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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο του να προσφέρει στους 

αναγνώστες, πρώτον µια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι είναι λογιστική ανθρώπινου 

δυναμικού, δεύτερον να παραθέσει τους σκοπούς και τα οφέλη που προσφέρει για 

την λήψη σημαντικών αποφάσεων στην διοικητική λογιστική των επιχειρήσεων και 

τρίτον να παρουσιάσει λεπτομερώς την αξία και την πορεία εξέλιξης της, διαμέσου 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, επιχειρείτε µια 

λεπτομερής αναφορά στις μεθόδους μέτρησης και τα συστήματα λογιστικής 

ανθρώπινου δυναμικού που έχουν αναπτυχθεί από επιφανείς επιστήμονες τόσο στις 

μέρες µας όσο και παλαιότερα, στα πλαίσια της  επιχειρησιακής και ακαδημαϊκής 

έρευνας. Τέλος, η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των 

θετικών και των αρνητικών επιπτώσεων της λογιστικής ανθρώπινου δυναμικού στους 

εξωτερικούς χρήστες καθώς και τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν 

από την εκτέλεση αυτού του πεδίου της λογιστικής στις σύγχρονες επιχειρήσεις. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού, Κόστος Ευκαιρίας, Μέθοδος του 

Flamholtz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Abstract 

 

 The present dissertation thesis aims to firstly provide to the readers a 

complete guide of what is the Human Resource Accounting (HRA) field and 

secondly to set out the objectives and benefits that HRA has to offer to the firms in 

order to make important decisions in their management accounting. The third goal of 

this thesis is to present the value and the evolution of HRA from recent years through 

today’s state. Furthermore, a detailed reference and guidance is being attempted in 

order to examine the methods of measurement and the systems of the Human 

Resource Accounting that have been developed by leading scientists, not only 

through the recent but also in the past studies within the concept of business and 

academic research. Finally, the dissertation thesis concludes with the presentation of 

the positive and negative impacts of the Human Resource Accounting to the external 

users, along with the difficulties and problems that arise from the implementation of 

this field of accounting into the modern firms and companies. 

 

Keywords: Human Resource Accounting, Opportunity Cost, Flamholtz’ Method 
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Εισαγωγή 

  

 Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η διαδικασία του εντοπισμού και 

της αναφοράς των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Οργανισμού, οι οποίες όμως δεν υπολογίζονται επί του παρόντος 

στην κλασική προσέγγιση της Λογιστικής. Με απλά λόγια, είναι μια επέκταση των 

λογιστικών αρχών της αντιστοίχισης των δαπανών και των εσόδων και της 

οργάνωσης των δεδομένων να επικοινωνούν οι σχετικές πληροφορίες. Ο ποσοτικός 

προσδιορισμός της αξίας του Ανθρώπινου Δυναμικού βοηθά τη διοίκηση να 

αντιμετωπίσει τις αλλαγές στην ποσότητα και την ποιότητα του, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των απαιτούμενων πόρων και η διάταξη της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διαχείριση, τους 

οικονομικούς αναλυτές και τους εργαζόμενους. 

 Πιο συγκεκριμένα, η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού βοηθά στη 

διαχείριση, στην απασχόληση και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στη 

λήψη αποφάσεων μεταφορών, στη προώθηση, στην εκπαίδευση και της περιστολής 

των ανθρώπινων πόρων. Ακόμα, παρέχει μια βάση για το σχεδιασμό των υλικών 

περιουσιακών στοιχείων έναντι των αναλυθεισών ανθρώπινων πόρων. Βοηθά στην 

αξιολόγηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τη μετάδοση περαιτέρω 

εκπαίδευσης και κατάρτιση των εργαζομένων και έχει την δυνατότητα να εντοπίζει τα 

αίτια της υψηλής εργασίας του κύκλου εργασιών σε διάφορα επίπεδα. Η Λογιστική 

Ανθρώπινου Δυναμικού προβαίνει στον εντοπισμό της πραγματικής αιτία για την 

χαμηλή απόδοση μίας επένδυσης, όπως η κακή ή ελλιπή χρησιμοποίηση των φυσικών 

περιουσιακών στοιχείων ή/ και ανθρώπινων πόρων  και βοηθά στην κατανόηση και 

την αξιολόγηση της εσωτερική δύναμης ενός οργανισμού. Άξιο ενδιαφέροντας 

αποτελεί επίσης το γεγονός παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τα πρόσωπα που 

ενδιαφέρονται να κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην επιχείρηση ενώ 

παράλληλα στηρίζει τους εργαζόμενους στην βελτίωση των επιδόσεών τους και τη 

διαπραγματευτική ισχύ.  

 Οι στόχοι της Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού εντοπίζονται στην παροχή 

πληροφοριών για κόστη αξίας για τη σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των 

αποφάσεων για την απόκτηση, την κατανομή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να επιτευχθούν αποδοτικά οι οργανωτικοί 

στόχοι. Ακόμα, μία εταιρία εφαρμόζει την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού 
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προκειμένου να παρακολουθεί μέσω αυτής  τη χρήση των ανθρώπινων πόρων από τη 

διοίκηση και να έχει μια ανάλυση των ανθρώπινων περιουσιακών στοιχείων. Ο 

βασικός όμως στόχος της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού είναι να βοηθήσει στην 

ανάπτυξη των αρχών διαχείρισης και την ορθή λήψη αποφάσεων για το μέλλον, 

κατατάσσοντας τις οικονομικές συνέπειες των διαφόρων πρακτικών. 

 

Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγικές Πληροφορίες στην Λογιστική Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

1.1 Ορισμοί και Πληροφορίες που παρέχει η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Ως Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζεται η διαδικασία αναγνώρισης και 

μέτρησης των σχετιζόμενων με το ανθρώπινο δυναμικό δεδομένων και παράλληλα η 

γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών στα ενδιαφερόμενα μέρη (American 

Accounting Society). Με λίγα λόγια αποτελεί μια επέκταση των λογιστικών αρχών 

ταιριάζοντας το κόστος με τα έσοδα και με τα οργανωμένα δεδομένα για να 

συνδυάσει σχετικές πληροφορίες σε οικονομικούς όρους. 

 Σύμφωνα με τον Mr. Woodruff Jr. (Vice President of R.G. Batty Corporation), 

η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού είναι μια προσπάθεια αναγνώρισης και 

αναφοράς των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό σε μια επιχείρηση που επί του 

παρόντος δεν αντιστοιχούν στη συνήθη πρακτική της λογιστικής. Ουσιαστικά 

πρόκειται για ένα σύστημα πληροφοριών το οποίο ενημερώνει τη διοίκηση της 

επιχείρησης για τις αλλαγές που προκύπτουν κατά καιρούς στο ανθρώπινο δυναμικό 

της. Επίσης, η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζεται ως ο όρος του λογιστικού 

επαγγέλματος περί ποσοτικοποίησης του κόστους και της αξίας των εργαζομένων για 

την επιχείρηση στην οποία εργάζονται (Baker (1974): The Feasibility and Utility of 

Human Resource Accounting). 

 Επομένως, αυτό που μπορούμε να πούμε συνολικά είναι ότι η Λογιστική 

Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια διαδικασία της Λογιστικής η οποία 

αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί και μετρά το ανθρώπινο δυναμικό για χρήση του από τη 

διοίκηση της επιχείρησης έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές του τόσο στην 

ποσότητα όσο και στην ποιότητα ούτως ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπία ανάμεσα 

στους απαιτούμενους και τους παρεχόμενους ανθρώπινους πόρους.  
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 Τελικώς καταλήγουμε στο ότι η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού ορίζεται 

ως η τέχνη της αποτίμησης, καταγραφής και παρουσίασης της αξίας των ανθρώπινων 

πόρων σε έναν οργανισμό / επιχείρηση. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι: 

 

α) Η εκτίμηση του ανθρώπινου δυναμικού 

β) Η καταγραφή της εκτίμησης αυτής στα λογιστικά βιβλία και  

γ) Η γνωστοποίηση των πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. 

  

 Παράλληλα η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού παρέχει χρήσιμες 

πληροφορίες τόσο στην διοίκηση όσο και στους οικονομικούς αναλυτές και στους 

εργαζομένους. Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες εμφανίζονται κατωτέρω: 

Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού: 

 

1) Βοηθά την διοίκηση στην απασχόληση και την αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

2) Βοηθά στην απόφαση για τις μεταφορές, την προώθηση, την κατάρτιση και 

την περιστολή των ανθρώπινων πόρων. 

3) Βοηθά στην αξιολόγηση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την 

παροχή περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων σε σχέση με 

τα οφέλη που προέρχονται από την επιχείρηση. 

4) Βοηθά στην αναγνώριση των αιτιών αλλαγής της εντάσεως εργασίας στα 

διάφορα επίπεδα αλλά και στην ανάληψη προληπτικών μέτρων γι’ αυτό. 

5) Βοηθά στην κατανόηση και αξιολόγηση της εσωτερικής δύναμης της 

επιχείρησης και βοηθά την διοίκηση να κατευθύνει σωστά την εταιρία 

διαμέσου των πιο ακούσιων και δυσμενών καταστάσεων. 

6) Παρέχει αξιόλογη πληροφόρηση στα άτομα που ενδιαφέρονται να 

επενδύσουν μακροπρόθεσμα στην επιχείρηση. 

7) Βοηθά τους εργαζομένους στην βελτίωση της αποδοτικότητάς τους και της 

διαπραγματευτικής τους δύναμης. Έτσι επιτυγχάνεται η κατανόηση από τον 

κάθε υπάλληλο της συνεισφοράς του στην βελτίωση της φίρμας της 

επιχείρησης (Wikipedia). 
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1.2 Η Ιδέα της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ένα νέο κομμάτι της λογιστικής το 

οποίο στηρίζεται στην παραδοσιακή ιδέα ότι όλα τα έξοδα της διαμόρφωσης του 

ανθρώπινου κεφαλαίου αντιμετωπίζονται σαν μια χρέωση των εσόδων της περιόδου, 

καθώς δεν δημιουργούνται καθόλου περιουσιακά στοιχεία. Στις μέρες μας όμως η 

ιδέα αυτή έχει αλλάξει, και το κόστος το οποίο προκύπτει από κάθε περιουσιακό 

στοιχείο θα πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί από την στιγμή που αποδίδει οφέλη ικανά να 

μετρηθούν σε νομισματικούς όρους. 

 H Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά όσους αντιμετωπίζονται ως 

πόροι της επιχείρησης. Είναι η μέτρηση του κόστους και της αξίας των ανθρώπων της 

επιχείρησης. Περιλαμβάνει τη μέτρηση του κόστους που προκύπτει απ’ τις ιδιωτικές 

εταιρίες αλλά και από τον δημόσιο τομέα με στόχο την στελέχωση, την επιλογή, την 

πρόσληψη, την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων ενώ παράλληλα κρίνεται 

και η οικονομική τους αξία για την επιχείρηση. 

 Σύμφωνα με τον Likert (1973: Human Resource Accounting: Building and 

assessing productive  organizations), η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού υπηρετεί 

τους ακόλουθους σκοπούς σε μια επιχείρηση: 

 

α) Προσκομίζει πληροφορίες σχετικές με το κόστος και την αξία έτσι ώστε να   

ληφθούν οι αποφάσεις της διοίκησης, οι σχετικές με την απόκτηση, την 

κατανομή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού 

προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότητα του κόστους. 

β) Επιτρέπει στην διαχείριση του προσωπικού την αποτελεσματική 

παρακολούθηση της μεταχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. 

γ) Παρέχει μια ορθή και αποτελεσματική βάση για την διαχείριση του 

ανθρώπινου περιουσιακού στοιχείου η οποία πρέπει να εφαρμόζεται είτε το 

κεφάλαιο έχει εκτιμηθεί, είτε εξαντληθεί ή συντηρηθεί. 

δ) Βοηθά στην εξέλιξη των αρχών της διοίκησης ταξινομώντας τις 

οικονομικές συνέπειες των διαφόρων πρακτικών. 
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1.3 Η Σπουδαιότητα της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Ο 21ος αιώνας αναφέρεται ως ο αιώνας του Τομέα των Υπηρεσιών, στον 

οποίο επικεντρώνονται οι περισσότερες επιχειρήσεις με σκοπό την ανάπτυξή τους. 

Για τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα τα 

βασικότερα περιουσιακά στοιχεία είναι τα μηχανήματα και γενικότερα το πάγιο 

ενεργητικό. Γι’ αυτές όμως που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα των 

υπηρεσιών το βασικό περιουσιακό στοιχείο είναι οι υπάλληλοι της επιχείρησης οι 

οποίοι ανήκουν στα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Για μια εταιρία που ανήκει στον 

τριτογενή τομέα η αξία των υπαλλήλων της αποκτά σημασία καθώς τα έσοδα 

διαχωρίζονται σύμφωνα με τον τύπο Μοντέλου: ανά υπάλληλο και ανά ώρα. Επίσης, 

πρέπει να σημειωθεί ότι η κερδοφορία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αξία η οποία 

προσφέρεται από το εργατικό δυναμικό. Έτσι λοιπόν, η ιδέα της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού ενώ αρχικά εφαρμόστηκε μόνο στις επιχειρήσεις του 

τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, πλέον κερδίζει και την εμπιστοσύνη των 

επιχειρήσεων που ανήκουν σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. 

 

1.4 Οι Στόχοι της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού έχει ως στόχο να απεικονίσει το 

δυνητικό ανθρώπινο δυναμικό σε νομισματικούς όρους και παράλληλα να 

αξιολογήσει τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη 

προοπτική εξετάζεται από δύο οπτικές γωνίες οι οποίες είναι: α) η επένδυση σε 

ανθρώπινους πόρους και β) η αξία των ανθρώπινων πόρων. Τα έξοδα τα οποία 

προκύπτουν από την στελέχωση, την πρόσληψη, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη 

της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν το κομμάτι της επένδυσης σε 

ανθρώπινο δυναμικό και της οποίας τα οφέλη αυξάνουν την παραγωγικότητα και το 

κέρδος για την επιχείρηση. Η απόδοση που επιτυγχάνεται απ’ αυτή την επένδυση 

θεωρείται ως η βάση για την αξία του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Οι κυριότεροι στόχοι της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού αναφέρονται ως 

εξής: 

 

1) Η βελτιστοποίηση του Μάνατζμεντ της επιχείρησης διαμέσου της ανάλυσης 

των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό. 
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2) Η θεώρηση των ανθρώπων ως περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. 

3) Η προσέλκυση και μίσθωση των ατόμων με τα περισσότερα προσόντα. 

4) Η απεικόνιση της επιχείρησης κάτω από οικονομικούς όρους.  

 

 Ο βασικός στόχος της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού είναι να 

διευκολύνει την διοίκηση της επιχείρησης κατά την διαδικασία λήψης πληροφοριών 

αναφορικά με το κόστος και την αξία του ανθρώπινου δυναμικού. Η Λογιστική 

Ανθρωπίνων Πόρων αποκαλύπτει την ποσότητα του ανθρώπινου δυναμικού και 

ταυτόχρονα υποδεικνύει τον ορθότερο χειρισμό της συνδιάλεξης και της εκτίμησης 

αυτού κάτω από την σωστή προοπτική. Παρέχει δεδομένα στα ενδιαφερόμενα μέρη 

αναφορικά με το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού και ταυτόχρονα το συγκρίνει με 

τα πλεονεκτήματα τα οποία προκύπτουν απ’ την χρήση της. 

 Συμπληρώνοντας, αναφέρεται ότι ο στόχος της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού δεν είναι μόνο η αναγνώριση της αξίας των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν 

από την επιχείρηση, αλλά επίσης περιλαμβάνει την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων 

η οποία θα ενισχύσει την ποσότητα και την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών. 

Ουσιαστική προοπτική της Λογιστικής Ανθρωπίνων Πόρων είναι η διευκόλυνση της 

αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό εφαρμόζεται κυρίως έτσι ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι ανθρώπινοι πόροι ως περιουσιακό στοιχείο, να χρησιμοποιηθούν 

οι ληφθείσες πληροφορίες περί ανθρώπινου δυναμικού, να εκχωρηθεί αξία στο 

ανθρώπινο δυναμικό και τέλος να απεικονιστεί το ανθρώπινο δυναμικό στον 

Ισολογισμό της επιχείρησης.   

 

1.5 Το Αντικείμενο της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Αντικείμενο της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η μέτρηση και 

παρουσίαση του ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασία η οποία μπορεί να βοηθήσει 

στην ορθή λήψη αποφάσεων. Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού επίσης καλύπτει 

την ανάγκη προσέγγισης τόσο της Λογιστικής όσο και του Μάνατζμεντ, καθώς μια 

τέτοιου είδους προσέγγιση βοήθησε τις επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια να 

ανακαλύψουν το υψηλό κόστος των εργαζομένων με ειδικά προσόντα. 

 Αποτελεί μια νέα προσπάθεια διεύρυνσης και μέτρησης της αξίας του 

ανθρώπινου δυναμικού αλλά παράλληλα και αποτίμησής του ως ένα ακόμη πολύτιμο 

περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης. Ουσιαστικά η Λογιστική Ανθρώπινου 
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Δυναμικού μέσω της εκτίμησης του ανθρώπινου δυναμικού σε χρηματικές μονάδες 

παρέχει εκτός των άλλων και τα μέσα που απαιτούνται για την διάγνωση των όρων 

και συνθηκών τα οποία θα οδηγήσουν σε μια καλύτερη και αποδοτικότερη 

χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Η διαδικασία αυτή ενισχύεται από το χαρακτηριστικό παράδειγμα κατά το 

οποίο σε περιόδους οικονομικής στενότητας  όπου οι διευθύνοντες των επιχειρήσεων 

προκειμένου να μειώσουν το λειτουργικό κόστος της επιχείρησής τους οδηγούνται σε 

περικοπές του ανθρώπινου δυναμικού, ενέργεια η οποία επικροτείται από την 

παραδοσιακή λογιστική καθώς θεωρείται κέρδος για την επιχείρηση. Η Λογιστική 

Ανθρώπινου Δυναμικού όμως είναι αντίθετη ως προς αυτόν τον χειρισμό καθώς 

σύμφωνα με αυτήν, μια μείωση του αριθμού του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί 

απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου και επίσης είναι τεχνική η οποία το μόνο που μπορεί 

να προσφέρει στην επιχείρηση είναι βραχυχρόνια κέρδη (Φλωρόπουλος (1991): 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού µια Νέα Προσέγγιση). 

 

1.6 Τα Πλεονεκτήματα της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Ο σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού προσδοκά όχι μόνο το απαιτούμενο 

είδος και αριθμό εργαζομένων για την επιχείρηση, αλλά επίσης προσδιορίζει και το 

σχέδιο δράσης το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί. Τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού είναι τα εξής: 

 

α) Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού ελέγχει το εταιρικό σχέδιο της επιχείρησης. 

Το εταιρικό αυτό σχέδιο με στόχο την επέκταση, την διαφοροποίηση, τις αλλαγές 

στην τεχνολογική ανάπτυξη κλπ. πρέπει να οργανωθεί λαμβάνοντας υπόψη 

παράλληλα και την διαθεσιμότητα των ανθρώπινων πόρων για την πραγματοποίηση 

τέτοιου είδους τοποθετήσεων. 

β) Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού αντισταθμίζει την αβεβαιότητα και τη 

μεταβολή καθώς επιτρέπει στην επιχείρηση την απόκτηση του κατάλληλου ατόμου 

για την κατάλληλη δουλειά, στον σωστό χώρο και χρόνο. 

γ) Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού προβλέπει την πρόοδο και την ανάπτυξη των 

εργαζομένων μέσω της αποτελεσματικής εκπαίδευσης και αξιοποίησης τους. 
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δ) Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού δίνει την ευκαιρία στον κάθε ένα εργαζόμενο 

ξεχωριστά να φιλοδοξεί τόσο για ενδεχόμενες προαγωγές όπως επίσης και για 

καλύτερα οφέλη (π.χ. οικονομικά). 

ε) Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να διακρίνει το γεγονός ότι το 

ανθρώπινο στοιχείο σε μια επιχείρηση είναι ιδιαιτέρως σημαντικό και με το έργο του 

καταφέρνει να επιτύχει ισχυρά οφέλη για την επιχείρηση. 

στ) Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού βοηθά ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα 

μέτρα που θα οδηγήσουν τους εργαζομένους στην βελτίωση της συνεισφοράς τους 

στον χώρο εργασίας μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας τους. 

ζ) Κατά τη διαδικασία του ελέγχου στελέχωσης των διαφόρων τμημάτων της 

επιχείρησης γίνεται έρευνα του επιπέδου των ικανοτήτων, των προσόντων και της 

εμπειρίας του εν δυνάμει ανθρώπινου δυναμικού. Η Λογιστική Ανθρώπινου 

Δυναμικού παρέχει στην διοίκηση της επιχείρησης διαφορετικές τεχνικές 

συνέντευξης των υποψηφίων, όπως επίσης και διαφορετικές μεθόδους εξέτασης που 

αυτοί θα πρέπει να περάσουν. 

η) Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να προβλέψει τις αλλαγές στην αξία, 

στις ικανότητες και στην συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού, και παράλληλα 

να αλλάξει ανάλογα τις τεχνικές του διαπροσωπικού Μάνατζμεντ που εφαρμόζει η 

επιχείρηση. 

(http://www.whatishumanresource.com/Human-Resource--accounting) 

 

1.7 Οι Περιορισμοί της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει τις λογιστικές μεθόδους, συστήματα και τεχνικές τα οποία σε 

συνδυασμό με τις ειδικές γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται, βοηθούν τα 

διευθυντικά στελέχη κατά την αποτίμηση του προσωπικού τους σε οικονομικούς 

όρους. 

 Πιθανολογείται ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του προσωπικού 

αναφορικά με τις γνώσεις που κατέχουν, τις ικανότητες και τα κίνητρα που τους 

παρέχονται μέσα στην ίδια την επιχείρηση όπως ακόμη και από επιχείρηση σε 

επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι κομμάτι του προσωπικού ενσωματώνεται με το μέρος 

του Παθητικού και απεικονίζει υποχρεώσεις αντί να εμφανίζεται ως ανθρώπινο 

περιουσιακό στοιχείο. Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού διευκολύνει τη 
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διαδικασία της λήψης αποφάσεων αναφορικά με το προσωπικό και δίνει απαντήσεις 

σε βασικά ερωτήματα της διοίκησης όπως για παράδειγμα το εάν θα πρέπει το 

προσωπικό να διατηρηθεί και να συνεχίσει το έργο του στην εταιρία ή να απαλλαχτεί 

από αυτό, όπως επίσης και το εάν θα πρέπει να του παρασχεθεί κάποιο ιδιαίτερο είδος 

εκπαίδευσης. Αναφέρεται ότι γενικότερα υπάρχουν πολλοί περιορισμοί οι οποίοι 

οδηγούν τη διοίκηση μιας επιχείρησης στο να εκφράζει απροθυμία να εισάγει την 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού στο σχέδιο δράσης της. Κάποιοι από τους λόγους 

για τους οποίους συμβαίνει αυτό αναφέρονται ακολούθως:  

 

• Δεν υπάρχει ευδιάκριτη και συγκεκριμένη διαδικασία ή οδηγίες σύμφωνα με 

τις οποίες θα βρεθεί το κόστος και η αξία του ανθρώπινου δυναμικού μιας 

επιχείρησης. Τα συστήματα τα οποία υιοθετούνται κάθε φορά έχουν και 

κάποια δεδομένα μειονεκτήματα τα οποία έρχεται να αντιμετωπίσει η 

διοίκηση της επιχείρησης. 

• Η περίοδος κατά την οποία θα υπάρχουν οι ανθρώπινοι πόροι στην επιχείρηση 

είναι αβέβαιη και έτσι λοιπόν η αποτίμησή τους κάτω από αβεβαιότητα στο 

μέλλον δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

• Υπάρχει ο φόβος της επικράτησης του ενδεχόμενου η Λογιστική Ανθρώπινου 

Δυναμικού να αποκτηνώνει και να χειραγωγεί τους εργαζομένους. 

Παράδειγμα: ένας εργαζόμενος με συγκριτικά χαμηλή αξία μπορεί να 

αισθανθεί αποθαρρυμένος και έτσι να αναπτύξει μια πολυπλοκότητα στον 

χαρακτήρα του η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί η επάρκειά του 

επί της εργασίας του. 

• Τα αναγκαία εμπειρικά στοιχεία δεν έχουν βρεθεί ακόμη για να υποστηρίξουν 

την υπόθεση ότι η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού ως εργαλείο της 

διοίκησης διευκολύνει με τον καλύτερο και πιο αποδοτικό τρόπο την διοίκηση 

του ανθρώπινου δυναμικού. 

• Όσον αφορά το ερώτημα το οποίο αναφέρει υπό ποια μορφή και με ποιον 

τρόπο η αξία του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να περιληφθεί στις 

οικονομικές καταστάσεις ακόμη δεν έχει ταξινομηθεί, και για το οποίο το 

λογιστικό επάγγελμα δεν παρέχει καμία συναίνεση. 

• Καθώς οι ανθρώπινοι πόροι σε αντίθεση με τα ενσώματα περιουσιακά 

στοιχεία δεν είναι δυνατόν να ανήκουν, να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν, 
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προκύπτει πρόβλημα για την διοίκηση της επιχείρησης αναφορικά με την 

αντιμετώπισή τους ως περιουσιακά στοιχεία υπό την αυστηρή έννοια του 

όρου. 

• Παρουσιάζεται ένας εμφανής φόβος αντιπαράθεσης από τα διάφορα 

συνδικάτα καθώς η αποτίμηση της αξίας των εργαζομένων θα τα ωθήσει στην 

αξίωση αμοιβών και αποζημιώσεων. 

• Ένα ακόμη ερώτημα που επικρατεί αναφέρει το πώς η αξία του ανθρώπινου 

δυναμικού θα πρέπει να αποσβένεται. Θα πρέπει ο ρυθμός απόσβεσης να είναι 

μειούμενος, σταθερός ή αυξανόμενος; Θα πρέπει να είναι ο ίδιος ή 

διαφορετικός για τις διαφορετικές κατηγορίες προσωπικού; 

• Παρά την σπουδαιότητα και αναγκαιότητα, η φορολογική νομοθεσία δεν 

αναγνωρίζει τα ανθρώπινα όντα ως περιουσιακά στοιχεία. 

• Δεν υπάρχει καμία παγκοσμίως αναγνωρισμένη μέθοδος αποτίμησης του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

• Στον βαθμό που ενδιαφέρει την χώρα μας θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού βρίσκεται ακόμη σε αναπτυξιακό στάδιο. 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της Λογιστικής του Ανθρώπινου 

Δυναμικού είναι αναγκαία πολύ περισσότερη έρευνα.   

(http://www.scribd.com/doc/8358363/6/Meaning-and-Definition-of-Human-

Resource-Accounting) 

 

1.8 Χρησιμότητα και Σκοπιμότητα της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού  

 

 Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό ότι 

αποτελεί απόφαση ενίσχυσης της διοίκησης. Σύμφωνα με την έννοια που την 

υποστηρίζουν διάφοροι εσωτερικοί και εξωτερικοί χρήστες της επιχείρησης κατά την 

αναζήτησή τους για λογιστικά στοιχεία, τα προαναφερόμενα δημιουργούνε 

αμφιβολίες αναφορικά με τον εάν η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού έχει 

οποιαδήποτε σημαντική αξία. Κάποιος παρατηρητής μπορεί πολύ πιο εύκολα να δει 

μια αρνητική τιμή, δηλαδή, το πεδίο εφαρμογής της χειραγώγησης των κερδών 

διαμέσου χρεώσεων από έξοδα που προέκυψαν από την ανάπτυξη της εφαρμογής της 

Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού (Baker (1974): The Feasibility and Utility of 

Human Resource Accounting). 
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 Όλες οι αντιρρήσεις που εκφράστηκαν για παράλειψη περιουσιακού 

στοιχείου, ή αν κοιτάξουμε από την άλλη πλευρά του νομίσματος, για την 

διαστρέβλωση του εισοδήματος λόγω πρόωρης εξοδοποίησης, θα παρουσιάζονταν 

καλύτερα, πιο ολοκληρωμένες και πιο εφικτές εάν έρχονταν σε συμφωνία με την 

αποτίμηση της υπεραξίας (δηλαδή την ένταξη όλων των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων γενικά). Με αυτόν τον τρόπο θα ενθαρρυνθεί ο μελλοντικός 

προσανατολισμός προς την διοικητική συμπεριφορά.  

 Η έρευνα προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση φαίνεται επομένως πολύ πιο 

ελπιδοφόρα από την τρέχουσα μη πρακτική και υπερβολικά στενή επικέντρωση στο 

Ανθρώπινο Δυναμικό και μόνο. Η ενέργεια που διοχετεύεται για την επίτευξη του 

τελευταίου σκοπού είναι δυνατόν να αντανακλά την πιθανή μυστική επιθυμία για 

ποσοτικοποίηση όσων δεν μπορούν να προσδιοριστούν ποσοτικά. Αυτού του είδους η 

ποιότητα έχει παρατηρηθεί γενικότερα στην ανθρωπότητα από τον Vatter, W. (1979: 

State of the Art – Non-Business Accounting) καθώς και από διάφορους 

κοινωνιολόγους και πιο συγκεκριμένα από τον Andreski, S. (1964: Elements of 

Comparative Sociology). Η αμφίβολη μεθοδολογία ποσοτικοποίησης που 

υποστηρίχθηκε από τους κοινωνιολόγους σχολιάστηκε επιπρόσθετα από τους Banner, 

D. και Zapp, K. (1977: The Future of Post-industrial Society).  

 Ωστόσο υποστηρίζεται ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα στοιχεία που 

εμπλέκονται με τα ανωτέρω και όσον αφορά τις υποθέσεις που ακόμα δεν έχουν 

διευκρινιστεί φαίνεται ότι μπορεί κανείς να πλάσσει διάφορες εικασίες επ’ αυτών. Η 

βασική προσπάθεια απεικονίζεται να είναι η μετατροπή των πόρων σε εργαζομένους 

υπό ανάπτυξη, τροποποιώντας τη λογιστική πρακτική. Αυτή η μετατροπή θα επιφέρει 

λιγότερες επιπτώσεις στα βραχυχρόνια κέρδη της επιχείρησης.  

 Έχει σχολιαστεί ότι, οι κατάλληλες δαπάνες για το προσωπικό και επίσημα 

πλέον αναγνωρίζονται ως μακροχρόνια στοιχεία τα οποία δεν είναι αναγκαίο να 

δικαιολογηθούν ως λειτουργικά έξοδα, και ως εκ τούτου, είναι πιο εύκολο για έναν 

διευθυντή να εξασφαλίσει κεφάλαια με σκοπό την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων. 

Αναπτύσσοντας περισσότερο αυτή τη σκέψη αποκαλύπτονται και οι πραγματικοί 

λόγοι για την υπεράσπιση της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με την 

πιθανή γένεση της. Έτσι λοιπόν ο Baker (1974: The Feasibility and Utility of Human 

Resource Accounting) αναφέρει τα εξής: 
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• Επιθυμία της ανθρωπότητας είναι η καθολική εκπλήρωση των ψυχολογικών 

αναγκών της μέσα στο περιβάλλον εργασίας τους. 

• Η επιθυμία μπορεί να επιτευχθεί και η εκτροπή των πόρων σε αναπτυσσόμενο 

εργατικό δυναμικό θα αποτελέσει την χείρα βοηθείας αυτής. 

• Η λογιστική πρακτική θα πρέπει να αλλάξει σκοπιά έτσι ώστε να μπορεί να 

δικαιολογηθεί η εκτροπή ότι η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού δεν 

χρειάζεται να αναφέρεται ως λειτουργικό έξοδο. 

 

 Εάν αυτή είναι η σκέψη που υποστηρίζεται τότε η έρευνα θα πρέπει καλύτερα 

να τοποθετηθεί στον βαθμό κατά τον οποίο έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις οι 

οποίες και τείνουν να είναι αρκετά υπερβολικές. Κάποιες από τις έρευνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί και στοχεύουνε στην επιβεβαίωση αυτών των προϋποθέσεων είναι 

ύποπτες αναφορικά με το ότι: 

 

(1) Η μεθοδολογία τείνει να υπονοεί την ύπαρξη συναισθηματικά ικανοποιητικών 

συμπερασμάτων της πανταχού παρουσίας των προσωπικών επιθυμιών ανάπτυξης, τα 

οποία προκύπτουν από τα διάφορα αποδεικτικά στοιχεία και ερωτηματολόγια. Στη 

συνέχεια, ο σκοπός πραγματοποιείται ως μια προσωπική προφητεία.  

(2) Ειδικότερα, τα δείγματα που εξετάζονται μπορεί να θεωρηθούν ως μεροληπτικά 

δεδομένου του ότι είναι διαποτισμένα με άνω του μέσου όρου επιθυμίες ανάπτυξης 

και είναι πολύ πιθανό να μεγαλοποιούν αυτές τις απαντήσεις που αποδεικνύουν την 

πίστη της εταιρίας.  

  

 Διάφορες μελέτες συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Strauss, G. (2010: 

HRM in the USA: correcting some British impressions) και McMurray, R. (2010: 

Tracing experiences of NHS change in England: a process  philosophy perspective) 

έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι διαδεδομένες οι επιθυμίες για 

πρόκληση, ευθύνη και συμμετοχή. Επιπρόσθετα, η συνεχώς αναπτυσσόμενη 

τεχνολογία και η πιθανή μείωση του καταναλωτισμού μπορεί να υπαγορεύσει την 

ικανοποίηση των ψυχολογικών αναγκών των εργαζομένων, οι οποίες έχουν 

μεταλλαχτεί από την αποκλειστική πλευρά της εργασίας στην ευχάριστη πλευρά του 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εργάζονται. Από την ατομική σκοπιά του 

επιχειρηματία – διευθύνοντα, η επιταχυνόμενη αλλαγή της αγοράς και οι 
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τεχνολογικές εξελίξεις (κυρίως ο αυτοματισμός) όπως επίσης και η αύξηση της 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού μπορεί να περιορίσουν την έκταση της 

πιθανής αφοσίωσης και δέσμευσης των επιχειρήσεων απέναντι στους εργαζομένους 

και αντιστρόφως. 

 Η ικανότητα της επιχείρησης να επιτύχει τις επιθυμίες της για ανάπτυξη 

περιορίζεται ακόμη περισσότερο από την συνέχιση της ύπαρξης των θέσεων εργασίας 

σε ένα αναπόφευκτα μονότονο περιβάλλον. Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των 

υπαλλήλων που εργάζονται στις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, πέρα από τις 

ικανότητες που είναι αναγκαίο να κατέχουν, αυξάνουν τη δυσαρέσκειά τους και είναι 

αρκετά επιζήμιες τόσο για το υπαλληλικό προσωπικό όσο και για την ίδια την 

επιχείρηση. Ο Baker μας πληροφορεί ότι υπάρχει μια πιο ευρέως διαδεδομένη 

ψυχολογική ανάγκη, ίσως και η μόνη σχεδόν καθολικά υποστηριζόμενη, η οποία 

αναφέρεται στην αίσθηση του ανταγωνισμού που παρατηρείται ανάμεσα στον κόσμο 

ο οποίος εναντιώνεται στο άτομο ακόμη και αναφορικά με τα καθήκοντα εργασίας 

τους. Η μείωση της πρόκλησης αυτής μπορεί να εξυπηρετήσει την υπάρχουσα 

ανάγκη. 

 Τέλος, αναφέρεται από τον Baker ότι στο έργο του δεν γίνεται λόγος για την 

διαφωνία που υπάρχει με το γεγονός ότι οι υποθέσεις που περιέχουν το υποκείμενο 

υπεράσπισης της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αβάσιμες. Ωστόσο έχει 

υποστηριχθεί ότι η εφαρμογή τους είναι πιο περιορισμένη από ότι γενικότερα ήταν 

πιστευτό. Η έρευνα που κατευθύνεται προς τον καθορισμό των συγκεκριμένων ορίων 

και ως εκ τούτου η επιθυμητή αλλαγή στη συμπεριφορά της διοίκησης θα ήταν πολύ 

πιο ελπιδοφόρα απ’ ότι η ιδέα για ευκολότερη προμήθεια ανθρώπινου δυναμικού. 

Οποιοσδήποτε τότε θα μπορούσε πολύ καθαρά να αντιληφθεί και να επιδιώξει τον 

στόχο της ατομικής τους ανάπτυξης, έναν στόχο θεμιτό όχι απλώς ως μέσω κέρδους. 

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και του ελέγχου της πορείας του συγκεκριμένου 

σκοπού, μια τροποποιημένη Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να βρει την 

χρησιμότητα η οποία είναι πολύ αχνά διατυπωμένη στην τρέχουσα βιβλιογραφία. 

 

1.9 Το Αντικείμενο της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο, 

όχι μόνο από πλευράς εξωτερικής οικονομικής πληροφόρησης, αλλά και όσον αφορά 

το κομμάτι της διοίκησης για την ενίσχυση στην λήψη διοικητικών αποφάσεων, οι 
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οποίες με την σειρά τους ωφελούν μακροπρόθεσμα τους στρατηγικούς στόχους και 

την κερδοφορία της εταιρείας. Κάτι τέτοιο μπορεί να το αναλογιστεί κανείς σε 

συνδυασμό με τις διοικητικές αναφορές οι οποίες παραθέτουν στο σύνολο τους τα 

Λογιστικά Πρότυπα λεπτομερώς στις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις, σε μορφή 

αποδεκτή προς το κοινό. Όμως ακόμα και αν το ανθρώπινο δυναμικό δεν 

απεικονίζεται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, η Λογιστική 

Ανθρώπινου Δυναμικού παρεμβαίνει ώστε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 

εσωτερική διοικητική λήψη αποφάσεων και με αυτόν τον τρόπο η μέτρηση της 

Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποδείξει ότι  

μια μορφή επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους μιας εταιρείας μπορεί να οδηγήσει 

σε μακροπρόθεσμο κέρδος για την εταιρεία αυτή (Bullen (2007): Distance Education 

Past, Present and Future). 

 Το επόμενο στάδιο για τους managers της εταιρείας μετά από την διαδικασία 

της μέτρησης της Λ.Α.Δ.1, είναι ο υπολογισμός του ανθρώπινου δυναμικού ως 

περιουσιακό στοιχείο παγίου κεφαλαίου. Αν η διοίκηση της εταιρείας αναλογιστεί 

κατά αυτόν τον τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό της, τότε είναι πιο πιθανό θεωρητικά 

να παρθούν αποφάσεις, οι οποίες στην βάση τους θα αντιμετωπίζουν τους 

εργαζόμενους της εταιρείας ως ένα είδος μακροπρόθεσμων επενδύσεων της 

εταιρείας. Εάν εκλάβουμε το παράδειγμα της Λ.Α.Δ. από πλευράς ‘’ ψυχο-τεχνικών 

συστημάτων
2’’, (PTS) τότε σε αυτήν την περίπτωση προσεγγίζουμε την οργανωσιακή 

μέτρηση (Flamholtz (1979): Toward a Psycho-Technical Systems Paradigm of 

Organizational Measurement). Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την προσέγγιση της PTS, οι 

δύο βασικές λειτουργίες της μέτρησης της Λ.Α.Δ. είναι οι εξής: 1) λειτουργίες που 

αφορούν την διαδικασία της μέτρησης και 2) αριθμητικές πληροφορίες που αφορούν 

τις μετρήσεις αυτές. Παράλληλα να αναφέρουμε ότι ένας βασικός ρόλος και 

αντικείμενο της Λ.Α.Δ. είναι η παροχή αριθμητικών μέτρων, αλλά και η ίδια η 

διαδικασία της μέτρησης, η οποία είναι εξίσου σημαντική. Η διαδικασία της 

μέτρησης της Λ.Α.Δ. αποτελεί μία διττή λειτουργία. 

 Μέσω της διαδικασίας αυτής γίνεται προσπάθεια να αναγνωριστεί το 

ανθρώπινο κεφάλαιο ως υψίστης σημασίας κομμάτι της εταιρείας και παράλληλα 

εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους αυτό το κεφάλαιο θα αποτελέσει για την 

                                                           
1
 Με το ακρωνύμιο Λ.Α.Δ. εννοούμε τον όρο ‘Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού’.  

2
 Ο όρος ‘‘ψυχο-τεχνικά συστήματα’’ μεταφράζεται ως ‘’Phycho Technical Systems’’ και συμβολίζεται 

ως PTS. 
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εταιρεία το αντικείμενο μιας βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 

παραγωγικότητας και ανάπτυξης της. Όταν τέλος οι managers περάσουν από την 

διαδικασία της μέτρησης του ανθρώπινου δυναμικού, τότε είναι πιο πιθανό να 

επικεντρωθούν στην ανθρώπινη πλευρά του οργανισμού και είναι κατ’ επέκταση πιο 

πιθανό να εξετάσουν το ενδεχόμενο του ανθρώπινου δυναμικού ως πολύτιμου 

οργανωτικού πόρου, ο οποίος όμως θα πρέπει να διοικηθεί ως τέτοιος (Bullen (2007): 

Distance Education Past, Present and Future). 

 Αν για παράδειγμα εξετάσουμε το ζήτημα μιας πιθανής απόφασης απόλυσης, 

τότε αν χρησιμοποιήσουμε ως μέτρο τις μετρήσεις της Λ.Α.Δ. καθώς και τα 

παραδοσιακά μέτρα της Λογιστικής, το πιο πιθανό είναι η Διοίκηση να δει το κρυφό 

κόστος του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας καθώς και τις μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις στο ανθρώπινο ενεργητικό της. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό 

είναι διότι η Λ.Α.Δ. παρακολουθεί το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ως 

περιουσιακό στοιχείο ή ως μιας μορφής επένδυση, με στόχο την διατήρηση της 

μακροπρόθεσμης παραγωγικότητας της (Bullen (2007): Distance Education Past, 

Present and Future). Οι οποιεσδήποτε απολύσεις όμως θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

τα μελλοντικά μακροπρόθεσμα κέρδη από τις απώλειες της παραγωγικότητας, το 

κόστος των επαναπροσλήψεων και την επανεκπαίδευση όταν παρέχεται από την 

επιχείρηση και αυτό με την σειρά του θα επηρέαζε το κόστος του χαμηλότερου 

ηθικού του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού. Αν σε τέτοιες περιπτώσεις η 

διοίκηση της εταιρείας ποσοτικοποιήσει τα πραγματικά έξοδα των απολύσεων τότε 

ίσως να μπορεί να ισχυριστεί ότι οι απολύσεις δεν ήταν και ο ενδεδειγμένος τρόπος 

για την μείωση του κόστους και την ενίσχυση των βραχυπρόθεσμων κερδών εις 

βάρος προφανώς της μακροχρόνιας παραγωγικότητας και των κερδών της εταιρείας 

(Bullen (2007): Distance Education Past, Present and Future). 

 Η μέθοδος της Λ.Α.Δ. ως μέθοδος αναμενόμενης ρευστοποιήσιμης αξίας, 

χρησιμοποιήθηκε από τους Flamholtz, Bullen και Hua (2003: Human Resource 

Accounting:  A historical Perspective and Future Implications), οι οποίοι 

διαπίστωσαν ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της 

διαχείρισης, αύξησε την αξία των ατόμων για την επιχείρηση. Οι ερευνητές 

σημειώνουν ότι η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού αναβαθμίζει την Διοίκηση σε 

ανώτερο επίπεδο μαζί με ένα εναλλακτικό λογιστικό σύστημα για την μέτρηση της 

κόστους και της αξίας των εργαζομένων μέσα σε έναν οργανισμό. Κατά αυτόν τον 

τρόπο η Λ.Α.Δ. εκπροσωπεί μαζί με ένα παράδειγμα και ένα τρόπο παρακολούθησης 
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των αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό καθώς επίσης αποτελεί μια δέσμη 

μέτρων για την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της διαχείρισης των ανθρωπίνων 

πόρων σύμφωνα με το κόστος και την αξία των ανθρώπων ως ενεργητικού ενός 

οργανισμού. 

 Οι Davidove, E. A. και Schroeder, P. A. (1992: Demonstrating ROI of 

training) αποδεικνύουν στην έρευνα τους ότι αρκετοί επιχειρηματικοί ηγέτες και 

διοικητές εταιρειών δεν έχουν καταλήξει σε ένα γενικό πλαίσιο ή σε μια λογιστική 

διαδικασία που να αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και έτσι με αυτόν τον τρόπο 

δείχνουν ότι ένα χαμηλότερο επίπεδο επενδύσεων για επαγγελματική εκπαίδευση δεν 

είναι αυτομάτως και καλύτερο όσον αφορά την συνολική απόδοση μιας επένδυσης. 

Οι συγγραφείς προτείνουν ότι αν και πολλοί ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου 

θεωρούν την κατάρτιση ως γενικό έξοδο, πολλές φορές οι πλήρεις αξιολογήσεις 

αριθμοδεικτών (όπως του ROI για παράδειγμα) στον τομέα της εκπαίδευσης μπορούν 

να πείσουν τις επιχειρήσεις να θεωρήσουν την έννοια της κατάρτισης ως ένα είδος 

‘συνεργάτη’ τους, με στόχο την δημιουργία περιουσιακών στοιχείων ζωτικής 

σημασίας για την οργανωτική επιτυχία της εταιρείας. 

 Από την άλλη πλευρά άλλοι συγγραφείς έχουν εκφράσει παρόμοιες απόψεις 

σχετικά με τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της Λ.Α.Δ. και τις διαδικασίες μέτρησης 

του ανθρώπινου δυναμικού. Για παράδειγμα οι Johanson, U.L.F. και Mabon, H. 

(1998: The Personnel Economics Institute After  Ten Years: What Has Been 

Achieved and Where Are We Going?) απέδειξαν ότι μια εταιρεία εκφράζει τους 

ανθρώπινους πόρους της σε οικονομικούς όρους ή ακόμα και σε όρους κόστους-

ωφέλειας, τότε αυτού του είδους η αξιολόγηση είναι πιο αποτελεσματική από την 

χρήση απλών λογιστικών πληροφορικών ή και δεδομένων. Αυτό το γεγονός 

οφείλεται σε μια κλασική λειτουργία της λογιστικής η οποία είναι ο προσδιορισμός 

της αξίας της οικονομικής δραστηριότητας, με παράλληλη εκτέλεση αριθμών, όπως 

είναι οι αναλύσεις κόστους-οφέλους, οι οποίες μας βοηθούν στο να καθορίσουμε πως 

οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση 

διαφόρων παρεμβάσεων. Οι Toulson, P. K. και Dewe, P. (2004: HR Accounting as a 

measurement tool) διεξήγαγαν μια μελέτη χρησιμοποιώντας την ανάλυση στοιχείων 

και βρήκαν δύο λόγους για τους οποίους η μέτρηση των ανθρωπίνων πόρων είναι 

σημαντική. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η μέτρηση αντανακλά την στρατηγική και την 

ανταγωνιστική σημασία των ανθρωπίνων πόρων. Ο δεύτερος λόγος δείχνει ότι για να 

κερδίσει την αξιοπιστία του, το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να εκφράζεται σε 
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οικονομικούς όρους. Οι McKenzie, J.L. και Melling, G.L.  (2001: Skills-based human 

capital budgeting: A  strategic initiative) έδειξαν ότι αν εφαρμοστεί σωστά ο 

σχεδιασμός του ανθρώπινου κεφαλαίου και η διαδικασία επίσης της κατάρτισης του 

προϋπολογισμού, τότε αυτά τα δύο θα αποτελέσουν βασική κινητήρια δύναμη της 

διοικητικής στρατηγικής διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους καλύτερους 

πόρους που κινητοποιούνται για κάθε εσωτερική διαδικασία. Επίσης οι συγγραφείς 

δείχνουν ότι πολύ συχνά οι επιχειρήσεις αρχικά αφοσιώνονται εξ’ ολοκλήρου στην 

εκπλήρωση του χρηματοοικονομικού προϋπολογισμού χωρίς να εξετάσουν την 

επίδραση της μείωσης του κόστους που θα έχει πάνω στην στρατηγική τους και 

σημειώνουν επίσης ότι οι οικονομικοί δείκτες είναι δείκτες υποδεέστεροι, 

φανερώνοντας το που μια επιχείρηση βρισκόταν. Ακόμα αυτοί οι δείκτες δεν θα 

πρέπει να αντικαταστήσουν τους ηγετικούς δείκτες, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν το 

που μια εταιρεία πρόκειται να πάει στο μέλλον. Πέρα λοιπόν του management οι 

ηγεσίες θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στους ηγετικούς δείκτες, οι οποίοι 

οδηγούν σε επιτυχημένες οικονομικές πρακτικές και αυτό μέσω της κατάρτισης 

προϋπολογισμού δεξιοτήτων βάσει του οποίου κάθε πλάνη που μπορεί να 

δημιουργηθεί από την μονομερή εστίαση σε χρηματοοικονομικά στοιχεία, μπορεί να 

αποφευχθεί. 

 Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο Moore (2007: Measuring how ‘human capital’ 

appreciates in value over time) πρότεινε ότι η αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου θα 

πρέπει να λαμβάνεται περισσότερο υπόψη κατά την λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

απόκτηση και την διάθεση του εργατικού δυναμικού, και σημειώνει ότι οι λογιστικές 

πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα από τις εταιρείες μπορεί να έχουν μια 

αδικαιολόγητη επιρροή στην καθοδήγηση στρατηγικών αποφάσεων των εταιρειών. Ο 

Moore επισημαίνει ότι υπάρχουν παραλληλισμοί ανάμεσα στην διαδικασία της 

απόκτησης ενός υπαλλήλου (ανθρώπινο κεφάλαιο) και της απόκτησης ενός παγίου 

στοιχείου του ενεργητικού. Ωστόσο και ενώ οι περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν 

την συνεισφορά των εργαζομένων τους, δεν λαμβάνουν υπόψη τους την απόκτηση ή 

την διάθεση περιουσιακών στοιχείων του ανθρώπινου κεφαλαίου με τον ίδιο τρόπο ή 

με τον ίδιο ή και στοχαστικό προγραμματισμό σκέψης, όπως κάνουν και για την 

ακίνητη περιουσία. 
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1.10 Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού και τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

 Τα Διεθνή Πρότυπα Πληροφόρησης τα τελευταία χρόνια έχουν κινηθεί προς 

την υιοθέτηση πιο πολύπλοκων μεθόδων μέτρησης στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση του ιστορικού κόστους για 

την μέτρηση του ενεργητικού, με έμφαση στη μέτρηση της διαχρονικής αξίας του 

χρήματος καθώς και τους υπολογισμούς αξίας. Μελέτες από τους Luecke, R. W. και 

Garceau, L. (2001: Future Cash Flow Measurements) δείχνουν ότι σε πολλές 

περιπτώσεις η μέθοδος των αναλωνόμενων δανειακών ροών είναι καλύτερο εργαλείο 

μέτρησης από τις παραδοσιακές μεθόδους, και ότι η CPAs μέθοδος πρέπει να 

χρησιμοποιείται για την αναφορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού λόγω της 

απουσίας του ειδικών συμβατικών ταμειακών ροών. Ορισμένα στοιχεία 

κυκλοφορούντος ενεργητικού τώρα εμφανίζονται στις εύλογες αξίες της αγοράς µε 

την ημερομηνία του  ισολογισμού, καθώς και πολλά στοιχεία στον  ισολογισμού  των 

µη  κυκλοφορούντων  είναι  αποτιμώμενα  στην  παρούσα  αξία  των εκτιμώμενων  

μελλοντικών  ταμειακών ροών.  

 Οι Campbell, R., Owens-Jackson, L. και Robinson, D. (2008: Fair Value 

Accounting: From theory to practice), σημείωσαν ότι η εύλογη αξία, την οποία το 

SFAS No. 157 απαιτεί σε ορισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αρχίζοντας 

από την χρήση τον Νοέμβριο του 2007, προσπαθεί να υπολογίσει και να κοινοποιήσει 

την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που σχετίζονται µε ένα 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. 

 Οι  λογιστές  έχουν  γίνει  περισσότερο  εξοικειωμένοι  µε  πολύπλοκες   

μεθόδους επιτήρησης. Κάποιες παρόμοιες προσεγγίσεις λαμβάνουν µέρος στην 

επιτήρηση και στην ανάπτυξη του HRA και φαίνεται λογικό ότι οι µη παραδοσιακές 

μέθοδοι μέτρησης του HRA μπορούν να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτές σε μελλοντικές 

οικονομικές εκθέσεις. Επιπλέον υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον για τη λογιστική των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων στον τομέα  των χρηματοπιστωτικών εκθέσεων τόσο 

από το Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, όσο   και από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όπως σημειώνεται από τους Flamholtz, E.G., Bullen, 

M.L. και Hua, W. (2003: Human Resource Accounting: A historical Perspective and 

Future Implications), από τότε που οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν πρωταρχικό 
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συστατικό ενός  άυλου στοιχείου, αναθερμάνθηκε το ενδιαφέρον για την μέτρηση του 

HRA από την οικονομική λογιστική προοπτική. 

 Από το 2001, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) έχει 

αναπτύξει και δημοσιοποιήσει τα IFRS (International Financial Reporting Standards, 

2009). Πριν από το 2001, τo Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASC) εξέδωσε τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), τα οποία υιοθετήθηκαν αρχικά από το IASB 

όταν αντικατέστησαν τα IASC. Ενώ, τα Δ.Π.Χ.Π. δεν έχουν σήμερα τα πρότυπα που 

απαιτεί το HRA, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι κινούνται πιο κοντά στην παροχή 

περισσότερων ευέλικτων προσεγγίσεων στο θέμα των μετρήσεων της λογιστικής και 

της υποβολής εκθέσεων. Για παράδειγμα, το διεθνές πρότυπο Δ.Λ.Π. 38 ‘’Άυλα 

Περιουσιακά Στοιχεία’’ και το Δ.Π.Χ.Π. 3 για ‘’ Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων’’ 

επιτρέπουν την αναγνώριση της άυλης υπεραξίας ενεργητικού,  γεγονός που δείχνει 

µια προθυμία να καταστεί δυνατή η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που δεν 

είναι παραδοσιακά υλικά στοιχεία ενεργητικού, όπως οι ανθρώπινοι πόροι. Η 

αποτίμηση της αξίας της υπεραξίας συχνά συνεπάγεται πολύπλοκες εκτιμήσεις των 

εύλογων αξιών, καθώς και περιοδικές επαναξιολογήσεις ώστε να καθοριστεί εάν οι 

εύλογες αξίες έχουν εξασθενήσει. Αυτές οι μετρήσεις της υπεραξίας είναι πιο 

δύσκολες και απαιτητικές και άλλες εύλογες αξίες είναι παρόμοιες µε μερικές από τις 

προκλήσεις που καταγράφονται στο παρελθόν σε σχέση µε τη μέτρηση των 

ανθρωπίνων πόρων, ιδιαίτερα κατά τη χρήση της προσέγγισης της αξίας του HRA. 

Έτσι, η τάση στη λογιστική προς την εύλογη αξία τα τελευταία χρόνια τόσο για τα 

U.S.GAAP καθώς και για τα διεθνή  πρότυπα δείχνουν µια πιο σύνθετη προσέγγιση 

για τη μέτρηση των περιουσιακών  στοιχείων, υλικών και άυλων. Αυτό θα μπορούσε 

να υποδηλώσει µια προθυμία να αναγνωριστεί η ανάγκη και να εξεταστεί η μέτρηση 

και η χρήση του HRA στο μέλλον ως εξωτερική χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

 

1.11 Οι Βασικές Παραδοχές-Αρχές της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Όπως κάθε λογιστική έκφανση έτσι και η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού 

βασίζεται σε μία σειρά από θεωρητικές παραδοχές και υποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, 

το ανθρώπινο δυναμικό παρέχει οικονομικά οφέλη σε μια οικονομική μονάδα κατά 

τον ίδιο τρόπο κατά τον οποίο παρέχουν οφέλη και τα άλλα μέσα δράσεως της. Τα 

οφέλη αυτά έχουν αξία για την οικονομική μονάδα καθώς συμβάλλουν στη 

πραγματοποίηση των στόχων της.  
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 Ακόμα, η απόκτηση ανθρωπίνου δυναμικού συνεπάγεται ένα κόστος και 

παράλληλα αποτελεί ενεργητικό στοιχείο, καθώς παρέχει μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι είναι θεωρητικά δυνατή, η 

εξακρίβωση και η μέτρηση τόσο των δαπανών όσο και των οικονομικών οφελών του 

ανθρώπινου δυναμικού. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις δαπάνες και τα οφέλη 

του ανθρώπινου δυναμικού είναι χρήσιμές κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, ελέγχου, 

αξιολόγησης του επιτευχθέντος έργου και πρόβλεψης της πορείας των εργασιών της 

οικονομικής μονάδας. Το ζήτημα που αξίζει να μελετήσει κανείς αφορά τη ευστάθεια 

των παραπάνω παραδοχών και υποθέσεων (Μπαραλέξης (1995): Λογιστική 

Ανθρώπινου Δυναμικού). 

 

1.12 Μια Ιστορική Προσέγγιση της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια ξεκίνησε από τον Likert, R. (1966: The 

Human Organization: Its Management and Value), ο οποίος έκανε αυστηρή κριτική 

στην έννοια του παραδοσιακού λογιστικού συστήματος. Με τον τρόπο αυτό 

προώθησε το αντικείμενο της Λ.Α.Δ.. Πιο συγκεκριμένα, η κριτική του 

επικεντρώνεται στην σημασία που δίνει η παραδοσιακή λογιστική στα τελικά μεγέθη, 

όπως είναι για παράδειγμα αυτά των πωλήσεων και των κερδών. Ο Likert, R.  (1973: 

Human Resource Accounting: Building and assessing productive organizations) 

ανέδειξε κι άλλες μεταβλητές υψηλής σημασίας πέρα από τα τελικά μεγέθη οι οποίες 

αγνοούνταν τελείως στην παραδοσιακή λογιστική. Ο τρόπος διοίκησης, η οργανωτική 

δομή της επιχείρησης και το επίπεδο των τεχνικών δεξιοτήτων απέκτησαν άλλη 

σημασία. Οι μεταβλητές αυτές μαζί με το ηθικό, την ικανοποίηση των εργαζομένων, 

την ασφάλεια, κτλ., λειτουργούν παράλληλα. 

 Ακόμα, οι μεταβλητές αυτές επιδρούν και πάνω στα τελικά μεγέθη. Οι Likert, 

R. και Bowers, D. (1969: Organizational Theory and Human Resource Accounting) 

καθιερώνουν ένα σύστημα πληροφοριών, στο πεδίο του management, ενώ 

παράλληλα αποδέχεται ότι υπάρχουν αιτιώδης μεταβλητές ενδιάμεσες και τελικές. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε πως και οι κινήσεις της R. G. Barry Co. (1973) 

είχαν κίνητρα από τις ιδέες του Likert, καθώς ο πρόεδρος (κ. Zachs) της εταιρείας 

ακολούθησε πιστά τις συμβουλές του Likert. Οι δύο τελευταίοι μαζί συμφώνησαν 

στο γεγονός της σύμπτωσης της οικονομικής ανάπτυξης της επιχείρησης και της 
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ανάπτυξης του προσωπικού της. Με άλλα λόγια μια επιχείρηση για να πετύχει 

απαιτείται να έχει διευθυντές που παρακινούν το προσωπικό τους να αναπτυχθεί.  

 Η έλλειψη ενός συστήματος μέτρησης σε χρηματικούς όρους οδήγησε στην 

ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος λογιστικής ανθρώπινου δυναμικού. Με τον τρόπο 

αυτό οι μη φυσικοί πόροι καταχωρούνται και απεικονίζονται στα πλαίσια των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Με άλλα λόγια ο Likert αποτελεί τον προπομπό 

της αρχής της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού. Από τον Likert έως το 2002 μια 

εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση μπορεί να συναντήσει κανείς στο άρθρο των 

Flamholtz, E.G., Bullen, M.L. και Hua, W. (2002: A historical Perspective and Future 

Implications). 

 Έρευνα κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του HRA διεξήχθη στο 

Πανεπιστήμιο του Michigan από µια ερευνητική ομάδα, συμπεριλαμβανομένης του 

οργανωτικού ψυχολόγου Rensis Likert, ιδρυτή του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Κοινωνικής Έρευνας του Michigan και γνωστό για τη δουλειά του σχετικά µε τον 

τρόπο διοίκησης και θεωρίας της διαχείρισης (Likert (1961): New Patterns of 

Management), του µέλους  της κοινότητας Brummet, R. L., Flamholtz, E. G. και 

Pyle, W.C. (1969: Human Resource Accounting: A Tool to Increase Managerial 

Effectiveness). Η ομάδα εργάστηκε σε µια σειρά από ερευνητικά προγράμματα που  

αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη εννοιών και μεθόδων της λογιστικής που  

προορίζονταν για ανθρώπινους πόρους. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας 

(Brummet, Flamholtz & Pyle, 1969) ήταν µια ολοκληρωμένη μελέτη που 

εκπροσωπούσε µία από τις πρώτες προσπάθειες που ασχολούνταν µε τη μέτρηση 

ανθρώπινων πόρων - και ήταν η αφορμή που ο όρος «Λογιστική Ανθρώπινου 

Δυναμικού»  χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά. Οι Brummet, Flamholtz & Pyle 

(1969) δημοσίευσαν επίσης ένα άλλο άρθρο στο οποίο αξιολογούσαν τον αντίκτυπο  

που το μοντέλο HRA μπορεί να έχει για τη διαχείριση (management). Ο Flamholtz  

στην  διδακτορική  διατριβή  του  (1969),  πραγματοποιεί  µια διερευνητική μελέτη 

στον τομέα του HRA, αναπτύσσοντας µια θεωρία της αξίας ενός ατόμου σε έναν 

οργανισμό και πώς θα μπορούσε να μετρηθεί µε την βοήθεια του HRA. Οι Brummet, 

Flamholtz & Pyle (1969) επικεντρώθηκαν στον  HRA ως εργαλείο για την 

ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας στην αγορά, στην ανάπτυξη,   στην 

διάθεση, στην συντήρηση, και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το  

έργο του συγγραφέα, αποτέλεσε µία από τις πρώτες προσπάθειες για ανάπτυξη ενός 
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συστήματος λογιστικής για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων και μελέτησε την 

εφαρμογή του HRA στην R.G. Barry Company, µια δημόσια επιχείρηση. 

 Οι αρχικές εργασίες στην λογιστική ανθρώπινου δυναμικού έδωσαν έμπνευση 

για την επόμενη φάση της ανάπτυξης της μεθόδου και βασική ακαδημαϊκή έρευνα  

ανέπτυξε καινούργια μοντέλα μέτρησης. Το ενδιαφέρον για την HRA ήταν εμφανές σε 

πολλές μελέτες που διεξήχθησαν από την ίδρυσή της, όπως σημειώνεται διαχρονικά 

από τους Sackmann, Flamholtz και Bullen (1989: Human Resource Accounting: a 

state-of-the-art review), Flamholtz, Bullen και Hua (2002: Human Resource 

Accounting: A historical Perspective and Future Implications), και Flamholtz, Kannan-

Narasimhan και Bullen (2004: Human Resource Accounting today: Contributions, 

controversies and conclusions). 

 

Κεφάλαιο 2 – Ανθρώπινο Δυναμικό Κόστος και Οφέλη 

2.1 Η έννοια του Κόστους Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Αν προσπαθήσουμε να ορίσουμε επίσημα την έννοια του κόστους μπορούμε 

να πούμε ότι είναι ένα είδος θυσίας η οποία συμβαίνει για να αποκτήσουμε κάποια 

αναμενόμενα οφέλη ή υπηρεσίες. Ένα κόστος μπορεί να προκύπτει για την απόκτηση 

ενσώματων στοιχείων ή ασώματων περιουσιακών στοιχείων.  

 Κατ' επέκταση όλα τα είδη του κόστους αποτελούνται από συστατικά εξόδου 

και κεφαλαίου. Δίνοντας ένα τυπικό ορισμό μπορούμε να πούμε ότι ένα έξοδο 

αποτελεί ένα κομμάτι κόστους το οποίο έχει καταναλωθεί κατά την διάρκεια της 

τρέχουσας διαχειριστικής χρήσης. Παράλληλα ένα περιουσιακό στοιχείο αποτελεί 

ένα κομμάτι κόστους το οποίο αναμένεται να παρέχει οφέλη κατά την διάρκεια 

μελλοντικής διαχειριστικής χρήσης. Προφανώς ένα θεμελιώδες πρόβλημα στη 

λογιστική είναι η μέτρηση των συστατικών εξόδων και περιουσιακών στοιχείων ως 

τμήμα της έννοιας ''κόστος''. 

 Υπάρχουν διάφορες λογιστικές πτυχές της έννοιας κόστος οι οποίες είναι 

εξίσου σημαντικές για την λογιστική ανθρώπινου δυναμικού. Δύο από αυτές τις 

πτυχές είναι το αρχικό κόστος (original cost) και το κόστος αντικατάστασης 

(replacement cost). Η έννοια του αρχικού κόστους αναφέρεται ως ένα είδος θυσίας η 

οποία έγινε για την απόκτηση ενός συντελεστή παραγωγής. Αυτό συνήθως ορίζεται 

και ως ιστορικό κόστος. Το κόστος αντικατάστασης αναφέρεται ως ένα είδος θυσίας 
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που πρέπει να γίνει με σκοπό την αντικατάσταση μιας πηγής η οποία παροντικά 

χρησιμοποιείται.  

 Ένα άλλο ζευγάρι πτυχών της έννοιας κόστος, τα οποία είναι εξίσου 

σημαντικά είναι το κόστος δαπανών (outlay cost) και το κόστος ευκαιρίας 

(opportunity cost). Αυτά τα δύο κόστη είναι συστατικά των δύο προηγούμενων. Το 

κόστος δαπανών αναφέρεται στην απαιτούμενη διάθεση μετρητών η οποία πρέπει να 

γίνει για την απόκτηση ή αντικατάσταση μίας πηγής. Από την άλλη το κόστος 

ευκαιρίας αναφέρεται στο κομμάτι των εσόδων ή του εισοδήματος το οποίο έχει 

θυσιαστεί ή καταναλωθεί με στόχο την απόκτηση ή την αντικατάσταση μίας πηγής.  

 Δύο άλλες πτυχές της έννοιας κόστος αποτελούν τα άμεσα και έμμεσα κόστη 

τα οποία είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας να διχοτομηθεί ο βαθμός σύμφωνα με 

τον οποίο συγκεκριμένα κόστη μπορούν να συνδεθούν με κάποια δραστηριότητα, 

προϊόν ή παραγωγικό συντελεστή. Τα άμεσα κόστη αναφέρονται στα κόστη τα οποία 

μπορούν να εντοπιστούν άμεσα μέσω μίας δραστηριότητας, προϊόντος ή 

παραγωγικού συντελεστή. Τα έμμεσα κόστη είναι τα κόστη τα οποία δεν μπορούν να 

εντοπιστούν άμεσα μέσω συγκεκριμένης δραστηριότητας, προϊόντος ή διαδικασίας 

αλλά είναι αυτά τα οποία σχετίζονται με μία γενική χρήση σε περισσότερες από μία 

δραστηριότητες κτλ. 

 Οι όροι πραγματικά (actual) και πρότυπα (standard) κόστη αποτελούν μία 

προσπάθεια να διαφοροποιηθούν και να διαχωριστούν δύο βασικά ερωτήματα, τα 

οποία είναι τα εξής: Πρώτον, τι είναι κόστος και δεύτερον τι θα έπρεπε να είναι 

κόστος. Τα πρότυπα κόστη είναι τα κόστη τα οποία θα έπρεπε να προκύπτουν για να 

επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Κατ' 

επέκταση η διαδικασία του πρότυπου κόστους αποτελεί ένα είδος υποθετικού στόχου 

σύμφωνα με τον οποίο τα κόστη πρέπει να κατευθύνονται. Για αυτό και τα 

πραγματικά κόστη είναι τα κόστη τα οποία όντως προκύπτουν για να επιτευχθεί ένα 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα.  

 Οι παραπάνω ορισμοί περιγράφουν κάποιες από τις βασικές λογιστικές 

διαδικασίες της έννοιας κόστος. Φυσικά αυτές οι διαδικασίες έχουν και άμεσο 

αντίκρισμα στη λογιστική ανθρώπινου δυναμικού (Flamholtz, E. G. (1979): Toward a 

Psycho-Technical Systems Paradigm of Organizational Measurement). 
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2.2 Τα Είδη Κόστους Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Η ιδέα πίσω από την έννοια του κόστους του ανθρώπινου δυναμικού 

βασίζεται στις γενικές παραδοχές της κοστολόγησης. Τα κόστη Ανθρώπινου 

Δυναμικού είναι τα κόστη τα οποία προκύπτουν από την απόκτηση ή αντικατάσταση 

εργαζομένων. Κατ’ επέκταση όπως και τα υπόλοιπα κόστη αποτελούνται από 

στοιχεία εξόδων και περιουσιακών στοιχείων. Μπορεί να περιλαμβάνουν κόστη 

δαπανών και κόστη ευκαιρίας, όπως επίσης μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία από 

έμμεσα και άμεσα κόστη. Επιπροσθέτως, είναι πιθανό να σχετίζονται με τα 

πραγματικά και πρότυπα κόστη του ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, μπορούμε να 

πούμε ότι οι παραδοσιακές λογιστικές παραδοχές που αφορούν τα κόστη απόκτησης 

και αντικατάστασης περιέχουν παράλληλα και στοιχεία που αφορούν την έννοια του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 Όσον αφορά το αρχικό κόστος του ανθρώπινου δυναμικού μπορούμε να 

πούμε ότι αναφέρεται στις δαπανηρές προσφορές που γίνονται από πλευράς 

επιχείρησης με στόχο την απόκτηση, εξειδίκευση και ανάπτυξη των εργαζομένων. 

Αυτός ο ορισμός είναι παρόμοιος με την έννοια του αρχικού κόστους και άλλων 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού. Για παράδειγμα το αρχικό κόστος των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της επιχείρησης, είναι το κόστος το οποίο 

προκύπτει από την απόκτηση και αγορά αυτών των συντελεστών παραγωγής. 

 Το αρχικό κόστος που αφορά το ανθρώπινο δυναμικό συνήθως περιλαμβάνει 

κόστη πρόσληψης, επιλογής, συγκέντρωσης υποψηφίων εργαζομένων, τοποθέτησης 

τους σε πόστα, παροχής κατευθυντήριων γραμμών και εκπαίδευσης τους στο 

αντικείμενο της εργασίας τους. Μερικά από αυτά τα στοιχεία είναι άμεσα κόστη ενώ 

κάποια άλλα είναι έμμεσα κόστη. Για παράδειγμα, τα κόστη που αφορούν τον μισθό 

ενός εργαζομένου είναι άμεσα κόστη που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση του, ενώ το κόστος που αφορά τον χρόνο που διαθέτει ο υπεύθυνος κατά 

την διάρκεια της εκπαίδευσης του εργαζομένου, είναι έμμεσο κόστος. 

 Ο στόχος της συλλογής αυτών των πληροφοριών που αφορούν τα κόστη 

επηρεάζει όμως και επιδρά και σε άλλα στοιχεία. Από πλευράς διοικητικών και 

διαχειριστικών σκοπών, είναι επιθυμητό να συμπεριλαμβάνονται τα κόστη ευκαιρίας 

τα οποία προκύπτουν από τα αρχικά κόστη του ανθρώπινου δυναμικού. Παρόλα αυτά 

και εξαιτίας του γεγονότος ότι αρκετές φορές υπάρχουν δυσκολίες που αφορούν τα 

κόστη ευκαιρίας από πλευράς μέτρησης και καταγραφής, μπορεί να μην αποτελεί 
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ρεαλιστική και πρακτική εφαρμογή η αποτύπωση αυτών των αντικειμενικών 

εκτιμήσεων. Σαν αποτέλεσμα και ενώ είναι αποδεκτή η χρήση που αφορά τα κόστη 

ευκαιρίας για εσωτερικούς σκοπούς, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να θεωρηθούν 

αβέβαιες και αβάσιμες, αν παρατεθούν προς εξωτερική χρήση λογιστικών δεδομένων. 

Κατ’ επέκταση, η παράθεση αναφορών σε επενδυτές και άλλους εξωτερικούς 

χρήστες, μπορεί να γίνει χωρίς να περιλαμβάνονται τα  κόστη ευκαιρίας, που υπό 

άλλες συνθήκες θα έπρεπε να μην περιλαμβάνονται στα κόστη ευκαιρίας. Για 

σκοπούς εξωτερικής πληροφόρησης, αυτή η πρότυπη μορφή θα συνείσφερε στην 

λογιστική ανθρώπινου δυναμικού με τρόπο ώστε να αποτελεί συνδετικό λογιστικό 

κρίκο με κόστη άλλης μορφής. 

 Το κόστος αντικατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού αναφέρεται στις 

θυσίες που πρέπει να γίνουν από πλευράς επιχείρησης σήμερα με στόχο την 

αντικατάσταση των ανθρωπίνων πόρων που παροντικά απασχολούνται στην 

επιχείρηση. Το κόστος αντικατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού συνήθως 

περιλαμβάνει το έξοδα που αφορούν τα έσοδα ενός εργαζομένου όπως επίσης και τα 

έξοδα που αφορούν την αντικατάσταση ενός εργαζομένου. Επίσης περιλαμβάνονται 

τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα κόστη. Από την στιγμή που τα κόστη 

αντικατάστασης πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διοικητικούς σκοπούς, θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν στοιχεία που αφορούν το κόστος ευκαιρίας και το κόστος 

δαπανών. Σε γενικές γραμμές ο ορισμός του κόστους αντικατάστασης ανθρώπινου 

δυναμικού μπορεί να επεκταθεί και να αναφέρεται τόσο σε ατομικές μονάδες όσο και 

σε ομάδες ανθρώπων αλλά και σε ολόκληρους οργανισμούς. Παρόλα αυτά στις μέρες 

μας οι  υπεύθυνοι διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού συνήθως λειτουργούν υπό το 

σκεπτικό της εύρεσης ενός ικανού αντικαταστάτη ο οποίος θα φέρει εις πέρας τον 

ίδιο όγκο παροχής υπηρεσιών για ένα συγκεκριμένο πόστο εργασίας. Άρα, οι 

μάνατζερ δεν λειτουργούν υπό το σκεπτικό απλής αντικατάστασης ενός εργαζομένου.  

 Τα παραπάνω σημαίνουν ότι υπάρχει ένας δυισμός που αφορά τον ορισμό του 

κόστους αντικατάστασης: 1) Η πρώτη πτυχή αφορά την θέση του εργαζομένου και 2) 

Η δεύτερη πτυχή αφορά την προσωπικότητα του. Κάτω από αυτό το σκεπτικό το 

κόστος αντικατάστασης που αφορά το πόστο του εργαζομένου αναφέρεται στις 

θυσίες που πρέπει να γίνουν σήμερα με στόχο την αντικατάσταση του παροντικά 

εργαζομένου ατόμου σε μία συγκεκριμένη θέση, με ένα αντικαταστάτη ικανό να 

παρέχει όμοια ποιότητα και ποσότητα υπηρεσιών και έργου στη συγκεκριμένη θέση. 

Ουσιαστικά, αναφέρεται στο κόστος αντικατάστασης του συνόλου των υπηρεσιών 
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που απαιτούνται από κάθε εργαζόμενο μιας συγκεκριμένης θέσης. Από την άλλη το 

κόστος αντικατάστασης που αφορά την προσωπικότητα του ατόμου αναφέρεται στις 

θυσίες που πρέπει να γίνουν σήμερα για να αντικατασταθεί ένα παροντικά 

εργαζόμενο άτομο, με ένα αντικαταστάτη ικανό να παράγει το ίδιο πλήθος 

υπηρεσιών, αυτή τη φορά όμως σε όλες τις θέσεις και πόστα στα οποία 

απασχολούταν ο προηγούμενος. Αυτές οι παραδοχές που αφορούν τα κόστη 

αντικατάστασης επεκτείνονται τόσο σε ομάδες ατόμων όσο και σε μεμονωμένα 

άτομα.  

 

2.3 Οικονομικά οφέλη και συνεπαγόμενα κόστη από το ανθρώπινο δυναμικό 

 

 Είναι γεγονός ότι η απόκτηση και η εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού 

επιφέρει ένα κόστος το οποίο βέβαια οδηγεί σε μία σειρά από οικονομικά οφέλη για 

μία επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις των αναπτυγμένων χωρών συνηθίζουν να δαπανούν 

αρκετά χρήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Για παράδειγμα ένα αρκετά μεγάλο 

κονδύλιο επενδύεται σε δαπάνες αγγελιών πρόσληψης και δαπάνες τεχνικής 

εκπαίδευσης πιστεύοντας ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα είναι μεγαλύτερα 

από τις θυσίες που έγιναν και τα αφορούν (Savich, R. S. και Ehrenreich, K. B. (1976): 

Cost/Benefit Analysis of Human Resource Accounting Alternatives). Ενδεικτικά θα 

αναφέρουμε ότι η R.G Barry Company, το 1969 επένδυσε σε εργατικό δυναμικό και 

κυρίως στον τομέα της ανάπτυξης διοικητικών στελεχών 173.600 δολάρια3. 

 Είναι γεγονός ότι είναι αρκετά δύσκολο να μιλήσουμε με ακριβείς αριθμούς 

σχετικά με το ύψος των κονδυλίων που σπαταλούνται τόσο σε μηνιαία όσο και σε 

ετήσια βάση για την απόκτηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Εξίσου 

δύσκολο είναι να δώσουμε κάποια αριθμητικά δεδομένα σχετικά με το ύψος των 

οικονομικών οφελών από επενδύσεις όπως οι παραπάνω. Τα αίτια της παραπάνω 

αδυναμίας μπορούν να εντοπιστούν κυρίως σε δύο λόγους: 

 

1. Στο γεγονός ότι οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό δεν αποτελούν ένα 

θέμα υψηλής βαρύτητας για μία επιχείρηση. Συνεπώς δεν αποτελούν κίνητρο 

προς μελέτη και παρακολούθηση τα κονδύλια που αφιερώνονται σε τέτοιου 

είδους επενδύσεις. Δεδομένου του σημερινού τρόπου σκέψης έγραφε ο 

                                                           
3 Βλέπε 1970 Annual Report, R.G. Barry Co., Columbus, Ohio. 
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Mushin το 1962 (Μπαραλέξης, 1995; Caplan and Landekich- 6 σελίδα 15) 

φαίνεται δύσκολό να φανταστεί κάποιος ότι πριν από κάποια χρόνια οι 

συγγραφείς, οι οποίοι έγραφαν για την οικονομική ανάπτυξη, παρέλειπαν να 

λάβουν υπόψη τις επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό.  

2. Οι περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες επενδύουν μεγάλα ποσά στο 

ανθρώπινο δυναμικό, προσπαθούν να κρατήσουn κρυφό το ύψος των 

κονδυλίων ανάπτυξης και βελτίωσης των εργαζομένων καθώς και τα οφέλη 

που προκύπτουν από τα κόστη αυτά. 

 

 Στην εργασία του Denison (Μπαραλέξης, 1995; Caplan and Landekich- 6, 

σελίδα 11) διαφαίνεται έντονα η σημασία του παράγοντα ''εργασία'' και κατ' 

επέκταση του ανθρώπινου δυναμικού για τον οργανισμό και για την οικονομία. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Denison συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής από το 1929 ως το 1959 (Μπαραλέξης (1995): Λογιστική 

Ανθρώπινου Δυναμικού). 

 

2.4 Το Ανθρώπινο Δυναμικό ως Στοιχείο του Ενεργητικού 

 

 Αν θεωρήσουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι στοιχείο ενεργητικού 

μπορούμε να πούμε ότι εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον ορισμό που αφορά 

την έννοια ‘’ ενεργητικό’’. Το ίσως βασικότερο και συχνότερο επιχείρημα για την 

ύπαρξη του ενεργητικού από το ανθρώπινο δυναμικό βασίζεται στην λογιστική αρχή 

που αφορά τον συσχετισμό εξόδων – εσόδων (the matching concept). Με βάση 

αυτή την αρχή, τα κόστη κτήσεως και ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού, όπως τα 

κόστη επιλογής4, πρόσληψης5, εξοικείωσης προς το νέο περιβάλλον εργασίας6, 

τεχνικήw εκπαίδευσης και κόστη βελτίωσης και ανάπτυξης
7, θα ωφελήσουν 

μελλοντικές χρήσεις. Επομένως, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρούνται 

ως έξοδα της χρήσεως κατά την οποία έγιναν. Αντιθέτως, θα πρέπει να 

                                                           
4
 Για παράδειγμα, δαπάνες αγγελιών, συνεντεύξεων και μετάβασης σε πανεπιστήμια, προς εξεύρεση 

ατόμων τα οποία θα αποτελέσουν μελλοντικά στελέχη των επιχειρήσεων. 
5
 Για παράδειγμα, προμήθειες των ιδιωτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας και δαπάνες ιατρικών 

εξετάσεων των προσλαμβανομένων. 
6
 Είναι κυρίως κόστη από τη διάθεση χρόνου εκ μέρους τόσο των νεοπροσλαμβανομένων όσο και 

των ανώτερων τους ή συνεργατών τους, προκειμένου οι πρώτοι να εκμάθουν την πολιτική και τους 

αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης. 
7
  Για παράδειγμα, παρακολούθηση σεμιναρίων ή πανεπιστημιακών προγραμμάτων. 
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κεφαλαιοποιηθούν, εμφανιζόμενα στο ενεργητικό και να αποσβένονται τμηματικά 

εντός της περιόδου την οποία προσδοκάται ότι θα ωφελήσει καθένα απ’ αυτά. 

 Από την άλλη πλευρά όμως, όσοι αντιπαλεύουν την άποψη ότι το ανθρώπινο 

δυναμικό πρέπει να λογίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού, στην πλειοψηφία τους 

αναγνωρίζουν ότι το ανθρώπινο δυναμικό παρέχει σημαντικά μελλοντικά οφέλη στην 

οικονομική μονάδα. Αρνούνται όμως την θεώρηση και καταγραφή του ως στοιχείο 

του ενεργητικού, διότι δεν πληρούνται δύο ακόμη βασικές κατά αυτούς 

προϋποθέσεις, δηλαδή η δυνατότητα αντικειμενικής μετρήσεως και το στοιχείο της 

κυριότητας. 

 Άρα, πρώτον όσον αφορά την προϋπόθεση της αντικειμενικής μέτρησης 

αρκετοί υποστηρίζουν απλά την παροχή μελλοντικών οφελών, για την καταγραφή 

ενός στοιχείου ως ενεργητικού. Φυσικά όμως απαιτείται και η πλήρωση αφενός μεν 

της προϋπόθεσης της αντικειμενικής μετρήσεως, αφετέρου δε εκείνη της παροχής 

πληροφοριών, από το στοιχείο, οι οποίες θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την 

επιχείρηση.  

 Δεύτερον, όσον αφορά την προϋπόθεση της κυριότητας, σίγουρα προβάλλεται 

από τους αντιτιθέμενους ώστε να χαρακτηρίσουν το ανθρώπινο δυναμικό ως στοιχείο 

ενεργητικού. Για την στήριξη τους σε αυτήν την θεώρηση βασίζονται στον 

συμβατικό ορισμό του ενεργητικού. 

 Συγκεκριμένα αναφέρονται στον ορισμό που έχει δοθεί από τους Spouse και 

Moonitz (1982: Chambers at the American Institute of Certified Public Accountants), 

ο οποίος προσομοιάζει προς τους ορισμούς του ενεργητικού που έχουν δοθεί κατά 

καιρούς. Κατά τον ορισμό αυτό, ενεργητικό συνιστούν ‘’ τα προσδοκώμενα 

οικονομικά οφέλη, επί των οποίων έχουν αποκτηθεί δικαιώματα από την επιχείρηση, 

ως το αποτέλεσμα τρεχουσών ή παρελθουσών συναλλαγών’’. Το προσωπικό όμως 

μιας επιχείρησης, όπως διατείνονται, δεν αποτελεί ‘’ κτήμα’’ αυτής, το οποίο μπορεί 

να ανταλλάξει κατά βούληση, όπως γίνεται με τα άλλα περιουσιακά στοιχεία. 

 Ακόμα, ορισμένοι ερευνητές (Hermanson (1964: Accounting for Human 

Assets), Caplan και Landekich (1974: Human Resource Accounting: Past, Present and 

Future)) παραθέτουν ότι αφενός μεν οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνονται ως άτομα 

και ότι δεν ανήκουν στην επιχείρηση και η εργασία τους είναι προσωρινής φύσεως, 

αλλά παράλληλα πρέπει να λαμβάνονται και ως ένα ‘όλον’, το οποίο ως σύνολο είναι 

σταθερά συνδεδεμένοι με αυτό και οι υπηρεσίες τους θα διαρκέσουν όσο χρόνο θα 

ζήσει η επιχείρηση υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να 
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αντικατασταθούν. Επομένως, μπορεί να ειπωθεί ότι η επιχείρηση έχει ως εκ της 

λειτουργίας της το δικαίωμα (operational right) να λαμβάνει μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη από το προσωπικό της. Άρα, το ανθρώπινο δυναμικό της συνιστά ενεργητικό 

στοιχείο. 

 Το στοιχείο της κυριότητας (ownership) αποτελεί μια στενή αντίληψη της 

λογιστικής έννοιας του ενεργητικού και δεν θα έπρεπε να λογίζεται μεταξύ των 

απαιτούμενων κριτηρίων για την κατάταξη κάποιου στοιχείου ως ενεργητικού. Για 

παράδειγμα, η κατόπιν συμφωνίας προκαταβολή των ενοικίων μιας έστω 5ετίας δίνει 

στον ενοικιαστή το δικαίωμα της χρήσεως του κτιρίου για το παραπάνω χρονικό 

διάστημα, όχι όμως και της κυριότητας του. Όμως, αυτή η προκαταβολή δεν παύει να 

θεωρείται από τη συμβατική λογιστική ως ενεργητικό στοιχείο (κεφαλαιοποιείται 

κατά κάποιο τρόπο η αξία χρήσεως πράγματος).  

 Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια θα μπορούσε κάποιος να πει ότι στην 

παραπάνω περίπτωση υπάρχει το στοιχείο της βεβαιότητας σε μεγαλύτερο βαθμό από 

ότι στην περίπτωση του εργατικού δυναμικού. Παράλληλα, όμως η αβεβαιότητα των 

μελλοντικών οικονομικών οφελών ενός αγορασθέντος διπλώματος ευρεσιτεχνίας 

μπορεί να είναι δυνατόν μεγαλύτερη εκείνης του ανθρώπινου δυναμικού. Παρόλα 

αυτά όμως το αγορασθέν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θεωρείται ενεργητικό στοιχείο. 

 Στους αντιτιθέμενους στην θεώρηση του ανθρώπινου δυναμικού ως 

ενεργητικού στοιχείου, προστέθηκαν και οι Dittman, D. A., Juris, H. A. και Resvine, 

L. (1980: Unrecorded Human Assets: A survey of Accounting Firms’ Training 

Programs), οι οποίοι σε ένα ενδιαφέρον άρθρο τους εξετάζουν εάν και κατά πόσο το 

ανθρώπινο δυναμικό παρέχει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην οικονομική μονάδα 

και άρα δικαιολογείται η καταγραφή του ως ενεργητικού. Τίθεται δηλαδή υπό κρίση 

η πλέον βασική προϋπόθεση χαρακτηρισμού ενός στοιχείου ως ενεργητικού. 

 Εξαιτίας αυτού μπορούμε να πούμε ότι κατ’ αρχήν ενεργητικό από ανθρώπινο 

δυναμικό υπάρχει και στην περίπτωση κατά την οποία οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

προβεί στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, αλλά προσέλαβαν εξειδικευμένο 

προσωπικό. Οι υψηλές διοικητικές ικανότητες (πολιτική διοικήσεως τέτοια, ώστε να 

γεννά στο προσωπικό ένα αίσθημα ασφάλειας και αγάπης για την εργασία), η υψηλή 

πιστοληπτική ικανότητα, οι εξαιρετικές ικανότητες των πωλητών, η ελκυστική 
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προσωπικότητα και γενικά ένα καλά οργανωμένο και έμπιστο προσωπικό μπορεί να 

είναι περισσότερο πολύτιμο ενεργητικό απ’ ότι ένα απόθεμα εμπορευμάτων8. 

 Ενεργητικό υπάρχει επίσης και σε άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα 

ενεργητικό συνιστούν (και άρα πρέπει να αποσβεστούν τμηματικά) τα κόστη 

διατηρήσεως του πλεονάζοντος προσωπικού κάποιας επιχείρησης, σε περίοδο 

παροδικής ύφεσης των εργασιών, εφόσον επισταμένη μελέτη δείξει, ότι αυτά είναι 

χαμηλότερα των εκ της διατηρήσεως του πλεονάζοντος προσωπικού μελλοντικών 

οικονομικών οφελών. 

 Τέλος να πούμε ότι αρκετοί συγγραφείς μη λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 

συμπεράσματα της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, θεωρούν 

τη συχνότητα παραιτήσεων ή και απολύσεων (υπό συνθήκες μη πλεονάζουσας 

προσφοράς εργασίας) ως συνάρτηση του ύψους της αμοιβής και μόνο. Ενώ, σύμφωνα 

με την ευρέως αποδεκτή θεωρία της ιεραρχήσεως των αναγκών του Maslow (1943: 

A theory of human motivation), ο εργαζόμενος ο οποίος έχει κάποια σχετική παιδεία, 

επιδιώκει την ικανοποίηση όχι μόνο χρηματικών αλλά και κοινωνικών και 

ψυχολογικών αναγκών. Όσο πληρέστερη είναι δε η ικανοποίηση των χρηματικών 

αναγκών (υψηλός μισθός στις αναπτυγμένες χώρες), τόσο μεγαλύτερη είναι η 

επιθυμία του ατόμου προς ικανοποίηση υψηλότερων αναγκών, όπως του σεβασμού 

του προσώπου του, της ανάγκης για επιτυχία και αναγνώρισης του έργου του και 

γενικά της ανάγκης για ολοκλήρωση της προσωπικότητας του (need for self 

fulfillment). 

 Με βάση την παραπάνω έννοια, αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την ειδική 

εκπαίδευση και προορίζονται (αρκετοί απ’ αυτούς τουλάχιστον) να καταλάβουν 

ανώτερα αξιώματα (key personnel) στην διοίκηση, την παραγωγή, τον εφοδιασμό ή 

την διάθεση των προϊόντων της επιχείρησης, είναι πολύ πιθανόν να παραμείνουν σε 

αυτήν, έστω και αν η αμοιβή τους υπολείπεται λίγο της αγοραίας. Κι αυτό γιατί με 

την ληφθείσα εκπαίδευση παραθέτονται ευοίωνες προοπτικές ικανοποίησης των 

αναφερθέντων υψηλότερων μη χρηματικών αναγκών. Επομένως, το πιο πιθανό είναι 

να υπάρχει ενεργητικό από το ανθρώπινο δυναμικό. 

 Δεν υφίσταται λοιπόν συνεχής απειλή από υπολανθάνουσα τάση παραίτησης 

απ’ την εργασία, η οποία ωθεί τη διοίκηση σε παροχή ολοένα και υψηλότερων 

μισθών, οπότε υποσκάπτει την δημιουργία ενεργητικού, καθώς υποστηρίζουν οι 

                                                           
8
  Paton, W. A. ‘Accounting Theory’, Chicago: Accounting Studies Press , Ltd, 1962, σελ. 486-87. 
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Dittman, D. A., Juris, H. A. και Resvine, L. (1980: Unrecorded Human Assets: A 

survey of Accounting Firms’ Training Programs). Αντιθέτως, η μακρά παραμονή 

στην επιχείρηση συμφέρει από όσα ελέχθησαν, τόσο τον εργοδότη όσο και τον 

εξειδικευθέντα. 

 Βεβαίως θα υπάρξουν παραιτήσεις ή και απολύσεις, οι οποίες αποτελούν 

μεγάλο κίνδυνο για το σχηματισθέν ενεργητικό. Όμως ο κίνδυνος είναι παρών και σε 

οποιαδήποτε άλλη πάγια επένδυση. Εξάλλου, οι παραιτήσεις ή και οι απολύσεις 

τέτοιου προσωπικού, συνιστούν ένα επιπρόσθετο λόγο για την κεφαλαιοποίηση των 

δαπανών εκπαίδευσης (όπως και κάθε άλλης δαπάνης για το προσωπικό) διότι με την 

κεφαλαιοποίηση θα εμφανισθεί η ζημία που έγινε λόγω της παραίτησης ή και της 

απόλυσης, θα γίνει έρευνα για τα αίτια τα οποία προκάλεσαν τη ζημία αυτή και θα 

τιμωρηθεί το τυχόν υπαίτιο διοικητικό όργανο (ή όργανα) γι’ αυτή τη 

κατασπατάληση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό θα οδηγήσει σε μια επί νέας 

βάσεως θεώρηση και χρησιμοποίηση του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων. 

 

Κεφάλαιο 3 – Ανθρώπινο Δυναμικό και Αξία 

3.1 Η Ερμηνεία της Αξίας στο Ανθρώπινο Δυναμικό  

 

 Παρόλη την πληθώρα των εφαρμογών της η έννοια της αξίας έχει ουσιαστικά 

δύο διαφορετικές ερμηνείες. Εκφράζει την χρησιμότητα ενός συγκεκριμένου 

συντελεστή παραγωγής αλλά και την ισχύ της απόκτησης αγαθών κάτι το οποίο 

ενσωματώνεται μέσω της κατοχής αυτού του συντελεστή. Με άλλα λόγια μία μορφή 

της αξίας είναι η χρησιμότητα και μία άλλη μορφή είναι η αγοραστική ισχύς. Η 

πρώτη ονομάζεται αλλιώς ''αξία σε χρήση'' ή ''χρηστική αξία'' και η δεύτερη 

ονομάζεται ''αξία ανταλλαγής'' ή "ανταλλακτική αξία". 

 Όλες οι οικονομικές θεωρίες που συναντάει κανείς για την έννοια της αξίας 

βασίζονται κυρίως στην αρχή ότι η συνεισφορά καθορίζει για το αν και σε τι βαθμό  

ένα αντικείμενο κατέχει την αξία, η οποία του παρέχει την ικανότητα να προσφέρει 

μελλοντικές οικονομικές ''υπηρεσίες, πλεονεκτήματα και χρησιμότητα''. 

 Άρα, λοιπόν αν ένα αντικείμενο δεν είναι ικανό να προσφέρει μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη, δεν έχει αξία. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό η αξία ενός 

αντικειμένου τυπικά ορίζεται ως η παροντική αξία των υπηρεσιών που αναμένονται 

να αποκομισθούν στο μέλλον.  
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 Περαιτέρω η έννοια της ανθρώπινης αξίας παράγεται από την γενική 

οικονομική θεωρία της αξίας. Όπως και άλλα περιουσιακά στοιχεία, έτσι και ο 

άνθρωπος κατέχει την αξία η οποία τον καθιστά ικανό να προσφέρει μελλοντικές 

υπηρεσίες. Άρα, μπορούμε να ορίσουμε την αξία του ανθρώπινου δυναμικού (όπως 

και των άλλων περιουσιακών στοιχείων) ως την παροντική αξία των αναμενόμενων 

υπηρεσιών και οφελών για ένα χρονικό ορίζοντα στο μέλλον. Η έννοια της αξίας του 

ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να επεκταθεί τόσο σε ατομικές μονάδες, όσο και σε 

ομάδες ατόμων αλλά και σε σύνολο οργανισμού. Κατ' επέκταση η αξία ενός ατόμου 

σε ένα οργανισμό μπορεί να οριστεί ως η παροντική αξία του συνόλου των 

μελλοντικών υπηρεσιών που αναμένονται να παραχθούν κατά την διάρκεια της 

περιόδου που το συγκεκριμένο άτομο παραμένει στον οργανισμό. Με παρόμοιο 

τρόπο η αξία μιας ομάδας ατόμων σε ένα οργανισμό ορίζεται ως η παροντική αξία 

που έχουν οι αναμενόμενες μελλοντικές υπηρεσίες τους. Τέλος, η αξία ενός 

οργανισμού στο σύνολο του από πλευράς ατόμων είναι η παροντική αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών υπηρεσιών της επιχείρησης. 

 

3.2  Τα Χαρακτηριστικά της Αξίας σε Ατομικό Επίπεδο 

 

 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρείται ότι υπάρχουν δύο 

διαφορετικές πτυχές της αξίας ανθρώπινου δυναμικού σε ατομικό επίπεδο. Αντίθετα, 

με τα άλλα περιουσιακά στοιχεία οι άνθρωποι ως εργαζόμενοι δεν αποτελούν κτήμα 

των οργανισμών και άρα είναι ελεύθεροι με την σχετική έννοια είτε να προσφέρουν 

είτε όχι τις υπηρεσίες τους. Από την οπτική γωνία του οργανισμού αυτό σημαίνει ότι 

η πιθανότητα της αναγνώρισης των υπηρεσιών ενός ατόμου είναι τυπικά λιγότερο 

από βέβαιη. Αυτό κατ' επέκταση σημαίνει ότι υπάρχει μία διφορούμενη ερμηνεία της 

αξίας σε ατομικό επίπεδο: 

 

1. Το πλήθος των υπηρεσιών που η επιχείρηση μπορεί δυνητικά να αναγνωρίσει 

σχετίζεται με την σχέση του ατόμου ως μονάδα του οργανισμού κατά την 

διάρκεια της περιόδου της παραγωγικής ζωής του από πλευράς παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

2. Το πλήθος των υπηρεσιών, το οποίο ουσιαστικά αναμένεται να παραχθεί 

πρέπει να σχετίζεται με την πιθανότητα το συγκεκριμένο άτομο να παράγει 

έσοδα.  
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 Η πρώτη πτυχή της ερμηνείας είναι γνωστή και ως η αναμενόμενη υπό 

συνθήκη αξία του ατόμου και η δεύτερη πτυχή της ερμηνείας είναι γνωστή και ως η 

αναμενόμενη αναγνωρίσιμη αξία του ατόμου. Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε 

ότι η μέτρηση της αξίας ενός ατόμου σε απόλυτο επίπεδο είναι η αναμενόμενη 

αναγνωρίσιμη αξία και αυτό γιατί αυτή η έννοια είναι ίση με την γενική αποδοχή της 

οικονομικής αξίας ενός συντελεστή παραγωγής. Το τελευταίο αναφέρεται στην 

παροντική αξία των αναμενόμενων μελλοντικών παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Από πλευράς οργανισμού η αναμενόμενη αναγνωρίσιμη αξία της μονάδας σε 

ατομικό επίπεδο είναι κατ’ επέκταση πολυδιάστατη και εμπερικλείεται σε δύο 

μεταβλητές οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους:  

 

a) Την υπό όρους αξία της ατομικής μονάδας και 

b) Την πιθανότητα τη ατομική μονάδα να παραμείνει εργαζόμενο μέλος του 

οργανισμού. 

 

 Η υπό όρους αξία της ατομικής μονάδας είναι η παροντική αξία των 

δυνητικών υπηρεσιών οι οποίες μπορούν να προσφερθούν στον οργανισμό, εάν το 

άτομο διατηρήσει την υπόσταση του στην επιχείρηση σε όλη την διάρκεια της 

αναμενόμενης ζωής του ως πομπός υπηρεσιών. Η πιθανότητα που έχει το άτομο να 

διατηρηθεί ως μέλος του οργανισμού αποτελεί συμπλήρωμα στην πιθανότητα το 

άτομο αυτό να παράγει έσοδα ή να αποχωρήσει από την επιχείρηση. Καθορίζει την 

έκταση στην οποία ο οργανισμός αναγνωρίζει τις δυνητικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

του ατόμου ως μονάδα ή αλλιώς της υπό όρους αξίας του. Το παράγωγο των δύο 

αυτών μεταβλητών είναι κατ’ επέκταση η αναμενόμενη αναγνωρίσιμη αξία του 

ατόμου ως μονάδα – η παροντική αξία των υπηρεσιών οι οποίες ουσιαστικά 

αναμένεται να εξαχθούν κατά την διάρκεια της προσδοκώμενης κατοχής της 

εργασιακής σχέσης του ατόμου στον οργανισμό. 

  Η υπό συνθήκη αξία μιας ατομικής μονάδας είναι μια πολυδιάστατη 

μεταβλητή η οποία αποτελείται από τρεις παράγοντες: την παραγωγικότητα, την 

μεταφορά και την προώθηση. Η παραγωγικότητα αναφέρεται στο σύνολο των 

υπηρεσιών όπου ένα άτομο αναμένεται να παρέχει κατά την διάρκεια της εργασιακής 

του απασχόλησης στην παροντική του θέση. Ένα άλλο συνώνυμο για παράδειγμα της 

παραγωγικότητας είναι η έννοια της επίδοσης. Η έννοια της μεταφοράς είναι το 

σύνολο των υπηρεσιών όπου ένα άτομο αναμένεται να παρέχει αν και όταν 
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μεταφερθεί σε άλλες εργασιακές θέσεις ίδιου ή παρόμοιου επιπέδου μέσω βέβαια 

διαφορετικού βαθμού προώθησης και διοίκησης. Από την άλλη η έννοια της 

προώθησης αναπαριστά το σύνολο των υπηρεσιών όπου το άτομο αναμένεται να 

παρέχει αν και όταν απασχοληθεί σε εργασιακές θέσεις υψηλού βαθμού και επιπέδου 

μέσω του παρόντος ή διαφορετικού διοικητικού ελέγχου. Η παραγωγικότητα, η 

μεταφορά και η προώθηση είναι με άλλα λόγια υποσύνολα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών όπου ένα άτομο αναμένεται να παρέχει και τα οποία είναι στοιχεία της 

υπό συνθήκης αξίας. 

 Ακόμα όσον αφορά τους καθοριστικούς παράγοντες των στοιχείων της υπό 

συνθήκη αξίας, μπορούμε να πούμε ότι αποτελούνται από δύο μεγάλες κατηγορίες. Η 

πρώτη κατηγορία αφορά τους καθοριστικούς παράγοντες της υπό συνθήκη αξίας σε 

ατομικό επίπεδο και είναι οι ικανότητες του ατόμου και τα επίπεδα ενεργοποίησης 

του. Η δεύτερη κατηγορία που είναι και η κύρια αφορά τους καθοριστικούς 

παράγοντες της υπό συνθήκης αξίας του οργανισμού σε επίπεδο οργανισμού και είναι 

ο ρόλος του ατόμου ως μονάδα και η φύση των επιβραβεύσεων από πλευράς 

οργανισμού. 

 Αν προσεγγίσουμε την πρώτη κατηγορία που αναφέρθηκε παραπάνω 

μπορούμε και να την παραθέσουμε ως οι βοηθητικοί καθοριστικοί παράγοντες της 

ατομικής μονάδας (instrumental individual determinants). Η πρώτη μεταβλητή που 

αφορά αυτόν τον παράγοντα είναι οι ικανότητες του ατόμου και αναπαριστούν τις 

παροντικά αναπτυξιακές δυνατότητες του να παρέχει υπηρεσίες σε ένα οργανισμό. 

Σύμφωνα με τον Mann, F. C. (1951: Changing Superior-Subordinate Relationships), 

μπορούμε να πούμε ότι κυρίως αναφερόμαστε σε μια τριλογία παραγόντων οι οποίοι 

είναι οι τεχνικές, οι διοικητικές και οι επικοινωνιακές ικανότητες του ατόμου. Αυτές 

όμως οι γενικές ικανότητες παραμένουν σταθερές σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και 

παρουσιάζουν επίπεδα αντοχής. Παρόλα αυτά όμως μπορούν να μεταβληθούν σε 

επιθυμητά ανώτερα επίπεδα, φυσικά με κατάλληλες και διάφορες μορφές 

εκπαίδευσης. Κατ’ αρχήν το σύνολο των ικανοτήτων που διαθέτει ένα άτομο, από 

μόνο του θέτει κάποια όρια στην φύση και στο μέγεθος των υπηρεσιών που μπορεί το 

άτομο αυτό να ανταποδώσει σε έναν οργανισμό. Σε πιο πρωταρχικό και στοιχειώδες 

επίπεδο αυτές οι ικανότητες αποτελούν το προϊόν γνωστικών δεξιοτήτων και 

γνωρισμάτων προσωπικότητας του ατόμου. 

 Από την άλλη πλευρά αν προσεγγίσουμε την δεύτερη κατηγορία που 

αναφέρουμε παραπάνω μπορούμε να την παραθέσουμε ως οι βοηθητικοί 
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καθοριστικοί παράγοντες του οργανισμού σαν σύνολο (instrumental organizational 

determinants). Αυτοί οι παράγοντες της υπό συνθήκης αξίας αλληλεπιδρούν με 

συγκεκριμένα στοιχεία του οργανισμού. Αν και το άτομο ως μονάδα κατέχει ένα 

σύνολο ικανοτήτων και το αντίστοιχο κίνητρο για να τις υλοποιήσει, ο ρόλος του 

οργανισμού που ενσωματώνεται στο άτομο αυτό επηρεάζει το επίπεδο στο οποίο το 

άτομο αυτό έχει την ευκαιρία να παρέχει τις δυνητικές υπηρεσίες του. Σε αυτό το 

πλαίσιο η έννοια του ρόλου αναφέρεται σε ένα σύνολο συμπεριφορών οι οποίες 

αναμένονται από όλα τα άτομα τα οποία απασχολούνται σε συγκεκριμένες θέσεις 

στον οργανισμό. Για παράδειγμα, έστω ότι αναφερόμαστε σε ένα άτομο με υψηλό 

βαθμό διοικητικών ικανοτήτων. Αυτός μπορεί να απασχοληθεί στον ρόλο του 

μηχανικού, ενώ ένα άτομο με μεγάλες ικανότητες και δεξιότητες στην επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων μπορεί να απασχοληθεί στην θέση του πωλητή. Σε κάθε 

περίπτωση η υπό συνθήκη αξία του ατόμου στον οργανισμού είναι καθορισμένη, εν 

μέρει, από την αλληλεπίδραση μεταξύ των ικανοτήτων του και του ρόλου του στον 

οργανισμό. Με άλλα λόγια, το άτομο ενσωματώνεται στον ρόλο του μόνο κατά ένα 

μέρος ή τμηματικά. Αυτό ως γεγονός είναι πιθανότατα τυπική διαδικασία σε έναν 

οργανισμό, όπως άλλωστε έχουν παρατηρήσει οι Katz, D. και R. Kahn. (1978: The 

Social Psychology of Organizations). 

 Η σχέση μεταξύ της ατομικής μονάδας και του ρόλου της δεν είναι απλά ένα 

θέμα προσαρμογής ή καταλληλότητας. Τόσο η έννοια του ρόλου όσο και η έννοια 

του ατόμου παρουσιάζουν μια αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Σκεπτόμενοι αφηρημένα, 

υπάρχει ένα σύνολο απαιτήσεων ρόλου, οι οποίες αναφέρονται στις προαναφερθείσες 

συμπεριφορές που απαιτούνται από όλους τους συμμετέχοντες στον συγκεκριμένο 

ρόλο, θέση ή γραφείο. Για παράδειγμα, ο ρόλος ενός manager γενικά υποδηλώνει και 

περιλαμβάνει ορισμένες καθολικές προσδοκίες και σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό 

αυτές οι προσδοκίες γίνονται περισσότερο ακριβείς λόγω συστηματικών αξιών, 

παραδόσεων και κανονικοτήτων. Παρόλα αυτά οι κατεστημένες αντιλήψεις για την 

έννοια του ρόλου επηρεάζουν τον ίδιο τον ρόλο. Το σύνολο των γνωρισμάτων του 

ρόλου τα οποία λαμβάνονται από την κατεστημένη πολιτική του οργανισμού μπορεί 

ή και όχι να ανταποκριθεί σε κοντινό επίπεδο με τις απαιτήσεις που έχει αυτός ο 

ρόλος. Για παράδειγμα, ένα manager ο οποίος μόλις έχει λάβει κάποια προαγωγή 

μπορεί ‘να μεταφέρει μαζί του’ ένα σύνολο δραστηριοτήτων, οι οποίες όμως τυπικά 

συσχετίζονται με την προηγούμενη του θέση στον οργανισμό. 
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 Παράλληλα, η έννοια του ρόλου και του ατόμου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

και με άλλους τρόπους. Οι προδιαγραφές της έννοιας του ρόλου του ανθρώπινου 

δυναμικού, ως μηχανισμοί οι οποίοι καθορίζουν τις δραστηριότητες και τα 

καθήκοντα με βάση τα οποία οι εργαζόμενοι αποδίδουν, αποτελούν σημαντικές 

επιρροές στο επίπεδο δραστηριοποίησης ενός ατόμου. Αρκετοί συγγραφείς έχουν 

παραθέσει αρκετές μελέτες σε θέματα νεύρο-ψυχολογίας όσον αφορά τους 

καθοριστικούς παράγοντες της δραστηριοποίησης του ατόμου και παραθέτουν ακόμα 

τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα τους για την καλύτερη κατανόηση μεταξύ της 

σχέσης της δομής των καθηκόντων και του επιπέδου δραστηριοποίησης του ατόμου. 

Οι ίδιοι οι συγγραφείς παραθέτουν μελέτες άλλων στις οποίες εμπερικλείουν 

αποδεικτικά στοιχεία ότι υπάρχουν αρκετές πτυχές της δομής των δραστηριοτήτων 

του ατόμου, οι οποίες όμως μπορεί να αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες του 

επιπέδου δραστηριοποίησης του ατόμου και να περιλαμβάνουν μεταβλητές όπως 

είναι για παράδειγμα η πολυπλοκότητα, η αβεβαιότητα, η διακύμανση και η ένταση. 

 Τέλος, ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας του οργανισμού που σχετίζεται 

με την υπό συνθήκη αξία της ατομικής μονάδας, είναι η έννοια των ‘ανταμοιβών’ που 

τα άτομα αναμένουν να αντλήσουν μέσω διαφόρων πτυχών της απασχόλησης τους 

στον οργανισμό. Όπως άλλωστε έχει παραθέσει και ο Katz ‘’είναι σημαντικό να 

υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ των αμοιβών οι οποίες καθορίζονται σε σχέση με 

την προσπάθεια και την αποδοτικότητα του ατόμου και των αμοιβών του συστήματος 

οι οποίες προκύπτουν από τους εργαζομένους λόγω της ειδικευμένης απασχόλησης 

τους στην επιχείρηση’’. Οι βοηθητικές ανταμοιβές που αφορούν την ατομική μονάδα 

είναι οι ανταμοιβές οι οποίες σχετίζονται με την ατομική προσπάθεια και έχουν ως 

στόχο να δημιουργήσουν το κίνητρο για την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας του 

εργαζομένου όσον αφορά τον ρόλο του στον οργανισμό. Από την άλλη μεριά οι 

βοηθητικές ανταμοιβές που αφορούν το σύστημα εργασίας είναι οι ανταμοιβές οι 

οποίες αποκτιούνται λόγω της εξειδικευμένης απασχόλησης του εργαζομένου στην 

επιχείρηση και είναι περισσότερο αποτελεσματικές στο να συγκρατούν τους 

εργαζομένους στην επιχείρηση, χωρίς όμως απαραίτητα να οδηγούν σε υψηλότερα 

επίπεδα παραγωγικότητας. 
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Κεφάλαιο 4 – Αξία Ανθρώπινου Δυναμικού: Μέθοδοι Μέτρησης 

 

 Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να μετρηθεί από την άποψη του 

κόστους των ανθρώπινων πόρων ή από την άποψη της αξίας των ανθρώπινων πόρων. 

Σύμφωνα, µε το μοντέλο του Flamholtz για την επιμέτρηση του αρχικού κόστους του 

ανθρώπινου δυνητικού (1973, 1999), το κόστος των ανθρωπίνων πόρων μπορεί να 

εξηγηθεί από την άποψη των δύο μεγάλων κατηγοριών του κόστους της απόκτησης  

και της μάθησης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει το άμεσο κόστος της απόκτησης,  

της επιλογής, της πρόσληψης και της τοποθέτησης, ενώ το έμμεσο κόστος από την 

προώθηση ή την πρόσληψη από το εσωτερικό της επιχείρησης. Οι δαπάνες μάθησης 

περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος της επίσημης κατάρτισης και της εκπαίδευσης 

κατά την διάρκεια της εργασίας. Σε ένα σύστημα λογιστικής ανθρώπινων πόρων, οι 

δαπάνες αυτές αναφέρονται σε λογαριασμούς περιουσιακών στοιχείων µε μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη και όχι ως έξοδα. 

 Ο Flamholtz, E.G. (1999: Human Resource Accounting: Advances in 

Concepts, Methods and Applications) σημειώνει ότι η έννοια της ανθρώπινης αξίας 

των πόρων προέρχεται από τη γενική οικονομική θεωρία της αξίας και όπως όλοι οι 

πόροι έτσι και οι άνθρωποι έχουν αξία επειδή είναι δυνατόν να αποφέρουν 

μελλοντικές υπηρεσίες. Σύμφωνα, µε τον Flamholtz η αξία ενός ατόμου σε έναν 

οργανισμό μπορεί να οριστεί ως η παρούσα αξία των μελλοντικών υπηρεσιών που το 

άτομο αναμένεται να παράσχει για το χρονικό διάστημα που αναμένεται να 

παραμείνει  στον οργανισμό. Το στοχαστικό μοντέλο αποτίμησης Rewards, που 

αναπτύχθηκε αρχικά από τον Flamholtz, E.G. (1971: A model for Human Resource 

Valuation: a stochastic process with service rewards) για την ανθρώπινη αποτίμηση 

των πόρων και  διευκρινίζεται περαιτέρω από τον ίδιο το 1999, είναι µια διαδικασία 

πέντε βημάτων που αρχίζει µε τον ορισμό των διαφόρων υπηρεσιών ή οργανικών 

θέσεων που ένα άτομο μπορεί να καταλάβει μέσα σε µια επιχείρηση. Το επόμενο 

βήμα είναι να προσδιοριστεί η αξία της κάθε κατάστασης μέσα στην επιχείρηση, η 

αξία των υπηρεσιών η οποία μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας διάφορες 

μεθόδους, όπως µε τη μέθοδο της τιμής και ποσότητας ή µε τη μέθοδο του 

εισοδήματος. Στη  συνέχεια υπολογίζεται ο αναμενόμενος χρόνος της θητείας ή η 

αναμενόμενη ζωή των υπηρεσιών ενός εργαζομένου στην επιχείρηση υπολογίζοντας 

παράλληλα και την  πιθανότητα το άτομο να φύγει από την επιχείρηση ή την 

πιθανότητα να βρεθεί κάποιο άτομο να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ποικίλες 
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καταστάσεις συγκεκριμένες φορές στο μέλλον και να προέρχεται από τα αρχειακά 

δεδομένα.  

 Στη συνέχεια, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές από το άτομο που 

τις παράγει εμφανίζονται φθίνουσες, προκειμένου να καθοριστεί η παρούσα αξία 

τους. Σύμφωνα, µε τον Flamholtz, E.G. (1999: Human Resource Accounting: 

Advances in Concepts, Methods and Applications), υπάρχει µια διπλή άποψη για την 

αξία ενός ατόμου. Κατ 'αρχάς, η αναμενόμενη αξία του ατόμου είναι το ποσό που ο 

οργανισμός θα μπορούσε ενδεχομένως να πραγματοποιήσει από τις  υπηρεσίες του αν 

το άτομο διατηρεί την οργανωτική συμμετοχή κατά την περίοδο εργασίας του ή τον 

παραγωγικό κύκλο ζωής του. Δεύτερον, η αναμενόμενη ρευστοποιήσιμη αξία του 

ατόμου είναι το ποσό που αναμένεται να προκύψει λαμβάνοντας υπόψη των κύκλο 

εργασιών του ατόμου. 

 Χρησιμοποιώντας το μοντέλο του Flamholtz, E.G., Bullen, M.L. και Hua, W. 

(2003: Measuring the ROI of management development: An application of the 

stochastic rewards valuation model) έδειξαν µια πρακτική μέθοδο για τον υπολογισμό 

του ROI, με στόχο την ανάπτυξη του management και έδειξαν τις στοιχειώδεις 

ταμειακές ροές που ένας οργανισμός θα λάβει λόγω της επένδυσης του στην 

ανάπτυξη του management. Το  άρθρο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση του 

HRA ως εργαλείο για τη μέτρηση της αξίας της ανάπτυξης του management ενισχύει 

όχι µόνο την αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και την αξία της λογιστικής 

διαχείρισης. 

 Παρόμοιο µε το μοντέλο του Flamholtz, ένα άλλο νεότερο μοντέλο μέτρησης 

των ανθρώπινων πόρων υπολογίζει το ανθρώπινο κεφάλαιο µε την παρούσα αξία των 

μελλοντικών κερδών ενός ατόμου (Lev, B. και Schwartz, A. (1971): On the use of the 

economic concepts of human  capital in financial statements). Ο Dobija, M. (1998: 

How to Place Human Resources into the Balance Sheet?) προτείνει ένα εναλλακτικό 

μοντέλο για την κεφαλαιοποίηση, όπου το ποσοστό της κεφαλαιοποίησης 

προσδιορίζεται µέσω των φυσικών και κοινωνικών συνθηκών του  περιβάλλοντος. 

Χρησιμοποιώντας µια προσέγγιση σύνθετων τόκων, η μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψη 

της τρεις παράγοντες για την αποτίμηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που 

ενσωματώνονται σε ένα πρόσωπο. Σε αυτά περιλαμβάνονται η  κεφαλαιοποιημένη 

αξία του κόστους ζωής, η κεφαλαιοποιημένη αξία του κόστους  της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και η αξία που αποκτούν τα άτομα μέσα από την εμπειρία. Εναλλακτικά, 

ο Turner, G. (1996: Human Resource Accounting-Whim or Wisdom?) αναφέρεται 
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στο πλαίσιο που είχε εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 

συνέστησε τη χρήση της παρούσας αξίας της προστιθέμενης αξίας από την 

επιχείρηση, και μετρά τα περιουσιακά στοιχεία µε την χρήση τεσσάρων μεθόδων οι 

οποίες είναι αυτή του ιστορικού κόστους, αυτή του τρέχοντος κόστους, αυτή της 

ρευστοποιήσιμης αξίας και αυτή της παρούσας αξίας. Ο Cascio, W. F. (1998: The 

Future World of Work: Implications for Human Resource Costing and Accounting) 

πρότεινε µια μέθοδο για τη μέτρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου µε βάση τους 

δείκτες του ανθρώπινου κεφαλαίου, της καινοτομίας, της στάσης των εργαζομένων 

και της απογραφής των γνώσεων των εργαζομένων. Σύμφωνα µε αυτή τη μέθοδο, η 

καινοτομία αποτελεί ένα ασφάλιστρο και για αυτό το λόγο χρειάζεται να μετρηθεί. 

Για παράδειγμα µε τη σύγκριση του περιθωρίου μεικτού κέρδους από νέα προϊόντα 

µε τα περιθώρια κέρδους από τα παλαιά προϊόντα. Το υψηλό επίπεδο των 

εργαζομένων εγγυάται την ικανοποίηση των  πελατών και η διατήρηση του 

αποτελούν σημαντικό δείκτη του ανθρώπινου κεφαλαίου και για το λόγο αυτό πρέπει 

να μετρηθεί, καθώς σημαντική είναι και η μέτρηση της θητείας, του κύκλου 

εργασιών, της εμπειρίας και του επιπέδου μάθησης του εργατικού δυναμικού. 

 

4.1 Μέθοδος του Ιστορικού Κόστους 

 

 Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην κεφαλαιοποίηση του κόστους-επενδύσεων 

σε ανθρώπινο δυναμικό. Η απόσβεση των παραπάνω γίνεται εντός της περιόδου την 

οποία αφορούν. Η περίοδος των προσδοκώμενων οικονομικών οφελών, για ορισμένα 

κόστη δεν συμπίπτει κατ' ανάγκη με την ωφέλιμη ζωή του ανθρώπινου ενεργητικού. 

Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα με τις δαπάνες παρακολούθησης τεχνικών 

προγραμμάτων, τα οποία, λόγω της επιταχυνόμενης τεχνολογικής ανάπτυξης, έχουν 

διάρκεια ζωής που πολλές φορές δεν υπερβαίνει τα 3- 4 έτη. Εάν ο αρχικός χρόνος 

απόσβεσης υπερβαίνει τον αρχικά υπολογισθέντα, τότε γίνεται αναθεώρηση του 

προγράμματος απόσβεσης. Σε αντίθετη περίπτωση το αναπόσπαστο τμήμα λογίζεται 

ως ζημία χρήσεως. 

 Στην περίπτωση της ύπαρξης επιπρόσθετων στοιχείων κόστους, τα οποία 

αναμένεται ότι θα επιφέρουν μελλοντικά έσοδα τότε ακολουθείτε η ίδια διαδικασία 

με αυτή της βελτίωσης των παγίων. 

 Η παραπάνω μέθοδος δέχεται μεγάλες κριτικές από τους λογιστές και η 

εφαρμογή της θεωρείται η αρχή της εφαρμογής της λογιστικής ανθρωπίνου 
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δυναμικού. Η αιτία είναι ότι η μέτρηση με τον τρόπο αυτό είναι πολύ κοντά στους 

λογιστές και τους επιχειρηματίες και συμφωνεί με τις αρχές της συμβατικής 

λογιστικής. Ακόμα, η μέθοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί άκρως αντικειμενική 

όσον αφορά την ποσοτική απόδοση των κοστών. Με άλλα λόγια η μέθοδος αυτή 

περιορίζει τις δυσμενείς συνέπειες επί των μελών μίας επιχείρησης μιας και 

στηρίζεται στα έξοδα που έχουν γίνει και όχι στα κέρδη. Επίσης, αξίζει να 

αναφέρουμε ότι η μέθοδος αυτή είναι πολύ χρήσιμη τόσο στη λήψη διοικητικών 

αποφάσεων όσο και στην εκτίμηση της ικανότητας της διοίκησης, για μία ορθολογική 

ανάπτυξη και χρησιμοποίηση του στοιχείου. 

 Από την άλλη πλευρά τα μειονεκτήματα της μεθόδου του ιστορικού κόστους 

συμπίπτουν με αυτά των αποσβέσεων της συμβατικής λογιστικής: 

1. Στον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής για τα κόστη ανθρώπινου δυναμικού 

διακρίνεται το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Η υιοθέτηση της 

υποκειμενικότητας για τον υπολογισμό της ωφέλιμης ζωής για πολλά έτη θα 

αμβλύνει το υποκειμενικό αυτό στοιχείο. 

2. Παρατηρείται ότι η πραγματική οικονομική αξία του ανθρώπινου δυναμικού 

είναι πολύ μεγαλύτερη ή μικρότερη από τα κόστη του. Είναι δύσκολο να 

πιστέψει κανείς ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των επιγενόμενων κοστών 

για ένα εργαζόμενο και της πραγματικής αξίας την οποία αντιπροσωπεύουν 

για την επιχείρηση οι γνώσεις του, οι δεξιότητες, η νοημοσύνη και η πίστη 

του και η όποια αξία αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. 

 

4.2 Μέθοδος των Κοστών Αντικατάστασης 

 

 Στη μέθοδο αυτή η αξία του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης ισούται 

με το άθροισμα των στοιχείων κόστους που είναι αναγκαία να γίνουν προκειμένου η 

επιχείρηση να αντικαταστήσει το προσωπικό της με άλλα άτομα ίδιας πείρας και 

ταλέντου. Με άλλα λόγια αναφερόμαστε στα κόστη επιλογής, πρόσληψης, 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο επίπεδο 

αποδοτικότητας και σε ένα σταθερό περιβάλλον. 

 Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή σε σχέση με την μέθοδο 

του ιστορικού κόστους και παρουσιάζει το πλεονέκτημα να αποδίδει μία πλέον 

αντικειμενική αξία στο ανθρώπινο δυναμικό αφενός μέσω της συμπερίληψης των 
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κοστών συνεργασίας στα κόστη αντικατάστασης και αφετέρου μέσω του 

ενδιαφέροντος των τάσεων των τιμών της οικονομίας. 

 Τα μειονεκτήματα της μεθόδου εντοπίζονται στη μη συμφωνία της μεθόδου 

αυτής με τις τρέχουσες μεθόδους αποτίμησης ενεργητικών στοιχείων, στη δυσκολία 

προσδιορισμού των στοιχείων κόστους και στο γεγονός ότι είναι πιθανόν να μην 

υπάρχει όμοια αντικατάσταση ενός εργαζομένου ή να παρουσιάζεται απροθυμία εκ 

μέρους της διοίκησης για αντικατάσταση ενός εργαζομένου στο υπάρχον κόστος 

αντικατάστασης. 

 

4.3 Μέθοδος του Κόστους Ευκαιρίας 

 

 Η μέθοδος αυτή προτάθηκε από τους Hekimian και Jones (1967: Put People 

on Your Balance Sheet)9 και βασίζεται στις αρχές του κόστους ευκαιρίας. 

Χαρακτηριστικό της προσέγγισης αυτής αποτελεί η ύπαρξη δύο τουλάχιστον κέντρων 

κόστους, τα οποία παρουσιάζουν επιθυμία για το ίδιο άτομο. Το κέντρο κόστους το 

οποίο θα δίνει την μεγαλύτερη προσφορά τιμή στην εσωτερική αγορά της εταιρίας θα 

είναι και αυτή που θα προβεί στην πρόσληψη του ατόμου. Η τιμή αυτή που 

προσφέρεται αντανακλά την τρέχουσα αξία του εργαζομένου και αποτελεί επένδυση 

για το τμήμα το οποίο απόκτησε τον συγκεκριμένο ανθρώπινο πόρο. 

 Τα οικονομικά οφέλη αυτής της επένδυσης προκύπτουν από τα αυξημένα 

κέρδη που θα επέλθουν από την πρόσληψη που θα γίνει. Ακόμα, μέσω αυτής της 

μεθόδου πετυχαίνεται μία άριστη κατανομή του προσωπικού μέσα στα διάφορα 

τμήματα μίας εταιρίας και θέτει την ποσοτική βάση για το σχεδιασμό, την εκτίμηση 

και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Παρόλα αυτά η μέθοδος αυτή είναι δύσκολο να εφαρμοστεί καθώς απαιτεί 

δύσκολη τεχνική προσέγγιση. Ακόμα, η μέθοδος αυτή αγνοεί την τρέχουσα αξία του 

μεγαλύτερου αριθμού του εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης καθώς το νέο 

προσωπικό που θα αντικαταστήσει το παλαιό δεν θα επιφέρει αξία κατά τη μέθοδο 

αυτή. Με άλλα λόγια η μέθοδος αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα θεμέλια της 

λογιστικής ανθρώπινου δυναμικού. 

 

 

                                                           
9 Hekimian, JS and Jones, CH 1967, 'Put People on Your Balance Sheet', Harvard Business Review, pp. 
105-113. 
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4.4 Μέθοδος της Κεφαλαιοποίησης των Μελλοντικών Μισθών  

 

 Η μέθοδος αυτή προτάθηκε από τον Hermanson (1964: Accounting for 

Human Assets)10. Η διαδικασία των σχετικών βημάτων που ακολουθούνται για τον 

υπολογισμό της οικονομικής αξίας του ανθρώπινου δυναμικού είναι η παρακάτω: 

 

1. Υπολογίζονται οι ετήσιοι μισθοί του προσωπικού για τα επόμενα πέντε 

χρόνια. 

2. Βρίσκεται η παρούσα αξία των ετήσιων μισθών που αναφέρθησαν, με την 

εφαρμογή ενός επιτοκίου ίσου προς τον συντελεστή αποδοτικότητας της 

οικονομίας μιας χώρας. 

3. Βρίσκεται ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας.  

4. Πολλαπλασιάζεται η συνολική παρούσα αξία των μελλοντικών αμοιβών 

προσωπικού επί τον αριθμοδείκτη αποδοτικότητας, οπότε λαμβάνεται η 

οικονομική αξία του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι το σημαντικότερο μειονέκτημα της 

μεθόδου αυτής είναι η έντονη υποκειμενικότητα στον προσδιορισμό του ύψους των 

μελλοντικών αμοιβών καθενός των απασχολουμένων, του συνολικού αριθμού τους 

καθώς και του χρόνου παραμονής τους στην εταιρία και συνεπώς της αυξομείωσης 

των ιδίων κεφαλαίων από το ανθρώπινο δυναμικό.  

 Ακόμα, η μέθοδος αυτή καθιστά την αμοιβή του προσωπικού προσδιοριστικό 

παράγοντα της οικονομικής αξίας του ατόμου. Επίσης, στον υπολογισμό του 

αριθμοδείκτη αποδοτικότητας λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής αποδοτικότητας 

ολόκληρης της οικονομίας. Τέλος, ο προσδιορισμός της χρονικής διάρκειας της ροής 

των μελλοντικών μισθών αποτελεί ένα ακόμα μειονέκτημα της μεθόδου. Τα 

προαναφερθέντα μειονεκτήματα περιορίζουν την δυνατότητα της μεθόδου για 

ικανοποιητική κατανομή των οικονομικών πόρων μέσα στην οικονομία. 

 

 

 

 

                                                           
10 Hermanson, RH 1964, 'Accounting for Human Assets',  Occasional Paper No 14, Michigan State 
University, East Lansing. 
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4.5 Μέθοδος της Οικονομικής Αξίας 

 

 Η μέθοδος αυτή θεωρείται ο ιδανικός τρόπος μέτρησης της αξίας του 

ανθρώπινου δυναμικού. Η οικονομική αξία του ανθρώπινου στοιχείου αποτελεί την 

παρούσα αξία των μελλοντικών κερδών τα οποία αποδίδονται στην αποδοτικότητα 

του ανθρώπινου κεφαλαίου μιας επιχείρησης. 

 Ο Hermanson (1964: Accounting for Human Assets) πρότεινε την μέθοδο της 

μη αγορασθείσας φήμης και πελατείας. Στη μέθοδο αυτή αρχικά υπολογίζονται τα 

κανονικά καθαρά κέρδη που έπρεπε να επιτευχθούν από την επιχείρηση. Στη 

συνέχεια πραγματοποιείται σύγκριση με τα πραγματικά καθαρά κέρδη χρήσης και 

υπολογίζονται οι θετικές και αρνητικές αποκλίσεις αντίστοιχα. Οι αποκλίσεις αυτές 

κεφαλαιοποιούνται και λαμβάνεται η θετική ή η αρνητική αξία του ανθρώπινου 

δυναμικού. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει με την σειρά της μια σειρά από 

μειονεκτήματα: 

 

1. Μη αναγνώριση διαφορών στο ύψος των κεφαλαίων των επιχειρήσεων, τον 

τόπο εγκατάστασης και των τυχών προνομίων τους, τα οποία επηρεάζουν σε 

κάποιο βαθμό τα κέρδη χρήσεως ανεξάρτητα από την ποιότητα του εργατικού 

δυναμικού. 

2. Αυθαίρετη λήψη του συντελεστή της οικονομίας. 

3. Δεν προσδίδεται αξία στα καθέκαστα άτομα αλλά αποτιμάται το ανθρώπινο 

δυναμικό ως όλον. Συνεπώς, δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί από τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων προς λήψη αποφάσεων που αφορούν στην πλέον 

αποτελεσματική ανάπτυξη και χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

τους. 

 

 Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι είναι απλή, εύχρηστη και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από εξωτερικούς αναλυτές, αν τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις 

μιας εξωτερικής ανάλυσης.  
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4.6 Μέθοδος του Likert ή Μέθοδος Μετρήσεως των Μεταβλητών Συμπεριφοράς 

 

 Ο Likert (1961, 1966)11 12 υποστήριξε ότι υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ 

αιτιωδών μεταβλητών, ενδιάμεσων μεταβλητών και τελικών μεταβλητών. Η μέθοδός 

του λοιπόν συνιστάται στων επί τη βάσει στατιστικών μεθόδων προσδιορισμού της 

υφιστάμενης αριθμητικής σχέσης μεταξύ των αναφερθεισών μεταβλητών. 

 Προκειμένου να εφαρμοστεί η παραπάνω μέθοδος από τις επιχειρήσεις 

απαιτείται η διάθεση σημαντικού χρόνου προς συγκέντρωση και επεξεργασία 

μεγάλου αριθμών στοιχείων όπως και λογιστές και γνώστες στατιστικών μεθόδων. Αν 

τελικά εφαρμοστεί το παραπάνω σύστημα μέτρησης τότε θα καταφέρει να προσδώσει 

αντικειμενική χρηματική αξία στους ανθρώπινους πόρους και θα ανοίξει νέες 

προοπτικές στη διοίκηση των επιχειρήσεων . 

 Οι Traylor και Bowers (βλέπε Caplan και Landekich- 6 σελίδα 49)13 έδειξαν 

την εγκυρότητα της μεθόδου που αναφέρουμε. Βέβαια υπάρχουν πολλοί επικριτές της 

μεθόδου του Likert στο σημείο ότι θεωρούν αδύνατο τον προσδιορισμό αριθμητικών 

σχέσεων μεταξύ παραγωγικότητας και αλλαγών της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

Ακόμα, οι Dermer και Siegel (1974)14 συμπεραίνουν ότι υπάρχουν άλλες εμπειρικές 

ενδείξεις οι οποίες δείχνουν ότι η σχέση μεταξύ παραχθέντος έργου και μεταβλητών 

συμπεριφοράς μπορεί να είναι κυκλική, μέτρια ή ακόμα αντίστροφη. Πρέπει να 

γίνουν αρκετές έρευνες προκειμένου να πούμε ότι η μέθοδος αυτή είναι πάγια 

εφαρμόσιμη. 

 

4.7 Μέθοδος του Flamholtz 

 

 Για την μέθοδο αυτή είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε την υποθετική αξία 

και την πραγματική αξία. Η βασικότερη υπόθεση στη μέθοδο αυτή είναι ότι το πόσο 

πολύτιμο είναι ένα άτομο σε μία επιχείρηση, είναι συνάρτηση των πνευματικών 

                                                           
11 Likert, R 1966, 'The Human Organization: Its Management and Value', New York: Mc Graw Hill. 
12 Likert, R 1961, 'New Patterns of Management', New York: Mc Graw Hill. 
13 Caplan, EH and Landekich, S 1974, 'Human Resource Accounting: Past, Present and Future, New 

York: National Association of Accountants. 

14 Dermer, J and Siegel, JP 1974, 'The Role of Behavioral Measures in Accounting for Human 

Recourses', The Accounting Review, pp. 88-97. 
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ικανοτήτων και ψυχικών χαρακτηριστικών του, της φύσεως του ''ρόλου" τον οποίο 

διαδραματίζει στην επιχείρηση και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του. 

 Αναφερόμενοι στην έννοια της υποθετικής αξίας, λέμε ότι προσδοκώμενη 

υποθετική αξία ενός ατόμου ορίζεται η παρούσα αξία των υπηρεσιών τις οποίες 

προσδοκάται ότι θα προσφέρει το άτομο αυτό στην επιχείρηση εφόσον παραμείνει σε 

αυτήν καθ' όλο το προσδοκώμενο διάστημα. Αν λάβουμε υπόψη την πιθανότητα να 

αποχωρήσει το άτομο αυτό από την επιχείρηση νωρίτερα του προσδοκώμενου χρόνου 

παραμονής τότε έχουμε την προσδοκώμενη πραγματική αξία του ατόμου. 

 Η διαφορά μεταξύ υποθετικής και πραγματικής αξίας του ατόμου είναι 

ανάλογη της διαφοράς μεταξύ ακαθάριστων απαιτήσεων από τους πελάτες και 

καθαρών απαιτήσεων, δηλαδή αυτών που προκύπτουν μετά την πρόβλεψη ζημιών 

από τις απαιτήσεις.  

 Ο υπολογισμός της υποθετικής και πραγματικής αξίας του ατόμου ακολουθεί 

τα εξής στάδια: 

 

1. Υπολογισμός του συνολικού χρόνου παραμονής του ατόμου στην επιχείρηση. 

2. Προσδιορισμός των διαφόρων θέσεων τις οποίες πιθανόν να καταλάβει ένα 

άτομο κατά το χρονικό διάστημα παραμονής του στην οικονομική μονάδα. 

3. Μέτρηση της αξίας των υπηρεσιών στις θέσεις αυτές για ένα έτος. 

4. Εκτίμηση της πιθανότητας του ατόμου να παραμείνει στις ίδιες θέσεις. 

5. Υπολογισμός της προσδοκώμενης υποθετικής αξίας του ατόμου. 

6. Υπολογισμός της προσδοκώμενης πραγματικής αξίας του ατόμου. 

 

 Προκειμένου να υπολογιστεί η παρούσα υποθετική και πραγματική αξία του 

ατόμου, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι η υιοθέτηση του επιτοκίου υπολογισμού της 

(Flamholtz και Lundy, 1975)15. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος αυτή παρέχει της εξής 

πληροφορίες: 

 

• Εκτίμηση του υπό της διοίκησης της επιχείρησης βαθμού ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

• Σχεδιασμός της σταδιοδρομίας του ατόμου. 

• Σχεδιασμός των αναγκών σε εργατικό δυναμικό. 

                                                           
15 Flamholtz, EC and Lundy, TS 1975, 'Human Resource Accounting for CPA Firms', CPA, pp. 45-51. 
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• Σχεδιασμός και εκτίμηση των προσδοκώμενων συνεισφορών των ατόμων από 

τις διάφορες θέσεις. 

 

 Από την άλλη πλευρά το βασικότερο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής 

αποτελεί η διάχυτη υποκειμενικότητά της σε όλα τα πεδία υπολογισμού. Ένα άλλο 

βασικό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι οι πιθανές δυσάρεστες ψυχολογικές 

επιπτώσεις επί των ατόμων, τις οποίες έχει η προσπάθεια απόδοσης οικονομικής 

αξίας στα καθέκαστα άτομα.  

 Παρόλα αυτά η μέθοδος αυτή μπορεί να προσφέρει πολλές σημαντικές 

υπηρεσίες κυρίως στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Εξάλλου αποτελεί 

αναμφισβήτητο γεγονός η αυξημένη προσπάθεια μέτρησης του παραγόμενου έργου 

των εργαζομένων και η θέσπιση προτύπων για έλεγχο της απόδοσης και μέτρησης 

των επιπτώσεων του τρόπου διοίκησης και οργανωτικής δομής της επιχειρήσεως επί 

της παραγωγικότητας των ατόμων. Ακόμα, η λογιστική στρέφει περισσότερο από 

ποτέ τα βλέμματα της στην εκτίμηση και καταγραφή των μελλοντικών 

δραστηριοτήτων (Μπαραλέξης (1995): Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού). 

 

Κεφάλαιο 5 – Σχεδιασμός και Εφαρμογή των Συστημάτων Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Αν προσπαθήσουμε να παραθέσουμε κάποιες εισαγωγικές πληροφορίες 

σχετικά με τα λογιστικά συστήματα ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να αναφέρουμε 

ότι κάθε επιχείρηση, από πλευράς τμημάτων της, έχει μια οργάνωση η οποία 

βασίζεται σε ορισμένους τομείς, όπως είναι ‘η λογιστική και η ελεγκτική’, ‘ ο 

φορολογικός σχεδιασμός’ και ‘ο διοικητικός έλεγχος’. Αυτοί οι τομείς αποτελούν 

συναρτήσεις οι οποίες έχουν ως επίκεντρο την παροχή υπηρεσιών στον πελάτη της 

επιχείρησης. Κάθε ένας από αυτούς τους τομείς κατευθύνεται από ειδικευμένους 

εργαζόμενους οι οποίοι παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες και έτσι στο σύνολο του 

διαμορφώνεται το κέρδος ως επίκεντρο του οργανισμού. Η πρόσληψη εργαζομένων 

και η εκπαίδευση τους αποτελεί ένα παράγοντα με στοιχεία την εσωτερική διοίκηση 

και επίκεντρο την παροχή υπηρεσιών. Κατ’ επέκταση μπορούμε να πούμε ότι οι 

περισσότεροι οργανισμοί εκτελούν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις και συναρτήσεις 

που αφορούν την στελέχωση και την εκπαίδευση του προσωπικού τους, σε ίδιο 
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βαθμό και επαρκώς, όσο και τις λειτουργίες που αφορούν την δημιουργία και 

ανάπτυξη του οργανισμού τους. 

 

5.1 Εισαγωγικά για τα Λογιστικά Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού 

  

 Παρατηρούμε ότι η διαφοροποίηση μεταξύ των οργανισμών οδηγεί και σε 

διαφορετικούς βαθμούς της λογιστικής ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού. Για 

παράδειγμα μια επιχείρηση μπορεί να απαιτεί μόνο τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά 

του ανθρώπινου δυναμικού της. Σε αυτήν την περίπτωση χαρακτηριστικά που 

αφορούν εξαιρετικές ικανότητες ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να ελκύουν κάποια 

άλλη επιχείρηση. Παρομοίως, η λογιστική ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού που 

είναι κατάλληλη για μια εταιρεία σε ένα επίπεδο μπορεί να είναι ανεπαρκής σε ένα 

άλλο επίπεδο της ίδιας της εταιρείας. 

 Όπως έχει παρατεθεί σε ορισμένα συγγράμματα της εισαγωγής σε λογιστικές 

έννοιες και σε θεματολογίες του ανθρώπινου δυναμικού, υπάρχουν διάφοροι τύποι 

λογιστικής ικανότητας ανθρώπινου δυναμικού. Στο παρών σύγγραμμα θα 

παραθέσουμε 5 διαφορετικούς τέτοιους τύπους τέτοιων συστημάτων λογιστικής 

ικανότητας. Οι διάφορες συνιστώσες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού 

αφορούν τον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού, την λήψη αποφάσεων, την 

ανάλυση έργου, κτλ. και από την άλλη αυτές οι συνιστώσες συνδέονται με τις 

συνιστώσες της λογιστικής ικανότητας ανθρώπινου δυναμικού, για κάθε διαφορετικό 

επίπεδο συστήματος. 

 Αν για παράδειγμα αναλογιστούμε μια επιχείρηση με ένα σύστημα τύπου Ι 

που αφορά την λογιστική ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, τότε υποθέτουμε ότι 

αυτή η επιχείρηση διαθέτει αυτά τα συστήματα στο προσωπικό της, τα οποία είναι 

προαπαιτούμενα για την εφαρμογή και εκτέλεση των χαρακτηριστικών της 

λογιστικής ανθρώπινου δυναμικού. Ένα λογιστικό σύστημα τύπου 1αποτελείται από 

ονομαστικού τύπου λογιστικές ικανότητες σε στοιχειώδη επίπεδο, όσον αφορά το 

ανθρώπινου δυναμικό της: αποτελείται από συστήματα προσωπικού τα οποία 

στοχεύουν στις ίδιες αυτές συνιστώσες των πιο εξεζητημένων λογιστικών 

συστημάτων ανθρώπινου δυναμικού αλλά όμως παρουσιάζουν έλλειψη από πλευράς 

ανώτερων ικανοτήτων. 

 Ακόμα, σε μια επιχείρηση με ένα σύστημα τύπου ΙΙ,  η συνιστώσα που αφορά 

τον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει εκτιμήσεις του κόστους της 
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πρόσληψης και της εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης. Τα κόστη του 

προσωπικού παρουσιάζουν ξεχωριστές εγγραφές και δεν παρουσιάζονται απλώς 

συγκεντρωμένα στα ‘γενικά και διοικητικά’ έξοδα. Η πολιτική λήψης αποφάσεων για 

την επιχείρηση αναφέρεται σε εκτιμήσεις και υπολογισμούς του κόστους και της 

αξίας. Για παράδειγμα, οι αποφάσεις που αφορούν την πολιτική πρόσληψης 

προσωπικού της επιχείρησης βασίζονται σε κριτήρια όπως είναι η αναμενόμενη αξία 

του ατόμου της επιχείρησης. Οι υπεύθυνοι της λήψης αποφάσεων της επιχείρησης 

έχουν περισσότερη επίγνωση των κοινών χαρακτηριστικών ανάμεσα σε ένα άτομο με 

υψηλό βαθμό αναμενόμενης υπό συνθήκη αξίας και ενός άλλου ατόμου με υψηλό 

βαθμό αναμενόμενης ρευστοποιήσιμης αξίας.  

 Σε έναν οργανισμό με λογιστικό σύστημα τύπου ΙΙ, η διοίκηση δεν βασίζεται 

μόνο στα αντίστοιχα ποσοστά που αφορούν τον κύκλο εργασιών: στηρίζεται επίσης 

σε δεδομένα που σχετίζονται με το κόστος του τζίρου της επιχείρησης. Κατ’ 

επέκταση οι πωλήσεις της επιχείρησης ως ποσοστό, εκφράζονται με την χρήση του 

παρονομαστή σε πιο ουσιώδης μορφή. Τα δεδομένα της επιχείρησης που αφορούν 

συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά και μοντέλα, όπως είναι για παράδειγμα τα 

επίπεδα ικανοποίησης και κίνητρου των εργαζομένων, αποτελούν διαθέσιμα 

δεδομένα για το κοινό και χρησιμοποιούνται ως ενδεικτικές μεταβλητές για να 

εκτιμούνται προβλέψεις που αφορούν πιθανές αλλαγές στις πωλήσεις της 

επιχείρησης. Σύμφωνα, με ένα σύστημα τύπου ΙΙ, οι εκτιμήσεις που αφορούν το 

ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης, βασίζονται σε κριτήρια της σχετικής αξίας, τα 

οποία περιλαμβάνονται σε εναλλαγές στην κατάταξη των μεθόδων (μέθοδος της 

στήλης totem). Όταν γίνεται σωστή εκτίμηση της αποδοτικότητας των διαδικασιών 

της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, τότε παρουσιάζονται με 

επαρκή τρόπο τα πραγματικά κόστη και συγκρίνονται με τα ιστορικά κόστη 

παρόμοιων δραστηριοτήτων.   

 Συνεχίζοντας εξετάζουμε ένα σύστημα τύπου ΙΙΙ για μια επιχείρηση και 

αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο λογιστικών δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης. Ο σχεδιασμός των 

δραστηριοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού εμπερικλείει τόσο τα κόστη 

αντικατάστασης όσο και τα πραγματικά κόστη της επιχείρησης. Η διαδικασία της 

λήψης αποφάσεων που αφορά τόσο την πολιτική της επιχείρησης, όσο και τον 

προϋπολογιστικό της έλεγχο, είναι υποκείμενη σε πιο συστηματική ανάλυση. Αυτό 

σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ένα επίσημο σύστημα σύμφωνα με 



55 

 

το οποίο εκτελεί προϋπολογιστικό έλεγχο για την πρόσληψη, την εκπαίδευση 

εργαζομένων της, κτλ. Κατ’ επέκταση οι ανάγκες του προσωπικού σχεδιάζονται ως 

επίσημο κομμάτι της συνολικής εταιρικής διακυβέρνησης και όχι εκ των υστέρων. Η 

πολιτική των εταιρικών αποφάσεων που περιλαμβάνει συγκρισιμότητα μεταξύ των 

συνιστωσών του ανθρώπινου δυναμικού υπόκειται επίσης σε διαδικασία ανάλυσης. 

Για παράδειγμα, η επιλογή της πρόσληψης ανάμεσα σε έμπειρους εργαζομένους 

έναντι στην πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού χωρίς εμπειρία υπόκειται σε 

ανάλυση συγκρισιμότητας.  

 Σε ένα σύστημα τύπου ΙΙΙ, το κόστος αντικατάστασης του τζίρου της 

επιχείρησης εκτιμάται, μετριέται και παρουσιάζεται σε σχετική αναφορά. Οι 

managers μπορεί να κληθούν να ερμηνεύσουν αυτές τις μεταβλητές ελέγχου και 

επίδρασης στις πωλήσεις της επιχείρησης. Η διαδικασία εκτίμησης του ανθρώπινου 

δυναμικού μιας εταιρείας σε ψυχομετρικές προβλέψεις των δυνατοτήτων ενός 

ατόμου, και η αξία του αξιολογούνται με μη νομισματικούς όρους και με την χρήση 

μεθόδων κλιμάκωσης διαστημάτων. Η αποδοτικότητα της συνολικής διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού βασίζεται στην σύγκριση των πραγματικών και 

προϋπολογιστικών εξόδων και στις αντίστοιχες επεξηγήσεις των απαιτούμενων προς 

μέτρηση μεταβλητών. 

 Περαιτέρω, σε έναν οργανισμό με σύστημα τύπου IV, η έννοια της 

ικανότητας και της δεξιότητας διέπεται από ένα εξειδικευμένο λογιστικό σύστημα 

ανθρώπινου δυναμικού. Σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις, ο σχεδιασμός των 

διαδικασιών του ανθρώπινου δυναμικού βασίζεται στα πρότυπα έξοδα προσωπικού. 

Στοχαστικά μοντέλα χρησιμοποιούνται για να προβλέψουν την κινητικότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού και να προσχεδιάσουν τις μελλοντικές ανάγκες του 

ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων γίνεται 

χρήση του υπολογιστή ώστε να γίνει εκτίμηση προσομοιώσεων για την σχεδίαση του 

συστήματος ανθρώπινου δυναμικού και οι παράμετροι των μοντέλων που 

χρησιμοποιούνται μεταβάλλονται ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αναλύσεις 

ευαισθησίας.  

 Κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι προϋπολογισμοί βασίζονται στα 

πρότυπα έξοδα. Μοντέλα βελτιστοποίησης χρησιμοποιούνται για πολιτικές λήψης 

αποφάσεων του προσωπικού: για παράδειγμα η εκχώρηση ανθρώπινου δυναμικού 

μπορεί να βασιστεί σε μοντέλα βελτιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση, τα θέματα που 

αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης αξιολογούνται όχι μόνο σε 
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επίπεδο ιστορικών τιμών των εξόδων και εξόδων αντικατάστασης, αλλά και σε 

επίπεδο κόστους ευκαιρίας των ανθρωπίνων πόρων. Η επιχείρηση πολλές φορές 

διαθέτει ένα σύστημα συνεχούς εξέλιξης της μέτρησης της παραγωγής του 

ανθρώπινου δυναμικού και ένα κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει 

τους managers, από πλευράς δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.  

 Η ίδια επιχείρηση πολλές φορές διαθέτει και ένα σύστημα ελέγχου του τζίρου 

της και χρησιμοποιεί εκτιμήσεις και μετρήσεις των αναμενόμενων εξόδων ευκαιρίας 

των πωλήσεων, ως βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τον έλεγχο των 

πωλήσεων της. Σύμφωνα με ένα σύστημα τύπου IV, η επιχείρηση υπολογίζει και 

δίνει την πρέπουσα σημασία στην αξία των εργαζομένων της επιχείρησης, όχι σε 

ατομικό, αλλά σε ομαδικό επίπεδο. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας της 

διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων της επιχείρησης εκτιμάται με το να συγκρίνουμε 

τα πραγματικά κόστη με τα πρότυπα και με το να χρησιμοποιούμε ένα επίσημο 

σύστημα αναφοράς και επεξήγησης των σχετικών μεταβλητών. 

 Τέλος, ένα σύστημα τύπου V, αναπαριστά τις λογιστικές ικανότητες και 

δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού σε συνολικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός του 

ανθρώπινου δυναμικού βασίζεται στην τιμολόγηση των ανταμοιβών και αποδόσεων 

με την χρήση στοχαστικών μοντέλων και σε προσομοιώσεις των επιδράσεων του 

συνολικού εταιρικού σχεδιασμού στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού που 

εκτελείται. Κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων, η επιχείρηση χρησιμοποιεί μια 

τυπική διαδικασία εκτίμησης του προϋπολογισμού του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ο 

δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων είναι το κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται 

από την επιχείρηση για να αξιολογήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στους 

ανθρώπινους πόρους, στο επίπεδο που χρησιμοποιούνται και για άλλους πόρους. 

Ακόμα, οι αποφάσεις που αφορούν την πολιτική του προσωπικού βασίζονται εξ 

ολοκλήρου σε υπολογισμούς του κόστους και αξίας: για παράδειγμα, η αποζημίωση 

βασίζεται στην αναμενόμενη αξία ενός ατόμου για την εταιρεία. Κατ’ επέκταση τα 

ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να ελέγχονται τόσο πριν όσο 

και μετά από το παραπάνω γεγονός των αποφάσεων της πολιτικής του προσωπικού.  

 Εκ των προτέρων, η μείωση των αναμενόμενων ανθρωπίνων πόρων εκτιμάται 

σε όρους αναμενόμενου υπό συνθήκης και πραγματοποιήσιμου κόστους 

αντικατάστασης. Τα συστήματα ελέγχου και προγραμματισμού του τζίρου της 

επιχείρησης θέτονται σε εκκίνηση και λειτουργία, όταν η εκτίμηση της αναμενόμενης 

μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού είναι αρκετά υψηλή. Ένας οργανισμός με 
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σύστημα τύπου V διαθέτει τέτοιο λογιστικό υπό-σύστημα ανθρώπινου δυναμικού, 

ώστε οι managers να ασχολούνται με το κόστος ευκαιρίας της ελεγχόμενης μείωσης 

του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Αυτοί οι managers αναμένονται να 

προστατεύσουν και να διαφυλάξουν το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, όπως 

επίσης και τους φυσικούς και χρηματοοικονομικούς πόρους και κεφάλαια, τα οποία η 

επιχείρηση έχει εμπιστευτεί την διαχείριση τους σε αυτούς. Η διαδικασία εκτίμησης 

των ανθρωπίνων πόρων περιλαμβάνει την μέτρηση της οικονομικής αξίας των 

ατομικών μονάδων της εταιρείας, όπως επίσης και του συνόλου των υλικών αγαθών, 

όπως είναι για παράδειγμα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας.  

 Τελικά, η αποτελεσματικότητα της συνάρτησης της διαχείρισης των 

ανθρωπίνων πόρων αξιολογείται όχι μόνο με το να συγκρίνουμε τα πραγματικά με τα 

πρότυπα έξοδα, αλλά επίσης με το να συγκρίνουμε και άλλες επιχειρησιακές μονάδες. 

Συνολικά, ένα σύστημα τύπου V αναπαριστά την μέγιστη λογιστική ικανότητα των 

ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης. 

 Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως μέχρι στιγμής παραθέσαμε τα 5 

συστήματα λογιστικής του ανθρώπινου δυναμικού τα οποία αφορούν διαφορετικά 

επίπεδα ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Τα συστήματα αυτά μπορούν να θεωρηθούν και 

ως στάδια ανάπτυξης και εξέλιξης της λογιστικής ικανότητας των ανθρωπίνων πόρων 

μια επιχείρησης. Μια εταιρεία δηλαδή μπορεί παροντικά να βρίσκεται στο πρώτο 

στάδιο της λογιστικής ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού της και να επιθυμεί 

τελικά να φτάσει το πέμπτο στάδιο. Βέβαια, το πιο λογικό είναι η επιχείρηση 

σταδιακά να προχωράει από το ένα στάδιο στο επόμενο έτσι ώστε να αυξάνει την 

εταιρική της ικανότητα και δεξιότητα. Εναλλακτικά, εάν οι συνθήκες είναι οι 

κατάλληλες μπορεί η επιχείρηση να σχεδιάσει απευθείας ένα σύστημα ικανότητας 

τύπου IV ή V. 

 

5.2 Παράγοντες που συντελούν στην επιλογή των Συστημάτων Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Σε αυτήν την ενότητα εξετάζουμε το επόμενο βασικό ζήτημα που πρέπει να 

αντιμετωπίσει ένας οργανισμός ώστε να σχεδιάσει επαρκώς το λογιστικό σύστημα 

του ανθρώπινου δυναμικού του. Ένα σημαντικό ερώτημα λοιπόν που πρέπει να 

απαντηθεί σε αυτήν την περίπτωση είναι το εξής: ‘Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες 
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που πρέπει η επιχείρηση να λάβει υπόψη της, ώστε να καθοριστεί επαρκώς ο βαθμός 

της απαιτούμενης λογιστικής ικανότητας των ανθρωπίνων πόρων της;’. 

 Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι υπάρχουν τέσσερις κύριοι 

παράγοντες οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν: 1) ο τύπος του οργανισμού, 2) το 

μέγεθος και η δομή του οργανισμού, 3) η ήδη υπάρχουσα λογιστική ικανότητα των 

ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας και 4) η διαθεσιμότητα των δεδομένων ώστε η 

επιχείρηση να αναπτύξει και να βελτιώσει την λογιστική των ανθρωπίνων πόρων της. 

Αλλά ας εξετάσουμε εκτενέστερα τους τέσσερις αυτούς παράγοντες. 

 Πρώτον, εξετάζουμε τον παράγοντα που αφορά τον τύπο της επιχείρησης και 

αναφέρουμε ότι οι μεταβλητές κλειδιά που επηρεάζουν αυτόν τον παράγοντα είναι ο 

βαθμός έντασης του ανθρώπινου κεφαλαίου, ο αριθμός του προσωπικού με υψηλή 

μόρφωση ή εκπαίδευση και ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται σε παρόμοιες 

θέσεις. 

 Όσον αφορά την μεταβλητή της έντασης μιας επιχείρησης, όσο μεγαλύτερη 

είναι αυτή, τόσο πιο μεγάλη είναι η ανάγκη για συστήματα λογιστικής ανθρώπινου 

δυναμικού. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι οποίες δίνουν σημασία 

στους ανθρώπους τους, είναι πιθανό να χρειάζονται περισσότερο ένα σύστημα 

λογιστικής ανθρωπίνων πόρων. Τέτοια παραδείγματα κλάδων επιχειρήσεων είναι ο 

τραπεζικός, οι συμβουλευτικές, οι διαφημιστικές, οι ασφαλιστικές, κτλ. Επιπλέον, 

ένα σύστημα λογιστικής ανθρώπινου δυναμικού είναι απαραίτητο όχι μόνο σε 

επιχειρήσεις που δίνουν ‘ένταση’ στο ανθρώπινο κεφάλαιο τους, αλλά και σε 

εταιρείες που έχουν ως στόχο την δημιουργία επενδύσεων στον τομέα του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 Άλλη μεταβλητή κλειδί που επηρεάζει τον τύπο του οργανισμού που 

εξετάζεται είναι η ύπαρξη πολύτιμου σε αξία προσωπικού υπό την έννοια της 

ομαδοποιημένης εργασίας και απασχόλησης (valuable human resources). 

Παραδείγματα ομαδοποιημένης εργασίας είναι οι πιλότοι, οι προϊστάμενοι δανείων, 

οι μηχανικοί έρευνας ή μια ομάδα διοίκησης/διαχείρισης. Κάθε μία από αυτές τις 

ομάδες αποτελείται από προσωπικό υψηλής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τυπικά 

αντιπροσωπεύει ένα είδος επένδυσης (άυλου περιουσιακού στοιχείου) της 

επιχείρησης. 

 Η τρίτη μεταβλητή κλειδί που επηρεάζει τον τύπο του οργανισμού είναι ο 

αριθμός των ατόμων που απασχολούνται σε παρόμοιες θέσεις. Σε έναν μεγάλο 

τραπεζικό όμιλο, για παράδειγμα, μπορεί να απασχολούνται πάνω από τρεις χιλιάδες 
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προϊστάμενοι δανείων, όπου ο καθένας από αυτούς ασχολείται πρακτικά με παρόμοια 

καθήκοντα εργασίας. Σε μια αεροναυπηγική εταιρεία, μπορεί να απασχολούνται 

χιλιάδες μηχανικοί σε θέσεις απασχόλησης με σχετική ομοιογένεια περιεχομένου 

εργασίας. Αυτός ο παράγοντας είναι αρκετά σημαντικός επειδή πρώτον ένα μεγάλο 

πλήθος εργαζομένων παρέχει αρκετά δεδομένα ως βάση για στατιστικές προβλέψεις 

και δεύτερον η συγκρισιμότητα μεταξύ των θέσεων εργασίας παρέχει 

συγκρισιμότητα για την απόδοση και τις δεξιότητες των εργαζομένων της 

επιχείρησης. 

 Δεύτερον, εξετάζεται ο παράγοντας της δημιουργίας συστήματος για τον 

έλεγχο της λογιστικής ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού που αφορά το μέγεθος 

και την δομή μιας επιχείρησης. 

 Το μέγεθος μιας επιχείρησης έχει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες επιρροές στον 

τύπο της απαιτούμενης λογιστικής ικανότητας των ανθρωπίνων πόρων. Όσο 

μικρότερο το μέγεθος του οργανισμού, τόσο περισσότερο η διοίκηση μπορεί να 

ελέγξει την αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Σε μια μικρή επιχείρηση για 

παράδειγμα μπορεί να μην υπάρξει η ανάγκη για λογιστικό σύστημα ανθρώπινο 

δυναμικού λόγω του ότι η διοίκηση έχει άμεση επαφή και γνώση των παραγωγικών 

διεργασιών και διαδικασιών. 

 Όσο μεγαλύτερη λοιπόν η επιχείρηση, τόσο πιο πιθανό να είναι 

αποκεντρωμένη και τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός της αποκέντρωσης της (όσον αφορά 

την διοίκηση της εταιρείας) και τόσο μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη για υιοθέτηση 

συστήματος λογιστικού ελέγχου του ανθρώπινου δυναμικού της. Σε 

αποκεντρωμένους οργανισμούς, οι εταιρικοί διοικητές δεν έχουν προσωπική γνώση 

και επαφή των εργασιακών σχέσεων και διεργασιών σε ατομικό επίπεδο. Άρα, η όλη 

διαδικασία επαφίεται σε επίσημα συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για 

την παροχή ελέγχου και γνώσης πάνω στις εργασιακές σχέσεις και στην 

αποδοτικότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ πιθανό να παραμεληθούν 

σημαντικές πτυχές της ανάπτυξης και δημιουργίας των ανθρωπίνων πόρων της 

εταιρείας, εκτός και αν αποδώσει τα δέοντα το αντίστοιχο χρηματοοικονομικό 

σύστημα λογιστικού ελέγχου του ανθρώπινου δυναμικού. Κατ’ επέκταση ένα 

σύστημα λογιστικής ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να σχεδιάζεται ως ένα υπό-

σύστημα του όλου συστήματος διοίκησης και πληροφόρησης. 

 Ακόμα, όσον αφορά την ήδη υπάρχουσα λογιστική ικανότητα των 

ανθρώπινων πόρων να αναφέρουμε ότι μια εταιρεία με ήδη υπάρχον σύστημα 
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προσωπικού θα έχει επιρροές στην απόφαση της ως προς το πιο σύστημα πρέπει να 

εφαρμόσει. Για παράδειγμα μια επιχείρηση με μη επαρκές λογιστικό σύστημα 

προσωπικού είναι σχεδόν απίθανο να μπορεί να αφομοιώσει και να υιοθετήσει ένα 

σύστημα τύπου Ι λογιστικής ικανότητας. Ενώ, ένας οργανισμός με ανθρώπινο 

δυναμικό του οποίου η πληροφόρηση και διοίκηση βασίζεται σε σύγχρονα και 

καταρτισμένα υπολογιστικά συστήματα, είναι στην άριστη θέση να δημιουργήσει ένα 

σύστημα λογιστικής ικανότητας τύπου V. 

 Τέλος, όσον αφορά τον παράγοντα της δυνητικής ικανότητας μια επιχείρηση 

να αναπτύξει σύστημα λογιστικής ανθρώπινου δυναμικού, μπορούμε να πούμε πως 

κάτι τέτοιο θα επηρέαζε σημαντικά τα επίπεδα ικανότητας και δεξιότητας των 

εργαζομένων της εταιρείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις όλα τα απαραίτητα δεδομένα 

είναι παροντικά διαθέσιμα ή εύκολα προσπελάσιμα για μια τέτοια απόφαση. Σε άλλες 

περιπτώσεις όμως κάποιες πτυχές των απαιτούμενων δεδομένων για μια τέτοια 

απόφαση είναι απλά μη προσπελάσιμες ή ανέφικτες. 

 Σε κάποιους οργανισμούς, κυρίως παροχής υπηρεσιών, η διάθεση δεδομένων 

όπως τα έξοδα του ανθρώπινου δυναμικού, ιστορικά δεδομένα της κινητικότητας των 

εργαζομένων, κοινωνικό-ψυχολογικές μετρήσεις, κτλ., είναι εύκολη και άφθονη. 

Αυτό συμβαίνει επειδή η παροχή υπηρεσιών μέσω των εργαζομένων της εταιρείας 

είναι το κύριο προϊόν της και η διάθεση αυτών των δεδομένων αποτελεί ρουτίνα της 

εταιρικές διαδικασίες. 

 Από την άλλη όμως σε άλλες επιχειρήσεις μερικά ή και όλα από αυτά τα 

δεδομένα δεν είναι απλά διαθέσιμα (μπορεί να περιλαμβάνονται εδώ και επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών). Σε αυτήν την περίπτωση το ενδεχόμενο δημιουργίας και 

ανάπτυξης λογιστικού συστήματος ανθρωπίνων πόρων, αφορά μια ενδιάμεση 

κατάσταση μεταξύ του συστήματος ΙΙΙ και του συστήματος ΙV. 

 

5.3 Στάδια Σχεδιασμού των Συστημάτων 

 

 Η τυπολογία των πέντε μεγάλων και γενικών ομάδων των συστημάτων 

λογιστικής ανθρώπινου δυναμικού έχει ως στόχο κυρίως την αναπαράσταση και την 

προσομοίωση των συστημάτων αυτών σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι 

είναι σχεδόν αδύνατον οι λογιστικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού ενός 

συγκεκριμένου οργανισμού να ταιριάζουν απόλυτα με κάποιο από τα συστήματα 

τύπου I, II, III, κτλ. Αντιθέτως, ένα λογιστικό σύστημα πρέπει να είναι 
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τροποποιημένο ακριβώς στις ανάγκες της εταιρείας. Σε αυτήν την ενότητα λοιπόν 

παρατίθενται τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής ενός λογιστικού συστήματος 

ανθρωπίνων πόρων. 

 Τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος είναι κοινά 

και παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά με την δημιουργία και ανάπτυξη 

οποιουδήποτε λογιστικού συστήματος ανθρώπινου δυναμικού, είτε είναι σύστημα 

τύπου I είτε είναι σύστημα τύπου V. Άρα, με λίγα λόγια, τα πέντε στάδια της 

δημιουργίας ενός τέτοιου συστήματος είναι τα εξής: 1) ο προσδιορισμός των 

λογιστικών στόχων ανθρώπινου δυναμικού, 2) η ανάπτυξη λογιστικών μετρήσεων 

ανθρωπίνων πόρων (ως σημείο αναφοράς), 3) η δημιουργία της αντίστοιχης βάσης 

δεδομένων για το σύστημα, 4) η εκτέλεση πιλοτικών ελέγχων για το σύστημα, με 

στόχο την αναθεώρηση του αν χρειαστεί και 5) η υιοθέτηση και εφαρμογή του 

συστήματος εντός του οργανισμού. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζουμε 

λεπτομερειακώς κάθε ένα από τα παραπάνω πέντε στάδια. 

 

Οι λογιστικοί στόχοι ανθρωπίνων πόρων 

 Το πρώτο βήμα στον σχεδιασμό ενός λογιστικού συστήματος ανθρωπίνων 

πόρων είναι ο προσδιορισμός των στόχων του συστήματος αυτού. Αν και πολλές 

φορές κάτι τέτοιο θεωρείται μια προφανής κίνηση, φαίνεται ότι από τις περισσότερες 

επιχειρήσεις παραμελείται ως βήμα σχεδιασμού του συστήματος. 

 Οι λογιστικοί στόχοι ενός συστήματος πρέπει να είναι η φυσική απόρροια των 

αναγκών της διοίκησης για το ζήτημα της πληροφόρησης των ανθρωπίνων πόρων. 

Υπάρχουν παραδείγματα επιχειρήσεων όπου το λογιστικό σύστημα του ανθρώπινου 

δυναμικού τους βάσισε τον σχεδιασμό του στις ανάγκες της λογιστικής 

πληροφόρησης. Κατ’ επέκταση πρώτα ξεκαθαρίζονται οι ανάγκες και απαιτήσεις της 

διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας, από πλευράς πληροφόρησης του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 Στην συνέχεια αναλύεται και ερευνάται η διαδικασία διοίκησης του 

ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, ώστε να καθοριστούν οι στόχοι αυτοί. Πρέπει 

να καθοριστούν οι βασικές συνιστώσες αυτών των διεργασιών, καθώς και να 

προσδιοριστούν οι απαιτούμενες πληροφορίες για τις συνιστώσες αυτές. Κατά την 

διάρκεια της ανάλυσης αυτής, κάθε μονάδα του οργανισμού, η οποία είναι υπεύθυνη 

για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, καθορίζει αυτές τις συνιστώσες 

και τις υποδεικνύει με στόχο την λήψη αποφάσεων. Οι ανάγκες για πληροφορία 
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πρέπει να αναλύονται σε σχέση με τις παροντικές ροές πληροφόρησης, ώστε νέες 

πληροφορίες να αναγεννηθούν. 

 Τέλος, να πούμε ότι οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι ένα λογιστικό σύστημα 

ανθρώπινου δυναμικού για έναν οργανισμό ως σύνολο, ή μπορεί να είναι ένα βασικό 

σύστημα που να αντιπροσωπεύει ένα κομμάτι του οργανισμού. Ακόμα, ο στόχος 

αυτός μπορεί να είναι η δημιουργία ενός συστήματος προσανατολισμένο στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων της επιχείρησης. Για παράδειγμα, επιχείρηση 

δημιούργησε σύστημα λογιστικής ανθρωπίνων πόρων, με στόχο τον βέλτιστο έλεγχο 

των πωλήσεων της. Άλλος στόχος μπορεί να είναι ένα μερικό σύστημα: για 

παράδειγμα, μπορεί μια επιχείρηση να δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχου του 

προϋπολογισμού της, τόσο για τα έξοδα προσωπικού, όσο και για τον καθορισμό των 

προτύπων εξόδων. Σε γενικές γραμμές οι στόχοι καθορίζονται από τις ανάγκες του 

οργανισμού και πρέπει να αποτυπώνονται ρητά και ξεκάθαρα. 

 

Οι λογιστικές μετρήσεις ανθρωπίνων πόρων 

 Το δεύτερο βήμα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος είναι 

η δημιουργία λογιστικών μετρήσεων του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, ως 

σημείο αναφοράς. Για αυτόν τον σκοπό, το πρώτο που πρέπει να καθοριστεί είναι τα 

επιθυμητά είδη των λογιστικών μετρήσεων των ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας που 

θα επιλεχθούν. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει είτε μία μονάδα 

μέτρησης, ή ένα σύνολο μονάδων λογιστικών μετρήσεων. Μπορεί να περιλαμβάνει 

νομισματικές ή μη νομισματικές μονάδες λογιστικής μέτρησης (ή και τα δύο) και 

μπορεί να περιλαμβάνει μονάδες μέτρησης που να αφορούν την αξία ή το κόστος, ως 

μονάδα μέτρησης. 

 Από την στιγμή που καθοριστούν οι μονάδες μέτρησης που θα 

χρησιμοποιηθούν, πρέπει να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους, διαδικασία 

η οποία τυπικά περιλαμβάνει περαιτέρω ερευνητικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι δεν 

ήταν εύλογο να βασίσει μια επιχείρηση το λογιστικό της σύστημα σε μη ελεγμένες 

μονάδες μέτρησης. Και τέλος, αν οι μονάδες λογιστικής μέτρησης επιδείξουν 

ικανοποιητικά αποτελέσματα στους ελέγχους εγκυρότητας και αξιοπιστίας, τότε 

μετατρέπονται σε επίσημες φόρμες έτοιμες προς χρήση εντός του λογιστικού 

συστήματος ανθρωπίνων πόρων της εταιρείας. 
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Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Το επόμενο βήμα στον σχεδιασμό ενός συστήματος λογιστικής ανθρώπινου 

δυναμικού είναι η δημιουργία της αντίστοιχης βάσης δεδομένων. Με άλλα λόγια μια 

βάση δεδομένων είναι απλά μια πηγή συντελεστών παραγωγικότητας που 

απαιτούνται για την λογιστική ανθρωπίνων πόρων και περιλαμβάνει δεδομένα για τα 

έξοδα της επιχείρησης, χρονολογικές τιμές και γεγονότα, ψυχομετρικούς ελέγχους, 

κτλ. 

 Ένα βασικό πρόβλημα στην δημιουργία μιας βάσης δεδομένων είναι η ανάγκη 

της αναδόμησης των λογιστικών λογαριασμών της εταιρείας. Για παράδειγμα, τα 

λογιστικά συστήματα αρκετών οργανισμών δεν κατηγοριοποιούν τα έξοδα 

προσωπικού σε ξεχωριστούς λογαριασμούς. Σε γενικές γραμμές πολλές φορές η 

κατηγοριοποίηση των εξόδων προσωπικού μπορεί να γίνεται κάτω από την λογιστική 

ονομασία του λογαριασμού ‘διοικητικά έξοδα’. Οι λογαριασμοί πρέπει να 

οργανώνονται σε σχέση με τα επίπεδα υπευθυνότητας. Για παράδειγμα, μπορεί σε μια 

εταιρεία να υπάρχουν τρία διαφορετικά κέντρα υπευθυνότητας για μια παρόμοια 

διεργασία: το κέντρο πρόσληψης, το κέντρο εκπαίδευσης και το κέντρο εργασιακών 

σχέσεων. Κατ’ επέκταση ο σχετικός πίνακας των λογιστικών λογαριασμών σε αυτήν 

την περίπτωση πρέπει να περιλαμβάνει μια περίληψη των λογαριασμών για κάθε 

κέντρο υπευθυνότητας καθώς και υποκατηγορίες λογαριασμών με στόχο την παροχή 

επαρκής πληροφόρησης των εξόδων κάθε κέντρου. 

 Επιπροσθέτως, να αναφέρουμε ότι για να αναδομηθεί ένας πίνακας 

λογιστικών λογαριασμών, πρέπει να τροποποιηθούν και άλλες πτυχές και στοιχεία 

των συστημάτων πληροφόρησης της επιχείρησης. Η έννοια της πληροφορίας πρέπει 

να προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συλλέγονται διάφορες μορφές μη 

χρηματοοικονομικών δεδομένων που είναι όμως απαραίτητα για την λογιστική 

ανθρώπινου δυναμικού. Για παράδειγμα, η διαχείριση των ερευνών για την στάση 

των εργαζομένων μπορεί να γίνει μια τυπική ρουτίνα συλλογής δεδομένων. 

Παρομοίως, η διαδικασία σχεδιασμού του ανθρώπινου δυναμικού θα μπορούσε να 

παράγει πιθανολογικές εκτιμήσεις της κινητικότητας των εργαζομένων, κάτι το οποίο 

είναι απαραίτητο για την μέτρηση της λογιστικής αξίας των ανθρωπίνων πόρων. 

Αυτού του είδους τα δεδομένα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός 

επίσημου συστήματος διοίκησης και διαχείρισης πληροφόρησης.   
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Πιλοτικού Έλεγχοι και δυνητική Αναθεώρηση του Συστήματος Λ.Α.Δ. 

 Από την στιγμή λοιπόν που έχουν καθοριστεί οι βασικοί στόχοι του 

συστήματος, έχουν δημιουργηθεί οι μετρικές μονάδες ελέγχου του συστήματος και η 

αντίστοιχη βάση δεδομένων που θα καταγράφει τα αποτελέσματα. Το επόμενο βήμα 

είναι η εκτέλεση των πιλοτικών ελέγχων για το κατά πόσον ένα τέτοιο σύστημα είναι 

επαρκές και αξιόπιστο. Ο στόχος των πιλοτικών ελέγχων αυτών είναι ο 

πειραματισμός και η αποσφαλμάτωση του συστήματος ώστε να γίνει τμήμα του 

οργανισμού. 

 Η τοποθεσία αυτής της πιλοτικής έρευνας πρέπει να επιλεχθεί με πολύ 

προσεκτικό τρόπο. Μια τέτοια έρευνα αποτελεί μια υποσχόμενη επένδυση για την 

εταιρεία και θα αποτελούσε εφικτή λύση για την λειτουργικότητα του συστήματος. Η 

τοποθεσία της έρευνας θα πρέπει επίσης να είναι ελεγχόμενη, το οποίο σημαίνει ότι 

θα πρέπει να αναμένεται ένας μικρός αριθμός από εξωτερικά προβλήματα στο 

σύστημα, τα οποία θα αποτελούσαν ‘θόρυβο’ στον πιλοτικό έλεγχο και πιθανώς να 

επηρέαζαν τα αποτελέσματα. Είναι πρακτικά απαραίτητο να συμπεριληφθεί η 

συνεργασία της διοίκησης στον πιλοτικό έλεγχο από πλευράς τοποθεσίας, το οποίο 

σημαίνει ότι η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να καταλάβει και ίσως να συμμετέχει 

στον σχεδιασμό του συστήματος λογιστικής ικανότητας του ανθρώπινου δυναμικού 

της επιχείρησης. 

 Από την στιγμή λοιπόν που το ίδιο το σύστημα έχει εφαρμοστεί ως πιλοτικό 

πρόγραμμα, ο ίδιος ο σχεδιαστής μπορεί να λάβει την αντίστοιχη ανατροφοδότηση 

της πληροφορίας από τα αποτελέσματα και την αποδοτικότητα της προσομοίωσης 

αυτής του συστήματος. Έτσι μπορούν να εντοπιστούν οι αδυναμίες του συστήματος 

και κυρίως η εμφάνιση ακούσιων δυσλειτουργικών συμπεριφορών 

(αντιπαραγωγικές). Τέλος, με αυτόν τον τρόπο το ίδιο το σύστημα μπορεί να 

αναλυθεί για την χρησιμότητα του, την αποδοτικότητα του, το κόστος του, κτλ. και 

να τροποποιηθεί αναλόγως αν θεωρηθεί απαραίτητο. 

 

Εφαρμογή του Συστήματος Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Το τελικό βήμα περιλαμβάνει την πραγματική εφαρμογή του συστήματος 

στην επιχείρηση. Σε αυτό το στάδιο οι παραγωγικοί συντελεστές και τα αντίστοιχα 

προϊόντα της επιχείρησης πρέπει να μετρηθούν υπό κανονικές συνθήκες και θα 

πρέπει να δοθούν οι σχετικές διοικητικές κατευθύνσεις για την βελτιστοποίηση του 

συστήματος. Μια διαδικασία κλειδί σε αυτό το στάδιο είναι ο προσανατολισμός του 
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προσωπικού της εταιρείας στα δεδομένα του νέου συστήματος. Αυτό περιλαμβάνει 

τους στόχους, την χρηστικότητα και τις μεθόδους του συστήματος αυτού, καθώς και 

την σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού για την καλύτερη εφαρμογή 

τους. 

 Αν αναλογιστούμε ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν τα σύνολο των βημάτων 

και των διαδικασιών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, εφαρμογή και ολοκλήρωση 

ενός λογιστικού συστήματος ανθρώπινου δυναμικού, τότε πρέπει να συλλογιστούμε 

και έναν άλλον πολύ σημαντικό παράγοντα. Με την πάροδο του χρόνου, το ίδιο το 

σύστημα μπορεί να παρουσιάσει την ανάγκη της τροποποίησης, είτε λόγω των 

παρατηρούμενων περιορισμών κατά τον σχεδιασμό του, είτε λόγω των αλλαγών στην 

διοικητικές ανάγκες και απαιτήσεις του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης από 

πλευράς λογιστικής. Οι απαιτούμενες αυτές τροποποιήσεις μπορεί να είναι 

προσαρμογές στο ίδιο το σύστημα ή μία συνολική ανακύκλωση της διαδικασίας του 

σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος εξ αρχής. 

 

Κεφάλαιο 6 – Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού: Εξωτερικοί Χρήστες 

 

 Αν και ο βασικός στόχος της λογιστικής του ανθρώπινου δυναμικού είναι 

κυρίως να προορίζεται για διοικητικούς σκοπούς, παρέχει επίσης χρήσιμες 

πληροφορίες για επενδυτές και άλλους εξωτερικούς χρήστες της λογιστικής 

πληροφόρησης. Στην επόμενη ενότητα εξετάζεται ο ρόλος της λογιστικής 

ανθρώπινου δυναμικού ως ένα εργαλείο για χρήστες εταιρικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. 

 

6.1 Η χρήση της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού από τους Επενδυτές 

 

 Σε αρκετές έρευνες έχει παρατεθεί η ανάγκη των επενδυτών για πληροφόρηση 

σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους ενός οργανισμού, αλλά παράλληλα και τα 

ελαττώματα που αφορούν τις συμβατικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες 

δεν περιλαμβάνουν σχετικούς λογαριασμούς που να αναφέρονται στην έννοια του 

ανθρωπίνου κεφαλαίου. Παρατηρήθηκε ότι η πρακτικής της λογιστικής για 

επενδύσεις του ανθρώπινου δυναμικού ως έξοδα παρά ως κεφάλαια, είχε ως 

αποτέλεσμα παραποιημένα αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμούς. Οι συμβατικής 
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μορφής πρακτικές λογιστικής για το ανθρώπινο κεφάλαιο οδηγούσαν σε ένα 

σημαντικό πρόβλημα στην λήψη επενδυτικών αποφάσεων: παραποιημένες μετρήσεις 

του καθαρού εισοδήματος και του συνόλου του ενεργητικού και αυτό με την σειρά 

του σε παραποιημένες μετρήσεις του δείκτη καθαρού κέρδους (returns on 

investments), μεταβλητή η οποία είναι ζωτικής σημασίας στις επενδυτικές αποφάσεις. 

 Οι επενδυτές αδημονούσαν ώστε να πληροφορηθούν περαιτέρω για την 

πιθανότητα αν αυτή η τρέχουσα λογιστική σύμβαση θα μπορούσε να κινητοποιήσει 

την διοίκηση ώστε να μην αμελεί τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα έξοδα τα οποία γίνονται για επενδυτικούς σκοπούς 

με στόχο την δημιουργία ανθρωπίνου κεφαλαίου, λογαριάζονται ως ‘έξοδα’ της 

χρονιάς και η διοίκηση με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ενισχύσει τα 

αναφερόμενα τρέχων κέρδη, απλά με το να αποφύγει ή να καθυστερεί τέτοιες 

επενδύσεις. 

 Δεδομένης λοιπόν της σημαντικότητας αυτών των προβλημάτων στους 

παροντικούς και σε δυνητικούς επενδυτές, θα προσπαθήσουμε σε αυτήν την ενότητα 

να απαντήσουμε σε κάποια βασικά ερωτήματα που αφορούν την λογιστική του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, από πλευράς εταιρικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης: 

1) Μπορούν να θεωρηθούν οι άνθρωποι κεφάλαια; 2) Πώς θα μπορούσαν οι 

επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο να παρουσιαστούν στις εταιρικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις; 3) Ποια είναι τα πιθανά αναδυόμενα προβλήματα 

από την χρήση των αναφορών του ανθρώπινου δυναμικού στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις; 

 Το πιο θεμελιώδες ζήτημα που αφορά την λογιστική ανθρώπινου δυναμικού 

στην εταιρική διακυβέρνηση είναι το ερώτημα του κατά πόσον οι άνθρωποι 

αποτελούν κεφάλαιο. Αν διατυπώσουμε διαφορετικά αυτό το ζήτημα θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι το δίλλημα που προκύπτει είναι το κατά πόσον θα έπρεπε οι άνθρωποι 

να παρουσιάζονται ως ενεργητικό στοιχείο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Τέτοιου είδους ερωτήσεις έχουν διατυπωθεί κυρίως από τους κριτικούς της ιδέας της 

ύπαρξης της λογιστικής του ανθρώπινου κεφαλαίου στις λογιστικές καταστάσεις. 

 Το βασικό ζητούμενο δεν είναι κατά πόσον οι άνθρωποι με την ευρεία έννοια 

θα έπρεπε να θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία στις λογιστικές καταστάσεις. Οι 

άνθρωποι δεν είναι κεφάλαια: οι υπηρεσίες που οι άνθρωποι προβλέπεται να 

παρέχουν σε έναν οργανισμό περιέχουν την έννοια κεφάλαιο. Αν λογαριάζει κάποιος 

τους ανθρώπους ως κεφάλαιο, τότε συγχέει την έννοια του κεφαλαίου με τις 
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αναμενόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες του ιδίου του κεφαλαίου αυτού. Το βασικό 

θέμα είναι το εξής: Θα έπρεπε οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό να θεωρούνται 

περιουσιακό στοιχείο; 

 Τα βασικά κριτήρια που συνθέτουν την έννοια του περιουσιακού στοιχείου 

είναι το εξής: 1) θα πρέπει να μπορεί να παρέχει δυνητικά μελλοντικές παρεχόμενες 

υπηρεσίες, 2) θα πρέπει να μπορεί να μετρηθεί και να καταγραφεί με νομισματικούς 

όρους και 3) θα πρέπει να είναι υποκείμενο στην έννοια της ιδιοκτησίας ή του 

ελέγχου της λογιστικής οντότητας. Το πρωτεύον κριτήριο από τα παραπάνω είναι οι 

μελλοντικές δυνητικές παρεχόμενες υπηρεσίες: αυτό σημαίνει ότι αν ένα 

αντικείμενο/προϊόν δεν είναι σε θέση να προσφέρει μελλοντικές υπηρεσίες, τότε δεν 

μπορεί να θεωρηθεί περιουσιακό στοιχείο. 

 

6.2 Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Ρόλος της στις Διοικητικές 

Αναφορές Και Λήψεις Αποφάσεων 

 

 Επιπλέον εκτός από την εξωτερική οικονομική πληροφόρηση, η Λογιστική 

Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να είναι χρήσιμη ως εργαλείο διοίκησης για την 

ενίσχυση στη λήψη διοικητικών αποφάσεων που θα ωφελήσουν μακροπρόθεσμα τους 

στρατηγικούς στόχους και την κερδοφορία της εταιρείας. Σε αντίθεση µε τις  

εξωτερικές αναφορές, οι διοικητικές δεν απαιτούν την εφαρμογή αυστηρού συνόλου 

των GAAP σε συγκεκριμένες οικολογικές καταστάσεις για να είναι σε αποδεκτή 

μορφή για το κοινό (Bullen, M. (2007): Distance Education Past, Present and Future). 

Ωστόσο, ακόμη και αν το ανθρώπινο ενεργητικό δεν απεικονίζεται στις 

δημοσιευμένες οικολογικές καταστάσεις, η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού 

μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εσωτερική διοικητική λήψη 

αποφάσεων και η μέτρηση της λογιστικής ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να δείξει ότι οι επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους μιας εταιρείας 

μπορούν να οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμο κέρδος για την εταιρεία (Bullen, M. 

(2007): Distance Education Past, Present and Future). 

 Όταν οι managers περάσουν από τη διαδικασία της μέτρησης της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού μπορούν να υπολογίζουν το ανθρώπινο δυναμικό ως 

περιουσιακό στοιχείο παγίου κεφαλαίου και είναι πιο πιθανό να πάρουν αποφάσεις  

αντιμετωπίζοντας τους εργαζόμενους της εταιρείας ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις 

της. Ο Flamholtz, E. G. (1979: Toward a Psycho-Technical Systems Paradigm of 
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Organizational Measurement) περιγράφει το παράδειγμα της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού από την άποψη των «ψυχο-τεχνικών συστημάτων» (PTS) προσεγγίζοντας 

την οργανωσιακή μέτρηση. Σύμφωνα, µε την προσέγγιση PTS, οι δύο λειτουργίες της 

μέτρησης είναι οι εξής: 

 Λειτουργίες διαδικασίας που αφορούν την διαδικασία της μέτρησης και 

αριθμητικές πληροφορίες από τους αριθμούς τους. Ενώ, ένας ρόλος του H.R.A. είναι 

η παροχή αριθμητικών μέτρων, ένας άλλος πιο σημαντικός ρόλος είναι η ίδια η 

διαδικασία της μέτρησης της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία ως διττή 

λειτουργία προσπαθεί να αυξήσει την αναγνώριση ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι 

υψίστης σημασίας για την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα και 

την ανάπτυξη του οργανισμού. Όταν οι managers περάσουν από τη διαδικασία της 

μέτρησης του ανθρώπινου δυναμικού, είναι πιο πιθανό να επικεντρωθούν στην 

ανθρώπινη πλευρά του οργανισμού και είναι πιο πιθανό να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

του ανθρώπινου δυναμικού ως πολύτιμου οργανωτικού πόρου ο οποίος θα πρέπει να 

διοικηθεί ως τέτοιος (Bullen, M. (2007): Distance Education Past, Present and 

Future). 

 Για παράδειγμα, σε µια πιθανή απόφαση απόλυσης, µε τη χρήση της 

μέτρησης της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού εκτός από τα παραδοσιακά μέτρα 

µόνο της λογιστικής, η διοίκηση είναι πιο πιθανό να δει το κρυφό κόστος του 

ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο  

ανθρώπινο ενεργητικό. Αυτό συμβαίνει επειδή η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού 

παρακολουθεί το ανθρώπινο δυναμικό ως περιουσιακό στοιχείο ή ως επένδυση, η  

οποία όμως πρέπει να διατηρηθεί για μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα. Απολύσεις 

μπορούν να επηρεάσουν τα μελλοντικά μακροπρόθεσμα κέρδη από τις  απώλειες 

παραγωγικότητας, το κόστος των επαναπροσλήψεων και την επανεκπαίδευση όταν 

παρέχεται από την επιχείρηση, καθώς και το κόστος του  χαμηλότερου ηθικού του 

υφιστάμενου εργατικού δυναμικού. Αν η διοίκηση ποσοτικοποιήσει τα πραγματικά 

έξοδα απολύσεων τότε ίσως μπορεί να ισχυριστεί ότι οι απολύσεις δεν είναι ο 

ενδεδειγμένος τρόπος για την μείωση του κόστους και την ενίσχυση των 

βραχυπρόθεσμων κερδών εις βάρος της μακροχρόνιας παραγωγικότητας και κερδών. 

 Οι Flamholtz, E.G., Bullen, M.L. και Hua, W. (2003: Measuring the ROI of 

management d evelopment: An application of the stochastic rewards valuation model) 

χρησιμοποίησαν την μέθοδο της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού ως της 

αναμενόμενης ρευστοποιήσιμης αξίας και διαπίστωσαν ότι η συμμετοχή των 
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εργαζομένων σε  ένα  πρόγραμμα  ανάπτυξης  της  διαχείρισης  αύξησε  την  αξία  

των  ατόμων  για  την επιχείρηση.  Επιπλέον,  σημειώνουν  οι   συγγραφείς   στην  

έρευνα  τους  ότι  η  Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού αναβαθμίζει την διοίκηση σε 

ανώτερο επίπεδο μαζί µε ένα εναλλακτικό λογιστικό σύστημα για τη μέτρηση του 

κόστους και της αξίας των εργαζομένων μέσα σε έναν οργανισμό. Έτσι, η Λογιστική 

Ανθρώπινου Δυναμικού εκπροσωπεί έναν τρόπο παρακολούθησης των αποφάσεων 

για το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς επίσης αποτελεί µια δέσμη μέτρων για  την 

ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων τις διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων σύμφωνα 

µε το κόστος και την αξία των ανθρώπων ως ενεργητικό ενός οργανισμού. 

 Οι Davidove, E. A. και Schroeder, P. A. (1992: Demonstrating ROI of 

training) δείχνουν ότι πάρα πολύ ηγέτες επιχειρήσεων δεν έχουν γενικά καταλήξει σε 

έναν ορισμό ή µια λογιστική διαδικασία για την επαγγελματική εκπαίδευση και 

σημειώνουν ότι ένα χαμηλότερο επίπεδο επενδύσεων για επαγγελματική εκπαίδευση 

δεν είναι αυτομάτως καλύτερο για  µια συνολική απόδοση της επένδυσης. Οι 

συγγραφείς προτείνουν ότι αν και πολλοί ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου 

θεωρούν την κατάρτιση ως γενικό έξοδο, πλήρεις αξιολογήσεις του ROI στον τομέα 

της εκπαίδευσης μπορούν να πείσουν τις  επιχειρήσεις να την δουν ως συνεργάτη για 

τη δημιουργία περιουσιακών στοιχείων ζωτικής σημασίας για την οργανωτική 

επιτυχία. 

 Άλλοι συγγραφείς έχουν εκφράσει παρόμοιες απόψεις αναφερόμενοι στα 

οφέλη από την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού  και  την  διαδικασία  μέτρησης  

του  ανθρώπινου  δυναμικού. Για  παράδειγμα  οι Johanson, U.L.F. και Mabon, H. 

(1998: The Personnel Economics Institute After Ten Years: What Has Been Achieved 

and Where Are We Going?) δείχνουν  ότι  εκφράζοντας  τους  ανθρώπινους  πόρους  

σε οικονομικούς όρους ή και σε όρους κόστους-ωφέλειας αποτελεί πιο 

αποτελεσματική προσέγγιση, από τη χρήση απλών  λογιστικών πληροφοριών ή 

δεδομένων. Επειδή, η κλασική λειτουργία της λογιστικής είναι ο προσδιορισμός της 

αξίας της οικονομικής δραστηριότητας, εκτελώντας ανάλυση µε σκληρούς αριθμούς, 

όπως αναλύσεις κόστους-οφέλους µας βοηθά να καθορίσουμε πώς οι πόροι πρέπει να 

χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπινους πόρους για τις διάφορες παρεμβάσεις. Οι 

Toulson, P. K. και Dewe, P. (2006: HR Accounting as a measurement tool) 

διεξήγαγαν µια μελέτη χρησιμοποιώντας την ανάλυση στοιχείων και βρήκαν δύο 

λόγους για τους οποίους η μέτρηση των ανθρώπινων πόρων είναι σημαντική. Ο  

πρώτος είναι ότι η μέτρηση αντανακλά τη στρατηγική και την ανταγωνιστική 
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σημασία των ανθρώπινων πόρων και ο δεύτερος δείχνει ότι για να κερδίσει την 

αξιοπιστία, το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να  εκφράζεται σε οικονομικούς όρους.  

 Οι McKenzie, J.L. και Melling, G.L. (2001: Skills-based human capital 

budgeting: A  strategic initiative, not a financial exercise) δείχνουν ότι, αν 

εφαρμοστεί σωστά ο σχεδιασμός ανθρώπινου κεφαλαίου και η διαδικασία 

κατάρτισης του προϋπολογισμού, τότε αυτά μαζί θα αποτελέσουν βασική κινητήρια 

δύναμη της διοικητικής στρατηγικής διασφαλίζοντας τους καλύτερους πόρους που 

κινητοποιούνται για κάθε εσωτερική διαδικασία. Επίσης, δείχνουν ότι πολύ συχνά οι 

επιχειρήσεις αρχικά αφοσιώνονται εξ’ ολοκλήρου στην εκπλήρωση του 

χρηματοοικονομικού προϋπολογισμού χωρίς να εξετάσουν την επίδραση της μείωσης 

του κόστους που θα έχει πάνω στην στρατηγική τους και σημειώνουν ότι οι  

οικονομικοί δείκτες είναι δείκτες υποδεέστεροι φανερώνοντας το που µια  επιχείρηση 

ήταν και δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τους ηγετικούς δείκτες,  όπου 

αντικατοπτρίζουν το που µια εταιρεία πρόκειται να πάει στο μέλλον. Πέραν του 

management οι ηγεσίες θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στους ηγετικούς 

δείκτες που οδηγούν σε επιτυχημένες οικονομικές πρακτικές και αυτό µέσω της  

κατάρτισης προϋπολογισμού δεξιοτήτων, βάση του οποίου κάθε πλάνη που μπορεί να 

δημιουργηθεί από την μονομερή εστίαση σε χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να 

αποφευχθεί. 

 Ο Moore, R. (2007: Measuring how ‘human capital’ appreciates in value over 

time) πρότεινε ότι η αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου θα πρέπει να λαμβάνεται 

περισσότερο υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την απόκτηση και τη 

διάθεση του εργατικού δυναμικού και σημειώνει ότι οι λογιστικές πρακτικές  που 

εφαρμόζονται σήμερα από τις εταιρείες μπορεί να έχουν µια αδικαιολόγητη επιρροή 

στην καθοδήγηση στρατηγικών αποφάσεων των εταιρειών. Ο Moore επισημαίνει ότι 

υπάρχουν παραλληλισμοί ανάμεσα στη  διαδικασία της απόκτησης ενός υπαλλήλου 

(ενός ανθρώπινου κεφαλαίου) και της απόκτησης ενός πάγιου   στοιχείου 

ενεργητικού. Ωστόσο, ενώ  οι περισσότερες εταιρείες αναγνωρίζουν τη συνεισφορά 

των εργαζομένων τους, δεν σκέφτονται την απόκτηση ή διάθεση περιουσιακών 

στοιχείων του ανθρώπινου  κεφαλαίου µε τον ίδιο τρόπο ή µε το ίδιο ή στοχαστικό 

προγραμματισμό στρατηγικής σκέψης, όπως κάνουν για την ακίνητη περιουσία. 
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6.3 Θετικές Επιπτώσεις  

 

 Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού είναι χρήσιμη στους εξωτερικούς 

χρήστες, όπως αποδείχτηκε από τις εργαστηριακές μελέτες των Elias (1972)16 και 

Herdrics (1976)17. Συνεπώς η εμφάνιση της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στις 

δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα βοηθήσει τη συγκρισιμότητα 

των επιχειρήσεων και τελικά θα συμβάλλει στη ορθολογική κατανομή των 

χρηματικών πόρων (επενδύσεων) εντός της οικονομίας. Δηλαδή, θα γίνονται 

επενδύσεις σε εκείνες τις οικονομικές μονάδες, οι οποίες επιτυγχάνουν υψηλά κέρδη, 

λόγω ορθής χρησιμοποίησης του μόνου ενεργού παράγοντα, του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 Ακόμα, μέσω της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού πετυχαίνεται 

σμίκρυνση της ανισοκατανομής του προσωπικού εισοδήματος. Το γεγονός αυτό 

πετυχαίνεται λόγω της επένδυσης, εκ μέρους των επιχειρήσεων, σε ανθρώπινους 

πόρους, παρά σε φυσικούς, οπότε θα έχουμε μειούμενο εισόδημα από κεφάλαιο και 

αυξανόμενο εισόδημα από προσωπική εργασία. 

 Επίσης η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

όργανο ελέγχου και λήψης αποφάσεων. Παρόλα αυτά παρατηρείται μυστικότητα στη 

προσπάθεια εφαρμογής της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού (Mills, 1975)18 και 

συνεπώς δεν έχουν γίνει γνωστά πολλά αποτελέσματα από σχετικές έρευνες. 

 Συνοψίζοντας και γενικεύοντας τις θετικές επιπτώσεις της επένδυσης σε 

ανθρώπινο δυναμικό για μία επιχείρηση (Barry, 1973)19 παρατηρείται ότι: 

 

1. Η θεώρηση του ανθρώπινου παράγοντα ως οικονομικού πόρου επηρεάζει τη 

συμπεριφορά της διοίκησης η οποία δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

σημασία και τις επιπτώσεις του ανθρώπινου δυναμικού. 

                                                           
16 Elias, N 1972 'The Effects of Human Asset Statements on the Investment Decision: An Experiment', 

Supplement, Journal of Accounting Research, pp. 215-240. 
17 Herdricks, JA 1976, 'The Impact of Human Resource Accounting Information on Stock Investment 

Decisions: An Empirical Study, The Accounting Review, pp. 292-305. 
18 Mills, T 1975, 'Human Recourses- Why the New Concern?' Harvard Business Review, pp. 120-134. 
19

 Barry, RG Co 1973, 'Human Resources Information Tools: Barry Corporation, RG Barry Co, 

Columbus, Ohio. 
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2. Αυξάνεται η προσοχή προς τα πραγματικά κόστη επιλογή, πρόσληψης, 

εκπαίδευσης κτλ. και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην σημασία αυτής της 

επένδυσης. 

3. Γίνεται γνωστό σε πολλούς διευθυντές της εταιρίας το πραγματικό χρηματικό 

κόστος της συχνότητας παραιτήσεων ή και απολύσεων από την εργασία την 

όποια τώρα θεωρούν ως μία από τις μεγαλύτερες ενδείξεις της 

αποτελεσματικής διοικήσεώς τους.  

4. Βοηθείται η λήψη ορθών αποφάσεων που αφορούν την διατήρηση ή όχι του 

ανθρώπινου δυναμικού σε περιόδους ύφεσης των εργασιών 

 

 Με άλλα λόγια η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού παράγει τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού κλίματος εργασίας και γενικά ως 

προς την ευημερία μίας εταιρίας. 

 Άλλες πιθανές εφαρμογές της Λογιστικές Ανθρώπινου Δυναμικού θα 

μπορούσαν να αναφερθούν ως εξής: 

 

• Υιοθέτηση πρότυπων κοστών εργατικού δυναμικού προς έλεγχο των 

πραγματικών κοστών του ανθρώπινου δυναμικού, ιδίως εκείνων των κοστών, 

τα οποία είναι αρκετά δύσκολο να μετρηθούν. 

• Πιο ακριβής μέτρηση του έργου (αποδοτικότητα) των διάφορων τμημάτων 

της επιχείρησης με την ομοιόμορφη εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού, η οποία θα λάβει υπόψη της την αποδοτικότητα των κεφαλαίων 

που έχουν επενδύσει όχι μόνο σε φυσικούς πόρους αλλά και σε ανθρώπους. 

Αποτέλεσμα αυτής της μέτρησης αποδοτικότητας θα είναι μια ορθολογική 

κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις διάφορες θέσεις και τμήματα της 

οικονομικής μονάδας. 

• Επιτυχής σχεδιασμός πάγιων επενδύσεων. Αυτός, όπως γίνεται σήμερα δεν 

είναι επαρκής για δύο λόγους: 

 

a. Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι πρόκρισης παγίων επενδύσεων δεν 

λαμβάνουν υπόψη τα εκ των επενδύσεων τυχόν οφέλη του ανθρώπινου 

δυναμικού. Επίσης, δεν λαμβάνουν υπόψη μερικά από τα 
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συνεπαγόμενα κόστη δυναμικού, λόγω αδυναμίας προσδιορισμού τους 

με το ισχύον λογιστικό σύστημα. 

b. Τα κόστη από το ανθρώπινο δυναμικό επιρρίπτονται στα 

αποτελέσματα χρήσης αντί να κεφαλαιοποιηθούν και να αποσβεσθούν 

τμηματικά. Αυτό είναι δυνατόν να οδηγήσει στην πρόκριση της μη 

άριστης επένδυσης ιδιαίτερα εφόσον προβλέπονται χαμηλά κέρδη 

χρήσεως.  

 

6.4 Αρνητικές Επιπτώσεις  

 

 Παρά τις θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι η Λογιστική Ανθρώπινου 

Δυναμικού επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία των εργαζόμενων όταν αυτοί λογίζονται 

ως ''οικονομικοί πόροι'' και κυρίως όταν προσδίδεται στο άτομο χρηματική αξία. 

 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Gilbert (1974)20 είναι πολύ αποκρουστικό 

για τους εργαζομένους μια τέτοια ιδέα μέτρησης της αξίας του ατόμου σε σημείο που 

κάποιοι εργαζόμενοι το εκλαμβάνουν σαν απειλή (Brummet et al., 1969)21. 

Παράλληλα ο Pyle παραδέχεται ότι έχει συναντήσει το πρόβλημα αυτό για όσο χρόνο 

εργαζόταν με την ερευνητική του ομάδα στο πανεπιστήμιο του Michigan. 

 Προκειμένου να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες επιπτώσεις μερικοί ερευνητές 

προτείνουν τη μέτρηση της οικονομικής αξίας ομάδων εργαζόμενων διαφόρων 

τμημάτων της οικονομικής μονάδας. Όμως ανεξάρτητα από τα προβλήματα τα οποία 

δημιουργεί μία τέτοια μέτρηση, η παράλειψη της αξίας κάποιου μέλους της 

επιχείρησης μειώνει τη χρησιμότητα του συστήματος για τη λήψη ορισμένων 

αποφάσεων. 

 Συνεπώς, πρέπει να πραγματοποιηθεί διεξοδική έρευνα για να εκτιμηθούν οι 

ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις επί των εργαζομένων, όπως και να διαπιστωθεί κατά 

πόσο αληθεύει η εικασία των Dermer και Siegel (1974)22 ότι η εφαρμογή της 

                                                           
20 Gilbert, MH 1974, 'The Asset Value of the Human Organization', L.S Rosen, Topics in Managerial 

Accounting, 2nd Edition, York University: Mc Graw- Hill Reyrson Ltd, pp. 295-302. 
21 Brummet, RL, Flamholtz, EG, Pyle, WC 1969, ' Human Resource Accounting: A Tool to Increase 

Managerial Effectiveness', Management Accounting, pp. 12-15. 
22

 Dermer, J and Siegel, JP 1974, 'The Role of Behavioral Measures in Accounting of Human 
Resources, The Accounting Review, pp. 88-97. 
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Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού κατά τον προτεινόμενο από τον Likert τρόπο 

είναι δυνατόν να έχει λειτουργικές επιπτώσεις επί της επιχείρησης, προερχόμενες από 

την υπερβολική συγκέντρωση της προσοχής της διοίκησης στις αιτιώδες και 

ενδιάμεσες μεταβλητές παρά στις τεχνικές, όπως είναι τα κέρδη και τα κόστη. 

 

Κεφάλαιο 7 – Προβλήματα και Προοπτικές 

 

7.1 Δυσκολίες στην εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

 Η χρήση της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού παρουσιάζει μεγάλες 

δυσκολίες για εξωτερική χρήση οι οποίες κυρίως οφείλονται στο μεγάλο βαθμό 

υποκειμενικότητας η οποία παρουσιάζεται κατά τον προσδιορισμό της αξίας 

ανθρώπινου δυναμικού και της τμηματικής απόσβεσής της. 

 Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση που η 

κεφαλαιοποίηση των εργατικών κοστών βασίζεται επί του ιστορικού κόστους τότε η 

Λογιστική Ανθρωπίνου Δυναμικού μπορεί να γίνει αποδεκτή προς εφαρμογή από την 

Φορολογούσα Αρχή. 

 Για παράδειγμα, μια εταιρία θα μπορούσε να εφαρμόσει ένα εξειδικευμένο 

τεχνικό πρόγραμμα στο οποίο τα κόστη αυτού θα κεφαλαιοποιούνται και θα 

αποσβένονται κατά την αντίστροφη μέθοδο του αθροίσματος των ετών ζωής η οποία 

είναι δύο έτη. Αυτό το πρόγραμμα εφάρμοσε και η Αμερικάνικη εταιρία Electronic 

Data Systems (Μπαραλέξης, Σ. Κ. (1995): Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού). Η 

κεφαλαιοποίηση των κοστών γίνεται επειδή λόγω της περίπλοκης τεχνικής φύσης του 

προγράμματος της, το πλέον πολύτιμο ενεργητικό της είναι το σχετικά καλά 

εκπαιδευμένο προσωπικό της. Άλλα παραδείγματα εφαρμογής της Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελούν οι αεροπορικές εταιρίες της Αμερικής καθώς και 

κάποιες αποφάσεις φορολογικών δικαστηρίων. 

 Όσον αφορά στην Ελλάδα, η εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου 

Δυναμικού εμφανίζεται στις αθλητικές ανώνυμες εταιρίες (Π.Α.Ε.) από το 1958, με 

την δημοσίευση του Ν. 1958/91. 
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7.2 Προοπτικές της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

  

 Μία από τις βασικότερες αδυναμίες της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

αποτελεί η μη δυνατότητα επακριβούς και αντικειμενικής μέτρησης της αξίας των 

ανθρωπίνων πόρων. Συνεπώς, όλες οι προταθείσες μέθοδοι μέτρησης έρχονται σε 

πλήρη αντίθεση με τις βασικές λογιστικές αρχές. Κατ’ επέκταση, δημιουργούνται 

πολλοί ενδοιασμοί ως προς την δυνατότητα και σκοπιμότητα περίληψης στοιχείων 

Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε την επιτακτική ανάγκη 

εμπειρικής έρευνας προκειμένου να δοθούν θετικά αποτελέσματα και να μπορεί να 

εφαρμοστεί ευρέως από τις επιχειρήσεις το νέο σύστημα πληροφοριών για εξωτερική 

χρήση. 

 Όπως είναι γνωστό δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σωστός σχεδιασμός της 

επιχείρησης χωρίς ένα σχεδιασμό αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. Για να είναι 

θετικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

απαιτείται ένα σύστημα πληροφοριών που να δίνει έμφαση στον ανθρώπινο 

παράγοντα και να χρησιμεύει ως μία συνεχής υπενθύμιση στη διοίκηση για τη 

σπουδαιότητα του ως παράγοντα επιτυχίας του έργου της επιχείρησης. Με τον τρόπο 

αυτό θα επιτευχθεί μείωση των λαθών σε θέματα κόστους από τους ανθρώπινους 

πόρους. 

 Προς το παρόν, μόνο οι μεγάλες επιτυχημένες επιχειρήσεις των δυτικών 

χωρών, των οποίων τα εργατικά κόστη συμμετέχουν κατά σημαντικό ποσοστό στη 

διαμόρφωση του ανά μονάδα κόστους, μπορούν και πρέπει να διαθέτουν σημαντικό 

χρόνο, χρήμα και ειδικούς για την εφαρμογή της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Αλλά και αυτές, προκείμενου το νέο σύστημα πληροφοριών να αποδώσει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, πρέπει να ενεργήσουν με μεγάλη προσοχή και αφού 

προηγουμένως βεβαιωθούν ότι το κλίμα που επικρατεί εντός της οικονομικής 

μονάδας θα βοηθήσει την όλη προσπάθεια. 

 Η πλειονότητα των ερευνητών ισχυρίζονται (Μπαραλέξης, Σ. Κ. (1995): 

Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού) ότι στα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμα 

περισσότερες οι εταιρίες που θα εφαρμόζουν την Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού 

για εσωτερική χρήση και ότι στο άμεσο μέλλον το ανθρώπινο δυναμικό των εταιριών 

θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ερευνητές παραθέτουν μία σειρά από λόγους για τους οποίους η 
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Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού θα επέφερε θετικά αποτελέσματα σε μία 

επιχείρηση. Ενδεικτικά: 

 

1. Παρατηρείται αλλαγή στην δομή της οικονομίας. Όσο πιο αναπτυγμένη είναι 

οικονομικά μία χώρα, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, στις οποίες κυρίαρχη θέση έχει ο ανθρώπινος παράγοντας 

(Horngren)23. 

2. Οι επιταχυνόμενες τεχνολογικές εξελίξεις είναι ένα γεγονός που καθιστά 

(Kobse, 1994)24
την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μία επιτακτική 

ανάγκη. 

3. Η δημιουργία από μεγάλες επιχειρήσεις διευθυντικών θέσεων με 

αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού είναι ένα 

συνεχώς αυξανόμενο φαινόμενο. Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί ένα 

συντελεστή επιτυχίας για μία επιχείρηση και συνεπώς αφιερώνονται όλο και 

περισσότερα κονδύλια για την ανάπτυξη και την βελτίωση των 

αντικειμενικών συνθηκών εργασίας (Kobse, 1994). 

4. Τα συστήματα πληροφοριών περί τους ανθρώπινους πόρους αποτελούν ένα 

όλο και περισσότερο συνηθισμένο φαινόμενο εξαιτίας του όλο και 

μεγαλύτερου μεγέθους των επιχειρήσεων. 

5. Αυξάνεται συνεχώς το μορφωτικό επίπεδο των νέων εργαζομένων στις 

επιχειρήσεις. Το νέο ανθρώπινο δυναμικό επιφέρει αφενός αύξηση στα κόστη 

και αφετέρου μεγαλύτερες προσδοκίες και απαιτήσεις, γεγονός που επιβάλλει 

το σχεδιασμό ανάπτυξης και ορθολογικής χρησιμοποίησης του (Mills, 

1975)25.  

6. Το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον καθιστά επιτακτική ανάγκη την 

εξειδικευμένη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού (Smith, 1995)26. 

                                                           
23 Horngren, CT , Sundem, GL, Selto, FH, ‘Management Accounting, 9th Edition Englewood Cliffs, N. 

Jersey. 
24 Kobse, V 1994, ‘Quality Managements and Competitiveness in Canadian Manufactures’, CMA 

Magazine, pp. 25-26. 

25 Mills, T 1975, ‘Human Resources- Why the New Concern?’, Harvard Business Review, pp. 120-

134. 
26 Smith, R  ‘Competitiveness in the ‘90s’ Management Accounting, pp. 24-27. 
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7. Στα πλαίσια της σημαντικής ανάπτυξης των επιστημών θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι η ανάπτυξη των οικονομικών μαθηματικών, της στατιστικής 

και των ηλεκτρονικών υπολογιστών δίνουν την δυνατότητα εύκολων και 

γρήγορων λύσεων σε περίπλοκα προβλήματα. 

8. Τέλος, ο σημαντικότερος λόγος ο οποίος καθιστά το μέλλον την Λογιστικής 

Ανθρώπινου Δυναμικού ευοίωνο αποτελεί το γεγονός ότι αυτό το σχετικά νέο 

σύστημα πληροφοριών “δουλεύει”. Εμπειρικές μελέτες απόδειξαν ότι η 

επένδυση για την ανάπτυξη και βελτίωση των ανθρώπινων πόρων είναι πολύ 

αποδοτική (Mills, 1975)   

 

Συμπεράσματα 

 

 Ο νέος τρόπος σκέψης αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό κατέστησε 

αναγκαία την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των εργαζομένων 

μιας επιχείρησης και οδήγησε στη γέννηση της Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Με άλλα λόγια η συμπερίληψη του ως ενεργητικό στοιχείο καθιστά το ανθρώπινο 

δυναμικό ως την καλύτερη επένδυση κεφαλαίων και τον μοναδικό παράγοντα 

παραγωγής. Συνεπώς, πρέπει να παρακολουθούνται οι μεταβολές που 

πραγματοποιούνται στους ανθρώπινους πόρους μιας επιχείρησης με την ίδια προσοχή 

όσο και με τα άλλα μέσα δράσεως της επιχείρησης. 

 Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού δε πρέπει να εκλαμβάνεται σαν ένα 

ανεξάρτητο από τη συμβατική λογιστική σύστημα πληροφοριών αλλά σαν ένα 

συμπληρωματικό στοιχείο με απώτερο στόχο να καλύψει τις ανάγκες, εκείνες τις 

οποίες δημιούργησε η επί νέων βάσεων θεώρηση των μέσων δράσεων της 

οικονομικής μονάδας. 

 Η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού διανύει ακόμα ένα πειραματικό στάδιο 

στην εφαρμογή της καθώς παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες. Πρώτα απ’ όλα δεν 

υπάρχει κάποια τεκμηριωμένη θεωρία σχετικά με την ύπαρξη του ανθρώπινου 

ενεργητικού. Ακόμα, δεν υπάρχει κάποιος αντικειμενικός τρόπος μέτρησης της 

παραπάνω αξίας. Μπορεί η χρησιμότητα της Λογιστικής Ανθρώπινου Δυναμικού να 

βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των ερευνητών αλλά η μη ολοκληρωμένη 

τεκμηρίωσή της καθιστά επιφυλακτική την εφαρμογή της για την ψυχολογία των 

εργαζομένων.  
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 Για τους περισσότερους λογιστές η Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού 

αποτελεί ένα νέο προς δοκιμή πεδίο δραστηριότητας. Για το λόγο αυτό και η 

υιοθέτηση ικανοποιητικής μεθόδου μέτρησης και γενικά η υιοθέτηση ενός 

ικανοποιητικού συστήματος πληροφοριών γύρω από το ανθρώπινο δυναμικό απαιτεί 

την αρμονική συνεργασία των διευθυντικών στελεχών, διευθυντών προσωπικού, 

διευθυντών τεχνικών υπηρεσιών, στατιστικολόγων και λογιστών.  

 Όπως αποδείχτηκε από όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, είναι 

αρκετά δύσκολο να πεισθούν οι διευθυντές των επιχειρήσεων να θεωρούν το 

ανθρώπινο δυναμικό ως οικονομικό πόρο και όχι ως έξοδο. Η ιδέα της μέτρησης της 

οικονομικής αξίας του ατόμου είναι πρόωρη, παρόλο που η μέτρηση της απόδοσης 

τους στον τόπο εργασίας δεν είναι. Ακόμα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι απαιτούνται 

μερικά έτη πριν η επίπτωση από τις αλλαγές της οικονομικής αξίας του ανθρώπινου 

ενεργητικού γίνει γνωστή υπό μορφή όγκου παραγωγής, κόστους και κέρδους.  
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