0 ,  τ + y2 ) 

                 
(7) 

f (0,0 , τ + y12 ) } 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

∆εν θα ήταν πρέπων τελειώνοντας την συγγραφή της παρούσας διπλωµατικής 

εργασίας να µην αναφέρουµε και τα συµπεράσµατα που αποκοµίσαµε. για την πορεία 

εξέλιξης, καθιέρωσης και τρόπου µέτρησης του διανοητικού κεφαλαίου (intellectual capital) . 

 Εποµένως η πρώτη µας παρατήρηση θα έχει να κάνει µε τις επιχειρηµατικές 

πρακτικές οι οποίες αποτέλεσαν αφορµή να αυξήσουν  το ενδιαφέρον και να εφαρµοστούν οι 

πρώτες δράσεις που αφορούν το Intellectual Capital. Η αφορµή δόθηκε από την ανησυχία που 

άρχισε να καταβάλει τις επιχειρήσεις λόγω των συνεχών αλλαγών που άρχισαν να  

διαφαίνονται στον οικονοµικό ορίζοντα µε αποτέλεσµα να αποφασίσουν και να  ενεργήσουν 

για τον προσδιορισµό και τη διαχείριση των άυλων στοιχείων του ενεργητικού τους η οποία 

θα ήταν συνδεδεµένη µε την επιτυχία τους. Η χρονολογική σειρά µε την οποία τα γεγονότα 

ξεδιπλώνονται ιστορικά κάνει ένα θεµελιώδες χαρακτηριστικό σαφές – η έρευνα για το 

διανοητικό κεφάλαιο έχει για τα καλά φουντώσει, κατά κάποιον τρόπο, και η συνέχεια 

περνάει στα χέρια των επιχειρήσεων όπου µε τις ενέργειες τους σε σχέση µε τη διαχείριση 

των άυλων στοιχείων εξελίσσουν τις θεωρίες σε πρακτικό επίπεδο. 

Αργότερα, θα έρθουν ακαδηµαϊκές έρευνες και πολυδιάστατα µοντέλα µέτρησης του 

διανοητικού κεφαλαίου να εγκαθιδρύσουν και να αναδείξουν την σηµασία του.  Πρωτοπόρος 

στην έρευνα αποτελεί η  Βόρια Αµερική  µε την Ευρώπη να ακολουθεί, αλλά µε σηµαντικά 

βήµατα προόδου τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές χώρες. Πράγµατι, αν 

και οι προσεγγίσεις από µέρους της  λογιστικής στις ΗΠΑ ήταν πιο σηµαντικές κατά τα 

πρώτα στάδια εξέλιξης  του IC λόγω των µεγάλων διαφορών που παρατηρήθηκαν µεταξύ 

book-fair value σε ορισµένες εισηγµένες στο χρηµατιστήριο επιχειρήσεις, από την πλευρά της 

στρατηγικής ή της διαχειριστικής προσέγγισης των αυλών στοιχείων η ευρωπαϊκή σκέψη 

φαίνεται να έχει τονωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια.  

Η διαδικασία της εξέλιξης του  IC όπως έχει διαµορφωθεί στο οποίο οι επιχειρησιακές 

πρωτοβουλίες έχουν τη βασική κινητήριο δύναµη, µας οδηγεί στο να παρατηρήσουµε δύο 

σηµαντικά ζητήµατα που πιστεύουµε ότι πρέπει να τηρούνται κατά την άποψή µας για τη 

µελλοντική ανάπτυξη του.  

Πρώτον, υπάρχει η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των πλαισίων των επιχειρήσεων που 

δεν έχουν ακόµη εφαρµόσει την ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέµατα IC. ∆εδοµένου ότι οι 
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επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενσωµατώσει αυτό το θέµα στις λογιστικές πρακτικές τους 

είναι συχνά µικρές επιχειρήσεις που είναι µη εντάσεως γνώσης, και ότι οι επιχειρήσεις αυτές 

σπανίως λαµβάνουν υπόψη την εργασία (διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού ) ως κύριο θέµα 

τους, έχουµε την αίσθηση ότι είναι θεµελιώδους σηµασίας για την παροχή πληροφοριών 

σχετικά µε την ακαδηµαϊκή εργασία και την κατάρτιση ενός αρµονικού περιβάλλοντας στον 

τοµέα που δραστηριοποιούνται, η διαµόρφωση µιας εµπεριστατωµένης θεσµικής 

υποστήριξης πάνω στο θέµα αυτό. Η ΕΕ έχει αναπτύξει σηµαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια 

στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τις ΜΜΕ µέσω των έργων Ricardis και Incas. Ωστόσο, οι 

µη ενεργές επιχειρήσεις µε έλλειψη πρωτοβουλιών και ενεργειών πάνω σε τέτοια θέµατα 

παραµένουν αρκετές παρά τις προσπάθειες της Ε.Ε.  

∆εύτερον, κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών σε 

προτάσεις που έχουν επικυρωθεί από την ακαδηµαϊκή έρευνα. Πιστεύουµε ότι η εµπειρική 

αιτιολόγηση της το ενδιαφέρον και η συνάφεια των δράσεων αυτών αποτελεί θεµελιώδη 

προϋπόθεση για την τυποποίηση και τη µελλοντική ενίσχυση του IC. Έχοντας αυτά υπόψη 

µας, συµφωνούµε µε τους Petty και Guthrie (2000) που υποστηρίζουν δύο φάσεις µέσω των 

οποίων η έρευνα για το θέµα πρέπει να περάσει. Μια πρώτη φάση, που έχει ήδη αναπτυχθεί, 

είναι διαµέσου της βιβλιογραφίας που έχει δηµοσιευτεί και βασικά ασχολείται µε την 

προώθηση της συνειδητοποίησης της σηµασίας του IC. Μετά από αυτή την πρώτη φάση, η 

δεύτερη αποτελείτε στο να δώσει απαντήσεις στα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την 

παρουσία του IC τόσο σε µικροοικονοµικό όσο και σε µακροοικονοµικό επίπεδο για τις 

οικονοµικές οντότητες. Αυτή ακριβώς είναι η φάση στην οποία βρισκόµαστε σήµερα.  

Αυτό που δεν µπορεί να αµφισβητηθεί είναι το αυξηµένο ενδιαφέρον για την µέτρηση 

του διανοητικού κεφαλαίου από την πλευρά των managers των επιχειρήσεων. Όπου 

αντικατοπτρίζεται καλύτερα στον τρόπο διοίκησης (managing) όπου θεωρούνται πλέον 

απαραίτητες οι µετρήσεις του IC για την επιβίωση των επιχειρήσεων, την επιτυχία τους  

καθώς επίσης και για την κατοχή και οργάνωση ενός συνόλου άϋλων περιουσιακών 

στοιχείων όπως είναι και το ανθρώπινο δυναµικό. Οµοίως, υπάρχει ανάγκη για συνέχιση των 

διαδικασιών ανάπτυξης από την πλευρά των επιχειρήσεων, των ακαδηµαϊκών, των θεσµικών 

οργάνων και συµβούλων για το θέµα αυτό, και όλα αυτά µε ένα κοινό στόχο να παγιωθεί η 

µέτρηση και λογιστική οµαλοποίηση του IC. Η διαχείριση των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων εξετάζεται µε απώτερο σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της 

οικονοµικής παραγωγικότητας τόσο σε παγκόσµια αλλά και  τοπική κλίµακα. 
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