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ΠερίληψηΠερίληψηΠερίληψηΠερίληψη    

Η εργασία µελετά την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία (Economic Value 

Added, EVA®) σε θεωρητικό και εµπειρικό επίπεδο µε σκοπό να διαπιστώσει, 

κυρίως, την καταλληλότητά και χρησιµότητά της ως µέτρο επίδοσης της επιχείρησης 

και ως διοικητικό εργαλείο, δευτερευόντως. Η εξέταση του ζητήµατος 

πραγµατοποιείται βάσει της ανασκόπησης του υφιστάµενου θεωρητικού υπόβαθρου, 

των ευρηµάτων για την εφαρµογή της µεθόδου στην πράξη και των σχετικών 

ευρηµάτων εµπειρικών ερευνών. ∆ιαπιστώνεται ότι παρά την σαφώς τεκµηριωµένη 

σχέση της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας µε την εταιρική επίδοση, υπάρχουν 

σηµαντικά µειονεκτήµατα που αφορούν σε υπολογιστικά ζητήµατα, την επιρροή 

µεγεθών εκτός του ελέγχου της επιχείρησης και την αδυναµία της µεθόδου ή/ και την 

κατωτερότητά της συγκριτικά µε άλλα µέτρα επίδοσης στην ερµηνεία της αγοραίας 

αξίας της επιχείρησης και της απόδοσης µετοχών.  
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1111 ΕΕΕΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

Κατά τους Λαζαρίδη και Παπαδόπουλο (2005), ο πρωταρχικός στόχος κάθε 

επιχείρησης και, συνεπώς, των ανθρώπων που ασκούν τη διοίκησή της είναι η 

µεγιστοποίηση της αξίας της. Κάθε επιχείρηση συνιστά επένδυση και, συνεπώς, 

απαιτεί τη δέσµευση κεφαλαίων µε σκοπό την παροχή µελλοντικών οφελών που στη 

βιβλιογραφία της Χρηµατοοικονοµικής νοούνται ως (καθαρές) ταµειακές ροές. Τα 

κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση (των επενδύσεων) της 

επιχείρησης εγείρουν κόστος εξαιτίας των εναλλακτικών χρήσεών τους. Για 

παράδειγµα, ένας επενδυτής θα µπορούσε να διαθέσει κεφάλαια στην εταιρία Χ αντί 

στην εταιρία Υ για διάφορους λόγους των οποίων η εξέταση δε µας απασχολεί. Αυτό 

που ενδιαφέρει είναι ότι οι προσφέροντες τα κεφάλαια στην επιχείρηση απαιτούν 

κάποια ελάχιστη απόδοση, υπό την προαναφερθείσα µορφή ταµειακής ροής, ως 

ελάχιστη αµοιβή για την ανάληψη του κινδύνου της επένδυσης. Η εν λόγω ελάχιστη 

απόδοση συνιστά το κόστος κεφαλαίου για την επιχείρηση και, πιο συγκεκριµένα, το 

κόστος χρηµατοδότησης των επενδύσεών της. Ο κίνδυνος της επένδυσης οφείλεται 

στο ότι οι ταµειακές ροές (απόδοση επένδυσης) προκύπτουν στο µέλλον που, 

εξορισµού, χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Αντίθετα, η δέσµευση κεφαλαίου 

πραγµατοποιείται στο παρόν και, συνεπώς, η εξέταση της επίτευξης του πρωταρχικού 

στόχου προϋποθέτει την έκφραση όλων των µεγεθών στην ίδια χρονική στιγµή. Αυτό 

επιτυγχάνεται προεξοφλώντας, βάσει του κόστους κεφαλαίου, τις µελλοντικές 

ταµειακές ροές και η µεγιστοποίηση των προεξοφληµένων ταµειακών ροών 

ταυτίζεται µε τη µεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. 

Εφόσον, λοιπόν, η µεγιστοποίηση της αξίας προβάλλει ως πρωταρχικός 

στόχος, διατυπώνεται εύλογα το ερώτηµα σχετικά µε την προέλευση της αξίας ή τον 

τρόπο µε τον οποίο δηµιουργείται και, κατ’ επέκταση, µεγιστοποιείται η αξία της 

επιχείρησης. Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα είναι, κατά τον Mouritsen (1998) 

σηµαντική τόσο για τους µάνατζερ επιχειρήσεων όσο και για τους διαµορφωτές 

πολιτικής που επιδιώκουν να δηµιουργήσουν αξία. Για τους µάνατζερ η δηµιουργία 

αξίας εµπίπτει στα καθήκοντά τους για την εξυπηρέτηση των φορέων 

χρηµατοδότησης της επιχείρησης ενώ οι πολιτικοί ενδιαφέρονται για την αξία ως 

µέσο βελτίωσης της ευµάρειας της κοινωνίας (Accounting Forum: 2007). Συνεπώς, η 
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διοίκηση αξία εξασφαλίζει µία «νίκη» (win-win) για όλους του συµµέτοχους των 

επιχειρήσεων (Gleadle and Cornelius: 2008). Ωστόσο, όπως σηµειώνει ο Mouritsen 

(1998), η δηµιουργία αξίας δεν επιτυγχάνεται «αυτόµατα» αλλά, αντίθετα, 

προϋποθέτει συγκεκριµένους µηχανισµούς και τρόπους διοίκησής τους. Αυτοί οι 

«µηχανισµοί» και «τρόποι» εµπίπτουν στο γνωστικό αντικείµενο της «διοίκησης 

αξίας» ή «διοίκησης βάσει αξίας» (value-based management) του οποίου η έννοια δεν 

είναι απολύτως ξεκάθαρη (Malmi and Ikaheimo: 2003). Περιληπτικά, η διοίκηση 

αξίας περιλαµβάνει, κατά τους Malmi and Ikaheimo (2003), 6 σηµεία: α) επιλογή 

συγκεκριµένων αντικειµενικών στόχων που οδηγούν στην ενίσχυση της αξίας, β) 

επιλογή στρατηγικών και οργανωτικών δοµών που είναι συνεπείς µε την επίτευξη 

των αντικειµενικών στόχων, γ) εντοπισµό συγκεκριµένων στόχων επίδοσης, των 

«οδηγών αξίας» που δηµιουργούν αξία δεδοµένων των στρατηγικών και εντός των 

οργανωτικών δοµών, δ) ανάπτυξη σχεδίων δράσης, επιλογή µέτρων επίδοσης και 

θέση στόχων, ε) αξιολόγηση των σχεδίων δράσης και της διοικητικής επίδοσης και 

στ) αναθεώρηση της ισχύος των αντικειµενικών στόχων, στρατηγικών, σχεδίων και 

συστηµάτων ελέγχου βάσει των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνονται.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διοίκηση αξίας, ως αντικείµενο, 

απευθύνεται στους «εντός επιχείρησης» (insiders) χωρίς να συµβάλει στην παροχή 

πληροφόρησης στους «εκτός επιχείρησης» (outsiders) που, εξορισµού, αποτελούν 

τους βασικούς χρηµατοδότες της. Οι «εκτός επιχείρησης» καλούνται να λάβουν 

επενδυτικές αποφάσεις µε τη δηµόσια διαθέσιµη πληροφόρηση που, κυρίως (αλλά όχι 

αποκλειστικά), εµπεριέχεται στα οικονοµικά δεδοµένα των δηµοσιευµένων 

λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Συνεπώς, τα µέτρα επίδοσης που 

σχετίζονται µε την αξία ή/ και παρέχουν σαφείς ενδείξεις για την ικανότητα της 

(διοίκησης της) επιχείρησης να επιτύχει τη δηµιουργία αξίας αναµένονται να 

βελτιώσουν την ποιότητα της πληροφόρησης των εξωτερικών χρηστών. Αυτός είναι ο 

βασικός λόγος, κατά τους Biddle et al. (1997), ανάπτυξης των µέτρων που 

σχετίζονται µε την αποτύπωση ή τον υπολογισµό της αξίας της επιχείρησης. Σε αυτήν 

την κατηγορία µέτρων επίδοσης εµπίπτει η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία που 

εισήχθη το 1991 µέσω δηµοσίευσης της συµβουλευτικής εταιρίας Stewart & Co από 

τις ΗΠΑ (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος: 2005). Οι «εφευρέτες» της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας διατήρησαν, για εµπορικούς σκοπούς, σηµαντικά δικαιώµατα 

που αφορούν στον υπολογισµό του εν λόγω µέτρου και για το λόγο αυτό η 
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συντοµογραφία της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας είναι η EVA® (εκ του 

Economic Value Added.  

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας σε θεωρητικό και εµπειρικό επίπεδο. Όπως θα γίνει σαφές από 

επόµενες αναφορές η αποδοχή της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας ως «υπέρτατο» 

µέτρο επίδοσης συναντά σηµαντικές επιφυλάξεις µε αποτέλεσµα την ύπαρξη 

διαφωνίας ως προς το αν, πόσο και υπό ποιες προϋποθέσεις πρέπει να 

χρησιµοποιείται για τους σκοπούς που προτάθηκε. Συνεπώς, παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον να µελετήσουµε και να αντιπαραβάλουµε τις απόψεις υπέρ και κατά της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας. Επίσης, παρά το γεγονός ότι οι εµπειρικές 

έρευνες επί του θέµατος είναι περιορισµένες για διάφορους λόγους που αναφερθούν 

στη συνέχεια του κειµένου, το παρουσιάζει ενδιαφέρον να αναφερθούµε στα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της Οικονοµικής Προστιθέµενης 

Αξίας και από τη σύγκρισή της µε άλλα µέτρα επίδοσης στα πλαίσια εµπειρικών 

ερευνών. Συνοψίζοντας, οι βασικοί στόχοι της εργασίας είναι η παρουσίαση της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας και των σχετικών υπολογιστικών ζητηµάτων, η 

σύγκριση µε άλλα µέτρα επίδοσης σε θεωρητικό-υπολογιστικό επίπεδο και σε 

επίπεδο χρησιµότητας-συµβολής στη µέτρηση της αξίας, η διατύπωση των 

πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων της µεθόδου και η παράθεση εµπειρικών 

ευρηµάτων για την εφαρµογή της µεθόδου και την ανωτερότητα-κατωτερότητά της 

από άλλα µέτρα επίδοσης. Η ανάλυση του κειµένου θα χρησιµεύσει ως βάση για τη 

διατύπωση συµπερασµάτων και προτάσεων µελλοντικής έρευνας στο τέλος της 

εργασίας. 
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2222 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣΣΗ ΤΗΣΣΗ ΤΗΣΣΗ ΤΗΣ    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ    ΑΞΙΑΣΑΞΙΑΣΑΞΙΑΣΑΞΙΑΣ    

2.1 Ιστορική αναδροµή στην εξέλιξη της Οικονοµικής 
Προστιθέµενης Αξίας 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της εργασίας, η έννοια της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας εισήχθη το 1991 από την εταιρία συµβούλων Stewart & Co 

και, από εκείνη τη χρονική στιγµή, η µέθοδος έτυχε ιδιαίτερης αποδοχής. Σε έρευνα 

που πραγµατοποιήθηκε στις ΗΠΑ και τον Καναδά κατά τα πρώιµα χρόνια εισαγωγής 

της µεθόδου, διαπιστώθηκε ότι άνω του 25% των επιχειρήσεων είχαν υιοθετήσει, 

ήδη, τη µέθοδο για τη µέτρηση της επίδοσης και την ανταµοιβή των διοικητικών 

στελεχών (Young, 1997). Το εύρηµα αυτό, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι κατά την 

πρόσφατη µε την έρευνα περίοδο, σχεδόν καµία επιχείρηση δεν εφάρµοζε κάποιο 

σχετικό µέτρο επίδοσης ενισχύει ακόµη περισσότερο το βαθµό «διείσδυσης» της  

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας στις επιχειρήσεις. Εκτός των ΗΠΑ και του 

Καναδά, υπάρχουν πηγές που αναφέρουν ότι η µέθοδος υιοθετήθηκε σε πολλές χώρες 

παγκοσµίως και, κυριότερα, σε πληθώρα κλάδων (McDaniel et al.: 2000). 

Από την υφιστάµενη βιβλιογραφία, προκύπτουν 3 λόγοι για την αυξηµένη 

δηµοτικότητα της µεθόδου, τουλάχιστον στα πρώιµα στάδια εµφάνισής της. Κατά τον 

Young (1997), ο βασικότερος λόγος «άνθησης» της Οικονοµικής Προστιθέµενης 

Αξίας αφορά στην απορρύθµιση (deregulation) των κεφαλαιαγορών που, σε 

συνδυασµό µε την υψηλότερη ρευστότητα στις αγορές συναλλάγµατος και 

χρεογράφων, την πρόοδο στις τεχνολογίες πληροφόρησης και την αναβάθµιση του 

ρόλου των θεσµικών επενδυτών, δηµιούργησε ογκώδεις δεξαµενές κεφαλαίου που 

µπορεί να εκρεύσει από µία και να εισρεύσει σε κάποια άλλη αγορά σχεδόν 

στιγµιαία. Κατά συνέπεια, οι εταιρίες που µπορούν να πείσουν τους επενδυτές για την 

ικανότητά τους να προσφέρουν κατάλληλες αποδόσεις κατέχουν σηµαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη µάχη για τους παγκόσµιους πόρους κεφαλαίου. Σε 

αυτό το περιβάλλον, οι µάνατζερ είναι εκ των πραγµάτων αναγκασµένοι να 

εφαρµόσουν µέτρα επίδοσης που θα συµβάλλουν στην επικοινωνία µε τους επενδυτές 
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καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, διατρέχουν τον κίνδυνο να αντικατασταθούν από 

άλλους µάνατζερ που µπορούν να το πράξουν. Αναδιατυπώνοντας τα παραπάνω, θα 

λέγαµε ότι η δηµοτικότητα της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας οφείλεται, βασικά, 

στην εγκαθίδρυση µίας κοινής «γλώσσας» επικοινωνίας µεταξύ επιχειρήσεων και 

επενδυτών: εφόσον οι επενδυτές ενδιαφέρονται για τη δηµιουργία αξίας, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι ικανές να δηµιουργούν αξία. 

Οι Tortella and Brusco (2003) υποστηρίζουν ότι οι λόγοι για την αυξηµένη 

αποδοχή της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας είναι περισσότερο πρακτικοί και 

αφορούν αφενός σε ζητήµατα Λογιστικής, αφετέρου στον ανταγωνισµό. Πιο 

συγκεκριµένα, οι παραπάνω συγγραφείς αναφέρουν ότι κατά τη δεκαετία του 1980, 

κατέστη εµφανές ότι οι παραδοσιακές λογιστικές µέθοδοι οδηγούσαν σε ακατάλληλα 

µέτρα επίδοσης της επιχείρησης εξαιτίας της επιρροής που ασκούσε (και εξορισµού 

ασκεί) η υποκειµενική γνώµη των λογιστών δεδοµένου ότι, σε διάφορες περιπτώσεις, 

υπάρχουν διαθέσιµες άνω της µίας επιλογές για την αποτύπωση της ίδιας 

πληροφόρησης που καθιστούν µη συγκρίσιµα τα µέτρα επίδοσης µεταξύ των 

επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, δύο εταιρίες που διαφέρουν αποκλειστικά και µόνο   

ως προς τη µέθοδο απόσβεσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, θα εµφανίζουν 

µη συγκρίσιµα κέρδη καθώς η εταιρία που θα εφαρµόζει, για παράδειγµα, τη σταθερή 

µέθοδο θα παρουσιάζει υψηλότερα (χαµηλότερα) κέρδη στην αρχή (τέλος) της 

ωφέλιµης ζωής του παγίου συγκριτικά µε την εταιρία που θα εφαρµόζει µία µέθοδο 

που συνεπάγεται µειούµενη αξία αποσβέσεων καθώς εξαντλείται η ωφέλιµη ζωή του 

παγίου (πχ η µέθοδος φθίνουσας απόσβεσης του αθροίσµατος ετών ωφέλιµης ζωής). 

Εκτός των προβληµάτων ερµηνείας και σύγκρισης των λογιστικών µεγεθών, οι 

προαναφερθέντες συγγραφείς αναφέρουν ότι η δηµοτικότητα της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας οφείλεται στον ισχυρό ανταγωνισµό που αντιµετώπισαν οι 

επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ από επιχειρήσεις µε έδρα στην Ιαπωνία και οδήγησε στην 

ανάγκη βελτίωσης, υπό την έννοια παροχής ποιοτικότερης πληροφόρησης, των 

υφιστάµενων µέτρων επίδοσης. 

Ολοκληρώνοντας, πρέπει να σηµειωθεί ότι η έννοια της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας δεν ήταν κάτι το εξολοκλήρου νέο το 1991. Όπως αναφέρει ο 

Young (1997), ο οικονοµολόγος Alfred Marshal του πανεπιστηµίου Cambridge, είχε 

ήδη αναπτύξει, στα τέλη του 18ου αιώνα, την έννοια του οικονοµικού κέρδους επί του 

οποίου στηρίζεται, όπως θα αναφερθεί παρακάτω, η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία. 
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Παρόλα αυτά, ο εν λόγω συγγραφέας αναγνωρίζει ότι η ευρεία διάδοση της έννοιας 

του οικονοµικού κέρδους επετεύχθη από την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

δεδοµένου ότι µέχρι την εµφάνισή της, η έννοια του οικονοµικού κέρδους ουσιαστικά 

αγνοούταν στον κόσµο των επιχειρήσεων. Πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί ότι νεότερες 

πηγές της σχετικής βιβλιογραφίας, πχ οι Lee and Kim (2009), αναφέρουν ότι το 

ενδιαφέρον της ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής κοινότητας για τη µέθοδο έχει 

λάβει πτωτική πορεία κυρίως λόγω των δυσχερειών εφαρµογής της µεθόδου και 

διενέργειας επιστηµονικών ερευνών επί αυτής. Στο ζήτηµα της διερεύνησης θα 

επανέλθουµε σε επόµενη θέση κατά την ενασχόληση µε τα εµπειρικά ευρήµατα επί 

της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας. 

2.2 Σύντοµη παρουσίαση των βασικότερων κατηγοριών 
µέτρων χρηµατοοικονοµικής επίδοσης 

I. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες (Financial Ratios) 

Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται δείκτες που υπολογίζονται, κυρίως, από 

την πληροφόρηση που παρέχεται µέσω των δηµοσιευµένων λογιστικών καταστάσεων 

των εταιριών. Οι δείκτες έχουν, συνήθως, τη µορφή κλάσµατος (πηλίκου) δύο 

µεγεθών µε θεωρητικά τεκµηριωµένη µεταξύ τους σχέση. Κατά τους Wild et al. 

(2007), διακρίνουµε 5 κατηγορίες: 

1. Απόδοση επενδυµένου κεφαλαίου 

2. Κερδοφορία 

3. Αποτελεσµατικότητα – χρήση περιουσιακών στοιχείων 

4. Ρευστότητα 

5. Κεφαλαιακή διάρθρωση – φερεγγυότητα 

Στην πρώτη οµάδα εντάσσονται δείκτες που συνδέουν τα κέρδη της επιχείρησης είτε 

µε τις επενδύσεις είτε µε τα κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση 

των επενδύσεων, πχ ο δείκτης «κέρδη / λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία». Η 

δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει δείκτες που υπολογίζουν το µέρος της αξίας των 

πωλήσεων που µετατρέπεται σε κέρδος, πχ ο δείκτης «µικτό κέρδος / πωλήσεις». 

Στην τρίτη οµάδα κατατάσσονται δείκτες που αφορούν στην ικανότητα της 
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επιχείρησης να χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά τα περιουσιακά στοιχεία της για τη 

δηµιουργία πωλήσεων, πχ ο δείκτης «πωλήσεις / περιουσιακά στοιχεία». Οι δείκτες 

ρευστότητας (4η οµάδα) αποτυπώνουν, εν συντοµία, την ικανότητα της επιχείρησης 

να διαχειριστεί ορθά τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις της για να διασφαλίσει την 

οµαλή καθηµερινή λειτουργία της, πχ ο δείκτης «κυκλοφορούν ενεργητικό / 

βραχυχρόνιες υποχρεώσεις». Τέλος, η πέµπτη οµάδα αναφέρεται στη σχέση µεταξύ 

των ιδίων και ξένων κεφαλαίων ή, πιο απλά, το βαθµό στον οποίο οι επενδύσεις 

χρηµατοδοτούνται από τους ιδιοκτήτες ή τους δανειστές (πιστωτές) της επιχείρησης, 

πχ ο δείκτης «σύνολο υποχρεώσεων / ίδια κεφάλαια». 

Η βασικότερη πρόκληση κατά την ανάλυση χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

είναι η εύρεση κατάλληλων µέτρων σύγκρισης καθώς υπάρχουν λόγοι που 

δυσχεραίνουν κάτι τέτοιο. Για παράδειγµα, στη σηµερινή εποχή πολλές επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε διάφορους κλάδους µε αποτέλεσµα να µην είναι 

ξεκάθαρο µε ποιους και σε ποιο βαθµό ανταγωνίζεται κάθε επιχείρηση. Συνεπώς, οι 

συγκρίσεις µεταξύ των επιχειρήσεων δεν είναι απόλυτα αξιόπιστες. Παρόµοια, η 

δραστηριοποίηση σε διαφορετικούς κλάδους συνεπάγεται διαφορετικό κίνδυνο και, 

συνεπώς, δείκτες όπως η απόδοση επένδυσης πρέπει να ερµηνεύονται διαφορετικά. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η χρήση των δεικτών τελεί υπό αρκετά 

περιοριστικές προϋποθέσεις και ενδείκνυται µάλλον για την καταγραφή της επίδοσης 

της επιχειρήσης µεταξύ διαφορετικών περιόδων παρά για τη σύγκριση της επίδοσης 

επιχειρήσεων. 

II. Αγοραία µέτρα (Market Measures) 

Το βασικό χαρακτηριστικό των µέτρων αυτής της κατηγορίας είναι ότι 

συσχετίζουν λογιστικά µεγέθη µε την τιµή της µετοχής της εταιρίας στην αγορά και 

προσανατολίζονται, κυρίως, στη διατύπωση σχέσεων απόδοσης για τους µετόχους. 

Για παράδειγµα, ο δείκτης «τιµή µετοχής στην αγορά / κέρδη ανά µετοχή» 

αποτυπώνει τη σχέση µεταξύ του τιµήµατος που θα έπρεπε να καταβάλλει ένας 

επενδυτής  για να αποκτήσει µία µετοχή και του ποσού των λογιστικών κερδών που 

θα αξίωνε ως κάτοχος µίας µετοχής. Χαµηλότερες τιµές του δείκτη δείχνουν 

αποδοτικότερες επενδύσεις και αντίστροφα. Άλλοι δείκτες, όπως ο «τιµή µετοχής 

στην αγορά / λογιστική αξία µετοχής» δείχνουν τη µεταβολή που έχει επέλθει στην 

επένδυση των ιδιοκτητών της εταιρίας από τη στιγµή έκδοσης των µετοχών. 
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Όπως γίνεται αντιληπτό από τη φύση των αγοραίων µέτρων, ο υπολογισµός 

τους απαιτεί την ύπαρξη οργανωµένης αγοράς στην οποία λαµβάνουν χώρα 

αγοραπωλησίες µετοχών που διαµορφώνουν την τιµή των µετοχών. Κατά συνέπεια, 

τα εν λόγω µέτρα επίδοσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά από 

επιχειρήσεις που είναι συγκεκριµένης νοµικής µορφής (ΑΕ και ΕΠΕ) και έχουν θέσει 

τις µετοχές τους σε δηµόσια διαπραγµάτευση, δηλαδή είναι «εισηγµένες» σε κάποιο 

χρηµατιστήριο. Επιπρόσθετα, όπως θα αναφερθεί σε επόµενη θέση, η θεώρηση της 

«αγοράς» ως αξιόπιστου µηχανισµού διαµόρφωσης των τιµών των µετοχών τελεί υπό 

προϋποθέσεις που στη σηµερινή εποχή κάθε άλλο παρά ικανοποιούνται. Περιπτώσεις 

όπως η «φούσκα του 1999» στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών είναι απλώς 

ενδεικτικές της πιθανής παραπλάνησης που µπορεί να προέλθει από τη δηµόσια 

διαπραγµάτευση των τίτλων ιδιοκτησίας των εταιριών.  

III.  Μέτρα Αξίας (Value-based Measures) 

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των µέτρων ότι εκφράζουν τα µελλοντικά 

οφέλη µίας επένδυσης σε όρους παρόντος ή, πιο ορθά, σε όρους παρούσας αξίας 

λαµβάνοντας υπόψη το κόστος χρηµατοδότησης (δέσµευσης της κεφαλαίων) της 

επένδυσης. Τα 3 βασικότερα µέτρα ή, όπως συχνά αποκαλούνται, υποδείγµατα 

απόδοσης αξίας (valuation), κατά τους Wild et al. (2007), είναι τα εξής: 

1. Υπόδειγµα προεξόφλησης µερίσµατος 

2. Υπόδειγµα ελεύθερης ταµειακής ροής 

3. Υπόδειγµα υπολειµµατικού εισοδήµατος ή κέρδους 

Τα οφέλη που αποκοµίζει ένας επενδυτής από την κατοχή µετοχών διακρίνονται σε 

κεφαλαιακά κέρδη και σε µερίσµατα. Τα κεφαλαιακά κέρδη ισοδυναµούν µε τη 

διαφορά της τιµής της µετοχής ανάµεσα σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή και τη 

στιγµή απόκτησης της µετοχής ενώ το µέρισµα είναι η απτή απόδοση, δηλαδή υπό τη 

µορφή ταµειακής ροής, που λαµβάνει ο µέτοχος σε οποιαδήποτε στιγµή. Αν 

υποθέσουµε ότι ο µέτοχος δε θα λάβει ποτέ µέρισµα, τότε δεν προκύπτουν 

κεφαλαιακά κέρδη. Συνεπώς, τα κεφαλαιακά κέρδη εξαρτώνται από το µέρισµα και, 

κατ’ επέκταση, η συνολική απόδοση για τους µετόχους προσδιορίζεται από τα 

µερίσµατα που αναµένουν να λάβουν στο µέλλον. Το δεύτερο υπόδειγµα, στηρίζεται 

στην υπόθεση ότι οι µέτοχοι κάθε εταιρίας µπορούν, υποθετικά, να λάβουν ως 
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απόδοση το ποσό που προκύπτει αν από τα κέρδη της αφαιρεθεί το ποσό που είναι 

απαραίτητο για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων µε θετική καθαρή παρούσα αξία. 

Κατά συνέπεια, η αξία της εταιρίας ισούται µε την προεξοφληµένη αξία αυτών των 

«ελεύθερων» ταµειακών ροών. Το υπόδειγµα του υπολειµµατικού κέρδους 

υποδεικνύει ότι η αξία της επιχείρησης σε δεδοµένη χρονική στιγµή προσδιορίζεται 

από τη λογιστική αξία των κεφαλαίων της και από την απόδοση που αναµένεται να 

έχει στο µέλλον πέρα της ελάχιστης απαιτούµενης απόδοσης. Όλα τα παραπάνω 

υποδείγµατα «υποφέρουν» από την ανάγκη πρόβλεψης µελλοντικών µεγεθών που, εκ 

των πραγµάτων, διέπονται από αβεβαιότητα. Επιπρόσθετα, η έννοια της ελεύθερης 

ταµειακής ροής δεν προσδιορίζεται µε αντικειµενικό τρόπο, όπως το µέρισµα και το 

υπολειµµατικό κέρδος, µε αποτέλεσµα το σχετικό υπόδειγµα να επιδέχεται 

υποκειµενικών υπολογισµών. Πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι τα υποδείγµατα 

αξίας ανταποκρίνονται σε µεγάλο βαθµό στις πραγµατικές συνθήκες αξιολόγησης της 

επίδοσης των επιχειρήσεων καθώς αυτό που ενδιαφέρει τους επενδυτές είναι η 

µελλοντική απόδοση που θα λάβουν δεδοµένου του κινδύνου που αναλαµβάνουν και 

όχι η επίδοση της εταιρίας κατά το παρελθόν (ιδιαίτερα όταν αυτή αναµένεται να µην 

επηρεάσει τη µελλοντική). 

2.3 Παρουσίαση της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας 
και επισήµανση σηµαντικών υπολογιστικών 
ζητηµάτων 

I. Υπολογισµός 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία είναι ένα µέτρο 

επίδοσης που στηρίζεται στην έννοια του οικονοµικού εισοδήµατος ή κέρδους 

(income ή profit, αντίστοιχα, στην Αγγλική). Είναι, λοιπόν χρήσιµο, πριν 

προχωρήσουµε σε αναλυτική παρουσίαση της µεθόδου να αναφερθούµε µε συντοµία 

στην έννοια του οικονοµικού κέρδους. Κατά τους Wild et al. (2007), το οικονοµικό 

κέρδος ορίζεται ως το άθροισµα των ταµειακών ροών και της µεταβολής της αξίας 

µίας επένδυσης. Αυτός ο ορισµός συνεπάγεται ότι το οικονοµικό κέρδος 

περιλαµβάνει τόσο πραγµατοποιηθέντα (ταµειακή ροή) όσο και µη 

πραγµατοποιηθέντα (µεταβολή αξίας) στοιχεία. Εναλλακτικά, το οικονοµικό κέρδος 

αποτυπώνει (µετρά) µεταβολές στην αξία προς τους µετόχους και, υπό αυτήν την 
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άποψη, συνιστά το υπέρτατο µέτρο επίδοσης της επιχείρησης αναφορικά µε την 

απόδοση της επένδυσης. Οι Seitz and Ellison (1999) ορίζουν το οικονοµικό κέρδος 

ως το κέρδος που παρέχει µία επένδυση πάνω από το ελάχιστο απαιτούµενο, εκ 

µέρους των χρηµατοδοτών, κέρδος. Για παράδειγµα, αν οι µέτοχοι απαιτούν απόδοση 

10% για επένδυση €50.000 και η επένδυση αποφέρει ετησίως €10.000 κέρδη, τότε το 

οικονοµικό κέρδος ισούται µε 10.000 – 0,1*50.000 = 5.000. Κατά την εξέταση των 

πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας θα 

επανέλθουµε αναλυτικότερα στην έννοια του οικονοµικού κέρδους. 

Κατά τους Λαζαρίδη και Παπαδόπουλο (2005), η Οικονοµική Προστιθέµενη 

Αξία υπολογίζεται ως εξής: 

EVA  = (r-k) * C 

Όπου 

EVA η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία σε χρηµατικές µονάδας 

r το ποσοστό απόδοσης της επιχείρησης, δηλαδή το πηλίκο των κερδών και 

του επενδυµένου κεφαλαίου σε ποσοστό 

k το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης, δηλαδή η σταθµισµένη ελάχιστη 

απαιτούµενη απόδοση για το σύνολο των χρηµατοδοτών της επιχείρησης σε 

ποσοστό 

C η αξία των περιουσιακών στοιχειών της επιχείρησης 

Αναλύοντας περαιτέρω τον παραπάνω τύπου έχουµε:  

CkέCkC
C
έCkCrCkrEVA ******)( −Κ=−Κ=−=−= ρδηρδη  

Όπου 

Κέρδη = Προσαρµοσµένα Λειτουργικά Κέρδη προ Τόκων και Μετά Φόρων 

k*C = κεφαλαιακές χρεώσεις (Young: 1997) 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, ουσιαστικά, η Οικονοµική Προστιθέµενη 

Αξία είναι η αξία των κερδών πάνω από την αξία των κερδών που απαιτούνται για το 

δεδοµένο ύψος (αξία) της επένδυσης και το κόστος χρηµατοδότησής της. Συνεπώς, 

αν τα τρέχοντα κέρδη είναι µεγαλύτερα από τα «απαιτούµενα» υπάρχει δηµιουργία 

αξίας ενώ αν τα τρέχοντα κέρδη είναι µικρότερα από τα «απαιτούµενα» υπάρχει 
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καταστροφή αξίας. Άρα, δεδοµένου του κόστους χρηµατοδότησης της επιχείρησης, 

για να υπάρξει δηµιουργία αξίας οι µάνατζερ πρέπει να ενεργήσουν έτσι ώστε να 

αυξήσουν τα κέρδη µειώνοντας, διατηρώντας σταθερή ή αυξάνοντας την αξία 

επένδυσης αλλά σε µικρότερο βαθµό, να µειώσουν τα κέρδη µειώνοντας σε 

µεγαλύτερο βαθµό την αξία επένδυσης, ή να διατηρήσουν σταθερά τα κέρδη 

µειώνοντας την αξία επένδυσης (Lovata and Costigan: 2002). Πρέπει, επίσης, να 

σηµειωθεί ότι η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία αναφέρεται στο σύνολο της 

επιχείρησης, άρα στο σύνολο των χρηµατοδοτών της. Για να επικεντρώσουµε την 

ανάλυση στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης θα πρέπει να απαλλάξουµε τους 

παραπάνω τύπους από την απόδοση και το τµήµα της επένδυσης που 

χρηµατοδοτείται από τους πιστωτές (ξένα κεφάλαια). Αυτό γίνεται αν 

χρησιµοποιήσουµε τη Λογιστική Ισότητα (ή Ταυτότητα) που ισχύει εξορισµού. 

Αναλυτικά: 

Από τη Λογιστική Ισότητα: 

Αξία Ενεργητικού = Αξία Ιδίων Κεφαλαίων (ΙΚ) + Αξία Ξένων Κεφαλαίων 

(ΞΚ) 

� 

k*C = kΙΚ* Αξία Ιδίων Κεφαλαίων + kΞΚ*Αξία Ξένων Κεφαλαίων 

Όπου 

kΙΚ και kΞΚ το ανά χρηµατική µονάδα κόστος χρηµατοδότησης µε Ίδια και 

Ξένα Κεφάλαια, αντίστοιχα. 

«kΞΚ*Αξία Ξένων Κεφαλαίων» η συνολική αµοιβή των πιστωτών. 

Επίσης, ισχύει εξορισµού ότι: 

Αξία Απόδοσης της Επιχείρησης = Αξία Απόδοσης προς Ιδιοκτήτες + Αξία 

Απόδοσης προς Πιστωτές 

� 

Αξία Απόδοσης προς Ιδιοκτήτες = Αξία Απόδοσης της Επιχείρησης - Αξία 

Απόδοσης προς Πιστωτές 

� Αξία Απόδοσης προς Ιδιοκτήτες = NOPAT - k*Αξία Ξένων Κεφαλαίων 

Με βάση τα παραπάνω: 
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Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία προς τους µετόχους = (NOPAT – 

kΞΚ*ΞΚ) – kΙΚ*ΙΚ 

Όπου η διαφορά «NOPAT – kΞΚ*ΞΚ» αντιπροσωπεύει την αξία της απόδοσης 

προς τους ιδιοκτήτες και το γινόµενο kΙΚ* ΙΚ αντιπροσωπεύει την αξία της 

ελάχιστης απαιτούµενης απόδοσης (κόστος) των Ιδίων Κεφαλαίων. Η 

ερµηνεία του παραπάνω τύπου είναι παρόµοια µε την ερµηνεία του τύπου που 

αφορά στο σύνολο της επιχείρησης. 

Κατά τους Λαζαρίδη και Παπαδόπουλο (2005). το σηµείο-κλειδί των τύπων 

υπολογισµού της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας είναι τα «Προσαρµοσµένα 

Λειτουργικά Κέρδη προ Τόκων και Μετά Φόρων». Αυτά τα κέρδη αναφέρονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία ως Net Operating Profit After Tax (πχ de Villiers: 1997) και 

προκύπτουν αν από τα λειτουργικά έσοδα αφαιρέσουµε το σύνολο των λειτουργικών 

εξόδων στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι φόροι κερδών (Young: 1997). Ωστόσο 

πρέπει να σηµειωθεί ότι, όπως ανέφερε ο Stern Stewart κατά τη δηµοσιοποίηση της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας, για να υπολογιστούν («προσαρµοστούν») τα 

κατάλληλα κέρδη που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας απαιτούνται πάνω από 250 προσαρµογές στα κέρδη που 

προκύπτουν βάσει των λογιστικών αρχών, κανόνων και προτύπων και αναφέρονται 

στις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί η εταιρία 

συµβούλων Stewart & Co έχει κρατήσει εκτός δηµοσιότητας κάποιες από τις 

προσαρµογές που απαιτούνται καθώς εκµεταλλεύεται εµπορικά την Οικονοµική 

Προστιθέµενη Αξία. Στη συνέχεια της ανάλυσης θα εξετάσουµε αναλυτικότερα τις εν 

λόγω προσαρµογές. 

II. Απαιτούµενες προσαρµογές για τον υπολογισµό της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι προσαρµογές στις οποίες πρέπει να 

υποβληθεί το λογιστικό αποτέλεσµα για να λάβουµε τα κέρδη που χρησιµοποιούνται 

στον υπολογισµό της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας ανέρχονται στις 250. 

Πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι ο αριθµός αυτός δεν είναι απόλυτος. Για 

παράδειγµα, ο Young (1997) αναφέρει ότι, κατά καιρούς, έχει διαπιστωθεί η 

πρακτική εφαρµογή πάνω από 100 προσαρµογών στην πράξη. Αυτός ο αριθµός 

προσαρµογών είναι σχεδόν ίδιος µε τον αριθµό που αναφέρουν οι O’Hanlon and 



 17

Peasnell (1998) και ανέρχεται σε 100. Υψηλότερο πλήθος, ήτοι 160, προσαρµογών 

αναφέρουν οι Lovata and Costigan (2002). Παρατηρείται, λοιπόν, ασυµφωνία µεταξύ 

των διάφορων πηγών ως προς το πλήθος των απαιτούµενων προσαρµογών και αυτή η 

ασυµφωνία ενδέχεται να οφείλεται στη µη δηµοσιοποίηση του συνόλου των 

προσαρµογών (για τους εµπορικούς λόγους που έχουν αναφερθεί ήδη). 

Κατά τον Young (1997) οι προσαρµογές στα λογιστικά µεγέθη οφείλονται στο 

ότι ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό 

της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας δε διέπεται από αρχές, κανόνες και πρότυπα 

που, αντιθέτως, καθορίζουν τον υπολογισµό του λογιστικού αποτελέσµατος. Η 

εφαρµογή «τυπικών» διαδικασιών για τον υπολογισµό του λογιστικού αποτελέσµατος 

έχει ως αποτέλεσµα κάποια µεγέθη, όπως οι προβλέψεις και η υπεραξία, να 

επηρεάζουν την αξία του κεφαλαίου και του εισοδήµατος χωρίς, όµως, να υπάρχει 

πραγµατική, δηλαδή «οικονοµική», αύξηση ή µείωση της επένδυσης. Αυτό οφείλεται 

στην επιδίωξη της Λογιστικής να αποτυπώσει στο παρόν την επίδραση πιθανών 

µελλοντικών γεγονότων που, εξορισµού, διέπονται από αβεβαιότητα. Όπως 

σηµειώνει ο de Villiers (1997), αν υπήρχε αντικειµενικός τρόπος υπολογισµού του 

οικονοµικού αποτελέσµατος, θα είχε µε βεβαιότητα ενσωµατωθεί στη Λογιστική και 

θα είχε αντικαταστήσει τα λογιστικά αποτελέσµατα. Προς το παρόν, όµως, ενώ τα 

λογιστικά αποτελέσµατα µπορούν να υπολογιστούν µε ακρίβεια, τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα είναι, ουσιαστικά, άγνωστα. Συνεπώς, οι προσαρµογές στα λογιστικά 

µεγέθη, στα πλαίσια υπολογισµού της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας, στοχεύουν 

στην προσεγγιστικό υπολογισµό των οικονοµικών αποτελεσµάτων και της αξίας του 

κεφαλαίου βάσει των αντίστοιχων λογιστικών µεγεθών (Young: 1997). Επίσης, οι 

προσαρµογές στοχεύουν στη µείωση της συντηρητικότητας που εξορισµού διέπει τη 

Λογιστική και την αποθάρρυνση των µάνατζερ από το να χρησιµοποιούν λογιστικές 

µεθόδους για τη διαµόρφωση κερδών. Η σηµασία των λογιστικών µεγεθών στον 

υπολογισµό της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας τονίζεται από το γεγονός ότι οι 

«πατέρες» της µεθόδου δεν προάγουν τον από µηδενική βάση υπολογισµό των 

αναγκαίων µεγεθών αλλά την προσαρµογή των σχετικών λογιστικών µεγεθών 

(O’Hanlon and Peasnell: 1998). Στη συνέχεια θα παραθέσουµε συνοπτικά 5 βασικές 

κατηγορίες προσαρµογών όπως παρουσιάζονται από τον Young (1997). 
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A Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 

Στις ΗΠΑ, η επικρατούσα αντίληψη για τον λογιστικό χειρισµό των εξόδων 

έρευνας και ανάπτυξης υποδεικνύει την άµεση, δηλαδή κατά τη χρήση που 

προκύπτουν οι σχετικές δαπάνες, µείωση των αποτελεσµάτων µε το συνολικό ποσό ή, 

πιο απλά, το χειρισµό των εν λόγω δαπανών ως έξοδο. Αντίθετα, τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα υποδεικνύουν το χειρισµό των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης ως 

πάγια περιουσιακά στοιχεία βάσει του σκεπτικού ότι τέτοιες δαπάνες έχουν 

µελλοντικά οφέλη τα οποία αναµένονται να παρουσιαστούν σε περισσότερες της µίας 

µελλοντικές χρήσεις. Το χαρακτηριστικό αυτό καθιστά τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης όµοια µε οποιαδήποτε άλλη επένδυση πάγιου περιουσιακού στοιχείου και, 

συνεπώς, απαιτείται η σταδιακή µείωση της αξίας τους (αποµείωση) στις χρήσης 

κατά τις οποίες θα προσφέρουν τα οφέλη τους. Η διαφορά µεταξύ των δύο 

προσεγγίσεων έγκειται στο ότι ο χειρισµός των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης ως 

έξοδο υποεκτιµά, συγκριτικά µε την προσέγγιση της αποµείωσης των εν λόγω 

δαπανών, σε µεγαλύτερο βαθµό το κέρδος και την Καθαρή Θέση κατά τη χρονική 

στιγµή πραγµατοποίησής τους και, αντίστροφα, υπερεκτιµά το κέρδος και την 

Καθαρή Θέση στις χρήσεις που έπονται. Συνεπώς, όταν τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης λογίζονται ως έξοδα χρήσης, ο υπολογισµός της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας απαιτεί να προσθέσουµε την αξία των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης στο κέρδος και να αφαιρέσουµε την αξία της ετήσιας αποµείωσης ώστε να 

υπολογίσουµε το κέρδος που θα προέκυπτε αν εφαρµοζόταν ο χειρισµός των εν λόγω 

εξόδων ως περιουσιακά στοιχεία. Αν η πραγµατοποίηση των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης προηγείται της χρήσης κατά την οποία υπολογίζουµε την Οικονοµική 

Προστιθέµενη Αξία, τότε η παραπάνω προσαρµογή πρέπει να γίνει στο έτος 

πραγµατοποίησης των εν λόγω εξόδων και, ακολούθως, να υπολογιστεί η ετήσια 

αποµείωση και η επίπτωσή της στο κέρδος και την Καθαρή Θέση µέχρι τη χρήση που 

µας ενδιαφέρει. Για να γίνει κατανοητή η παραπάνω διαδικασία, παραθέτουµε ένα 

απλό παράδειγµα: 

Έστω ότι στο έτος 0 µία εταιρία έχει µικτά κέρδη 50, λειτουργικά έξοδα εκτός 

των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης 30 και έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 10. Έστω, 

επίσης, ότι στα επόµενα 4 έτη δε θα υπάρξουν άλλα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και 

όλα τα υπόλοιπα µεγέθη θα παραµείνουν ως έχουν. Επίσης, τα οφέλη από τα έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης εκτιµάται ότι διαρκούν 5 έτη συνολικά, τα οφέλη από τα εν 
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λόγω έξοδα κατανέµονται ισόποσα σε όλα τα έτη και η εταιρία χειρίζεται τα εν λόγω 

έξοδα ως έξοδα χρήσης. Για ευκολία υποθέτουµε παρακράτηση όλων των κερδών και 

απουσία φόρων. Βάσει των παραπάνω δεδοµένων τα αποτελέσµατα χρήσης της 

εταιρίας και η µεταβολή της περιουσιακής θέσης υπολογίζονται ως εξής: 

 ΕΤΗ 
 T0 T1 T2 T3 T4 
Μικτά αποτελέσµατα 50 50 50 50 50 
Μείον: Έξοδα (εκτός έρευνας και ανάπτυξης) (30) (30) (30) (30) (30) 
Μείον: Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (10) (0) (0) (0) (0) 
Κέρδη χρήσης 10 20 20 20 20 
Μείον: Φόροι κερδών (0) (0) (0) (0) (0) 
Κέρδη προς διάθεση 10 20 20 20 20 
Μείον: ∆ιατίθενται (0) (0) (0) (0) (0) 
Μεταβολή της Καθαρής Θέσης στο τρέχον έτος 10 20 20 20 20 
Συν: Μεταβολή Καθαρής Θέσης στα προηγούµενα έτη 0 10 30 50 70 
Μεταβολή από το έτος 0 στο τρέχον έτος 10 30 50 70 90 
      
Αν εφαρµοζόταν η µέθοδος της αποµείωσης:      
Μικτά αποτελέσµατα 50 50 50 50 50 
Μείον: Έξοδα (εκτός έρευνας και ανάπτυξης) (30) (30) (30) (30) (30) 
Μείον: Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (2) (2) (2) (2) (2) 
Κέρδη χρήσης 18 18 18 18 18 
Μείον: Φόροι κερδών (0) (0) (0) (0) (0) 
Κέρδη προς διάθεση 18 18 18 18 18 
Μείον: ∆ιατίθενται (0) (0) (0) (0) (0) 
Μεταβολή της Καθαρής Θέσης στο τρέχον έτος 18 18 18 18 18 
Συν: Μεταβολή Καθαρής Θέσης στα προηγούµενα έτη 0 18 36 54 72 
Μεταβολή από το έτος 0 στο τρέχον έτος 18 36 54 72 90 

 

Αν θέλουµε να υπολογίσουµε την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία για την 

εταιρία στο έτος 3 πρέπει να ενεργήσουµε ως εξής: 

1. Προσαρµογή κερδών. Υπολογίζουµε την επιβάρυνση ή ελάφρυνση που θα 

έπρεπε να υποστούν τα αποτελέσµατα αν εφαρµοζόταν η αποµείωση των εξόδων 

έρευνας και ανάπτυξης. Εφόσον τα οφέλη των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης 

κατανέµονται ισόποσα στα 5 έτη, η ετήσια αποµείωση ισούται µε 10/5 = 2. Συνεπώς 

στο έτος 3 υπάρχει επιβάρυνση διότι το σύνολο των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης 

έχει επιβαρύνει αποτελέσµατα παρελθούσας χρήσης (της χρήσης 0). Σηµειώνεται ότι 

αν υπολογίζαµε την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία στο έτος 0 θα υπήρχε 

ελάφρυνση των αποτελεσµάτων. Άρα, τα αποτελέσµατα της χρήσης 3 πρέπει να 

επιβαρυνθούν µε 2 και αντί 20 να γίνουν 18. 

2. Προσαρµογή Καθαρής Θέσης. Υπολογίζουµε την πρόσθετη µείωση ή 

αύξηση της αξίας της Καθαρή Θέση που θα είχε προκύψει αν εφαρµοζόταν η 

αποµείωση των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. Εδώ η Καθαρή Θέση θα έπρεπε να 
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εµφανίζεται αυξηµένη κατά 2 διότι βάσει του χειρισµού που εφαρµόζει η εταιρία, η 

Καθαρή Θέση έχει αυξηθεί από το έτος 0 στο έτος 3 κατά 70 ενώ αν εφαρµοζόταν η 

αποµείωση θα είχε αυξηθεί κατά 72. 

B Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Ο λογαριασµός αυτός προκύπτει οποτεδήποτε υπάρχει διαφορά χρονισµού 

µεταξύ των λογιστικών κερδών και των φορολογητέων κερδών. Όταν το λογιστικό 

κέρδος υπολείπεται του φορολογητέου, έχουµε δηµιουργία αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης διότι η εταιρία είναι υποχρεωµένη να καταβάλλει 

µεγαλύτερο φόρο από αυτόν που θα κατέβαλε αν φορολογούταν επί του λογιστικού 

αποτελέσµατος. Αντίθετα, αν το λογιστικό κέρδος υπερβαίνει το φορολογητέο, 

προκύπτει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση διότι η εταιρία είναι υποχρεωµένη 

να καταβάλλει µικρότερο φόρο από τον φόρο που θα κατέβαλε αν φορολογούταν για 

το λογιστικό κέρδος της. Γενικά, η διαφορά χρονισµού οφείλεται στο διαφορετικό 

τρόπο υπολογισµού των δύο κατηγοριών κερδών διότι το λογιστικό κέρδος προκύπτει 

βάσει των εκάστοτε αρχών, προτύπων και κανόνων ενώ το φορολογητέο κέρδος 

προκύπτει βάσει της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας. Για παράδειγµα, στο 

Ηνωµένο Βασίλειο επιτρέπεται η εφαρµογή της σταθερής µεθόδου απόσβεσης για 

τον υπολογισµό του λογιστικού αποτελέσµατος και η εφαρµογή άλλων µεθόδων για 

τον υπολογισµό του φορολογητέου αποτελέσµατος. Έτσι, ενώ το σύνολο των 

αποσβέσεων κατά την ωφέλιµη ζωή του παγίου δε διαφέρει, οι αποσβέσεις 

κατανέµονται διαφορετικά στο χρόνο και κάθε «τύπος» κέρδους µειώνεται κατά 

διαφορετικό ποσό απόσβεσης ετησίως. Για να γίνει αυτό κατανοητό, δίνουµε το 

ακόλουθο παράδειγµα. Έστω ότι αποκτάται πάγιο αξίας 150 και µηδενικής 

υπολειµµατικής αξίας που αποσβένεται µε τη σταθερή µέθοδο για 5 έτη. Για τον 

υπολογισµό του φορολογικού αποτελέσµατος εφαρµόζεται η µέθοδος του 

αθροίσµατος ετών ζωής και ο φορολογικός συντελεστής ισούται µε 20%. Επίσης, 

υποθέτουµε ότι τα µικτά αποτελέσµατα ισούνται µε 100, το σύνολο των λειτουργικών 

εξόδων εκτός των αποσβέσεων µε 50 και δε διανέµονται κέρδη. Βάσει των παραπάνω 

τα αποτελέσµατα χρήσης και οι µεταβολές στην Καθαρή Θέση έχουν ως εξής: 

 ΕΤΗ 
Λογιστικά Αποτελέσµατα (µε σταθερή απόσβεση) T0 T1 T2 T3 T4 
Μικτά αποτελέσµατα 100 100 100 100 100 
Μείον: Έξοδα (εκτός αποσβέσεων) (50) (50) (50) (50) (50) 
Μείον: Έξοδα αποσβέσεων*  (30) (30) (30) (30) (30) 
Κέρδη χρήσης 20 20 20 20 20 
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Φόρος βάσει λογιστικών κερδών (4) (4) (4) (4) (4) 
Κέρδη µετά φόρων 16 16 16 16 16 
      
Φορολογητέα Αποτελέσµατα (µε φθίνουσα απόσβεση)      
Μικτά αποτελέσµατα 100 100 100 100 100 
Μείον: Έξοδα (εκτός αποσβέσεων) (50) (50) (50) (50) (50) 
Μείον: Έξοδα αποσβέσεων**  (50) (40) (30) (20) (10) 
Κέρδη χρήσης 0 10 20 30 40 
Φόρος βάσει φορολογητέων κερδών 0 2 4 6 8 
      
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 4 2 0 - - 
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση - - 0 2 4 
      
Λογιστικά κέρδη προ φόρων 20 20 20 20 20 
Μείον: Φόρος κερδών 0 2 4 6 8 
Κέρδη µετά φόρων 20 18 16 14 12 

 
* Με σταθερή µέθοδο: Ετήσια απόσβεση = 150 / 5 = 30 
** Με φθίνουσα µέθοδο: Ετήσια απόσβεση = (5/15)*150 = 50 για το 1ο έτος, (4/15)*150 = 40 
για το 2ο έτος, (3/15)*150 = 30 για το 3ο έτος, (2/15)*150 = 20 για το 4ο έτος και (1/15)*150 = 
10 για το 5ο έτος 
 

Στο παραπάνω παράδειγµα, η προσαρµογή που πρέπει να γίνει για να 

προσδιορίσουµε τα κέρδη που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας συνίσταται στην πρόσθεση της πρόσθετης 

αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης στα λογιστικά κέρδη και την αφαίρεση της 

πρόσθετης φορολογικής απαίτησης στα λογιστικά κέρδη. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις δηµιουργούνται, 

εκτός της περίπτωσης της διαφορετικής µεθόδου απόσβεσης, λόγω του διαφορετικού 

χειρισµού των ενδεχόµενων εξόδων που, συνήθως, είναι υπολογιστικά, δηλαδή δεν 

προκύπτουν από πραγµατικές συναλλαγές που συνοδεύονται µε παραστατικά αλλά 

από εκτιµήσεις της επιχείρησης. Για παράδειγµα, µία επιχείρηση ίσως εκτιµά ή, 

ορθότερα, προβλέπει ότι µέρος των απαιτήσεων από τους πελάτης της δε θα 

εισπραχθεί. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να µειώσει τα αποτελέσµατά της µε το 

«επισφαλές» ποσό. Ωστόσο, αυτό το ποσό δε θα µειώσει εξίσου το φορολογητέο 

αποτέλεσµα διότι, κατά κανόνα, η φορολογική νοµοθεσία λαµβάνει υπόψη 

πραγµατικά γεγονότα και όχι εκτιµήσεις. Συνεπώς, το φορολογητέο αποτέλεσµα θα 

µειωθεί µε το συνολικό ποσό όταν διαπιστωθεί πραγµατικά ότι το ποσό που είχε 

προβλεφθεί ως επισφαλές δεν εισπράχθηκε. Στην πραγµατικότητα, ένα µέρος των 

υπολογιστικών εξόδων εκπίπτει από (µειώνει) τα φορολογητέα κέρδη, αλλά η 

συνήθης πρακτική είναι το µεγαλύτερο µέρος των υπολογιστικών εξόδων να 

αναγνωρίζεται φορολογικά όταν αυτά πραγµατοποιούνται. 
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C Προβλέψεις 

Οι επιχειρήσεις διενεργούν προβλέψεις για να αντιµετωπίσουν τα κόστη 

µελλοντικών υποχρεώσεων που, στις περισσότερες περιπτώσεις, αναµένονται να 

προκύψουν κατόπιν γεγονότων που δε συµβαίνουν σε τακτή βάση αλλά σποραδικά 

όπως η επιχειρησιακή αναδιάρθρωση, οι αποζηµιώσεις κατόπιν νοµικής δράσης 

εναντίον της επιχείρησης και η περιβαλλοντική αποκατάσταση, πχ στην περίπτωση 

λήξης εκµετάλλευσης ενός λατοµείου. Ο βασικός λογιστικός χειρισµός των 

προβλέψεων συνίσταται στη µείωση των αποτελεσµάτων, δηλαδή χειρισµός των 

προβλέψεων ως έξοδα, κατά το ποσό της ενδεχόµενης υποχρέωσης και τη δηµιουργία 

ενός οµώνυµου λογαριασµού που φέρει τα χαρακτηριστικά αποθεµατικού στο 

Παθητικό. Όταν η ενδεχόµενη υποχρέωση καταστεί πραγµατική, η επιχείρηση 

αναλώνει την σχηµατισθείσα πρόβλεψη για να καλύψει την υποχρέωση και: α) 

εφόσον η πρόβλεψη υπερκαλύπτει την υποχρέωση δεν απαιτείται εκ νέου µείωση των 

αποτελεσµάτων και η επιχείρηση πραγµατοποιεί υπολογιστικά έσοδα που ισούνται µε 

τη διαφορά της πρόβλεψης και της υποχρέωσης ή διατηρεί το υπόλοιπο της 

πρόβλεψης για κάλυψη µελλοντικών υποχρεώσεων, β) εφόσον η πρόβλεψη είναι 

ακριβώς ίση µε την υποχρέωση δεν απαιτείται εκ νέου µείωση των αποτελεσµάτων 

και γ) εφόσον η πρόβλεψη δεν καλύπτει την υποχρέωση η επιχείρηση πραγµατοποιεί 

ζηµίες που ισούνται µε τη διαφορά της πρόβλεψης και της υποχρέωσης. Βάσει των 

αρχών λογιστικής και, πιο συγκεκριµένα, της αρχής συντηρητικότητας οι προβλέψεις 

πρέπει να είναι συντηρητικές και να ανταποκρίνονται στην πραγµατικά αναµενόµενη 

υποχρέωση. Ωστόσο, ο λογιστικός χειρισµός των προβλέψεων δίνει την ευκαιρία στις 

επιχειρήσεις να χειραγωγούν τα κέρδη τους διενεργώντας υψηλές προβλέψεις όταν τα 

κέρδη είναι ιδιαίτερα υψηλά και αποφεύγοντας να διενεργήσουν προβλέψεις όταν τα 

κέρδη είναι ιδιαίτερα χαµηλά. Η δυνατότητα µη διενέργειας προβλέψεων προκύπτει 

από το γεγονός ότι όταν οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις πραγµατοποιούνται και 

αποδεικνύονται κατά πολύ µικρότερες από τις προβλέψεις, η επιχείρηση διατηρεί ένα 

µέρος των προβλέψεων (της «δεξαµενής» προβλέψεων) για να καλύψει µελλοντικές 

υποχρεώσεις και συνεπώς τη δυνατότητα να µη διενεργήσει πρόσθετες προβλέψεις 

(που θα µειώσουν τα αποτελέσµατά της).  

Στα πλαίσια υπολογισµού της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας, η συνήθης 

πρακτική συνίσταται στην εξέταση της επίπτωσης των µεταβολών των προβλέψεων 

σε επίπεδο ταµειακής ροής. Αναλυτικότερα, όταν οι προβλέψεις αυξάνονται 
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προκύπτει ότι τα αποτελέσµατα έχουν επιβαρυνθεί µε πρόσθετα υπολογιστικά έξοδα 

και συνεπώς το ποσό αύξησης των προβλέψεων πρέπει να προστεθεί στα κέρδη για 

τον υπολογισµό της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας. Όταν οι προβλέψεις 

µειώνονται προκύπτει ότι έχουν πραγµατοποιηθεί οι υποχρεώσεις που σε 

προηγούµενες χρήσεις ήταν ενδεχόµενες και καλύφθηκαν από τις προβλέψεις. 

Συνεπώς, η µείωση της αξίας των προβλέψεων πρέπει να αφαιρεθεί από τα κέρδη για 

τον υπολογισµό της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας. Επιπρόσθετα, το υπόλοιπο 

του λογαριασµού προβλέψεων πρέπει να προστίθεται στο επενδυθέν κεφάλαιο.  

Για να γίνουν εµφανή στην πράξη τα παραπάνω, παραθέτουµε το ακόλουθο 

παράδειγµα. Έστω ότι µία επιχείρηση ξεκινά τη λειτουργία της µε µόνο περιουσιακό 

στοιχείο τα µετρητά που ανέρχονται σε 200. Όλες οι συναλλαγές γίνονται τοις 

µετρητοίς και η επιχείρηση δε διατηρεί αποθέµατα. Εφόσον όλες οι συναλλαγές 

γίνονται τοις µετρητοίς, η επιχείρηση δεν έχει υποχρεώσεις ή απαιτήσεις. Έστω, 

επίσης, ότι τα µικτά αποτελέσµατα ανήλθαν σε 100, τα λειτουργικά έξοδα εκτός 

προβλέψεων σε 50 και οι προβλέψεις για µελλοντικούς κινδύνους σε 30. Για ευκολία 

υποθέτουµε απουσία φόρων και µη διανοµή κερδών. Τα παραπάνω εξακολουθούν να 

ισχύουν στο δεύτερο έτος µε εξαίρεση ότι δε διενεργούνται προβλέψεις και ότι 

προκύπτουν υποχρεώσεις ύψους 20 που καλύπτονται από τις προβλέψεις του 1ου 

έτους. Βάσει των παραπάνω τα αποτελέσµατα χρήσης και οι ισολογισµοί του πρώτου 

και δεύτερου έτους έχουν ως εξής: 

 ΕΤΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 1ο 2ο 
Μικτά αποτελέσµατα 100 100 
Μείον: Έξοδα (εκτός προβλέψεων) (50) (50) 
Μείον: Έξοδα προβλέψεων (30) (0) 
Κέρδη χρήσης 20 50 
Μείον: Φόροι κερδών (0) (0) 
Κέρδη προς διάθεση 20 50 
Μείον: ∆ιατίθενται (0) (0) 
Μεταβολή της Καθαρής Θέσης στο τρέχον έτος 20 50 
Συν: Μεταβολή Καθαρής Θέσης στα προηγούµενα έτη 0 20 
Μεταβολή από το έτος 0 στο τρέχον έτος 20 70 
   
   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ο 2ο 
 01/01 31/12 01/01 31/12 
Ενεργητικό     

Μετρητά 100 150 150 180 
Σύνολο 100 150 150 180 

Παθητικό     
Καθαρή θέση 100 120 120 170 
Προβλέψεις 0 30 30 10 
Σύνολο 100 150 150 180 
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Συνεπώς, αν θέλουµε να υπολογίσουµε την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

στο έτος 2, πρέπει να αφαιρέσουµε από τα κέρδη το ποσό των 20 που αντιστοιχεί στη 

µείωση του λογαριασµού προβλέψεων έτσι ώστε τα κέρδη να ανέρχονται σε 50 – 20 

= 30 και να προσθέσουµε το υπόλοιπο του λογαριασµού προβλέψεων, ήτοι 10, στο 

επενδυθέν κεφάλαιο έτσι ώστε να ανέλθει σε 170+10 = 180 αντί 170. 

D Υπεραξία 

Η υπεραξία ισούται µε τη διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που καταβάλλεται 

για την εξαγορά µίας επιχείρησης και της δίκαιης (fair) αξίας της. Ο λογιστικός 

χειρισµός διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά οι δύο επικρατούσες προσεγγίσεις 

υποδεικνύουν είτε την καταγραφή της υπεραξίας ως περιουσιακό στοιχείο και τη 

µετέπειτα σταδιακή αποµείωσή της (ΗΠΑ) είτε την άµεση διαγραφή (write-off) της 

µε χρήση αποθεµατικών (Ηνωµένο Βασίλειο). Για τις ανάγκες υπολογισµού της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας, αµφότερες οι προσεγγίσεις θεωρούνται 

λανθασµένες διότι µειώνουν, είτε σταδιακά είτε απευθείας, την αξία της επένδυσης 

της εξαγοράζουσας επιχείρησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την απαλλαγή της 

διοίκησης από την υποχρέωση να πραγµατοποιεί απόδοση και για το περιουσιακό 

στοιχείο «υπεραξία». Συνεπώς, δεδοµένων των κερδών η αποµείωση ή διαγραφή της 

υπεραξίας υπερεκτιµά την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία διότι µειώνει το 

επενδυθέν κεφάλαιο. Αν, λοιπόν, υιοθετείται η προσέγγιση της αποµείωσης, η 

αναγκαία προσαρµογή συνίσταται στην πρόσθεση του ποσού ετήσιας αποµείωσης 

στα κέρδη και των συσσωρευµένων αποµειώσεων στο επενδυθέν κεφάλαιο ενώ αν 

υιοθετείται η απευθείας διαγραφή το µόνο που απαιτείται είναι η πρόσθεση της 

διαγραφείσας αξίας στο επενδυθέν κεφάλαιο.  

E Λειτουργικές µισθώσεις 

Οι µισθώσεις συνιστούν εξειδικευµένο µέσο χρηµατοδότησης των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων και, ανάλογα µε το είδος τους, φέρουν σε µεγαλύτερο ή 

µικρότερο βαθµό χαρακτηριστικά δανεισµού και αγοράς παγίου µε ανάλογες 

επιπτώσεις στα λογιστικά µεγέθη της επιχείρησης. Οι µισθώσεις διακρίνονται σε 

χρηµατοδοτικές ή κεφαλαιακές και λειτουργικές µε ειδοποιό διαφορά την καταγραφή 

του παγίου στο ενεργητικό και της σχετικής υποχρέωσης στο παθητικό που συµβαίνει 

µόνο στην πρώτη περίπτωση. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις προσοµοιάζουν 
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περισσότερο σε δανεισµό για την αγορά παγίου καθώς η κυριότητα του παγίου 

µεταβιβάζεται στην επιχείρηση κατά τη λήξη της µίσθωσης. Η καταγραφή του παγίου 

στο ενεργητικό συνεπάγεται το δικαίωµα διενέργειας των σχετικών αποσβέσεων µε 

συνέπεια τα αποτελέσµατα να επιβαρύνονται µε τους τόκους του «δανείου» και µε τις 

αποσβέσεις. Αντίθετα, οι λειτουργικές µισθώσεις προσοµοιάζουν περισσότερο σε 

ενοικίαση παγίου µε βασική, όµως, διαφορά την επιβάρυνση του µισθώµατος µε ένα 

επιπλέον ποσό που αντισταθµίζει τον κίνδυνο για τον ιδιοκτήτη του παγίου. Από 

λογιστικής πλευράς οι λειτουργικές µισθώσεις λογίζονται ως ενοίκια µε διαχωρισµό 

των τόκων από το συνολικό µίσθωµα. Αυτό συνεπάγεται υποεκτίµηση του 

επενδυθέντος κεφαλαίου εφόσον δεν υπάρχει καταγραφή του παγίου στο ενεργητικό 

και υποεκτίµηση των λειτουργικών κερδών εφόσον τα µισθώµατα περιλαµβάνουν και 

χρεωστικούς τόκους. Για να εξάγουµε, συνεπώς, τα κέρδη και το επενδυθέν κεφάλαιο 

που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας 

πρέπει, αρχικά, να προσθέσουµε την παρούσα αξία των µελλοντικών πληρωµών στην 

αξία του επενδυθέντος κεφαλαίου και να προσθέσουµε στα λειτουργικά 

αποτελέσµατα την αξία των χρεωστικών τόκων που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας 

την παρούσα αξία των µελλοντικών πληρωµών µε το κόστος δανεισµού της 

επιχείρησης. 

III. Πραγµατική περίπτωση υπολογισµού Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας 

Στη συνέχεια της ανάλυσης παραθέτουµε αυτούσιο ένα παράδειγµα 

υπολογισµού της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας που αφορά στην 

φαρµακοβιοµηχανία Rhone-Poulence (Γαλλία) για τα έτη 1994-1995 όπως 

παρουσιάζεται από τον Young (1997). Το συγκεκριµένο παράδειγµα επιλέχθηκε, 

µεταξύ των ελάχιστων ολοκληρωµένων παραδειγµάτων που έχουν δηµοσιευτεί, για 

τη συνοπτική και κατανοητή παρουσίασή του. Κάποια στοιχεία δευτερεύουσας 

σηµασίας που δεν επηρεάζουν την ανάλυση, όπως οι νοµισµατικές µονάδες, έχουν 

παραληφθεί για λόγους συντοµίας. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ο 

Ισολογισµός της εταιρίας για το υπό εξέταση χρονικό διάστηµα: 

 ΕΤΗ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1995 1994 
Κυκλοφορούν 45.351 45.907 
Επενδύσεις 16.148 15.029 
Πάγια  35.019 34.832 
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Αΰλα πάγια 38.890 26.873 
 135.408 122.641 
   
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Βραχυχρόνια δάνεια 14.439 9.369 
Προµηθευτές 8.974 8.838 
Λοιπές βραχυχρόνιες υποχρεώσεις 16.698 16.967 
Μακροχρόνια δάνεια 26.479 19.807 
Αναβαλλόµενη φορολογία 2.719 1.912 
Προβλέψεις 13.063 10.236 
Λοιπές µακροχρόνιες υποχρεώσεις 2.273 2.480 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 5.763 7.192 
Ίδια κεφάλαια   

Κοινές µετοχές 8.003  7.852  
Αποθεµατικά από υπέρ το άρτιο έκδοση µετοχών 15.558  15.079  
Αδιανέµητα κέρδη 15.908  14.5456  
Αποθεµατικά συναλλαγµατικών διαφορών (6.394)  (4.121)  
Λοιπά αποθεµατικά 11.929  12.484  

 44.999 45.840 
 135.408 122.641 

 

Ακολουθεί η προσαρµοσµένη για τις ανάγκες ανάλυσης κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσης για το 1995: 

 1995 
Λειτουργικά κέρδη 6.223 
Κέρδη συµµετοχών 129  
Χρεωστικοί τόκοι (1.726)  
Λοιπά κέρδη 55 (1.542) 
Κέρδη προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας 4.681 
Φόρος κερδών 610 
Κέρδη προ δικαιωµάτων µειοψηφίας 4.071 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (753) 
Καθαρά κέρδη 3.318 
Μερίσµατα προνοµιούχων µετοχών (1.184) 
Καθαρά κέρδη για κοινούς µετόχους 2.134 
  
Σηµείωση 1:  
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης  

1995 7.059  
1994 6.673  
1993 6.405  
1992 5.962  
1991 5.736  

   
Σηµείωση 2:   
Αποµείωση υπεραξίας 727  
Συσσωρευµένη αποµείωση υπεραξίας  3.736  

   
Σηµείωση 3:   
Παρούσα αξία ελάχιστων µελλοντικών 
πληρωµών λειτουργικών µισθώσεων 
µε επιτόκιο 6,8% 

2.136 
 

   
Σηµείωση 4:   
Παρούσα αξία µελλοντικών πληρωµών 
λειτουργικών µισθώσεων µε επιτόκιο 6,8% 

1.301 
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Σηµείωση 5:   
Φορολογικός συντελεστής 13%  
   
Σηµείωση 6:   
Μέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου 9%  

 

Βάσει της παραπάνω πληροφόρησης προχωρούµε στην αναπροσαρµογή των 

λειτουργικών κερδών και του κεφαλαίου για να εξάγουµε τα µεγέθη που θα ληφθούν 

υπόψη στον υπολογισµό της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας: 

Α) Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. Υποθέτουµε ότι τα έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης αποµειώνονται σε 5 έτη µε τη σταθερή µέθοδο. Βάσει αυτής της 

υπόθεσης, τα αποτελέσµατα του 1995 θα έπρεπε να είχαν επιβαρυνθεί µε έξοδα 

αποµείωσης ίσα µε (1/5)*7.059 + … + (1/5)*5.736 = 6.015 ενώ βάσει της θεώρησης 

των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης ως έξοδα χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε 7.059. 

Συνεπώς, η διαφορά 7.059 – 6.015 πρέπει να προστεθεί στα λειτουργικά κέρδη. 

Σχετική προσαρµογή πρέπει να γίνει και στο κεφάλαιο της εταιρίας διότι από τη 

στιγµή που τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης αποµειώνονται, πρέπει να αυξήσουν την 

αξία του ισολογισµού κατά την καθαρή (µη αποµειωµένη) αξία τους. Για κάθε έτος 

από το 1991 ως το 1995 το ποσό που θα αυξήσει το επενδυθέν κεφάλαιο ισούται µε 

«αξία εξόδων έρευνας και ανάπτυξης – συσσωρευµένη αποµείωση µέχρι την αρχή 

του 1995». Αναλυτικά: 

Έτος  Έξοδα Ε & Α  Αποµείωση µέχρι αρχή του 1995 Καθαρή Αξία 

1995 7.059   (0/5)*7.059 = 0   7.059 

1994 6.673   (1/5)* 6.673 = 1.335   5.338 

1993 6.405   (2/5)* 6.405 = 2562   3.843 

1992 5.962   (3/5)* 5.962 = 3.577   2.385 

1991 5.736   (4/5)* 5.736 = 4.589   1.147 

       Σύνολο 19.772 

 

Β) Αναβαλλόµενη φορολογία. Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση των 

προσαρµογών σε προηγούµενη ενότητα, η αύξηση της αξίας των υποχρεώσεων από 

αναβαλλόµενη φορολογία προστίθεται στα λειτουργικά κέρδη ενώ το υπόλοιπο του 

λογαριασµού «υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία» προστίθεται στο 

επενδυθέν κεφάλαιο. Συνεπώς, η αύξηση κατά 2.719 - 1.912 = 807 προστίθεται στα 

λειτουργικά κέρδη και το ποσό 2.719 στο επενδυθέν κεφάλαιο. 
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Γ) Προβλέψεις. Βάσει της ανάλυσης για τις προσαρµογές που έχει, ήδη, γίνει, 

η αύξηση του λογαριασµού προβλέψεων προστίθεται στα λειτουργικά κέρδη και το 

υπόλοιπο του λογαριασµού προβλέψεων στο επενδυθέν κεφάλαιο. Συνεπώς, τα κέρδη 

αυξάνονται κατά 13.063 - 10.236 = 2.827 και το επενδυθέν κεφάλαιο κατά 13.063. 

∆) Υπεραξία. Σύµφωνα µε την απαιτούµενη προσαρµογή, τα έξοδα ετήσιας 

αποµείωσης της υπεραξίας θα πρέπει να προστεθούν στα λειτουργικά κέρδη και η 

συσσωρευµένη αποµείωση στην αξία του επενδυθέντος κεφαλαίου. Άρα, + 727 τα 

κέρδη και + 3.736 το επενδυθέν κεφάλαιο. 

Ε) Λειτουργικές µισθώσεις. Η προσαρµογή των κερδών απαιτεί την πρόσθεση 

των τόκων που περιλαµβάνονται στα έξοδα λειτουργικών µισθώσεων. Στην αρχή του 

1995 αυτό το ποσό ισούται µε το γινόµενο του κόστους δανεισµού και της παρούσας 

αξίας των µελλοντικών πληρωµών, δηλαδή 6,8% * 1.301 = 88. Η προσαρµογή του 

επενδυθέντος κεφαλαίου απαιτεί την πρόσθεση της παρούσας αξίας των ελάχιστων 

µελλοντικών πληρωµών, δηλαδή 2.136.  

ΣΤ) Άλλες προσαρµογές. Εκτός των παραπάνω, απαιτείται η προσαρµογή των 

λειτουργικών κερδών κατά το ποσό της ελάφρυνσης φόρου (tax-shield) λόγω 

καταβολής χρεωστικών τόκων. Η εν λόγω προσαρµογή είναι αναγκαία διότι το 

κόστος κεφαλαίου που θα χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας περιλαµβάνει ήδη το µετά φόρων κόστος δανεισµού και, 

συνεπώς, η ελάφρυνση φόρου λόγω χρεωστικών τόκων θα «διπλοµετρηθεί» αν δεν 

αφαιρεθεί από τα λειτουργικά κέρδη. Επιπρόσθετα, ο φόρος που θα αφορά στα 

λειτουργικά κέρδη θα πρέπει να προκύπτει µόνο από την κανονική λειτουργία της 

εταιρίας και να µην επηρεάζεται από τις χρηµατοδοτικές αποφάσεις της. Συνεπώς, η 

ελάφρυνση φόρου ισούται µε 1.726*13% = 224 και το ποσό αυτό αφαιρείται από τα 

λειτουργικά κέρδη. Να σηµειωθεί δεν απαιτείται αντίστοιχος χειρισµός για τους 

χρεωστικούς τόκους των λειτουργικών µισθώσεων διότι αυτοί προστίθενται 

«καθαροί» από ελάφρυνση φόρου βάσει της προηγούµενης (Ε) προσαρµογής. 

Βάσει των παραπάνω προσαρµογών, υπολογίζουµε εκ νέου τα καθαρά 

λειτουργικά κέρδη ως εξής: 

 1995 
Λειτουργικά κέρδη 6.223 
Κέρδη συµµετοχών 129 
Λοιπά κέρδη 55 
Προσαρµογές εξόδων έρευνας και ανάπτυξης 1.044 
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Αποµείωση υπεραξίας 727 
Χρεωστικοί τόκοι λειτουργικών µισθώσεων 88 
Αύξηση υποχρεώσεων αναβαλλόµενης φορολογίας 807 
Αύξηση προβλέψεων 2.827 
Ελάφρυνση φόρου λόγω χρεωστικών τόκων (224) 
Φόρος κερδών (610) 
Καθαρά λειτουργικά κέρδη 11.066 

 

Ακολούθως, αναπροσαρµόζουµε την αξία του επενδυθέντος κεφαλαίου. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα επενδυθέν κεφάλαιο δεν περιλαµβάνει  

ΕΠΕΝ∆ΥΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1995 
Βραχυχρόνια δάνεια 14.439 
Μακροχρόνια δάνεια 26.479 
Ισοδύναµα δανείων  

Λειτουργικές µισθώσεις 2.136 
Λοιπές µακροχρόνιες υποχρεώσεις 2.273 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 5.763 
Ίδια κεφάλαια  

Κοινές µετοχές 8.003 
Αποθεµατικά από υπέρ το άρτιο έκδοση µετοχών 15.558 
Αδιανέµητα κέρδη 15.908 
Αποθεµατικά συναλλαγµατικών διαφορών (6.394) 
Λοιπά αποθεµατικά 11.929 

Ισοδύναµα ιδίων κεφαλαίων  
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 19.772 
Υπεραξία 3.736 
Αναβαλλόµενη φορολογία 2.719 
Προβλέψεις 13.063 

 135.384 
 

Εφαρµόζοντας τον τύπο της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας έχουµε: 

EVA = Προσαρµοσµένα λειτουργικά κέρδη – k*C = 11.066 – 0,09*135.384 

= 11.066 – 12185 

= - 1.119 

Εφόσον EVA < 0, προκύπτει ότι οι δραστηριότητες της εταιρίας το 1995 

οδήγησαν σε καταστροφή αξίας ίσης µε 1.119. 
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IV. Σύγκριση της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας µε άλλα µέτρα 

επίδοσης σε θεωρητικό – υπολογιστικό επίπεδο 

A Σύγκριση µε Υπολειµµατικό Κέρδος 

Κατά τους Wild et al. (2007), το υπολειµµατικό κέρδος υπολογίζεται ως 

διαφορά µεταξύ των καθαρών κερδών και των κεφαλαιακών χρεώσεων που 

αλγεβρικά εκφράζεται ως εξής: 

RIt = NIt – (k*BVt-1) 

Όπου 

RIt = Residual Income = Υπολειµµατικό κέρδος 

NΙt = Net Income = Καθαρά Κέρδη 

k = WACC = Μέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου 

BVt-1 = Book Value = Λογιστική Αξία Κεφαλαίου 

t = δείκτης χρονικής περιόδου 

Από τον παραπάνω τύπο προκύπτει ότι η µόνη διαφορά µε το υπολειµµατικό κέρδος 

συνίσταται στις προσαρµογές που απαιτούνται για τον υπολογισµό της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας. Εφόσον δεν πραγµατοποιούνται οι εν λόγω προσαρµογές, τα 

δύο µέτρα επίδοσης ταυτίζονται (Young: 1997). Για το λόγο αυτό η Οικονοµική 

Προστιθέµενη Αξία αναφέρεται και ως «διάδοχος» ή «νέα έκδοση» του 

υπολειµµατικού κέρδους (Mclntyre: 1999). 

B Σύγκριση µε Απόδοση Επένδυσης και Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων 

Η απόδοση επένδυσης ή ιδίων κεφαλαίων (Return On Investment, ROI ή 

Return On Equity, ROE, αντίστοιχα) υπολογίζεται κατά κανόνα ως πηλίκο κάποιου 

λογιστικού µεγέθους κερδών και κάποιου µεγέθους που ανταποκρίνεται στον όρο 

«επένδυση» και συνδέεται µε τα κέρδη που χρησιµοποιούνται στον αριθµητή του 

κλάσµατος (Wild et al.: 2007). Για παράδειγµα, αν ορίσουµε την επένδυση ως το 

σύνολο των χρηµατοδοτικών πηγών που αξιώνουν απόδοση, δηλαδή «ίδια κεφάλαια 

και τοκογόνες υποχρεώσεις» τότε τα κέρδη που θα τοποθετηθούν στον αριθµητή του 

κλάσµατος πρέπει να αφορούν αµφότερες τις οµάδες χρηµατοδοτών, πχ «καθαρά 

κέρδη + τόκοι». Σύµφωνα µε τον Mclntyre (1999) τέτοιου είδους µέτρα συγκρίνουν 

την απόδοση µε την επένδυση σε µία «πολλαπλασιαστική» λογική. Αυτό προκύπτει 
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από τους τύπους που χρησιµοποιούνται. Για παράδειγµα, η τιµή 2 του δείκτη ROI 

δείχνει ότι, κατά τη χρονική περίοδο που εξετάζεται, η επιχείρηση κατάφερε να 

δηµιουργήσει απόδοση 2 φορές µεγαλύτερη από την επένδυση που διαχειρίστηκε. Η 

έκφραση «2 φορές µεγαλύτερη» είναι αυτή που προσδίδει την έννοια του 

πολλαπλασιασµού σε αυτά τα µέτρα επίδοσης. Αντίθετα, όπως αναφέρει ο παραπάνω 

συγγραφέας, η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία συγκρίνει τα δύο µεγέθη σε µία 

«προσθετική» λογική και αυτό οφείλεται στο ότι ο τύπος υπολογισµού δείχνει την 

απόδοση πάνω από την ελάχιστη απαιτούµενη που επιτεύχθηκε σε κάποια περίοδο. 

Είναι προφανές ότι η έννοια της πρόσθεσης απορρέει από τη φράση «πάνω από την 

ελάχιστη απαιτούµενη». Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι, εξορισµού, µέτρα 

όπως η ROI και η ROE, τουλάχιστον στη µορφή που χρησιµοποιούνται κατά κόρον, 

δεν ενσωµατώνουν την έννοια του κόστους κεφαλαίου, δηλαδή το πόσο «πληρώνει» 

η εταιρία για να χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις της και, συνεπώς, αυτή είναι µία 

ακόµα διαφορά τους από την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία. 

V. Πλεονεκτήµατα της µεθόδου 

A Ενσωµάτωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων και χρονισµού της απόδοσης 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της µεθόδου, κυρίως συγκριτικά µε τα 

«παραδοσιακά» λογιστικά µέτρα επίδοσης όπως η ROE, είναι η ενσωµάτωση του 

κόστους ιδίων κεφαλαίων. Παρά το γεγονός ότι ο υπολογισµός του εν λόγω κόστους 

(στο θέµα επανερχόµαστε στην αναφορά των µειονεκτηµάτων) είναι δύσκολος και σε 

πολλές περιπτώσεις διέπεται από υποκειµενικότητα, η επιβεβαίωση της δηµιουργίας 

ή καταστροφής αξίας µπορεί να γίνει µόνο όταν το συνολικό κόστος κεφαλαίων 

λαµβάνεται υπόψη (Young: 1997, de Villiers: 1997) διότι αυτό συνεπάγεται 

συνυπολογισµό του κινδύνου της επιχείρησης (Mouritsen: 1998, Johnson and Soenen: 

2003). Κατά τους Malmi and Ikaheimo (2003) εκτός της ενσωµάτωσης του κινδύνου, 

η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία συλλαµβάνει, επίσης, το χρονισµό και το µέγεθος 

της απόδοσης. 

B Απαλλαγή από επιρροή λογιστικών πρακτικών 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενη θέση, η καταγραφή των οικονοµικών 

συναλλαγών – γεγονότων βάσει της λογιστικής διέπεται από αρχές, κανόνες, πρότυπα 

και εκτιµήσεις που προσφέρουν στις επιχειρήσεις πληθώρα επιλογών αναφορικά µε 
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το πώς υπολογίζουν και παρουσιάζουν τα οικονοµικά µεγέθη τους. ∆εδοµένου ότι η 

Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία είναι, λόγω προσαρµογών, απαλλαγµένη από τις 

λογιστικές αλλοιώσεις (accounting distortions) εµφανίζει σηµαντικό πλεονέκτηµα 

έναντι των υπόλοιπων µέτρων επίδοσης (Young: 1997). Για παράδειγµα, η 

εκπαίδευση προσωπικού είναι, από οικονοµική σκοπιά, µία επένδυση διότι 

αναµένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του 

προσωπικού και, κατ’επέκταση, σε οφέλη µε µακροχρόνιο ορίζοντα. Από λογιστική 

άποψη, η εκπαίδευση δηµιουργεί έξοδα τα οποία βαρύνουν τα αποτελέσµατα της 

χρήσης στην οποία πραγµατοποιούνται. Αυτό υπονοεί ότι τα οφέλη (υπηρεσίες) που 

θα λάβει η επιχείρηση από την εκπαίδευση του προσωπικού θα εκπνεύσουν στο τέλος 

της χρήσης. Είναι προφανές ότι, από οικονοµική άποψη, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στην 

πραγµατικότητα και η ιδιαιτερότητα αυτή µπορεί να ενσωµατωθεί στις προσαρµογές 

για τον υπολογισµό της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας (McDaniel et al.: 2000).  

C Συµβολή στην επίλυση των προβληµάτων αντιπροσώπευσης και µείωση του 

κινήτρου υπέρ της χειραγώγησης κερδών.  

Κατά τον Young (1997), η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία µπορεί να 

συνεισφέρει στην επίλυση του προβλήµατος αντιπροσώπευσης όταν χρησιµοποιείται 

ως κριτήριο απόδοσης και υπολογισµού των bonus των στελεχών. Αυτό συµβαίνει 

διότι σε αυτήν την περίπτωση τα διοικητικά στελέχη έχουν κίνητρο να 

µεγιστοποιήσουν την αξία προς τους µέτοχους διότι αυτό σηµαίνει αύξηση της δικής 

τους αµοιβής. Η χειραγώγηση κερδών (earnings management) αναφέρεται στην 

πρακτική που εφαρµόζουν τα διοικητικά στελέχη µε στόχο τη διαµόρφωση κερδών 

προς εξυπηρέτηση των επιδιώξεών τους (Wild et al.: 2007). Σύµφωνα µε τον Young 

(1997), η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία µπορεί να συµβάλλει στην αντιµετώπιση 

του φαινοµένου καθώς η αµοιβή των διοικητικών στελεχών συνδέεται τόσο µε το 

όφελος όσο και µε τη θυσία που απαιτείται για να επιτευχθεί το όφελος. 

Αναλυτικότερα, η χειραγώγηση κερδών µπορεί να παρατηρηθεί όταν τα bonuses των 

διοικητικών στελεχών συνδέονται µε τα λογιστικά κέρδη και «φράσσονται» υπό την 

έννοια ότι η επίτευξη κέρδους πάνω από κάποιο στόχο δεν οδηγεί σε αύξηση των 

bonuses. Αυτό δηµιουργεί κίνητρο στα στελέχη να χρησιµοποιήσουν διάφορες 

λογιστικές πρακτικές µε στόχο να διαµορφώσουν τα κέρδη µέχρι το σηµείο που 

δηµιουργεί όφελος για αυτούς και, ταυτόχρονα, να δηµιουργήσουν «δεξαµενές» 

κερδών τις οποίες θα χρησιµοποιήσουν µελλοντικά για να αυξήσουν τα κέρδη όταν 
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τα κέρδη δε θα επαρκούν για απόδοση υψηλών bonuses (µία µέθοδος δηµιουργίας 

«δεξαµενών» κέρδους, οι προβλέψεις, έχει αναφερθεί ήδη κατά την παρουσίαση των 

λογιστικών προσαρµογών για τον υπολογισµό της Οικονοµικής Προστιθέµενης 

Αξίας). Αντίθετα, δεν υπάρχει προφανής λόγος «φραξίµατος» των bonuses πέρα από 

κάποια τιµή της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας δεδοµένου ότι η µεγιστοποίησή 

της είναι το ζητούµενο. Οι O’Hanlon and Peasnell (1998) εξηγούν ότι τόσο τα 

λογιστικά µέτρα επίδοσης που µετρούν είτε ποσοστό είτε απόλυτα ποσά µπορούν να 

οδηγήσουν σε απόρριψη επενδυτικών σχεδίων µε θετική καθαρή παρούσα αξία (που 

δηµιουργούν αξία) ή την αποδοχή επενδυτικών σχεδίων µε αρνητική καθαρή 

παρούσα αξία (που καταστρέφουν αξία). Αυτό οφείλεται στο ότι όταν λαµβάνονται 

µέτρα που εκφράζουν την απόδοση ως ποσοστό, πχ η ROE, κάποιες επενδύσεις µε 

καθαρή αξία ενδέχεται να οδηγήσουν σε µείωση της απόδοσης παρά το γεγονός ότι 

δηµιουργούν αξία. Αντίστροφα, όταν η απόδοση µετράται βάσει απόλυτων 

µεταβολών, υπάρχει περίπτωση κάποιες επενδύσεις να προσφέρουν πρόσθετα κέρδη 

αλλά να συνεπάγονται µεγαλύτερο του πρόσθετου κέρδους πρόσθετο κόστος µε 

αποτέλεσµα να καταστρέφουν αξία. Οι δύο περιπτώσεις αναφέρονται στο πρόβληµα 

της υποεπένδυσης (underinvestment) και της υπερεπένδυσης (overinvestment), 

αντίστοιχα. Για τα παραπάνω, ο Mclntyre (1999) αναφέρει το ακόλουθο παράδειγµα. 

Αν µία εταιρία έχει επιτύχει απόδοση περιουσιακών στοιχείων (Return On Assets, 

ROA) ίση µε 14% και το κόστος κεφαλαίου της ισούται µε 10%, τότε ένα επενδυτικό 

σχέδιο που αναµένεται να έχει ετήσια απόδοση 12% θα απορριφθεί βάσει της ROA 

διότι, αν αναληφθεί θα την «συµπαρασύρει» προς τα κάτω παρά το γεγονός ότι το 

σχέδιο πρέπει να γίνει αποδεκτό δεδοµένου ότι η απόδοσή του (αναµένεται να) είναι 

µεγαλύτερη από την ελάχιστη απαιτούµενη απόδοση (κόστος κεφαλαίου). 

VI. Μειονεκτήµατα της µεθόδου 

A Επικέντρωση στη δηµιουργία αξίας και όχι στα κέρδη 

Κατά τον de Villiers (1997) η επικέντρωση της Οικονοµικής Προστιθέµενης 

Αξίας στη δηµιουργία αξίας συνεπάγεται διακοπή των δραστηριοτήτων που δεν 

επιτυγχάνουν απόδοση µεγαλύτερη του κόστους κεφαλαίου παρά το γεγονός ότι η 

διακοπή τους θα οδηγήσει σε πτώση των συνολικών κερδών. Αυτή η «παραπλάνηση» 

είναι ιδιαίτερα εµφανής όταν η µέθοδος χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της 
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απόδοσης τµηµάτων για τα οποία δεν είναι εµφανές ποια ποσότητα του κεφαλαίου 

απασχολούν. 

B Επιρροή του µεγέθους και της οργανωτικής δοµής της επιχείρησης 

Ο τρόπος υπολογισµού της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας καθιστά 

απαγορευτική τη σύγκριση επιχειρήσεων διαφορετικού µεγέθους. Η αδυναµία αυτή 

προκύπτει από τον τύπο της µεθόδου και συγκεκριµένα από το γινόµενο k*C καθώς 

το C (κεφάλαιο) είναι άµεση συνάρτηση του µεγέθους της επιχείρησης (de Villiers: 

1997). Όσον αφορά στην οργανωτική δοµή, ο Young (1997) παρατηρεί ότι η χρήση 

της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας για την επιβράβευση τµηµάτων επηρεάζεται 

από την ενδοοµιλική τιµολόγηση (transfer pricing), δηλαδή την τιµολόγηση  αγαθών 

και υπηρεσιών µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων της ίδιας επιχείρησης (οµίλου). 

Αναλυτικότερα, µε τη χρήση του εν λόγω µέτρου επίδοσης, ο µάνατζερ κάθε 

τµήµατος έχει το κίνητρο να επιδιώκει τη χρέωση όσο το δυνατόν υψηλότερων τιµών 

πώλησης προς άλλα τµήµατα ή, αντίστοιχα, να επιδιώκει όσο το δυνατόν 

χαµηλότερες τιµές αγοράς από άλλα τµήµατα, καθώς αυτό συνεπάγεται υψηλότερα 

έσοδα ή χαµηλότερα έσοδα και υψηλότερα κέρδη άρα και υψηλότερη Οικονοµική 

Προστιθέµενη Αξία. Ωστόσο, αυτή η συµπεριφορά λειτουργεί αρνητικά προς τα άλλα 

τµήµατα τα οποία θα αντιµετωπίσουν υψηλότερα έξοδα ή χαµηλότερα έσοδα άρα και 

χαµηλότερη Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία. Ένα ακόµη πρόβληµα που, κατά τον 

Young (1997), προκύπτει από την εφαρµογή της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας 

σε επιχειρήσεις µε πολλά τµήµατα αφορά στη χρήση κοινών περιουσιακών 

στοιχείων. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία απασχολούνται από περισσότερα του ενός 

τµήµατα ο υπολογισµός της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας απαιτεί τον 

υπολογισµό του βαθµού απασχόλησης από το εκάστοτε τµήµα έτσι ώστε να 

υπολογιστεί η αξία κεφαλαίου που αναλογεί σε κάθε τµήµα. Αυτό, όµως, γίνεται 

συνήθως µε υποκειµενικό τρόπο καθώς δε µπορεί να υπάρξει αντικειµενικό κριτήριο 

προσδιορισµού του βαθµού απασχόλησης των περιουσιακών στοιχείων. Για 

παράδειγµα, σε µία βιοµηχανία παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων παράγονται, 

µεταξύ άλλων, συσκευασµένο γάλα και γιαούρτι. Ο βαθµός απασχόλησης ενός 

κοινού περιουσιακού στοιχείου, πχ ενός µηχανήµατος αποστείρωσης, από κάθε 

γραµµή προϊόντος θα µπορούσε να µετρηθεί βάσει του βάρους των προϊόντων κάθε 

γραµµής ή των ωρών που απασχολείται το µηχάνηµα από κάθε γραµµή προϊόντος ή 

των ωρών εργασίας του προσωπικού που απασχολείται σε κάθε γραµµή προϊόντος 
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κλπ. Η επιλογή οποιουδήποτε από τα παραπάνω (ή και άλλων) ως κριτήριο 

υπολογισµού του βαθµού απασχόλησης µπορεί να στηριχθεί σε αντικειµενικά 

επιχειρήµατα µε αποτέλεσµα να µην είναι ξεκάθαρο ποιο κριτήριο είναι αυτό που 

τελικά συνεπάγεται τον ορθότερο υπολογισµό του βαθµού απασχόλησης του 

µηχανήµατος.  

C Επιρροή του πληθωρισµού 

Ένα από τα βασικότερα µειονεκτήµατα της µεθόδου συνίσταται στην επιρροή 

του πληθωρισµού στα µεγέθη που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας. Αυτή η επιρροή είναι ιδιαίτερα εµφανής σε 

περιόδους υψηλού πληθωρισµού και οξύνει τη διαφορά µεταξύ λογιστικού και 

πραγµατικού ποσοστού απόδοσης. Ως αποτέλεσµα, οι εταιρίες που χρησιµοποιούν σε 

µεγαλύτερη αναλογία περιουσιακά στοιχεία που δεν αποσβένονται θα εµφανίζονται 

ως λιγότερο παραγωγικές από εταιρίες που χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερη αναλογία 

περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται διότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν 

µεγαλύτερη ωφέλιµη ζωή και, ως εκ τούτου, οι ιστορικές αξίες στις οποίες 

καταγράφονται «απέχουν» από την πραγµατική αξία τους λόγω πληθωρισµού (de 

Villiers: 1997). Ο Warr (2005) αναφέρει, επίσης, ο πληθωρισµός επηρεάζει την 

οικονοµική αξία των περιουσιακών στοιχείων διότι επηρεάζει το κόστος 

αντικατάστασής τους. Αναλυτικότερα, σε περιόδους πληθωρισµού, γενικά, και 

υψηλού πληθωρισµού, ειδικότερα, η µείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

που αποτυπώνεται στις αποσβέσεις διαφέρει σηµαντικά από τη µείωση της 

οικονοµικής αξίας τους διότι η τρέχουσα αξία ή το κόστος αντικατάστασης του 

περιουσιακού στοιχείου επηρεάζεται και από τον πληθωρισµό. Για να γίνει αυτό 

κατανοητό θα παραθέσουµε ένα απλό παράδειγµα. Ας υποθέσουµε ότι µία επιχείρηση 

αποκτά ένα κτίριο µε ωφέλιµη ζωή 5 έτη και µηδενική υπολειµµατική αξία το οποίο 

θα αποσβεστεί µε τη σταθερή µέθοδο. Αν, χάριν ευκολίας, υποθέσουµε ότι ο 

µοναδικός παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει την τρέχουσα αξία του κτιρίου είναι 

ο πληθωρισµός, τότε στο τέλος του 1ου έτους χρήσης και µε µηδενικό πληθωρισµό η 

οικονοµική αξία του κτιρίου θα ισούται µε «αξία κτήσης – 0,2*αξία κτήσης = 

0,8*αξία κτήσης». Αν όµως ο πληθωρισµός ανέλθει σε 10% τότε η αξία 

αντικατάστασης του κτιρίου στο τέλος του 1ου έτους λειτουργίας θα ισούται µε 

«1,1*αξία κτήσης» ενώ η λογιστική µείωση της αξίας του θα ισούται µε «0,2*αξία 

κτήσης» και η οικονοµική αξία του κτιρίου στο τέλος του 1ου έτους θα ισούται µε 
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«1,1*αξία κτήσης – 0,2*αξία κτήσης = 0,9*αξία κτήσης». Κατά τον προαναφερθέντα 

συγγραφέα, ο πληθωρισµός επηρεάζει, επίσης, την αξία των ξένων κεφαλαίων µέσω 

της «διάβρωσης» της ονοµαστικής αξίας του χρέους. Εξορισµού, όταν ένα δάνειο 

παρέχεται µε σταθερό επιτόκιο, ο δανειζόµενος ωφελείται από τον πληθωρισµό διότι 

η αγοραστική δύναµη (αξία) της µίας χρηµατικής µονάδας που πρέπει να επιστρέψει 

είναι µικρότερη από την αγοραστική δύναµη της µίας χρηµατικής µονάδας που 

δανείστηκε. Για παράδειγµα, αν σε κάποια χρονική στιγµή δανειστούµε µία 

χρηµατική µονάδα για την απόκτηση ενός αγαθού, τότε, υπό την παρουσία 

πληθωρισµού, όταν κληθούµε να αποπληρώσουµε το δάνειο, η µία χρηµατική µονάδα 

δε θα επαρκεί για την απόκτηση ενός ίδιου αγαθού. Στην περίπτωση της επιχείρησης, 

η διαφορά ανάµεσα στην αξία της χρηµατικής µονάδας ανάµεσα στις δύο χρονικές 

στιγµές συνιστά κεφαλαιακό κέρδος, δηλαδή αύξηση της αξίας των ιδίων κεφαλαίων 

της. Οι δανειστές αντιµετωπίζουν τέτοιους είδους απώλειες συµπεριλαµβάνοντας 

στην αµοιβή τους (επιτόκιο) το ποσοστό του πληθωρισµού συνήθως υπό τη µορφή 

αυξοµείωσης του επιτοκίου (περίπτωση κυµαινόµενων επιτοκίων). Ωστόσο, η 

ονοµαστική αξία του δανείου εξακολουθεί να «διαβρώνεται» από τον πληθωρισµό 

δεδοµένου ότι συνιστά αξία για την οποία έχουν συµφωνήσει οι δύο πλευρές, 

δανειστής και δανειζόµενος, µε επίσηµη συµφωνία συµβολαιακού τύπου. Σχετικά µε 

τα παραπάνω, ο Warr (2005) παραθέτει το παρακάτω απλουστευµένο παράδειγµα. 

Έστω ότι µία επιχείρηση αποκτά ένα πάγιο αξίας 100 χρηµατικών µονάδων το οποίο 

έχει λειτουργική απόδοση 10%, δηλαδή δηµιουργεί ετήσια λειτουργικά κέρδη 10 

χρηµατικών µονάδων. Χάριν ευκολίας υποτίθεται ότι η επιχείρηση χρηµατοδοτείται 

εξολοκλήρου µε ξένα κεφάλαια (άρα ονοµαστική αξία ξένων κεφαλαίων ίση µε 100 

χρηµατικές µονάδες) απόδοσης 2% και φορολογείται µε 40%. Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι τα προ τόκων και µετά φόρων λειτουργικά κέρδη ισούνται µε 10*(1-

0,4) = 6 χρηµατικές µονάδες και το κόστος χρηµατοδότησης µε 100*0,02*(1-0,4) = 

1,2 χρηµατικές µονάδες. Συνεπώς, η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία ισούται µε 4,8 

χρηµατικές µονάδες. Αν υποτεθεί πληθωρισµός 5% τότε, τα προ τόκων λειτουργικά 

κέρδη θα ανέλθουν σε 10 + 0,05*10 = 10,5 χρηµατικές µονάδες και η απόδοση των 

ξένων κεφαλαίων θα ισούται µε 7%. Άρα, τα προ τόκων και µετά φόρων λειτουργικά 

κέρδη θα ανέλθουν σε 10,5*(1-0,4) = 6,3 χρηµατικές µονάδες, το κόστος 

χρηµατοδότησης σε 100*0,07*(1-0,4) = 4,2 χρηµατικές µονάδες και η Οικονοµική 

Προστιθέµενη Αξία σε 2,1 χρηµατικές µονάδες. Παρατηρούµε ότι ο πληθωρισµός 

οδήγησε σε µείωση της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας κατά 4,8 – 2,1 = 2,7 
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χρηµατικές µονάδες. Ωστόσο, ο πληθωρισµός οδήγησε, επίσης, στην αύξηση της 

πραγµατικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων από 100 σε 105 χρηµατικές µονάδες 

ενώ η ονοµαστική αξία των ξένων κεφαλαίων δε µεταβλήθηκε και, κατ’ επέκταση, η 

επιχείρηση πραγµατοποίησε ένα πραγµατικό πρόσθετο κέρδος ίσο µε 105 – 100 = 5 

χρηµατικές µονάδες το οποίο πρέπει να προστεθεί στην Οικονοµική Προστιθέµενη 

Αξία έτσι ώστε η τιµή της να διαµορφωθεί στις 2,1 + 5 = 7,1 χρηµατικές µονάδες, 

µεγαλύτερη από την τιµή υπό την απουσία πληθωρισµού.  

D Επιρροή των µεθόδων υπολογισµού του κόστους κεφαλαίου και των ατελειών 

της αγοράς 

Ο υπολογισµός της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας απαιτεί τον καθορισµό 

του κόστους κεφαλαίου ή, πιο ορθά, του µέσου σταθµικού κόστους κεφαλαίου. Ο 

υπολογισµός του κόστους ξένων κεφαλαίων είναι εύκολος και αντικειµενικός καθώς 

το ποσοστό απόδοσης των ξένων κεφαλαίων, πχ οµολογιών, είναι σαφώς 

διατυπωµένο και προκύπτει από επίσηµη συµφωνία της επιχείρησης µε τους 

δανειστές της. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Young (1997), δε συµβαίνει το ίδιο µε το 

κόστος των ιδίων κεφαλαίων διότι η απόδοση προς τους µετόχους δεν είναι 

προκαθορισµένη (µε εξαίρεση τις προνοµιούχες µετοχές) αλλά υπολογίζεται µε 

υποκειµενικό τρόπο και αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες ή απαιτήσεις των µετόχων 

για την απόδοση που θα λάβουν. Συνήθως, το κόστος των ιδίων κεφαλαίων 

υπολογίζεται βάσει του Μοντέλου Αποτίµησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών 

Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM) το οποίο βασίζεται σε διάφορα 

µεγέθη µεταξύ των οποίων η µέση απόδοση της αγοράς. Κατά τον προαναφερθέντα 

συγγραφέα, η «µέση απόδοση της αγοράς» είναι ακριβώς το µέγεθος που προσδίδει 

στο κόστος ιδίων κεφαλαίων το στοιχείο του υποκειµενικού υπολογισµού καθώς, 

ουσιαστικά, η «αγορά» είναι ένα αόριστο µέγεθος µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 

αντικειµενική τιµή για τη µέση απόδοσή της. Σε κάποιες περιπτώσεις η µέση 

απόδοση αγοράς αντιπροσωπεύεται από τη µέση απόδοση κάποιας οµάδας εταιριών, 

πχ στις ΗΠΑ βάσει του δείκτη Standards and Poor’s 500, αλλά είναι προφανές ότι η 

«αγορά» περιλαµβάνει πολύ µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων που δεν είναι κατ’ 

ανάγκη εισηγµένες σε κάποιο συγκεκριµένο χρηµατιστήριο. Ιδιαίτερα στη σηµερινή 

εποχή ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων οι εναλλακτικές που έχουν στη διάθεσή τους 

οι επενδυτές είναι, ουσιαστικά, αµέτρητες και το Μοντέλο Αποτίµησης Κεφαλαιακών 

Περιουσιακών Στοιχείων αδυνατεί να αποτυπώσει το κόστος των ιδίων κεφαλαίων. 
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Ακόµη, όµως, και να δεχθούµε ότι το εν λόγω µοντέλο υιοθετείται, έστω µερικώς, 

από τους µετόχους για να υπολογίσουν την απαιτούµενη απόδοσή τους, είναι 

πρακτικά αδύνατο να ορίσουµε την «αγορά», δηλαδή το χαρτοφυλάκιο εναλλακτικών 

επιλογών επένδυσης, έτσι ώστε να ορίσουµε τη «µέση απόδοση αγοράς» για κάθε 

µέτοχο. Επιπρόσθετα, ο Young (1997) υποστηρίζει ότι το Μοντέλο Αποτίµησης 

Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων «πάσχει» από µία ακόµη αδυναµία. 

Αναλυτικότερα, το κόστος των ιδίων κεφαλαίων σχετίζεται µε τις προσδοκίες των 

µετόχων. Συνεπώς, ο υπολογισµός του πρέπει να στηρίζεται σε προβλέψεις 

αναφορικά µε την απόδοση των µετοχών της επιχείρησης και την απόδοση της 

αγοράς. Εξορισµού, όµως, τα απαιτούµενα δεδοµένα είναι ανύπαρκτα κατά τη 

χρονική στιγµή που επιθυµούµε να υπολογίσουµε το κόστος των ιδίων κεφαλαίων 

διότι δεν έχουν, ακόµη, παρατηρηθεί (εφόσον αφορούν στο µέλλον). Κατά συνέπεια, 

οι υπολογισµοί στηρίζονται σε διαθέσιµα δεδοµένα που, όµως, αφορούν στο 

παρελθόν. Ωστόσο, δεν υπάρχει αντικειµενικό επιχείρηµα υπέρ της άποψης ότι τα 

ίδια δεδοµένα θα παρατηρηθούν στο µέλλον ή, εναλλακτικά, ότι τα διαθέσιµα 

δεδοµένα είναι ικανοποιητικοί εκτιµητές των µελλοντικών δεδοµένων. Κατά τον 

Mouritsen (1998), αυτό είναι πρακτικά αδύνατο να συµβαίνει σε δυναµικά 

περιβάλλοντα διότι µεταβλητές που σχετίζονται µε το βαθµό µεταβλητότητας του 

περιβάλλοντος, όπως η τεχνολογία, είναι πρακτικά αδύνατο να παραµένουν σταθερές. 

Επιπρόσθετα, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε στο παρόν αν η εταιρία σκοπεύει να 

εισέλθει σε ή να αποσυρθεί από κάποιον ή κάποιους κλάδους µε αποτέλεσµα να µην 

είναι δυνατή η επαρκής εκτίµηση του κινδύνου που φέρουν οι επενδύσεις της. Αυτή η 

πληροφόρηση είναι γνωστή µόνο στους εκ των έσω της επιχείρησης και, στην ιδανική 

περίπτωση, εξωτερικεύεται µε τη µορφή αναφοράς προθέσεων στο κοινό χωρίς, 

βέβαια, αυτό να σηµαίνει ότι η εταιρία υπογράφει κάποιας µορφής «συµβόλαιο» µε 

τους µέτοχούς της σχετικά µε το τι προτίθεται να πράξει στο µέλλον. 

Στην παραπάνω ανάλυση αναφέρθηκε ότι ένα βασικό πρόβληµα µε τον 

υπολογισµό του κόστους κεφαλαίου είναι η αδυναµία προσδιορισµού της «αγοράς» 

έτσι ώστε να υπολογιστεί η «αγοραία απόδοση». Πιο απλά, εφόσον προσδιορίσουµε 

την αγορά, υπονοείται ότι µπορούµε να «εµπιστευθούµε» την αγορά για να λάβουµε 

την «αγοραία απόδοση». Θεωρητικά, αυτή η προσέγγιση θα µπορούσε να θεωρηθεί 

ορθή αλλά στην πράξη υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι «αγορές», 

ακόµα και όταν προσδιορίζονται σαφώς, αδυνατούν να προσφέρουν αντικειµενικές 
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εκτιµήσεις της «αγοραίας απόδοσης». Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι αγορές 

δεν είναι δυνατόν να προσφέρουν αντικειµενικές εκτιµήσεις για το κόστος κεφαλαίου 

κάποιας επιχείρησης είναι η ατελής πληροφόρηση (imperfect information). 

∆εδοµένου ότι οι επιχειρήσεις δεν αποκαλύπτουν, για διάφορους λόγους που δε µας 

απασχολούν, το σύνολο της πληροφόρησης για τα σχέδιά τους, είναι πρακτικά 

αδύνατο για τις αγορές να εκτιµήσουν το µέλλον των επιχειρήσεων. Ακόµα, όµως, 

και να υπήρχε πληρότητα πληροφόρησης είναι, επίσης, πρακτικά αδύνατον να οριστεί 

ένας κοινά αποδεκτός χρονικός ορίζοντας για όλους όσοι συνιστούν την «αγορά» 

βάσει του οποίου θα υπολογίζεται το κόστος κεφαλαίου των επιχειρήσεων. 

Παραδοσιακά, τα 5 έτη θεωρούνται κατάλληλος χρονικός ορίζοντας για τον 

υπολογισµό της αξίας των επιχειρήσεων αλλά, προφανώς, δεν υπάρχει αντικειµενικό 

επιχείρηµα για τη µη καταλληλότητα ενός χρονικού ορίζοντα 4 ή 6 ετών. Ένα ακόµη 

ζήτηµα είναι οι προθέσεις των αγορών όταν εκφράζουν, µέσω της διαµόρφωσης των 

τιµών µετοχών, τις εκτιµήσεις τους. Ακόµα και όταν οποιαδήποτε πληροφόρηση 

αναφορικά µε µία επιχείρηση γίνεται άµεσα διαθέσιµη στην αγορά, δηµιουργούνται 

εύλογα ερωτήµατα (αν όχι θαυµασµός…) σχετικά µε το πώς ή το πόσο γρήγορα έχει 

την ικανότητα η «αγορά» να ενσωµατώσει την νέα πληροφόρηση στην τιµή µίας 

µετοχής. Για παράδειγµα, αν στις 11:00 η ώρα η τιµή µίας µετοχής είναι €1 και στις 

11:01 η ώρα είναι €1,1, είναι απορίας άξιο το πώς η «αγορά» όχι µόνο επεξεργάστηκε 

τη νέα πληροφόρηση αλλά, επίσης, αποφάνθηκε για την επίπτωσή της στην αξία της 

επιχείρησης και διατύπωσε την άποψή της µέσα σε ένα λεπτό. Είναι, λοιπόν, 

προφανές ότι δεν είναι µόνο η πληροφόρηση για τις προοπτικές των επιχειρήσεων 

που επηρεάζει την τιµή των µετοχών αλλά και άλλοι παράγοντες για τους οποίους 

υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν ότι απέχουν πολύ από αυτό που θα µπορούσαµε 

να αποκαλέσουµε οικονοµική πληροφόρηση. Τέτοιες έρευνες τονίζουν τις ατέλειες 

των αγορών και αναφέρονται στην κυριαρχία των βραχυχρόνιων επιδιώξεων, την 

ψυχολογία του όχλου, τις «φούσκες», τον πανικό, το φαινόµενο της ∆ευτέρας, το 

φαινόµενο της Παρασκευής κλπ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί έρευνα που 

έδειξε ότι η ανακοίνωση για δηµιουργία εταιρικής ιστοσελίδας συνέβαλε, κατά µέσο 

όρο, σε αύξηση της εταιρικής αξίας κατά 23% ακόµα και για εταιρίες που, λόγω 

αντικειµένου δραστηριότητας, δε σχετίζονταν ιδιαίτερα µε το ∆ιαδίκτυο και, 

συνεπώς, τα οφέλη από τη λειτουργία ιστοσελίδας αναµένονταν αµελητέα 

(Accounting Forum: 2007). 
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E Επιρροή των λογιστικών µεγεθών 

Κατά τον Mclntyre (1999) το γεγονός ότι ο υπολογισµός της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας απαιτεί προσαρµογές στα λογιστικά µεγέθη των επιχειρήσεων 

δε συνεπάγεται απαραίτητα απαλλαγή της µεθόδου από την επιρροή των λογιστικών 

αρχών, προτύπων κλπ. Αναλυτικότερα, υποστηρίζει ότι εφόσον η Οικονοµική 

Προστιθέµενη Αξία υπολογίζεται βάσει λογιστικών µεγεθών, έστω και 

προσαρµοσµένων, είναι φυσιολογικό να επηρεάζεται από τις λογιστικές µεθόδους 

που χρησιµοποιούνται για να υπολογιστούν τα κέρδη και η αξία των περιουσιακών 

στοιχείων. Συνεπώς, η τιµή της εξαρτάται σε κάποιο βαθµό από λογιστικές µεθόδους 

και όχι από οικονοµικά γεγονότα. Για παράδειγµα, η σταδιακή αποµείωση των 

εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα οφέλη αυτών των 

εξόδων θα εµφανίζονται στο µέλλον µέχρι κάποια χρονική στιγµή. Ωστόσο, είναι 

πρακτικά αδύνατο να οριοθετηθεί ο σχετικός χρονικός ορίζοντας δεδοµένου ότι τα 

προαναφερθέντα οφέλη δεν «εξαφανίζονται» µε την πλήρη αποµείωση των σχετικών 

εξόδων εκτός αν τα οφέλη προκύπτουν από συµφωνίες ή δικαιώµατα µε σαφώς 

διατυπωµένο χρονικό ορίζοντα, πχ το δικαίωµα χρήσης ενός σήµατος ή µία πατέντα. 

Η παρουσία επιρροής των λογιστικών µεθόδων συνεπάγεται, επίσης, δυνατότητα 

χειραγώγησης της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας. Αυτό µπορεί να συµβεί µε την 

αναβολή ή την επίσπευση κάποιων γεγονότων αναλόγως της οικονοµικής 

κατάστασης της επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα, κάποια γεγονότα ή συναλλαγές είναι 

απαραίτητα ανεξαρτήτως της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης. Για 

παράδειγµα, η εκπαίδευση του προσωπικού µε στόχο την αφοµοίωση νέας 

νοµοθεσίας για θέµατα ασφάλειας δεν εξαρτάται από το αν η επιχείρηση έχει υψηλή 

ή χαµηλή κερδοφορία, δηλαδή είναι ούτως ή άλλως απαραίτητη. Σε περιόδους, όµως, 

χαµηλής κερδοφορίας η αναβολή τέτοιας εκπαίδευσης συµβάλλει, µέσω της µη 

εµφάνισης του κόστους που συνεπάγεται, στην εµφάνιση υψηλότερης τιµής 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας κατά την περίοδο αναβολής και χαµηλότερης 

τιµής σε µεταγενέστερες χρονικές περιόδους. Γενικά, εφόσον η Οικονοµική 

Προστιθέµενη Αξία υπολογίζεται βάσει των (προσαρµοσµένων) λογιστικών κερδών, 

µπορεί να χειραγωγείται µε οποιοδήποτε τρόπο χειραγωγούνται τα λογιστικά κέρδη 

έστω και σε µικρότερο βαθµό από αυτά. Οι Strack and Villis (2002) υποστηρίζουν, 

επίσης, ότι η χρήση των λογιστικών µεγεθών για τον υπολογισµό της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας συνεπάγεται τον παραγκωνισµό άλλων µεταβλητών που 
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εξορισµού συµβάλλουν στη δηµιουργία αξίας πέρα από αυτή που αποτυπώνεται µέσω 

των λογιστικών µεγεθών. Για παράδειγµα, η συµφωνία µε έναν «µεγάλο» πελάτη δε 

συνεισφέρει µόνο τα έσοδα που προκύπτουν από τις συναλλαγές µε αυτόν αλλά και 

ένα πρόσθετο όφελος που δε µπορεί να αποτυπωθεί µε λογιστικά µεγέθη. Το όφελος 

αυτό προκύπτει από τη δηµοσιότητα, το κύρος, την αύξηση της διαπραγµατευτικής 

δύναµης µε άλλους πελάτες και άλλους παράγοντες που διαµορφώνονται από τέτοιου 

είδους συµφωνίες. Παρόµοια οφέλη συνεπάγεται η συµφωνία µε έναν τεχνολογικά 

εξελιγµένο προµηθευτή. Στην περίπτωση αυτή τα επιπλέον οφέλη, πέρα από το 

ενδεχοµένως χαµηλότερο κόστος απόκτησης εµπορευµάτων, υλικών ή υπηρεσιών, 

τον ταχύτερο χρόνο παράδοσης κλπ, θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν την 

τεχνογνωσία (know-how) που εισρέει στην επιχείρηση από τη συνεργασία µε έναν 

τέτοιο προµηθευτή. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα προαναφερθέντα οφέλη θα γίνουν 

εµφανή σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον όταν, δηλαδή, θα «µεταφραστούν» σε 

µετρήσιµο όφελος για την επιχείρηση που θα µπορεί να αποτυπωθεί σε λογιστικά 

µεγέθη. Ωστόσο, τη στιγµή που θα συµβεί αυτό, θα είναι πρακτικά αδύνατο να 

διαχωριστεί το τµήµα της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας που οφείλεται στα 

παραπάνω οφέλη µε αποτέλεσµα να µην αποδοθεί σε αυτά και κατ’ επέκταση σε 

αυτούς που συνέβαλλαν στη δηµιουργία τους. Σε µία κατάσταση όπως αυτή που 

µόλις περιγράφηκε, η αδυναµία καταγραφής µετρήσιµων αποτελεσµάτων ενδέχεται 

να οδηγήσει σε απόρριψη επενδύσεων, πχ εκπαίδευση του προσωπικού για την 

προσέγγιση «µεγάλων» πελατών, που θα έπρεπε να γίνουν αποδεκτές υπό ένα 

περισσότερο «οικονοµικό» πρίσµα ανάλυσης και, συνεπώς, η Οικονοµική 

Προστιθέµενη Αξία δε λαµβάνει υπόψη τα πραγµατικά (οικονοµικά) οφέλη των 

επενδυτικών επιλογών στην πλήρη διάστασή τους (Johnson and Soenen: 2003). 
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3333 ΑΑΑΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 

ΑΞΙΑΣΑΞΙΑΣΑΞΙΑΣΑΞΙΑΣ    

3.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφαλαίο ασχολείται µε την εφαρµογή της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας στην πράξη και τον έλεγχο της χρησιµότητάς της ως µέτρο 

επίδοσης και διοικητικό εργαλείο. Πρέπει να αναφερθεί ότι, σύµφωνα µε τους 

Gleadle and Cornelius (2008) και Lee and Kim (2009), αµφότερες οι κατηγορίες 

ερευνών δεν έχουν τύχει µεγάλης προσοχής στη διεθνή βιβλιογραφία µε αποτέλεσµα 

να µην υπάρχει ιδιαίτερα µεγάλο πλήθος σχετικών ερευνών. Οι Lee and Kim (2009) 

αναφέρουν ότι η βασικότερη αιτία της πτώσης του ενδιαφέροντος διερεύνησης του 

θέµατος είναι τα αντικρουόµενα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις αρχικές 

έρευνες. Μία ακόµα πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να αφορά στο κόστος διερεύνησης 

της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξία, ιδιαίτερα στα πλαίσια ερευνών µεγάλου 

δείγµατος, διότι τα απαιτούµενα δεδοµένα δεν είναι δηµόσια διαθέσιµα και η 

απόκτησή τους συνεπάγεται κόστος που αυξάνεται όσο αυξάνεται το επιθυµητό 

εύρος της διερεύνηση τόσο ως προς το πλήθος των επιχειρήσεων όσο και ως προς το 

χρονικό διάστηµα. Πριν προχωρήσουµε, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η έννοια 

της «χρησιµότητας» της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας. Στο πεδίο της  

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, η χρησιµότητα της πληροφόρησης, άρα και 

των µέτρων επίδοσης, ορίζεται από δύο παραµέτρους: α) αξιοπιστία (reliability) και 

β) σχετικότητα (relevance). Ως αξιόπιστη πληροφόρηση νοείται εκείνη που 

διαµορφώνεται και γνωστοποιείται µε αντικειµενικό τρόπο και δεν επηρεάζεται 

ιδιαίτερα από υποκειµενική κρίση ενώ η σχετικότητα αναφέρεται στην ιδιότητα της 

πληροφόρησης να ερµηνεύει το γεγονός, φαινόµενο ή µέγεθος για το οποίο 

εξετάζεται (Wild et al.: 2007). 



 43

3.2 Εφαρµογές και νεότερες προσεγγίσεις της 
Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας 

I. Εφαρµογές 

Η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της 

επίδοσης της επιχείρησης και την επιβράβευση των στελεχών και ως διοικητικό 

εργαλείο στα πλαίσια της ∆ιοίκησης Αξίας. Από την αρχική εµφάνισή της, το 1991, η 

µέθοδος εφαρµόστηκε από µεγάλες εταιρίες για τους σκοπούς που προαναφέρθηκε 

είτε «αυτόνοµα» είτε σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα επίδοσης ή/ και διοικητικά 

εργαλεία. Σε αυτές τις εταιρίες συγκαταλέγονται οι AT&T, Coca Cola, Eli Lilly, 

Georgia Pacific, Polaroid, Quaker Oats, Sprint, Teledyne, Tenneco, Du Pont και 

Pharmacia (Biddle et al.:1997, Lovata and Costigan: 2002, Tortella and Brusco: 

2003). 

Η συνεισφορά ή συµµετοχή της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας στη 

∆ιοίκηση Αξίας έγκειται, κυρίως, στη διατύπωση των αντικειµενικών στόχων, την 

αξιολόγηση και τη θέσπιση στόχων επίδοσης. Η βασικότερη επισήµανση που πρέπει 

να γίνει σε αυτό το σηµείο αφορά στη θέσπιση στόχων επίδοσης. Κατά τους Malmi 

and Ikaheimo (2003), η θέσπιση εκκινεί από την εξέταση του τρέχοντος επιπέδου 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας. Το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο είναι το µηδέν, 

όπου δεν υπάρχει δηµιουργία ή καταστροφή αξίας. Οι προαναφερθέντες συγγραφείς 

τονίζουν ότι ο στόχος Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας δεν πρέπει να προκύπτει 

από διαπραγµατεύσεις αλλά από αντικειµενικούς υπολογισµούς, δεδοµένων των 

συνθηκών που επικρατούν, εκ µέρους της ανώτατης διοίκησης. Ένα ακόµη βασικό 

στοιχείο αφορά στην επικοινωνία των στόχων που διαφέρει µεταξύ των διάφορων 

επιπέδων διοίκησης. Αναλυτικότερα, δεν υπάρχει προφανές όφελος από τη 

γνωστοποίηση του στόχου Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας στα κατώτερα 

στρώµατα εργαζοµένων εξαιτίας της δυσχέρειας µετάφρασης του στόχου σε 

ενέργειες που οδηγούν στην επίτευξή του. Αντίθετα, αφού διαµορφωθεί ο στόχος, 

πρέπει να διατυπωθούν σαφώς και να γνωστοποιηθούν οι δίοδοι επίτευξής του. 

δηλαδή η αναγκαία δράσει. Το δεύτερο βασικό σηµείο της εφαρµογής της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας αφορά στην επιβράβευση της απόδοσης. Η 

σύνδεση των bonus µόνο µε την τιµή του εν λόγω µέτρου ενσωµατώνει το κίνδυνο 

βραχυχρόνιου τυχοδιωκτισµού εκ µέρους των διοικητικών στελεχών καθώς όταν η 
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ανταµοιβή συνδέεται αποκλειστικά και µόνο µε την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία, 

τα διοικητικά στελέχη έχουν κίνητρο να πράξουν έτσι ώστε να επιτύχουν τους 

επιθυµητούς προσωπικούς στόχους τους ακόµα και αν αυτό θέσει σε κίνδυνο τις 

µελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν 

αναφερόµαστε στη χειραγώγηση των κερδών αλλά, κυρίως, στις διοικητικές επιλογές 

και, επίσης, ότι µία τέτοια συµπεριφορά είναι εις βάρος των µετόχων εφόσον 

διακινδυνεύει τις µελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης. Όπως αναφέρθηκε κατά 

τη θεωρητική εξέταση της µεθόδου, τα µεγέθη που χρησιµοποιούνται στον 

υπολογισµό προκύπτουν από ιστορικά δεδοµένα διότι τα δεδοµένα που αφορούν στις 

προοπτικές της επιχείρησης είναι, εξορισµού, άγνωστα (αφού αφορούν στο µέλλον) 

ή, ιδανικά, απλώς εκτιµώνται. Προκύπτει, λοιπόν, το ερώτηµα πώς τα διοικητικά 

στελέχη, µέσω των επιλογών τους, µπορούν να διαµορφώσουν την Οικονοµική 

Προστιθέµενη Αξία προς για να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους σκοπούς. Η 

απάντηση είναι απλή και συνίσταται στο ότι παρά τις µεθόδους, πρότυπα, νόµους κλπ 

που διέπουν τη λειτουργία επιχειρήσεων, τα διοικητικά στελέχη διατηρούν ελευθερία 

επιλογών για τη στρατηγική της επιχείρησης. Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές και η επιχείρηση δηµιουργεί 

Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία. Επιπλέον υποθέτουµε ότι τα διοικητικά στελέχη 

γνωρίζουν ότι υπάρχει µία ενδεχόµενη επένδυση που µπορεί να δηµιουργήσει 

επιπλέον αξία. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη θέση, η πληροφόρηση αυτή είναι, 

καταρχήν, εσωτερική και δεν υπάρχει καµία δέσµευση να γνωστοποιηθεί στους 

µετόχους ή, γενικά, στην αγορά. Για το διάστηµα που επιτυγχάνεται η προσδοκώµενη 

αξία, τα στελέχη έχουν κίνητρο να αναβάλλουν την ανάληψη της επιπλέον επένδυσης 

ιδιαίτερα αν η πρόσθετη αξία δε συνεπάγεται πρόσθετη ανταµοιβή. Μόλις η 

υφιστάµενη στρατηγική πάψει να προσφέρει την επιδιωκόµενη αξία, τα στελέχη θα 

προχωρήσουν στην εκτέλεση της επένδυσης έτσι ώστε να συνεχιστεί η δηµιουργία 

αξίας. Σε άλλες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν ο στόχος Οικονοµικής Προστιθέµενης 

Αξίας αποδίδεται από τον όρο «µεγιστοποίηση», τα στελέχη έχουν κίνητρο να 

ενεργήσουν µε οποιοδήποτε τρόπο που οδηγεί στην επίτευξη του στόχου έστω και αν 

αυτό θέτει σε αµφισβήτηση τις µελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης. Σηµειώνεται 

ότι το ορθολογικά σκεπτόµενο οικονοµικό ον προτιµά τα οφέλη που 

πραγµατοποιούνται σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα λόγω του χαµηλότερου 

κινδύνου (αβεβαιότητας) που τα διέπει. Για τους παραπάνω λόγους, οι Malmi and 

Ikaheimo (2003) υποστηρίζουν ότι ένα από τα µεγαλύτερα σφάλµατα της ∆ιοίκησης 
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Αξίας είναι η σύνδεση της ανταµοιβής των στελεχών αποκλειστικά και µόνο µε την 

Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία και προτείνουν την ταυτόχρονη θέσπιση άλλων 

µέτρων ανταµοιβής που συνδέονται µε τη µελλοντική αγοραία αξία της επιχείρησης. 

Τέτοιου είδους µέτρα είναι τα δικαιώµατα προαίρεσης µετοχών (stock options) που 

περιορίζουν τον τυχοδιωκτισµό των διοικητικών στελεχών. Αυτό γίνεται µέσω µίας 

προσυµφωνηµένης τιµής στην οποία τα διοικητικά στελέχη θα µπορέσουν να 

πουλήσουν τις µετοχές τους στο µέλλον µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται 

«ισορροπία» ανάµεσα στην ανταµοιβή βάσει Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας και 

την ανταµοιβή βάσει της µελλοντικής αγοραίας αξίας της επιχείρησης. 

Η περίπτωση της εταιρίας Midco (Ηνωµένο Βασίλειο) που εξετάζεται από 

τους Gleadle and Cornelius (2008) είναι ενδεικτική της πρακτικής εφαρµογής της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1860 µε κύριο αντικείµενο 

την παραγωγή φελλών και βρέθηκε σε δεινή χρηµατοοικονοµική κατάσταση την 

περίοδο 1990-1. Η ανάκαµψη της εταιρίας, σύµφωνα µε τους συγγραφείς, στηρίχθηκε 

στην εφαρµογή της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας και των προεκτάσεών της στη 

διοίκηση. Αναλυτικότερα, στα αρχικά στάδια της προσπάθειας ανάκαµψης η έννοια 

της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας εξηγήθηκε αναλυτικά και γραπτώς σε όλη την 

οργανωτική δοµή έτσι ώστε όλοι να καταλάβουν τι ακριβώς επεδίωκε η εφαρµογή 

του νέου συστήµατος διοίκησης. Ακολούθως, οι στόχοι επίδοσης αναλύθηκαν 

περαιτέρω µέχρι το σηµείο που συνδέθηκαν µε µεταβλητές καθηµερινής επίδοσης 

των εργαζόµενων. Στη συνέχεια, διαµορφώθηκε και προωθήθηκε ένα σχέδιο 

κινήτρων για το σύνολο του οργανισµού το οποίο συνέδεε την καθηµερινή επίδοση 

µε ανταµοιβή και ακολούθως ένα σύστηµα µέτρησης της καθηµερινής επίδοσης. Σε 

συνδυασµό µε άλλα µέτρα που λήφθηκαν, ιδιαίτερα αναφορικά µε την ενίσχυση της 

καινοτοµίας, η εταιρία κατάφερε να σταθεροποιήσει τη χρηµατοοικονοµική 

κατάστασή της µετά από 6 έτη. Είναι αντιληπτό ότι η περίπτωση της Midco τονίζει 

την ανάγκη διαφορετικού τρόπου επικοινωνίας της Οικονοµικής Προστιθέµενης 

Αξίας στα διαφορετικά επίπεδα διοίκησης της επιχείρησης και την ανάγκη σύνδεσής 

µε απτά και κατανοητά µέτρα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή 

της καθηµερινής επίδοσης. 
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II. Νεότερες προσεγγίσεις 

Οι νεότερες προσεγγίσεις της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας συνιστούν 

τροποποιήσεις της αρχικής µεθόδου που στοχεύουν στο να καταστήσουν δυνατή την 

εφαρµογή της ανάλογα µε τον κατά περίπτωση σκοπό. Στη συνέχεια της ανάλυσης θα 

αναφερθούµε συνοπτικά σε 2 νεότερες προσεγγίσεις σε αύξουσα χρονολογική σειρά 

εµφάνισής τους. 

Περιβαλλοντική Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία (Environmental Economic 

Value Added, E2VA). Πρόκειται για τροποποίηση της αρχικής µεθόδου µε στόχο τη 

µέτρηση της επίδοσης (συνεισφορά στη δηµιουργία αξίας) κάποιων δραστηριοτήτων 

εντός της επιχείρησης που δε διέπονται από τις αρχές της διοίκησης ειδικών σχεδίων 

(projects). Πιο συγκεκριµένα, κάποιες δραστηριότητες εντός της επιχείρησης δεν 

είναι προσανατολισµένες προς τη δηµιουργία κερδών µε αποτέλεσµα η συνεισφορά 

τους στη δηµιουργία αξίας να µην είναι ξεκάθαρη. Οι δραστηριότητες αυτές 

προκύπτουν, κυρίως, από συµβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης που απορρέουν, 

συνήθως, από τη νοµοθεσία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αφορά στις οµάδες 

περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας (Environmental, Health and Security, EH&S) 

των οποίων κύριο καθήκον είναι, επιγραµµατικά, η εφαρµογή (και η σχετική 

επίβλεψη της εφαρµογής) της νοµοθεσίας για την προστασία περιβάλλοντος, τις 

συνθήκες υγιεινής στο χώρο εργασίας και την ασφάλεια των εργαζοµένων εντός της 

επιχείρησης. Η συνεισφορά αυτών των οµάδων στη δηµιουργία αξίας είναι 

αδιαµφισβήτητη αλλά η µέτρησή της προσκρούει σε δύο εµπόδια. Αρχικά, τα οφέλη 

από τη λειτουργία τέτοιων οµάδων δεν είναι απτά αλλά έχουν τη µορφή αποφυγής 

ενδεχόµενου κόστους, πχ λόγω ενός ατυχήµατος στο χώρο εργασίας. Το δεύτερο 

εµπόδιο αφορά στο µέγεθος της συνεισφοράς καθώς πέρα από κάποιο σηµείο η 

συνεισφορά είναι φυσιολογικά ελάχιστη. Η βασική διαφοροποίηση της E2VA από 

την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία έγκειται στους δείκτες-οδηγούς που 

χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση της επίδοσης των οµάδων EH&S και της αξίας. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση η επικέντρωση είναι στο κόστος λειτουργίας των εν 

λόγω οµάδων σε συνάρτηση µε την προσφορά τους και µε προφανή προσανατολισµό 

προς την ελαχιστοποίηση τέτοιων δεικτών. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η προσφορά δεν 

είναι πάντα ποιοτικού χαρακτήρα. Αντίθετα, µπορεί να είναι αµιγώς ποσοτική όπως 

στην περίπτωση µίας πρότασης της οµάδας EH&S που οδηγεί σε εξοικονόµηση 

ενέργειας. Σε αυτήν την περίπτωση, η E2VA θα υπολογιστεί όπως η «παραδοσιακή» 
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Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία. Λαµβάνοντας υπόψη το αυξανόµενο ενδιαφέρον 

παγκοσµίως για περιβαλλοντικά ζητήµατα (πχ συµφωνία του Κιότο) η µελέτη της 

συνεισφοράς οµάδων όπως οι οµάδες EH&S στη δηµιουργία αξίας αναµένεται να 

εξελιχθεί µε ταχείς ρυθµούς και να γίνει ακόµη πιο επίκαιρη (McDaniel et al.: 2000). 

Ενισχυτής Αξίας Πραγµατικών Περιουσιακών Στοιχείων (Real Asset Value 

Enhancer, RAVE). Η δηµιουργία αυτού του συστήµατος διοίκησης στηρίζεται σε δύο 

άξονες. Ο πρώτος αφορά στην αδυναµία της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας να 

λάβει υπόψη οφέλη που συµβάλλουν στη δηµιουργία αξίας αλλά δεν είναι επαρκώς 

µετρήσιµα. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη θέση, κάποιες ενέργειες της 

διοίκησης συνεπάγονται οφέλη των οποίων το µέγεθος δε µπορεί να εκφραστεί 

ποσοτικά µε αντικειµενικό τρόπο. Ο δεύτερος άξονας επί του οποίου στηρίζεται η 

δηµιουργία του συστήµατος RAVE αφορά στο ότι τα µεγαλύτερα κόστη-έξοδα για 

τις επιχειρήσεις δε σχετίζονται µε το κεφάλαιο αλλά µε τις προµήθειες και το 

προσωπικό και, κατά συνέπεια, απαιτείται επικέντρωση σε αυτά τα κέντρα κόστους 

για να δηµιουργηθεί αξία. Σύµφωνα µε το σύστηµα RAVE, η δηµιουργία αξίας 

προκύπτει από τρεις πτυχές: την πτυχή «workonomics» που αναφέρεται στο 

προσωπικό, την πτυχή «custonomics» που αναφέρεται στους πελάτες και την πτυχή 

«supplynomics» που αναφέρεται στους προµηθευτές. Για κάθε πτυχή, ορίζονται 

κριτήρια απόδοσης που µετρούν τη δηµιουργία αξίας. Σκοπός του συστήµατος είναι η 

παρακολούθηση της δηµιουργίας αξίας ανά στοιχείο κάθε πτυχής. Για παράδειγµα, 

στην περίπτωση των custonomics  µετράται η προστιθέµενη αξία ανά πελάτη από την 

οποία αφαιρείται το κόστος απόκτησης και διατήρησης του πελάτη. Αν από το 

άθροισµα αυτών των διαφορών αφαιρεθεί το κόστος του κεφαλαίου που 

απασχολείται στη συγκεκριµένη πτυχή, προκύπτει η συνεισφορά της πτυχής στη 

δηµιουργία αξίας. Είναι προφανές ότι το σύστηµα RAVE µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σε συνδυασµό µε την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία διότι, ουσιαστικά, η 

πληροφόρηση που προκύπτει από το RAVE εισρέει στον τύπο υπολογισµού της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας. Επιπρόσθετα, πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

βαρύτητα κάθε πτυχής εξαρτάται από τη φύση του αντικειµένου εργασιών της 

εκάστοτε επιχείρησης. Η χρησιµότητα του συστήµατος RAVE αναµένεται µικρότερη 

σε επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου διότι σε αυτή την περίπτωση η επικέντρωση 

πρέπει να είναι στο κεφάλαιο και, συνεπώς, η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

προσφέρει την αναγκαία µέτρηση. Σε µία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον 
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κλάδο των υπηρεσιών, η πτυχή workonomics αναµένεται σηµαντικότερη ενώ για 

επιχειρήσεις που είναι προσανατολισµένες στον πελάτη ή τον προµηθευτή οι πτυχές 

custonomics και supplynomics αναµένονται, αντίστοιχα, σηµαντικότερες (Strack and 

Villis: 2002). 

3.3 Εµπειρικές έρευνες για τη χρησιµότητα της 
Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας 

I. Γενικό σχόλιο 

Οι εµπειρικές έρευνες για τη χρησιµότητα της Οικονοµικής Προστιθέµενης 

Αξίας κατατάσσονται σε δύο οµάδες. Η πρώτη περιλαµβάνει έρευνες που εξετάζουν 

τη σχέση ανάµεσα στην Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία και την αγοραία αξία της 

επιχείρησης και, πιο συγκεκριµένα, την ικανότητα της Οικονοµικής Προστιθέµενης 

Αξίας να ερµηνεύσει και, υπό προϋποθέσεις, να προβλέψει την αγοραία αξία. Στη 

δεύτερη οµάδα ερευνών κατατάσσονται έρευνες που εξετάζουν τη σχέση ανάµεσα 

στην Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία και τις αποδόσεις µετοχών εστιάζοντας στη 

δυνατότητα του εν λόγω µέτρου επίδοσης να ερµηνεύσει και, υπό προϋποθέσεις, να 

προβλέψει τις αποδόσεις και, ιδιαίτερα, τις υπεραποδόσεις (abnormal returns) των 

µετοχών. Σε κάθε οµάδα, υπάρχουν έρευνες που συγκρίνουν την Οικονοµική 

Προστιθέµενη Αξία µε άλλα µέτρα επίδοσης, λογιστικά ή αγοραία, ως προς τη 

δυνατότητα ερµηνείας ή πρόβλεψης της αγοραίας αξίας ή των αποδόσεων των 

µετοχών (Lee and Kim: 2009). Πρέπει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι τα ευρήµατα των 

παραπάνω ερευνών θα πρέπει να υιοθετούνται µε ιδιαίτερη προσοχή διότι, όπως 

αναφέρουν οι Tortella and Brusco (2003), η αγοραία αξία και οι τιµές των µετόχων 

επηρεάζονται εξορισµού από τη γενικότερη κατάσταση της Οικονοµίας µε 

αποτέλεσµα ένα µέρος της µεταβολής τους να µην οφείλεται στις µεταβλητές που 

χρησιµοποιούνται για να την ερµηνεύσουν. Το «φαινόµενο» αυτό αφορά σε όλες τις 

επιχειρήσεις και, συνεπώς, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι δεν επηρεάζει 

σηµαντικά την ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 

γενικότερη κατάσταση της Οικονοµίας δεν επηρεάζει εξίσου το σύνολο των 

επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, η ανάληψη διεξαγωγής Ολυµπιακών Αγώνων από µία 

πόλη επηρεάζει θετικά τη στάση της αγοράς για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται άµεσα ή έµµεσα στη συγκεκριµένη πόλη ή ακόµα και τη χώρα. 
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Εκ των προτέρων, όµως, αναµένουµε ότι κάποιο κλάδοι θα επηρεαστούν θετικά σε 

µεγαλύτερο βαθµό. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, αναµένουµε θετική επίπτωση 

στους κλάδους των κατασκευών και του τουρισµού ενώ, αντίθετα, δεν υπάρχει 

προφανής λόγος για τον οποίο θα επηρεαστούν θετικά ή εξίσου θετικά κλάδοι που δε 

σχετίζονται µε τη διεξαγωγή Ολυµπιακών Αγώνων όπως ο κλάδος της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης. 

II. Η έρευνα των Biddle et al. (1997) 

Το δείγµα αποτελείται από 6.174 παρατηρήσεις 773 εταιριών από τις ΗΠΑ 

κατά την περίοδο Ιούνιος 1983 – Μάιος 1984. Η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η 

ετήσια προσαρµοσµένη στην αγορά απόδοση (market adjusted return) των µετοχών. 

Οι ανεξάρτητες µεταβλητές περιλαµβάνουν: α) τη λειτουργική ταµειακή ροή, β) τα 

κέρδη προ έκτακτων αποτελεσµάτων, γ) το υπολειµµατικό κέρδος και δ) τη 

Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία. Να σηµειωθεί ότι τα δεδοµένα για την Οικονοµική 

Προστιθέµενη Αξία προέρχονται από την εταιρία συµβούλων που εκµεταλλεύεται 

εµπορικά το εν λόγω µέτρο επίδοσης. Η έρευνα εξετάζει αν κάθε ανεξάρτητη 

µεταβλητή ερµηνεύει σε µεγαλύτερο βαθµό από τις υπόλοιπες την αγοραία απόδοση 

και, επίσης, αν, δεδοµένης της παρουσίας άλλων µεταβλητών, συµβάλλει περαιτέρω 

στην ερµηνεία της αγοραίας απόδοσης. Στην περίπτωση του βαθµού ερµηνείας της 

αγοραίας απόδοσης, η έρευνα βρίσκει ότι τα κέρδη προ έκτακτων αποτελεσµάτων 

είναι ανώτερα (δηλαδή ερµηνεύουν σε µεγαλύτερο βαθµό) από το υπολειµµατικό 

κέρδος, το υπολειµµατικό κέρδος είναι ανώτερο από την Οικονοµική Προστιθέµενη 

Αξία και αυτά τα µέτρα επίδοσης είναι ανώτερα από τη λειτουργική ταµειακή ροή. 

Σχετικά µε τη πρόσθετη συµβολή στην ερµηνεία της αγοραίας απόδοσης, η έρευνα 

συµπεραίνει ότι η λειτουργική ταµειακή ροή και κάποια στοιχεία της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας προσφέρουν σηµαντική πρόσθετη πληροφόρηση αλλά αυτή η 

συµβολή της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας δεν αρκεί για την καταστήσει ως το 

µέτρο που ερµηνεύει σε µεγαλύτερο βαθµό την αγοραία απόδοση. 

III. Η έρευνα των Lovata and Costigan (2002) 

Εξετάζονται συνολικά 1.386 εταιρίες από τις ΗΠΑ εκ των οποίων 115 που 

υιοθέτησαν την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία και 1.271 που δεν εφαρµόζουν το εν 

λόγω µέτρο βάσει σχετικής ανακοίνωσης το 1998. Η έρευνα εξετάζει αν η 
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πιθανότητα εφαρµογής της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας εξαρτάται από 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και, πιο συγκεκριµένα, αν η 

υιοθέτηση της µεθόδου εξαρτάται από τα προβλήµατα αντιπροσώπευσης και τη 

στρατηγική των εταιριών. Όσον αφορά στη στρατηγική, οι εταιρίες διακρίνονται σε 

«αναζητούσες» (prospector) και «αµυνόµενες» (defender). Η διαφορά ανάµεσα στις 

δύο οµάδες έγκειται στη σηµασία των χρηµατοοικονοµικών µέτρων και, πιο 

συγκεκριµένα, στο ότι στην πρώτη οµάδα µεγαλύτερη σηµασία έχουν 

χαρακτηριστικά όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η προσαρµογή στο 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον ενώ στη δεύτερη οµάδα σηµαντικότερο ρόλο 

διαδραµατίζει η ηγεσία κόστους και η αποτελεσµατικότητα. Ως εξαρτηµένη 

µεταβλητή ορίζεται η πιθανότητα εφαρµογής Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας και 

οι ανεξάρτητες µεταβλητές περιλαµβάνουν: α) το ποσοστό ιδιοκτησίας των µετόχων 

που µετέχουν στη διοίκηση της εταιρίας, β) ποσοστό ιδιοκτησίας θεσµικών µετόχων, 

γ) ο εταιρικός κίνδυνος µετρούµενος µε το συντελεστή βήτα (beta), δ) δείκτης 

«αγοραία αξία / λογιστική αξία», ε) ο δείκτης «έξοδα έρευνας και ανάπτυξης / 

πωλήσεις» και στ) το εταιρικό µέγεθος µετρούµενο µε το λογάριθµο του ενεργητικού. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι δεν υπάρχει σηµαντική σχέση ανάµεσα στην 

εφαρµογή της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας και τον εταιρικό κίνδυνο και το 

δείκτη «αγοραία αξία / λογιστική αξία». Αντίθετα, η πιθανότητα υιοθέτησης της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας συνδέεται σηµαντικά και αρνητικά µε το ποσοστό 

ιδιοκτησίας των µετόχων που µετέχουν στη διοίκηση και το δείκτη «έξοδα έρευνας 

και ανάπτυξης / πωλήσεις» και σηµαντικά και θετικά µε το ποσοστό ιδιοκτησίας των 

θεσµικών επενδυτών.  

IV. Η έρευνα των Tortella and Brusco (2003) 

Η έρευνα αφορά 61 εταιρίες από τις ΗΠΑ κατά την περίοδο 1992-1999 µε 

στόχο την εξέταση της σχέσης µεταξύ της απόδοσης µετοχών και της υιοθέτησης της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας. Η ανεξάρτητη µεταβλητή υπολογίζεται ως η 

σωρευτική απόδοση για 9 χρονικά διαστήµατα που καθορίζονται από την ηµέρα 

ανακοίνωσης υιοθέτησης της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας (ηµέρα 0): (-30,0), 

(-20,0), (-10,0), (0,+20), (0,+30), (0,+50), (0,+60), (0,+90) και (0,+100) όπου τα 

πρόσηµα «-» και «+» δείχνουν, αντίστοιχα, ηµέρες πριν και µετά την ανακοίνωση 

υιοθέτησης. Για σκοπούς ελέγχου, στην εξίσωση ερµηνείας της απόδοσης µετοχών 
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περιλαµβάνονται, επίσης, ανεξάρτητες µεταβλητές που αφορούν στην κερδοφορία 

(πχ απόδοση επένδυσης), την επενδυτική δραστηριότητα (πχ δείκτης Tobin-q και 

δανειακή επιβάρυνση) και την ταµειακή ροή (πχ κέρδη προ έκτακτων αποτελεσµάτων 

συν αποσβέσεις και αποµειώσεις). Τα ευρήµατα της έρευνας δείχνουν ότι δεν υπάρχει 

σηµαντική αντίδραση της αγοράς πριν και µετά την ανακοίνωση υιοθέτησης της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας. Πριν την ανακοίνωση παρατηρείται σηµαντική 

θετική σωρευτική απόδοση για την ηµέρα -4 και σηµαντική αρνητική σωρευτική 

απόδοση για την ηµέρα -9. Για την περίοδο µετά την υιοθέτηση παρατηρούνται 

θετικές σωρευτικές αποδόσεις για τις ηµέρες +6 και +21 και αρνητικές σωρευτικές 

αποδόσεις για τις ηµέρες +2 και +8. Τα δευτερεύοντα ευρήµατα της έρευνας αφορούν 

στην επίπτωση της υιοθέτησης της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας στις 

µεταβλητές ελέγχου. Η υιοθέτηση συνδέεται σηµαντικά και θετικά µε τους δείκτες 

«αγοραία τιµή µετοχής / λογιστική τιµή µετοχής», Tobin-q, «έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης / πωλήσεις» και την ταµειακή ροή και µη σηµαντικά µε το εταιρικό 

µέγεθος και την κερδοφορία. Επιπρόσθετα, οι εταιρίες που ενσωµάτωσαν την 

Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία στο σύστηµα ανταµοιβής των διοικητικών στελεχών 

εµφάνισαν σηµαντικά υψηλότερη ταµειακή ροή συγκριτικά µε τις εταιρίες που 

υιοθέτησαν τη µέθοδο µόνο για τη µέτρηση της επίδοσης. 

V. Η έρευνα των Lee and Kim (2009) 

Το δείγµα αποτελείται από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου των ΗΠΑ 

και, πιο συγκεκριµένα, 46 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 134 επιχειρήσεις εστίασης 

(εστιατόρια), 135 καζίνο και 38 επιχειρήσεις θεµατικών πάρκων και κρουαζιέρων για 

την περίοδο 1985-2004. Η έρευνα εξετάζει τη δυνατότητα ερµηνείας της 

προσαρµοσµένης στην αγορά απόδοσης µετοχών από την Οικονοµική Προστιθέµενη 

Αξία και από τις εξής µεταβλητές: α) Αναθεωρηµένη Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

όπου χρησιµοποιείται η αγοραία (αντί της λογιστικής) αξία κεφαλαίου για τον 

υπολογισµό του κόστους κεφαλαίου, β) αγοραία προστιθέµενη αξία, γ) λειτουργική 

ταµειακή ροή, δ) απόδοση ενεργητικού (ROA), ε) απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 

και στ) εταιρικό µέγεθος. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας, η Οικονοµική 

Προστιθέµενη Αξία συνδέεται σηµαντικά και αρνητικά µε την προσαρµοσµένη στην 

αγορά απόδοση µετοχών στο δείγµα όλων των εταιριών και στα επιµέρους δείγµατα 

των ξενοδοχείων και των καζίνο και µη σηµαντικά στο επιµέρους δείγµα των 
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εστιατορίων. Αντίθετα, η Αναθεωρηµένη Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία συνδέεται 

σηµαντικά και θετικά µε την προσαρµοσµένη στην αγορά απόδοση των µετοχών σε 

όλα τα δείγµατα µε εξαίρεση το επιµέρους δείγµα των ξενοδοχείων όπου η σχέση 

είναι µη σηµαντική.  
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4444 Συµπεράσµατα και πρΣυµπεράσµατα και πρΣυµπεράσµατα και πρΣυµπεράσµατα και προτάσεις για οτάσεις για οτάσεις για οτάσεις για 

µελλοντική έρευναµελλοντική έρευναµελλοντική έρευναµελλοντική έρευνα    

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι δεν υπάρχει απόλυτη 

συµφωνία για την καταλληλότητα της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας ως µέτρο 

επίδοσης της επιχείρησης. Παρά τα πλεονεκτήµατα που, θεωρητικά, την καθιστούν 

«καλύτερο» µέτρο από άλλα, η µέθοδος φέρει σηµαντικά µειονεκτήµατα. Πρέπει, 

επίσης, να σηµειωθεί ότι κάποια από τα µειονεκτήµατα της µεθόδου αφορούν 

οποιοδήποτε µέτρο επίδοσης και απορρέουν από το πλαίσιο εντός του οποίου 

υπολογίζονται. 

Σε θεωρητικό επίπεδο, η χρησιµότητα της Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας 

στηρίζεται στο ότι η αύξηση της αξίας των επιχειρήσεων συνεπάγεται αύξηση της 

ευµάρειας των µετόχων, των εργαζοµένων άρα και της κοινωνικής Ωστόσο, 

υπάρχουν απόψεις ότι η επιδίωξη της αύξησης της εταιρικής αξίας δεν δικαιολογείται 

επαρκώς. Το βασικό επιχείρηµα αυτής της προσέγγισης είναι ότι, τελικά, η πρόσθετη 

ευµάρεια κατευθύνεται σε ελάχιστους ανθρώπους και, συνεπώς, ελάχιστα συµβάλλει 

στην αύξηση της κοινωνικής ευµάρειας. Σύµφωνα µε διαθέσιµα στοιχεία, το 2001 

στις ΗΠΑ το 1/3 του πλούτου ανήκε στο 1% των πιο εύπορων πολιτών και τα 2/3 στο 

10% των πιο εύπορων πολιτών (Accounting Forum: 2007).  

Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα σχετικά µε την Οικονοµική 

Προστιθέµενη Αξία αφορά στις λογιστικές προσαρµογές που απαιτούνται. Από την 

προηγηθείσα ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχουν δύο εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις 

ως προς τη δυνατότητα των προσαρµογών να εξαλείψουν τα προβλήµατα που 

συνδέονται µε τη χρήση λογιστικών µεγεθών. Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί εδώ 

είναι ότι οποιεσδήποτε προσαρµογές γίνονται αδυνατούν πρακτικά να µηδενίσουν 

την επίπτωση των λογιστικών µεθόδων δεδοµένου ότι ο υπολογισµός των µεγεθών 

που διαµορφώνουν την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία δε γίνεται από µηδενική 

βάση. Επιπρόσθετα, είναι φυσιολογικό κάποια µεγέθη να µη µπορούν να εκφραστούν 

σε ποσοτικούς όρους. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που αφορά όλα τα µέτρα επίδοσης που 

στηρίζονται σε ιστορική πληροφόρηση και όχι µόνο στην Οικονοµική Προστιθέµενη 

Αξία (Young: 1997). 
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Ένα εξίσου σηµαντικό ζήτηµα που αφορά όχι µόνο στη συγκεκριµένη µέθοδο 

αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο µέτρο επίδοσης που λαµβάνει υπόψη τον κίνδυνο της 

επιχείρησης αναφέρεται στη δυνατότητα των µηχανισµών αγοράς να διατυπώσουν 

σηµαντικά µεγέθη της επιχείρησης όπως την αναµενόµενη απόδοση (κόστος) ιδίων 

κεφαλαίων. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη θέση, υπάρχουν αποδείξεις για την 

αναποτελεσµατικότητα των αγορών σε αυτό το επίπεδο. Επιπρόσθετα, όπως 

υποστηρίζουν οι Gleadle and Cornelius (2008), οι αγορές πλέον έχουν πάψει να 

λειτουργούν ως διαµεσολαβητής ανάµεσα στους αποταµιευτές-επενδυτές και τις 

επιχειρήσεις. Αντίθετα, ο νέος ρόλος τους συνίσταται στη διαµόρφωση προσδοκιών 

κατά το δοκούν που µέσω της διαµόρφωσης της απαιτούµενης απόδοσης επηρεάζουν 

σηµαντικά τις επιλογές της επιχείρησης. Αυτό αποδίδεται, κυρίως, στη γιγάντωση 

των µεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων (funds) που έχουν τη δυνατότητα, µέσω της 

διενέργειας συναλλαγών µεγάλης αξίας, να διαµορφώνουν τις αποδόσεις των 

µετοχών, επηρεάζοντας έτσι τα µεγέθη που διαµορφώνουν οποιοδήποτε µέτρο 

λαµβάνει υπόψη τον κίνδυνο ή την απαιτούµενη απόδοση της επιχείρησης. Για να 

δεχθούµε, λοιπόν, ότι η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία προσφέρει, σε θεωρητικό 

επίπεδο, καλύτερα µέσα για την αξιολόγηση της εταιρικής επίδοσης, πρέπει να 

δεχθούµε ότι οι αγορές είναι αποτελεσµατικές έτσι ώστε η διαµόρφωση του κόστους 

κεφαλαίων να µην επηρεάζεται από παράγοντες που θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν υπεύθυνοι για την αναποτελεσµατικότητα των αγορών. 

Επιπρόσθετα, η τοποθέτηση για την Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

βασίζεται σε ελλιπή στοιχεία δεδοµένου ότι ένα µέρος του τρόπου υπολογισµού της 

δεν είναι δηµόσια διαθέσιµο. Σε κάθε περίπτωση, δε µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η 

άποψη για την εν λόγω µέθοδο µπορεί να είναι απλώς «υπέρ» ή «κατά» διότι έτσι θα 

παραβλέπαµε τα επιχειρήµατα σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά 

της. Όπως και οποιοδήποτε άλλο µέτρο επίδοσης, η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία 

πρέπει να εφαρµόζεται εφόσον αναγνωρίζουµε και προσπαθούµε να περιορίσουµε τα 

αδύνατα σηµεία της. Αν θα παροµοιάζαµε την επιχείρηση µε αθλητή δρόµου 

ταχύτητας (sprider), θα λέγαµε ότι η Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία µετρά την 

επιδιωκόµενη απόδοση δηλαδή την ταχύτητα του αθλητή αλλά, για να επιτευχθεί ένα 

ρεκόρ, ο αθλητής πρέπει να διαθέτει ισχυρό µυϊκό σύστηµα, να τελειοποιήσει την 

τεχνική εκκίνησης, να ακολουθεί υγιεινό τρόπο ζωής, να έχει θέληση και πνευµατική 

ισορροπία κλπ. Συνεπώς, είναι σηµαντικό να µπορούµε να µετρήσουµε το τελικό 
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αποτέλεσµα αλλά είναι εξίσου σηµαντικό να είµαστε σε θέση να διαµορφώσουµε και 

να αξιολογήσουµε τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να οδηγηθούµε σε αυτό 

το αποτέλεσµα. 

Σε εµπειρικό επίπεδο, τα αποτελέσµατα ερευνών για τη χρησιµότητα της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας είναι αντικρουόµενα παρά το γεγονός ότι 

αφορούν στην ίδια Οικονοµία (ΗΠΑ) και παρόµοιες χρονικές περιόδους. Πρέπει, 

επίσης, να σηµειωθεί ότι οι περισσότερες έρευνες δεν οδηγούν σε υποστήριξη της 

ανωτερότητας του εν λόγω µέτρου επίδοσης έναντι άλλων µέτρων. Ωστόσο, 

υπάρχουν κάποιες αποδείξεις που ενισχύουν την άποψη ότι η χρησιµότητα της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας είναι σηµαντική όταν εφαρµόζεται ως διοικητικό 

εργαλείο και µπορεί να συµβάλλει στην επίλυση ζητηµάτων που απασχολούν 

διαχρονικά τις επιχειρήσεις, όπως τα προβλήµατα αντιπροσώπευσης. Το συµπέρασµα 

αυτό ενισχύεται περαιτέρω από την ανάπτυξη νέων διοικητικών εργαλείων, όπως της 

Περιβαλλοντικής Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας, που έχουν ως βάση την 

Οικονοµική Προστιθέµενη Αξία και προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε 

περιπτώσεις όπου τόσο η αρχική µέθοδος όσο και άλλες «παραδοσιακές» τεχνικές 

δεν ικανοποιούν επακριβώς τις απαιτήσεις διοίκησης. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω συµπεράσµατα, θα λέγαµε ότι το ζήτηµα της 

Οικονοµικής Προστιθέµενης Αξίας παραµένει «ανοικτό» σε περαιτέρω έρευνα µε 

στόχο της ενίσχυση των υφιστάµενων αποδείξεων και την παροχή προτάσεων για 

βελτίωση της µεθόδου. Ένα από τα ζητήµατα που χρίζουν περαιτέρω µελέτης αφορά 

στον τρόπο υπολογισµού και, κυρίως, την αντιστάθµιση ανάµεσα στο κόστος 

υπολογισµού και την βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης. Πιο συγκεκριµένα, 

πρέπει να εντοπιστεί το σηµείο πέρα από το οποίο η βελτίωση της πληροφόρησης που 

επιτυγχάνεται από τις λογιστικές προσαρµογές είναι µικρότερη από το κόστος που 

εγείρουν οι προσαρµογές αυτές. Μία, ακόµη, πρόταση µελλοντικής έρευνας αφορά 

στην εξήγηση των διαφορών µεταξύ των ευρηµάτων των εµπειρικών ερευνών. Όπως 

υποστηρίζει ο Mouritsen (1998), η αυτή καθαυτή εφαρµογή της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας δε συνεπάγεται απαραίτητα δηµιουργία αξίας αλλά πρέπει να 

συνοδεύεται από κατάλληλες αλλαγές. Πιο συγκεκριµένα, η υιοθέτηση της µεθόδου 

προϋποθέτει την αλλαγή της οργανωτικής δοµής έτσι ώστε αυτή να προσεγγίσει την 

αποκεντρωµένη δοµή που στηρίζεται σε αυτόνοµα τµήµατα δίνοντας σε αυτά 

περισσότερη ισχύ αποφάσεων και ενεργειών για τη διαµόρφωση της επίδοσης επί της 
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οποίας αξιολογούνται. Συνεπώς, ο διαφορετικός τρόπος εφαρµογής της µεθόδου θα 

µπορούσε να είναι µία πιθανή ερµηνεία των αντικρουόµενων εµπειρικών ευρηµάτων. 

Τέλος, δεδοµένου ότι το σύνολο, σχεδόν, των απόψεων και αποδείξεων συντείνει στο 

ότι ένα µέτρο ή διοικητικό εργαλείο δε µπορεί από µόνο του να προσφέρει αυτό που 

προσφέρουν οι συνδυασµοί µέτρων και εργαλείων, πχ οι Johnson and Soenen (2003) 

βρίσκουν ότι οι εταιρίες κατατάσσονται µε διαφορετικό τρόπο ανάλογα µε το µέτρο 

επίδοσης που λαµβάνεται υπόψη, είναι σκόπιµο να διερευνηθούν πιθανοί συνδυασµοί 

µέτρων επίδοσης και εργαλείων διοίκησης που θα συµβάλλουν στην παροχή 

επαρκούς πληροφόρησης για την επίδοση της επιχείρησης και τους τρόπους µε τους 

οποίου η εν λόγω επίδοση µπορεί να επιτευχθεί και να βελτιωθεί. 
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