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‘Η έγκρισις διδακτορικές διατριβής υπό της
Ανωτάτης Βιομηχανικές Σχολές Θεσσαλονίκης δέν
ύποδηλοϊ αποδοχήν των γνωμών του συγγραφέως.
(άρθρ. 202, παρ. 2 Ν. 5343/32).

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ TOY 1ΙΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

θεωροΟμεν ύχοχρέωσύν μας νά έκφράσωμεν θερμότητας εύχαρμστύας χρός
λους δσομσυνετέλεσαν εμς τήν χαρουσύασμν τής χαρούσης έργασύας.

Ο

'ΐδμαμτέρως όφεύλοντάμ αμ εύχαρμστύαμ μας:
εμς τούς άξμοτύμους κ.μ . καθηγητάς τής ’Ανωτάτης Βμομηχανμκής Σχολής
Θεσσαλονίκης δμά τό ένδμαφέρον με τό όπουον περμέβαλον τriv ηροσχάθεμάν
μας, χρωτύστως δέ εις τόν όμότμμον καθηγητήν καμ χρώην Κοσμήτορα
τής
Σχολής κ. Δημήτρυον ’Αδαμόχουλον, ό οχομος δχν μόνον δμηύθυνε τήν έργασύαν μας με τήν χαρακτηρύζουσαν αυτόν έχμστημονμκην
πληρότητα, αλ
λά καύ μέ συγκμνητμκόν χροσωχμκόν ένδμαφέρον μ&ς ένεθάρρυνε καμ μας χαρώτρυνε εμς την συγγραφήν ταύτης.
εμς τόν κ. Joseph Pierre, καθηγητήν μας εμς τδ Πανεχμστημμον τής ΛουΒαύνης, δστμς χρώτος έστρεψε τό ένδμαφέρον μας εμς τόν χρωτ-οχορμακ<5ν το
μέα των έφαρμογών τής Λογμστμκής·δμά Μήτρων.
εμς τούς καθηγητάς κ.κ. A.W. Corcoran, Y. Ijiri καύ R. Mattessich δμά
τήν χρόθυμον χαροχήν πληροφορμών επύ των εμς αμερμκανμκά χαυεχμστήμμα
όεεζαγομένων συναφών έρευνών.
εμς τό "Ιδρυμα Κρατμκών 'Υχοτροφμών καθώς έχύσης καμ εμς τό ’Υχουμγεμον Εθνμκής Παμδεύας καμ Πολμτμσμου του Βελγύου, χάρμς εμς τάς ύχοτροφύας των όχούων έχετεύχθη η χραγματοχούησμς τής έρευνητμκής
έργασύας
μας εμς τήν άλλοδαχήν.
εμς τήν δμεύθυνσμν καμ τό χροσωχμκόν τών βμβλμοθηκών των Πανεΐμστημύων
τής Λουβαύνης καμ τής Λμέγπς δμά τήν χρόθυμον βοήθεμάν των κατά τήν άναζήτησμν τής βμβλμογραφμκής τεκμπρμώσεως τής έργασύας μας.
’Εχμσης δεν εϊναμ δυνατόν νά μή άναψερθούν μέ συγκύνησμν τά ονόματα τών
άεμμνήστων δμδασκάλων μας Στρατού Πα.χαμωάννου, *Ιωάννου Χρυσοχοϋ καύ Umbert
Vaes, ή μετά των όχούων έχμκομνωνύα θετμκώς συνετέλεσεν εμς τήν δυαμόρφωσμν
ώρμσμένων απόψεων.
Τέλος, ό συγγραφεύς έκφράζεμ τάς έύχαρμστύας του καμ χρός τήν σύζυγόν
του, δμά τήν βοήθεμαν καμ συμχαράστασύν της κατά τήν χερύοδον τής συγγραφής
καμ έκδόσεως τής χαρουσης έργασύας.
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οικονομική πραγματικοτης

1.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣIN ΤΗΣ ΛΟ
ΓΙΣΤΙΚΗΣ

Ή Λογιστική, ώς θεωρία καί ώς πρακτική έφαρμογή,
εύρίσκεται σήμερον άντιμέτωπος μέ εν όλόκληρόν πλέγμα προβλημάτων τά
όποια έτέθησάν λόγψ τών γενικωτέρων έ£ελί£εων αίτινες έσημειώθησαν τόσον είς τό οικονομικόν περιβάλλον όσον καί είς τήν ε
πιστημονικήν σκέψιν. Δημιουργηθείσα άρχικώς διά νά κάλυψη ώρισμένας πρακτικάς άνάγκας του οικονομικού βίου, καί μήέχουσαά£ ιώσεις συνόλου γνώσεων μέ έπιστημονικήν θεμελίωσιν,διήλθεν εν
πρώτον στάδιον βραδείας έ£ελί£εως, κατά τό όποιον
διεμόρφωσε
μόνον ώρισμένους έμπειρικούς κανόνας τηρήσεως βιβλίων καί έτελειοποίησεν ώρισμένας τεχνικάς άπεικονίσεως τών οικονομικών γε
γονότων, άποκλειστικώς σχεδόν υπό τήν έπίδρασιν τών μεταβαλλομένων άναγκών τών έπιχειρήσεων. Ή διέλευσις τής Λογιστικής είς
μίαν δευτέραν περίοδον σημειο’ύται κατά τάς άρχάς
του
αίώνος
μας, μέ τήν έγκατάλειψιν του οίκονομικου φιλελευθερισμοϋ καί τήν
προσφυγήν είς τήν πολιτικήν του κρατικού παρεμβατισμοϋ καί τής
διευθυνομένης οίκονομίας(1). Πράγματι, ό κρατικός παρεμβατισμός
όπέδρασεν είς τήν έ£έλι£ιν τής Λογιστικής διττώς: άφ' ενός μέν
κατά τρόπον άμεσον, διά τής θεσπίσεως ώρισμένων μέτρων τά όποια
είς τινας περιπτώσεις έφθασαν.μέχρι τής έπιβολής ενός λογιστι
κού σχεδιασμοΟ καί γενικώτερον συνέτειναν είς τήν δημιουργίαν
ένός ίδιοτύπου "λογιστικού δικαίου’’^2 ), άφ' έτέρου δέ κατά τρόπον^έμμεσον, διά τής δημιουργίας νέων οικονομικών συνθηκών αί
δποιαι έθεσαν τάς έπιχειρήσεις ένώπιον νέων άναγκών. *0 κρατι
κός παρεμβατισμός έν γένει έτόνισε τόν κοινωνικόν χαρακτήρα τής
ίδιωτικής οίκονομικής δραστηριότητος- Τό γεγονός αύτό, έν συνδυασμψ μέ τά άπορρέοντα έκ τής έπιταχύνσεως του ρυθμού τής τε
χνολογικής προόδου προβλήματα -τών όποιων ή άρχή πρέπει νά τοποθετηθή είς τήν βιομηχανικήν έπανάστασιν- έστρεψε τήν προσο
χήν είς τήν έκ τού έγγύς μελέτην τής έπιχειρήσεως. *Η Οίκονομική τών 'Επιχειρήσεων, τής όποίας ή έπιστημονική διαμόρφωσις
τοποθετείται μετα£ύ τών δύο παγκοσμίων πολέμων, φωτίζει μέ νέ(ι)

FOURASTIE J., "La comptabilité ", σ. 12-15.

(2)

ΙΪΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Στρ., "Προβλήματα Λογιστικοϋ Δικαίου".
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ον φώς τό πεδίον τών έφαρμογών τής Λογιστικής, ή ότιοία όφείλει
πλέον νά διέπηται άπό τό έπιστημονικόν πνεϋμα καί ούχί άπό τούς
άπλοΟς κανόνας οί όποιοι ήσαν άρκετοί διά τήν πρακτικήν έ«ραρμογήν της κατά τό παρελθόν. Έ ν ώ ή Λογιστική, κατά τήν πρώτην
αύτής περίοδον, έξεπλήρωνε άπλώς μίαν λειτουργίαν μνήμης
καί
μίαν άποδεικτικήν λειτουργίαν -υπό τήν νομικήν έννοιαν του ό
ρου- ήδη (ραίνεται νά καθίσταται δργανον άπαραίτητον διά τήνδρθολογικήν διαχείρισιν τής οίκονομικής μονάδος, συνεπώς δργανον
έπιτρέπον τήν έπιστημονικήν προετοιμασίαν τών οίκονομικών άποφάσεων. Νέαι λογιστικαί τεχνικαί διεμορφώθησαν, τών όποιων κύ
ριον χαρακτηριστικόν είναι δ προσανατολισμός των πρός τήν έσωτερικήν ζωήν τής έπιχειρήσεως, τήν άναλυτικήν
παρακολούθησιν
τών μεταβολών αί όποιαι έπέρχονται όχι μόνον λόγψ τής συναλλα
κτικής λειτουργίας άλλά καί λόγψ τής ύπάρζεως άλλων λειτουργι
ών αί όποιαι δίέπουν τόν έσωτερικόν βίον τής έπιχειρήσεως καί
τών όποίων ή μελέτη ήγνοείτο ή έλαμβάνετο μόνον ύποτυπωδώς υπ'
δψει κατά τό παρελθόν. *Η άναλυτική λογιστική τής έκμεταλλεύσεως, αί τεχνικαί του προτύπου κόστους, είναι δύο πρόχειρα παραδε ίγματα.
Παρά τήν διείσδυσιν όμως του έπιστημονικοΟ πνεύματος
είς
τάς λογιστικάς τεχνικάς, παρά τό ότι ή συντελεσθεισα πρόοδος ήτο σημαντική -αλματώδης έν σχέσει μέ τήν βραδείαν έξέλιξιντής
πρώτης περιόδου- ή Λογιστική, ώς σύνολον γνώσεων, είναι άμψίβολον εάν εύρίσκεται είς θέσιν νά άνταποκριθή έπιτυχώς είς τόν
νέον της ρόλον.
Τρεις, κατά τήν γνώμην μας, είναι οί λόγοι τής άνεπαρκείας
ταύτης:
*0 πρώτος, καθαρως Ιστορικός, είναι τό ότι ή Λογιστική δέν
ήδυνήθη νά άπαλλαγή άπό ώρισμένας "άρχάς" ή "άζιώματα" τά όποια
ή παράδοσις καί ή όμοιόμορφος εφαρμογή είχε καθιερώσει άπό αι
ώνας . Πολλάί άπό τάς άρχάς αύτάς δέν άντέχουν είς σοβαράν έπι
στημονικήν κριτικήν, έν τούτοις έχουν τήν δύναμιν του καθιερω
μένου καί ένίοτε έπισφραγίζονται ύπό τής κειμένης
νομοθεσίας,
ή όποία άζιοί τήν έφαρμογήν των. Οϋτω αί άρχαί κατέστησαν είς
τήν πραγματικότητα έν άμετακίνητον φράγμα, τό όποιον ήμπόδισε
-καί έμποδίζει ακόμη- τήν Λογ ιστικήν νά άκολουθήση τόν
δρόμον
τόν όποιον τής υποδεικνύουν αί έκάστοτε έ^ελίξεις τών έπιστημονικών κλάδων μετά τών όποίων είναι συνδεδεμένη. Καί -πράγμα
σοβαρώτερον άκόμη- αί άρχαί αύται, είς πολλάς περιπτώσεις,φαί
νεται νά χειραγωγούν όχι μόνον τήν λογιστικήν πράξιν, άλλά καί
τήν λογιστικήν θεωρίαν.
Είς τήν διαπίστωσιν αύτήν,ή όποία έχει ήδη έπισημανθή άπό
διαφόρους συγγραφείς, άσχοληθέντας μέ τήν ιστορίαν ή τήν άζιωματικήν θεμελίωσιν τής Λογιστικής, δυνάμεθα νά προσθέσωμεν, ώς
δεύτερον λόγον, τό ότι ή έπιστημονική όλοκλήρωσις τής Λογιστι
κής έπεχειρήθη μόνον άπό μίαν μοναδικήν κατεύθυνσιν, τήν Οίκονομικρν τών Εκμεταλλεύσεων καί 'Επιχειρήσεων, καί τό γεγο
νός αύτό ναί μεν διηύρυνεν άπό μιας άπόψεως τούς όρίζοντας τής
Λογιστικής, άλλά άπό άλλης άπόψεως περιώρισε τούτους καθώς άπέκοψε τόν σύνδεσμόν της μέ άλλους έπιστημονικούς κλάδους,τήν έζέλιζιν τών όποίων έν τούτοις ώφειλε νά παρακολουθήσω. Ουτω έπραγματοποιήθη μία τρόπον τινά συγχώνευσις τής Λογιστικής μετά
τής Οίκονομικής 'Εκμεταλλεύσεων καί Επιχειρήσεων ή όποία εύλόγως δημιουργεί τήν έντύπωσιν ότι ή Λογιστική άποτελεί μόνον
μίαν τεχνικήν ή όποία, άποβλέπουσα είς ώρισμένον σκοπόν,
δα
νείζεται τό θεωρητικόν περιεχόμενον τής Οίκονομικής τών Έ κ μ ε -

ταλλεύσεων καί 'Επιχειρήσεων*3).
Τρίτος λόγος, τέλος, είναι τό ότι ή Λογιστική, κατά
ρίοδον ταύτην ευρέθη είς τήν άνάγκην νά ^έπιλύση ώρισμένα
κτικά προβλήματα,· τά όποια έστρεφαν τό ένόιαφέρον τών πε
τήν άσχολουμένων είς τήν άνάπτυξιν τών λογιστικών τεχνικώ
λον παρά είς τήν θεμελίωσιν μιας λογιστικής θεωρίας. Πράγμα
εν σοβαρώτατον πρόβλημα, τό όποιον άνέκυψε είς τάς
πρακτικάς
έψαρμογάς τής Λογιστικής, ήτο τό όλοέν αύ£ανόμενον πλήθος τών
λογιστικών έγγραφών -πρόβλημα άπότοκον τοϋ όλοέν
αύζανομένου
μεγέθους τών οικονομικών μονάδων- τό όποιον κατέδειζε τήν άνεπάρκειαν τής κλασσικής λογιστικής καί έπέβαλε τήν άναζήτησιν
νέων μεθόδων*1*). Είς τό πρόβλημα αυτό έδόθησαν κατά καιρούς δι
άφοροι λύσεις, φθάνουσαι μέχρι τής εισαγωγής μηχανογραφικών συ
στημάτων. "Ηδη τοϋτο παρουσιάζεται υπό έντελώς νέαν μορφήν είς
τά πλαίσια τής χρησιμοποιήσεως ηλεκτρονικών διερευνητών διά λο
γιστικούς σκοπούς.
Καί οί τρεις λόγοι έζηγοϋν πιθανώς τήν σημερινήν κατάστασιν τής Λογιστικής, άλλά δέν άποτελουν έπαρκή δικαιολογίαν παρατάσεώς της. "Ηδη διαφαίνεται ή έναρζις μι&ς τρίτης περιόδου,
διά τήν Λογιστικήν, κατά τήν όποιαν ή άνάγκη ριζικής έπανεξετάσεως τής θεωρητικής θεμελιώσεώς της καθίσταται έπιβεβλημένη.
Καί αύτή ή άνάγκη έπισημαίνεταί άπό διαφόρους κατευθύνσεις.
Είναι κατά πρώτον, τό γεγονός ότι ή σημερινή
έπιχείρησις,
συνεπείςι τών έξελίζεων αί όποίαι έσημειώθησαν μετά τόν δεύτε
ρον παγκόσμιον πόλεμον τόσον είς τόν μακροοικονομικόν όσον καί
είς τόν μικροοικονομικόν τομέα, άποτελεί φαινόμενον πολυσύνθε
τ ο ν αί άνάγκαι της έχουν λάβει τοιαύτην διαμόρφωσιν καί έκτασιν ώστε ή Λογιστική, έάν πρόκειται νά έκπληρώση τόν προορισμόν
της ώς δργανον επιστημονικής προετοιμασίας τών έπιχειρηματικών
άποψάσεων, πρέπει νά λάβη ύπ' όφει της τήν νέαν αύτήν έμπειρίαν.
Είναι έπίσης τό γεγονός τής ραγδαίας έξελίξεως όλων τών
επιστημονικών κλάδων πρός τούς όποίους ή Λογιστική
συνδέεται
χαλαρότερον ή στενώτερον: ΗΜία θεωρία
(discipline) ή όποία δέν
συμβαδίζει μέ τάς γειτονικάς της, ή όποία βραδυπορεί ώς
πρός
τάς έμπροσθο<ρυλακάς τής γνώσεως, γρήγορα θά άντικατασταθη"*5).
Καί πράγματι, νέοι έπιστημονικοί κλάδοι ένεφανίσθησαν, οί
ό
ποιοι υπεισέρχονται είς τό κύριον άντικείμενον τής Λογιστικής,
όπως τουλάχιστον διεμορφώθη τοϋτο κατά τήν πρό
τοϋ δευτέρου
παγκοσμίου πολέμου δεκαετίαν: α ί "Έπιχειρησιακαί "Ερευναι", μέ
τήν ίσχυράν πανοπλίαν τοϋ Μαθηματικοϋ Λογισμοϋ, παίζουν
ήδη
σπουδαιότατον ρόλον είς τήν λήφιν τών οίκονομικών άποψάσεων.*Η
Λογιστική όφείλει νά έζετάση τήν θέσιν της έναντι τοϋ νέου αυτοϋ άνταγωνιστοϋ, νά άνευρη σημεία έπαφής καί σημεία διαφοροποιήσεως* τά πρώτα θά έπιτρέφουν τήν άλληλοσυμπλήρωσίν των, τά
δεύτερα θά δικαιώσουν τήν αύτοτελή ϋπαρζίν των. "Αν άποτύχη είς

(3)

■
Τοϋτο είναι κυρίως εκόηλον είς τούς γερμανούς συγγραφείς, καθώς καί
είς τήν ’Ιταλικήν σχολήν, μέ ίο εργον τοϋ ΖΑΡΡΑ καί τών
συνεχιστών
του.

(*·)

HATFIELD H.R., "What is the Hatter with Accounting?" είς συλλογήν με
λετών Financial Accounting Theory, σ. 35**.

(5)

MATTESSICH R., "Accounting and Analytical Methods", σ. 5
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τήν προσπάθειάν της αυτήν θά χάση τό μεγαλύτερον καί σημαντικώτερον τμήμα του πεδίου της καί θά περιπέση έκ νέου είς
τήν
θέσιν άπλής τεχνικής ή όποία θά έκπληροι μόνον μίαν
λειτουρ
γίαν μνήμης καί θά καλύπτη τήν άνάγκην συμμορφώσεως τής οίκο
νομικής μονάδος πρός ώρισμένας νομοθετικός έπιταγάς.
Ά λ λ ά καί μία άνάγκη γενικωτέρας συνθέσεως έπιβάλλει τήν θε
ωρητικήν έπανεξέτασιν τής Λογιστικής. ‘Η Λογιστική,άναπτυχθεΐσα είς τούς κόλπους τών έπιχειρήσεων, έξελίχθη μέ γνώμονα τάς
άνάγκας τούτων κυρίως. "Ηδη οφείλει νά λάβη σοβαρώς ύπ'όψει της
τάς άνάγκας άπεικονίσεως τών μακροοικονομικών φαινομένωνIΗ Δη
μοσία Λογιστική, παραμείνασα είς τό υποτυπώδες έπίπεδον μιας άποκλειστικής ταμειακής παρακολουθήσεως, δέν είναι δυνατόν
νά
έπαρκέση διά τάς λογιστικάς άνάγκας του συγχρόνου Κράτους, διά
τό όποιον κυρίαν σημασίαν εχει ή παρακολούθησις τής έξελίξεως
τών μακροοικονομικών μεγεθών -παρακολούθησις άπαραίτητος
διά
τήν όρθολογικήν άσκησιν τής κρατικής οίκονομικής πολιτικής.*Η
Κεύνσιανή καί αί μετακεϋνσιαναί θεωρίαι έπέτρεψαν τήν διατύπωσιν σχέσεων μεταξύ τών μακροοικονομικών μεγεθών, έπίτών όποίωνεδράζεται τό πλέγμα τών έθνικών λογαριασμών, προωρισμένων νά με
τρήσουν τήν έξέλιξιν αύτών τών μεγεθών. Ά λ λ ά τούτο δημιουργεί
καί τήν άνάγκην μιας εύρυτέρας συνθέσεως, ώστε μακρολογιστική
καί μικρολογιστική νά στηρίζωνται έπί τών αύτών θεωρητικών άρχών κο.ί νά μή δίδουν τήν έντύπωσιν ότι μόνη σχέσις των
είναι
ή χρησιμοποίησις μιας άναλόγου τεχνικής.
Τέλος ή χρήσις τών ηλεκτρονικών διερευνητών διά
λογιστι
κούς σκοπούς θέτει εν ολόκληρον πλήθος προβλημάτων είς τό πρα
κτικόν πεδίον, έπιβάλλουσα τήν ριζικήν αλλαγήν τών λογιστικών
τεχνικών, ώστε νά προσαρμοσθοϋν είς τάς καταπληκτικός δυνατό
τητας τών μηχανημάτων τούτων. Αί έπιβεβλημέναι προσαρμογαί εί
ναι τοιαύτης έκτάσεως, ώστε θίγουν βασικάς έννοιας τής
Λογι
στικής καί τών λογιστικών άπεικονίσεων, άνατρέπουΟαι συνήθειας
καί παραδόσεις αιώνων· καθίσταται οθεν άπαραίτητον νά
άναζητηθοϋν είς καθαρώς θεωρητικόν έπίπεδον τά στοιχεία τά όποία άποτελουν τόν συνεκτικόν κρίκον τών παλαιών μεθόδων πρόςτάςνέας.
2.

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Μία βασική λειτουργία τής Λογιστικής συνίσταται είς τό ότι
αποτελεί αύτη δργανον έκφράσεως του οικονομικού βίου. Δέν εί
ναι οθεν δυνατόν νά έπιχειρηθή μία προσπάθεια μελέτης τής ση
μερινής καταστάσεως τής Λογιστικής καί τών δυνατοτήτων άναθεωρήσεως τής θεωρητικής θεμελιώσεώς της, χωρίς νά προηγηθή
μία
έξέτασις -εστω καί κατά τρόπον έντελώς σχηματικόν καί κατ'ά
νάγκην έλλειπή- τών κυρίων χαρακτηριστικών τοϋ σημερινού οίκονομικοϋ βίου, τόσον είς τόν μακροοικονομικόν όσον καί είς τόν
μικροοικονομικόν τομέα.
Ά π ό τοϋ τέλους τοϋ δευτέρου πολέμου παριστάμεθα είς ένα α 
νασχηματισμόν τής οίκονομικής δομής, ό οποίος έκδηλοϋται
είς
παγκόσμιον κλίμακα.
*0 οικονομικός εθνικισμός, ή πολιτική τής
αύταρκείας καί ό προστατευτισμός πού έχαρακτήριζον τήν μεταξύ
τών δύο πολέμων περίοδον, παραχωρούν τήν θέσιν των είς τήν πο
λιτικήν τών οικονομικών ολοκληρώσεων. Ύπερεθνικαί οίκονομικαί
ενότητες, όπως ή Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότης, ή E.F.T.A., ή
Κομεκόν,ή Οικονομική "Ενωσις τών Κρατών τής Λατινικής
Αμερι
κής, ή Κοινοπραξία Άνθ ρ α κ ο ς καί Χάλυβος, ή Τελωνειακή *Ένωσις
τής BENELUX, άποτελοϋν τούς Φορείς τοϋ νέου πνεύματος τό οποίον
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διέπει τάς διεθνείς οίκονομικάς σχέσεις.
Είς τήν βάσιν αύτου τοϋ άνασχηματισμοϋ θά άνεύρωμεν,ώς μίαν
άπό τάς πρωταρχικάς αίτιας του, τάς τεχνικάς«προόδους, τών ό
ποίων ό ταχύς ρυθμός έξελίξεως χαρακτηρίζει τήν εποχήν μας καί
θέτει τάς οίκονομικάς μονάδας παραγωγής καί διανομής τών άγαθών ένώπιον μιας πραγματικότητος έπιβαλλούσης τήν εξ όλοκλήρου
νέαν θεώρησιν τών προβλημάτων των, πολλά άπό τά όποία ήσαν έν
τελώς άγνωστα πρό όλίγων μόλις δεκαετιών.
"Αμεσος συνέπεια τής τεχνικής προόδου ήτο ότι κατέστησαν ε
πιβεβλημένη ν την μαζικήν παραγωγήν τών αγαθών. 'Εξ άλλου δημι
ουργεί τάς προϋποθέσεις μιας διαφοροποιήσεως τών
παραγομένων
προϊόντων, ώστε νά προσαρμόζωνται καλύτερον είς τάς άνάγκαςτοΟ
καταναλωτου.
Παρ' όλον ότι αί δύο αύται τάσεις φαίνονται, έκ πρώτης όψεως, άντιθέτου κατευθύνσεως, έν τούτοις συγκλίνουν είς τό ότι
συνεπάγονται τήν άνάγκην διευρύνσεως τών άγορών, ώστε, άφ'ένός
μέν νά άπορροφηθοϋν αί υπέρογκοι ποσότητες παραγομένων αγαθών
-ποσότητες τάς οποίας αί έθνικαί άγοραί δέν έχουν πλέον τήν ι
κανότητα νά άπορροφήσουν- άφ' ετέρου δέ νά καταστή
δυνατή
ή
μαζική παραγωγή τών νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων. Καί άκριβώς ή άνάγκη αύτη διευρύνσεως τών άγορών οδηγεί μακροοικονομικώς είς τόν σχηματισμόν τών υπερεθνικών οικονομικών ενοτή
των καί είς τήν λήψιν μέτρων όπως αί βαθμιαία ι μειώσεις τών τε
λωνειακών δασμών, ή μετατρεψιμότης τών εθνικών νομισμάτων,ή συ
ζητούμε νη καθιέρωσις κοινού νομίσματος είς τάς χώρας τής Εύρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος, καί γενικώς δημιουργεί τήν
ά
νάγκην διαρθρώσεως έκάστης εθνικής οικονομίας κατά
τοιουτον
τρόπον ώστε νά δύναται νά ένταχθή έπωφελώς είς τάς ύπερεθνικάς
οίκονομικάς ενότητας αί*όποίαι δημιουργοϋνται.
Συνέπεια τής τεχνικής προόδου είς τόν μικροοικονομικόν το
μέα είναι τό ότι ή οικονομική ζωή κυριαρχείται σήμερον άπό τήν
ύπαρξιν μεγάλων οικονομικών μονάδων, τών όποίων αί διαστάσεις
συνεχώς αυξάνουν, πράγμα πού έπιτρέπει είς αύτάς τήν πραγματο
πο ίησιν οίκονομιών τής μεγάλης κλίμακος. Ά φ ' έτέρου όμως συ
νεπάγεται τήν είς ιδιαζόντως μέγαν βαθμόν συγκέντρωσινοίκονομικής
ίσχύος, ή όποία πρέπει νά τεθή υπό έλεγχον διά νά διασφαλισθή
τό γενικόν συμφέρον. Τό σύγχρονον Κράτος δέν είναι δυνατόν νά
άρκεσθή πλέον είς τό νά διασφαλίζη τάς συνθήκας άναπτύξεως τής
άτομικής πρωτοβουλίας: πρέπει νά παρέμβη ένεργώς όχι μόνον διά
νά έλέγξη τόν τρόπον καθ' δν έκδηλοϋται ή πρωτοβουλία αύτη,άλ
λά
καί διά νά τήν προσανατολίση ’πρός τήν προσφορωτέραν
διά τό κοινωνικόν σύνολον κατεύθυνσιν. %θ' κρατικός παρεμβατι
σμός, συστηματοποιούμενος όλοέν περισσότερον, άπό του
πρώτου
πολέμου καί εντεύθεν, είχεν ήδη λάβει σοβαράς διαστάσεις κατά
τήν άμέσως προηγηθείσαν του δευτέρου πολέμου περίοδον. Είς τήν
παρέμβασιν αύτήν του Κράτους ή Λογιστική αποτελεί πολύτιμον όδηγόν, καθ' όσον παρέχει τά στοιχεία τά όποία επιτρέπουν
νά
έκτιμηθοϋν άφ' ενός μέν ό τρόπος άσκήσεως τής άτομικής πρωτο
βουλίας (λογιστική τής μικροοικονομίας καί κυρίως λογιστική τών
έπιχειρήσεων), άφ' έτέρου δέ ή διαμόρφωσις τών μακροοικονομι
κών μεγεθών (μακρολογιστική ή λογιστική τών εθνικών
λογαρια
σμών). *Ως έκ τούτου ή ιδιωτική λογιστική παύει πλέον νά άποτελή έσωτερικήν ύπόθεσιν τών έπιχειρήσεων ό σχεδιασμός της είς
έθνικήν κλίμακα καθίσταται άπαραίτητος προκειμένου νά έπιτευχθή ή ομοιόμορφος έφαρμογή της άπό όλας ή τουλάχιστον τάς πλέον
ένδιαφερούσας οίκονομικάς μονάδας καί νά άποβή εύκολωτέρα καί
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άσφαλεστέρα ή άντλησές τών στοιχείων τά όποια ένδιαφέρουν διά
τόν καθορισμόν της κρατικής οίκονομικής πολίτικης. Ούτω, κατά
τήν έκφρασιν του FOURASTIE(6), ή Λογιστική "άπό τό άτομικόν έ
πίπεδον προήχθη είς τό συλλογικόν έπίπεδον· οί όλίγον χαλαροί
δεσμοί πού τήν συνέδεον μέ τήν στατιστικήν συσφίγγονται :ή ίδιωτική λογιστική καθίσταται τό άπαραίτητον συμπλήρωμα τής δημο
σίας υπηρεσίας τής στατιστικής".
Τά πρώτα λογιστικά σχέδια έμψανίζονται κατά τήν
περίοδον
του μεσοπολέμου είς χώρας όλοκληρωτικών καθεστώτων έν πρώτοις :
ή Ε.Σ.Σ.Δ έφαρμόζει άπό τοϋ 1930 μίαν σχεδιασμένην βιομηχανι
κήν λογιστικήν καί ή έθνικοσοσιαλιστική Γερμανία
έπεξεργάζεται λογιστικόν σχέδιον, τό όποιον έφηρμόσθη άπό τοϋ 1938.
Μετά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον ό σχεδιασμός τής Λογιστικής έπεκτείνεται καί είς χώρας φιλελευθέρων δημοκρατικών κα
θεστώτων. Τό Γαλλικόν Λογιστικόν Σχέδιον τοϋ 1947, άναθεωρηθέν
καί τελειοποιηθέν κατά τό 1957, άποτελεΐ τήν τελειοτέραν ίσως
έκφρασιν σχεδιασμένης λογιστικής είς έθνικήν κλίμακα."Αλλαι χώραι προάγουν τήν ίδέαν τοϋ λογιστικοϋ σχεδιασμοϋ είς
κλα
δικήν κλίμακα, μέσψ τών έπαγγελματικών ενώσεων (Έλβετία,Η.Π.Α).
Καί σχεδόν δλαι αί χώραι μελετοϋν τήν δυνατότητα έφαρμογής λο
γ ιστικοϋ σχεδίου. Καί έν Έ λ λ ά δ ι είχε συσταθή σχετική έπιτροπή, χωρίς νά λείψουν παραλλήλως άξιόλογοι-άτομικαί προσ^λθεια ι * 7', αί όποΐαι δμως έμειναν, δυστυχώς, άνευ πρακτικοϋ άποτελέσματος.
•"Ηδη αί σύγχρονοι οίκονομικαί έξελίξεις θέτουν τό πρόβλημα
τοϋ λογιστικοϋ σχεδιασμοϋ είς διεθνή κλίμακα· μακροοικονομική
μονάς δέν είναι πλέον ή έθνική οικονομία, ά λ λ # έν εύρύτερον ύ
περεθνικόν σ ύ ν ο λ ο ν ή άνάγκη ενιαίας καί ομοιομόρφου παρακολουθήσεως τών οικονομικών μεγεθών είς τά πλαίσια
τοϋ εύρυτέρου
τούτου συνόλου άρχίζει νά έκδηλοϋται. Προσπάθειαι διά τήν έκ^
πόνησιν Διεθνοϋς Λογιστικοϋ Σχεδίου έχουν καταβληθή άπό διαφό
ρους κατευθύνσεις, καί, παρά τάς τεραστίας δυσχερίας τοϋ έγχειρήματός,. έχουν φθάσει ήδη είς ώρισμένας συγκεκριμένας έπιτεύ£εις<8 '
(6 ) ‘'Ενθα άνωτ έρω υ. 80
(7)

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Δ., "Συγκριτική μελέτη τών σημαντικωτέρων Λογιστικών Σχε
δίων καί πρότασις τοιούτου παρ* ημιν", ‘Αθήναι, 1957.
Τοϋ ίδιου, "Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον", 'Αθήναι, 1958.
‘Elions ή ‘Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς είχε καταβάλει μίαν σο
βαρόν προσπάθειαν διαδόσεως τοϋ λογιστικού σχεδιασμοϋ, διό τής
μεταφρόσεως καί δημοσιεύσεως μετό σχολίων τών κυριωτέρων
λογιστικών
σχεδίων. Κυριώτεραι έκδόσεις τής Σχολής είναι:
"Τό Λογιστικό Πλόνα", Γεν. Εισαγωγή υπό Στρ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ, Τό Αυστρα
λιανόν Λογιστικόν Πλδνον, μτφρ. Σι. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, επεξεργασία Μ. ΤΣΙΜΑτ
ΡΑ, ‘Αθήναι, 1953.
"Τό ΓαλλικόνιίΛογιστικόν Πλδνον", μτφρ. Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, εισαγωγή. ANDRE
BRUNET, πρόλογος
Στρ.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ,
‘Αθήναι, άνευ χρονολογίας.
Συνοπτικήν παρουσίασιν τοϋ Γαλλικοϋ Σχεδίου βλέπε καί είς
ΤΣΙΜΑΡΑ,
Μ., " ‘Αρχαί Γενικής Λογιστικής", σ. 288 κ.έ.

(8)

ΜΟΜΜΕΝ, Μ.H.E.R., "Le plan comptable selon différentes formes d ‘ ex
pressions et son aboutissemet international", Τόμ. 2, Bruxelles,
1957. Σύντομον παρουσίασιν τούτου βλέπε είς τήν μελέτην μας"Τό Διε
θνές Λογιστικόν Σχέδιον", κεριοδ. "Λογιστής", τεύχη 131-132/1965.

15

3.

Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Ά λ λ ' ή Λογιστική, παρά τό γεγονός ότι κατέστη Απαραίτητον
δργανον διά τήν όρθολογΐ4κήν άσκησιν τής κρατικής
οίκονομικής
πολ·ιτικής, δέν άπώλεσε καί τόν πρωταρχικόν της χαρακτήρα,
ό
όποιος τήν συνέδεε μέ τόν κόσμον τής μικροοικονομίας καί ιδίως
μέ τόν κόσμον τών έπιχειρήσεων. *0 κόσμος τών έπιχειρήσεων Απετέλεσεν Ανέκαθεν καί έΕακολουθει νά άποτελή δασικόν πεδίονε
φαρμογών τής Λογιστικής, Συνεπώς τά προβλήματα τής
συγχρόνου
Λογιστικής εύρίσκονται είς στενάς σχέσεις έξαρτήσεως μ έ τ ά π ρ ο 
βλήματα τά όποια αντιμετωπίζει ή σύγχρονος έπιχείρησις.Μία σύν
τομος έπισκόπησις τής μεγάλης συγχρόνου έπιχειρήσεως κρίνεται
Απαραίτητος διά τήν κατανόησιν τών σημερινών λογιστικών
προ
βλημάτων .
‘Η μεγάλη σύγχρονος έπιχείρησις είναι ψαινόμενον σύνθετον,
όχι μόνον ώς πρός τήν έσωτερικήν της δομήν, άλλά καί ώς
πρός
τήν πραγματικότητα τήν όποίαν Αντιπροσωπεύει. Κατά τόν k .PHILLIPPE DE WOOTÎ9
ή έπιχε ίρησις δύναται νά θεωρηθή υπό τριπλήν
άποφιν, ήτοι:
- ώς πραγματικότης οίκονομική,
- ώς πραγματικότης Ανθρώπινη,*
- ώς πραγματικότης κοινωνική.
Πραγματικότης οίκονομική είναι ή έπιχείρησις δεδομένου ότι
Αποκτά καί προσανατολίζει καταλλήλως διαφόρους συντελεστάς πα
ραγωγής, έπιδιώκουσα νά έπακρεληθή εύκαιριών τής αγοράς ή νά δημιουργήση εύνοϊκάς δι' αύτήν εύκαιρίας είς τήν Αγοράν.
Ά λ λ ' ή άσκησις τής οίκονομικής ταύτης δραστηριότητος επι
βάλλει τήν έντός τής έπιχειρήσεως όργάνωσιν Ανθρώπων, οί όποι
οι προέρχονται άπό μίαν εύρυτέοαν κοινωνίαν. Τών Ανθρώπων αύ
τών ή έπιχείρησις όφείλει νά έπιδιώζη καί νά έπιτύχη τήν ένεργόν καί δημιουργικήν συνεργασίαν, καί ούχί μόνον τήν
τυπικήν
έκπλήοωσιν τών διαδικασιών αί όποίαι είναι Απαραίτητοι διά τήν
λειτουργίαν της. Έ Ε αύτου Απορρέει ή άνθρωπίνη πραγματικότης
τής έπιχειρήσεως.
*Η τοιάύτη όμως όργάνωσις παραγωγικών μέσων καί
Ανθρώπων
καθιστά τήν έπιχείρησιν έπίκεντρον δράσεως έκδηλουμένης είς τό
εύρύτερον κοινωνικόν περιβάλλον καί Ασκούσης διαφόρους έπιδράσεις· συνεπάγεται τήνσυγκέντρωσιν ίσχύος έπιτρεπούσης τήν άσκησινμιάς τρόπον τινα έΕουσίας· ή κοινωνική πραγματικότης ήν
Αντιπροσωπεύει ή έπιχείρησις είναι πρόδηλος.
‘Υπό τήν τριπλήν της αύτήν πραγματικότητα ή έπιχείρησις έμφανίζεται ώς μία όντότης ή οποία όφείλει νά καταβάλλη προσπά
θειαν διά νά ένταχθή όργανικώς είς τό εύρύτερον οίκονομικόν,Αν
θρώπινον καί κοινωνικόν πλαίσιον τό όποιον τήν περιβάλλει. Καί
αυτή ή προσπάθεια δέν δύναται νά έπιτύχη παρά μόνον έάν κύριον
χαρακτηριστικόν της είναι ή συμβολή είς τήν πρόοδον του κοινω
νικού συνόλου. 'Αλλά πρόοδος, είς τελευταίαν άνάλυσιν,σημαίνει
μεταβολήν μιάς ύφίσταμένης καταστάσεως, ένός status quo.
Καί
είς τόν οίκονομικόν τομέα ή πρόοδος έμφανίζεται ώς
άποτέλεσμα <ιο> :
(9)
(ίο)

"La fonction d*entreprise", σ.23
de

W00T, Ph., ενθα άνωτ. σ.50
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- είτε της δημιουργίας νέων παραγωγικών μέσων,
- είτε ενός καλυτέρου προσανατολισμοΟ τών υφισταμένων
γωγικών μέσων,

παρα-

- είτε ένός ποιοτικώς άνωτέρου συνδυασμοϋ τών έν λόγψ μέσων.
*Η σύγχρονος έπιχείρησις, προκειμένου νά άποβή συντελεστής
προόδου, εύρέθη είς τήν άνάγκην, παραπλεύρως πρός τάς βασικάς
της λειτουργίας -τήν συναλλακτικήν, τήν παραγωγικήν, τήν χρη
ματοοικονομικήν, τήν διοικητικήν- νά άναπτύξη μερικάς νέας, αί
δποίαι Ιδιαιτέρως προσιδιάζουν είς τό χαρακτηριστικόν τής συμ
βολής είς τήν πρόοδον.
Είναι έν πρώτοις ή συστηματική διενέργεια έπιστημονικής έρεύνης έντός τών κόλπων τής μεγάλης συγχρόνου έπιχειρήσεωςJlpâγματι, διά τήν μεγάλην σύγχρονον έπιχείρησιν, ή έπιστημονικήέρευνα άποτελει μίαν συνεχή άπασχόλησιν. Καί παρ' δλον ότι ή Ο
πό τών έπιχειρήσεων διεξαγομένη ερευνά είναι προσανατολισμένη
είς τήν άναζήτησιν νέων ίδεών αί όποίαι νά είναι πρακτικώς έκμεταλλεύσιμοι είς όσον τό δυνατόν συντομώτερον χρόνον,έν τού
το ις καί ή είς έντελώς θεωρητικόν έπίπεδον έρευνα δέν παραβλέπεται έντελώς, διότι αί έπιτεύξεις της άποτελοΟν μίαν
τρόπον
τινα έπένδυσιν είς γνώσεις, αί όποίαι, έν συνδυασμψ μέ τόν μα
κροχρόνιον προγραμματισμόν, θά έπιτρέψουν είς τήν έπιχείρησιν
νά άναζητήση νέους προσανατολισμούς είς τό μέλλον, όταν θά άρχίση νά έκδηλουται ή κάμψις τής ζητήσεως τών σημερινών προϊόν
των της.
Ά λ λ ' αί επιτεύξεις τής έπιστημονικής έρεύνης όδηγουν
τήν
έπιχείρησιν πρός τήν διαψοροποίησιν (diversification), ή όποία
άποτελει πολιτικήν άγοράς άντιπροσωπεύουσα, κατά τόν
όρισμόν
τοΟ A . NOWICKI(1 , "τήν διαζευκτικήν δυνατότητα είς τήν όποι
αν άνευρίσκονται ταυτοχρόνως ή άνάπτυΕις τής άγοράς καί ή άνάπτυξις του προϊόντος". %II διαψοροποίησις συνδέεται δθεν
μέ
τήν καινοτομίαν, ή όποία, κατά τόν ΡΗ. DE WOOT, άποτελει γενικωτέραν έννοιαν, καλύπτουσαν όλας τάς μορψάς τών ποιοτικών βελ
τιώσεων αΐτινες είσάγονται είς τήν έπιχείρησιν. Ούτω κ α ί ό σ υ ν αγωνισμός τών έπιχειρήσεων άπέκτησε μίαν νέαν διάστασιν:
ένώ
κατά τό παρελθόν ήτο κυρίως πολιτική τιμών, σήμερον είναι πολιιική προϊόντος, ή όποία συνίσταται είς τήν συστηματοποίησιν
τής άλλαγής. Ά λ λ ' ή έπιτυχής άσκησις μιας τοιαύτης πολιτικής
άπαιτει τήν γνώσιν τής άγοράς καί τοΟ καταναλωτοΟ* ή έπιστημονική μελέτη τής άγοράς είναι έπιβεβλημένη.
Τά άνωτέρω χαρακτηριστικά τής μεγάλης συγχρόνου έπιχειρή
σεως δημιουργούν τήν άνάγκην μεγαλυτέρας ευελιξίας είς τήν διεύθυνσίν της. Ή έφαρμογή τής άποκεντρώσεως είς τήν διεύθυνσιν
τών έπιχειρήσεων -φαινόμενον σχετικώς πρόσφατον- έπιτρέπει ώσ
τε άντί μιάς ή εστω έλαχίστων
ισχυρών προσωπικοτήτων, νά
υ
πάρχουν αί ομάδες ένός μεγάλου άριθμοΟ είδικών, τών όποίων
ή
συμβολή είς τόν καθορισμόν τής έπιχειρηματικής πολιτικής είναι
άνυπολόγιστός. Χάρις είς τήν παρουσίαν των τά προβλήματα
τής
διαχειρήσεως άντιμετωπίζονται μέ εύρύ έπιστημονικόν πνεύμα καί
καθίσταται δυνατή ή έφαρμογή νέων έπιστημονικών γνώσεων αί όποΐαι παρέχουν έντελώς νέας δυνατότητας διακυβερνήσεως τής οί
κονομικής μονάδος: ή έπιχειρησιακή έρευνα, ή θεωρία τών παιγνίων, ή κυβερνητική, ή βιομηχανική ψυχολογία καί κοινών ιολογ ία ,

Ο 1),

"La grande entreprise Américaine" , σ. 91
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Αποτελούν εν σύνολον έπιστημονικών γνώσεων έπιτρέπον τήν · κατά
ώλοκληρωμένον τρόπον προσέγγισιν τών διαχειριστικών προβλημά
των.
Είς τήν θεωρίαν Αμφισβητείται έάν κυρία έπιδίωξις τής έπι
χειρήσεως είναιήμεγιστοποίησις τοϋ κέρδους. "Οπως δήποτε δμως
είναι έκτός πΑσης Αμφιβολίας ότι ή έπιχείρησις θά έπιδιώξη τό
κέρδος: "ή έπιχείρησις είναι όργανισμός προωρισμένος νΑ Αποφέρη κέρδος"(>2 ). καί ή έπιδίωζις αΰτη δύναται νά έπιχειρηθή άφ'
ένός μέν μέσψ μιας πολιτικής Αγοράς μέ τήν όποιαν συνδέεται ή
διαφοροποίησις καί ή τεχνική πρόοδος ή σχετιζομένη μέ τήν δη
μιουργίαν νέου προϊόντος, Αφ' έτέρου δέ μέσψ μιάς
πολιτικής
παραγωγής, ή όποία, διά τής τελειοποιήσεως τών μεθόδων παραγω
γικής διαδικασίας όδηγεϊ είς μείωσιν του κόστους παραγωγής.Ούτω καθίσταται δυνατή ή επιδίωξις Αφ' ένός μέν
"μονοπωλιακών
κερδών”, Αφ' έτέρου δέ "κερδών καινοτομιών”^13^.
‘Υπάρχει όμως καί μία τρίτη κατηγορία κερδών, τά όποια συν
δέονται μέ τάς διακυμάνσεις έξωγενών διά τήν έπιχείρησιν παρα
γόντων, οί όποιοι διαμορφώνουν τήν οικονομικήν συγκυρίαν. Αύτά
τά κέρδη κάποτε έθεωροΟντο τυχαία. 'Αλλ' ή Ακρίβεια τών
προ
βλέψεων τών Αναφερομένων είς τήν έξέλιξιν τής οίκονομικής συγ
κυρίας, έπιτρέπει τήν έγκαιρον προσαρμογήν τής έπιχειρήσεωςείς
τάς μεταβολάς τοϋ περιβάλλοντρς καί τήν καθιστά'' Ικανήν νά έπιδιώξη τά συγκυριακά κέρδη. Έ ξ
οΰ καί ή σημασία τής προβλέψεως καί του σχεδιασμοϋ τής μελλούσης δραστηριότητος. *Η έξέλιξις νέων τεχνικών τών προβλέψεων, έδραζομένων κυρίως είς
τάς
έ£ελιγμένας τεχνικάς στατιστικής Αναλύσεως καί τάς οίκονομετρικάς
μεθόδους, έπιτρέπει τόν οίκονομικόν σχεδιασμόν ώς έφαρμογήν τοϋ
μαθηματικού λογισμού, συνδεδυασμένου μέ τήν θεώρησιν τών προ
βλημάτων Από τήν όπτικήν γωνίαν τοϋ οικονομολόγου.
*Η έντελώς σχηματική παρουσίασις τής μεγάλης συγχρόνου έπι
χειρήσεως, ή όποία έπεχειρήθη Ανωτέρω, καταδεικνύει, νομίζομεν,
πόσον έχει εισχωρήσει τό έπιστημονικόν πνεϋμα είς τήν Αντιμετώπισιν τών διαχειριστικών προβλημάτων. Άλ λ ' ή έφαρμογή
τών
νέων έπιστημονικών μεθόδων καί τεχνικών προϋποθέτει τήν
συγκέντρωσιν έκτεταμένου πληροφοριακού υλικού υπό Αριθμητικήν μορ
φήν, τό όποιον προέρχεται Από τό έσωτερικόν καί τό έσωτερικόν
τής έπιχειρήσεως. Καί είναι Ακριβώς έργον τής Λογιστικής ή συγκέντρωσις καί ή έπεξεργασία του υλικού τό όποιον προέρχεται Α
πό τό έσωτερικόν τής έπιχειρήσεως,ώς έπίσης καί ή Αναλυτική διερμήνευσις τών έξαγομένων μιάς τοιαύτης έπεξεργασίας.Τόση μάλιστα
σημασία Αποδίδεται είς τήν Αποστολήν ταύτην τής Λογιστικής, ώστε
ή 'Επιτροπή ‘Ορολογίας του American Institute of Certified Public
Accountants όρίζει τήν Λογιστικήν ώς τήν "τέχνην τού καταγρΑΦειν, ταξινομεϊν, καί Ανακεφαλαιώνειν κατά σημαίνοντα
τρόπον
καί είς νομισματικός μονάδας συναλλαγάς καί γεγονότα έχούσας,
έν μέρει τουλάχιστον, οίκονομικήν σημασίαν, ώς καί τού διερμηνεύειν τά Αποτελέσματα τούτων"
Ταυτόσημοι είναι οι όρισμοί τής Λογ ιστικής οι διδόμενοι
υπό
πλείστων συγχρόνων συγγραφέων. Οϋτω,οί ROBNETT-HILL-BECKETT δρίζουν τήν Λογιστικήν ώς τήν "τέχνην τού συλλέγειν, Αναλύεινκαί
(12)

DEAN, J .

, "Managerial Economies" ,

( 13) NOWICKI Α.,

σ.

3.

ενθα ανωτέρω, σ. 47 χ.έ.

(N») A.I.C.P.A., "Accounting

Terminology

Bulletin ", Ν.Υ. , No 1,σ.9.
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διερμηνεύειν τά οίκονομικά δεδομένα τής έπιχειρήσεως ώστε
νά
ικανοποιηθοϋν αι είς πληροφοριακόν Ολικόν Απαιτήσεις τών δια
φόρων δμάδων τών ένδιαφερομένων διά τήν διαχείρυσιν τής
έπι
χε ιρήσεως*' < 1δ).
Καί κατά τόν FRANK J. ΙΜΚΕ, "ή Λογιστική ύφίσταται διά νά
ύπηρετήση τήν κοινωνίαν καταγράφουσα, άνακοινοϋσα, έρμηνεύουσα
καί χρησιμοποιούσα άποτελεσματικώς καθ' οίονδήποτε τρόπον δια
χειριστικά καί οικονομικά γεγονότα" ( .
Άλλ'
οί όρισμοί ούτοι διευρύνουν άφαντάστως τό περιεχόμενον τής Λογιστικής. Πράγματι, είς τάς λειτουργίας τής συλλογής,
τα£ινομήσεως καί άνακεψαλαιώσεως τών οικονομικών δεδομένων -αί
όποίαι πάντοτε έθεωρήθησαν ώς προσδιορί ζουσα’ι τήν Λογιστικήνπροστίθεται ή λειτουργία τής άναλύσεως καί διερμηνεύσεως
τών
δεδομένων τούτων. Τό κέντρον βάρους τής Λογιστικής ήδη μετατο
πίζεται: δέν είναι απλώς έν δργανον τεκμηριώσεως παρέχον πλη
ροφορίας ώς πρός τό τί συνέβη είς τήν έπιχείρησιν, άλλά οφεί
λει νά ένσωματώση, είς τάς τεχνικάς της, άναλυτικάς
μεθόδους
έπιτρεπούσας τήν διερμήνευσιν τών δεδομένων έν δψει έπιχειρηματικών Αποφάσεων αί όποίαι θά δεσμεύσουν τήν έπιχείρησιν είς
τό μέλλον. "Αν άλλοτε ή Λογιστική έπληροφόρει διά τό παρελθόν,
ήδη καλείται νά συμβάλλη είς τήν πρόγνωσιν τοϋ μέλλοντος.
‘Η
μεταβολή προοπτικής είναι πολύ μεγάλη· έφ' όσον συντελεσθή έπιτυχώς, ό ρόλος τοϋ λογιστοϋ είς τήν έπιχείρησιν θά είναι ρό
λος τοϋ κυριωτέρου ίσως επιστημονικού συμβούλου.
4.

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έσκιαγραφήθησαν ήδη τά πλαίσια έντός τών όποίων θά κινηθή
ή έργασία μας. Είς πολλά άπό τά σημεία τά όποία άπλώς έθίγησαν
άνωτέρω θά έπανέλθωμεν έν έκτάσει είς τά έπόμενα. Σκοπός
μας
είναι νά καταδείξωμεν ότι ή διεύρυνσις τών όριζόντων τής Λο
γιστικής όδηγεί άναποφεύκτως είς μίαν άναθεώρησιν ταύτης,τόσον
είς τόν θεωρητικόν τομέα, δσον καί είς τόν τομέα τών
λογι
στικών τεχνικών. Καί θά προσπαθήσωμεν νά άνιχνεύσωμεν τούς νέ
ους δρόμους τής Λογιστικής καί νά διατυπώσωμεν ώρισμένα
συμ
περάσματα ώς πρός τήν πορείαν τήν όποιαν αύτη θά πρέπει νά άκολουθήση είς τό μέλλον.
*Η περιοχή είς τήν οποίαν κινούμεθα είναι ιδιαιτέρως ρευστή :
πολλαί καί άλληλοσυγκρουόμεναι γνώμαι Ακούονται· ή προσέγγισις
τοϋ θεωρητικού ύποβάθρου τής Λογιστικής έπιχειρείται άπό δια
φόρους κατευθύνσεις. Μία ίδιαιτέρως πλουσία βιβλιογραφία^
καί
άρθρογραφία είς τά πλέον σημαντικά έπιστημονικά περιοδικά τοϋ
κλάδου συσσωρεύεται, ίδίως Αμερικανικής προελεύσεως- ‘Η προσπάθειά μας δθεν δέν είναι εύχερής.
Είς τό πρώτον κεφάλαιον τής παρούσης έργασίας θά έπιχειρήσωμεν νά έπισημάνωμεν τόν θεμελιώδη σκοπόν τής Λογιστικής,τήν
βασικήν της διάκρισιν, καί νά καθορίσωμεν τήν θέσιν της έντός
τοϋ Οίκονομικοϋ Λογισμού. Ή θεώρησις αύτη αιτιολογεί θεωρητικώς τήν διεύρυνσιν τοϋ περιεχομένου τής Λογιστικής.

( 15)
(16)

ROBNETT - HILL - BECKETT, "Accounting - Λ Managerial Approach" , σ.3
’Αναφέρεται ύπό PIERRE J., "Comptabilité de gestion", σ. 16.
"Relationships in Accounting Theory"
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*Η άπόδειΕις δτι ή διεύρυνσις αύτη ήτο άπαραίτητος έπιχειρεΐται είς τό δεύτερον κεφάλαιον,είς τό όποιον έρευνώνται αί άδυναμίαι τής Λογιστικής, at άνεπάρκειαι τών καθιερωμένων λογιστικών υποδειγμάτων καί έξετάζονται αί διέπουσαι τήν Λογιστι
κήν βασικαί άρχαί.
Τό τρίτον κεφάλαιον έΕετάζει τάς έννοιας του κέρδους, τής
περιουσίας καί τοΟ κόστους, πρός υπολογισμόν τών όποίων
άποβλέπουν τά λογιστικά ύποδείγματα, διά νά καταλήξη είς τό συμ
πέρασμα ότι, είς τά πλαίσια τής διαδικασίας λήψεως τών οίκονομικών άποφάσεων, αί έννοια ( αύται έχουσι σχετικόν χαρακτήρα.

Ώ ς έκ τούτου, διά τούς σκοπούς μιάς λογιστικής προσανατολιΓομένης είς τήν προετοιμασίαν τών άποψάσεων, άπαιτοϋνται ύποδεί
γματα πολύπλευρα καί λογιστικαί τεχνικαί περισσότερον
εύκαμ
πτοι, έμεταλλευόμεναι τάς συγχρόνους έπιστημονικάς έπιτεύξεις
είς συγγενείς κλάδους.
Είς τήν έΕέτασιν τών τεχνικών τής Λογιστικής διά
Μητρών
άψιερουται τό τέταρτον κεφάλαιον είς αύτό μελετώνται έν
έκτάσει τόσον αί θεωρητικαί έπιπτώσεις όσον καί αί πρακτικαί δυ
νατότητες τής τεχνικής ταύτης.
'Αλλ' έπειδή αί δυνατότητες τής Λογιστικής έΕαρτώνται
έν
πολλοίς έκ τών έπιτεύ£εων καί έξελίξεων τών έπιστημονικών κλά
δων πρός τούς όποιους αύτη συνδέεται, ή θεώρησις τών
σχέσεων
τής Λογιστικής μέ τούς συγγενείς τούτους κλάδους έπιχειρείται
είς τό πέμπτον κεφάλαιον, θεώρησις καταλήγουσα είς έπανεΕέτασιν του πολλάκις συζητηθέντος προβλήματος τής έπιστημολογικής
θέσεως τής Λογιστικής, καί τεκμηριοϋσα τήν άποψιν ότι ή Λογι
στική άποτελει πεδίον έφαρμογής πλειόνων έπιστημονικών κλάδων.
Γενικώς διά τής παρούσης έργασίας άποβλέπομεν:
- νά μεταφέρωμεν είς τόν χώρον τής ‘Ελληνικής έπιστήμης
τά
πορίσματα νεωτάτων περί τήν Λογιστικήν θεωρητικών έρευνών,
ά£ιολογοΟντες κριτικώς ταυτα.
- νά. προεκτείνωμεν ώρισμένας έκ τών έρευνών τούτων κατά τρό
πον άποτελουντα προσωπικήν ημών συμβολήν είς τήν προαγω
γήν τής Επιστήμης.
- νά ύποδείξωμεν τά σημεία εκείνα τά όποια, είς τό σημερινόν
έπίπεδον γνώσεων, προσψέρονται, κατά τήν γνώμην μας, διά
νά άποτελέσουν τήν άφετηρίαν περαιτέρω πρωτοτύπων έρευνών.
Εύελπιστούμεν ούτω ότι, διά τής παρούσης έργασίας, συντελουμεν, έστω καί κατ' όλίγον, κατά τρόπον θετικόν, είς τήν προ
αγωγήν τών λογιστικών μελετών.

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Ν

l'~

σκοπος και περιεχομενον
της λ ο γισ τικ ή ς

Διά ν ά καταστή δυνατή ή διαπίστωσις καί ή μελέτη τών βασι
κών άδυναμιών τάς οποίας παρουσιάζει σήμερον ή Λογιστική, πρέ
πει ν ά έπιχειρηθή προηγουμένως δ καθορισμός του κυρίου
Αν τ ι 
κειμένου της, τοϋ τελικού σκοποΟ της. Καί αυτός ό σκοπός
δέν
είναι δυνατόν νά νοηθή παρά μόνον έν Αρμόν ίςι πρός άμφότερα τά
βασικά λειτουργήματα τά όποια καλείται νά έκπληρώση ή Λογιστι-·
κή έντός τής συγχρόνου οικονομικής καί κοινωνικής πραγματικότητος.
Έ ξ όσων έλέχθησαν είς τό είσαγωγικόν μας κεφάλαιον,
εόχερώς προκύπτει ότι ή σύγχρονος Λογιστική έχει νά έκπληρώση:
- έν λειτούργημα τάξεως κοινωνικής.

- εν λειτούργημα τάξεως Ιδιωτικής.
Τά δύο ταϋτα λειτουργήματα έκ πρώτης δψεως φαίνονται Ασυμ
βίβαστα μεταξύ των. ‘Υπάρχει πράγματι αύτό τό Ασυμβίβαστον ή
μήπως είναι δυνατόν νά έξευρεθή έν σημείον έπαφής, όπότε
καί
τό σημείον τούτο θ ά άποτελέση τήν βάσιν καθορισμού τοϋ τελικοϋ
σκοπού τής Λογιστικής; ‘Η άπάντησις είς τό έρώτημα τούτο θά έ
πιχε ιρηθή διά τοϋ παρόντος κεφαλαίου, είς τό όποιον θά
καταβληθή προσπάθεια καθορισμού τών σκοπών τής Λογιστικής, τού πε
ριεχομένου της καί τής θέσεώς της έντός τών πλαισίων τού Οικο
νομικού Λογισμού.

1.1.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
01 σκοποί τής Λογιστικής διεμορφώθησαν έν συναρτήσει πρός
τάς Ανάγκας αί όποίαι έπέβαλον τήν δημιουργίαν καί τήν έξέλιξίν της. 'Εάν άνατρέξωμεν είς τό παλαιότερον λογιστικόν κεί
μενον, τό όποιον καί Απετέλεσε τήν βάσιν τής περαιτέρω θεωρη
τικής έξελίξεως τής Λογιστικής, τό περίφημον Tractatus de computis e scripturis του Φραγκισκανού μοναχού FRA LUCA PACIOLI,
6έν θά συναντήσωμεν ούτε όρισμόν τής Λογιστικής, ούτε συστη
ματικήν Απαρίθμησιν τών έπί μέρους σκοπών της. Οί σκοποί δμως
οδτοι δέν είναι δύσκολον νά προκόψουν άπό αύτό τό κείμενον,διά
συνδυασμού διαφόρων χωρίων του. Ούτω εύχερώς προκύπτει ότι ή
Λογιστική, κατά τήν έποχήν τού PACIOLI, έξεπλήρωνε:
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α) μίαν λειτουργίαν μνήμης,
β) μίαν λειτουργίαν έλέγχου ύπό στενήν έννοιαν,
γ) μίαν Αποδεικτικήν λειτουργίαν, ύπό τήν νομικήν έννοιαν τοΟ
όρου.
Δ id τούτο καί τό κύριον βάρος τής πραγματείας τοϋ PACIOLI
έπιρρίπτεται είς τήν περιγραφήν κανόνων χρησίμων διά τήν τήρησιν τών βιβλίων, δηλαδή είς τήν λογιστικήν διατύπωσιν τών συν
αλλαγών. Ή Λογιστική όφείλει νά διατηρήση τά ίχνη τών συναλ
λαγών, ώστε ô έμπορος είς δεδομένην στιγμήν νά είναι είς θέσιν
νά άνακαλέση είς τήν μνήμην του τί συνέβη καί νά δυνηθή, έν ά 
νάγκη, νά άποδείξη τοϋτο ένώπιον τών άρχών. ‘Ολόκληρον τό λο
γιστικόν σύστημα είναι έστραμμένον πρός τήν συναλλακτικήν λει
τουργίαν τής έπιχειρήσεως. ‘Η εσωτερική ζωή της Αγνοείται. Καί
ούδεμία προσπάθεια έπιχειρεΐται νά τεθούν κανόνες προσδιορι
σμού τών οικονομικών άποτελεσμάτων, διά τά οποία απλώς
περιγράφεται μία τεχνική συγκεντρώσεως τών δαπανών καί τών μή δι
καιολογούμενων υπό τής άπογραφής υπολοίπων τών λογαριασμών είς
ένα κοινόν λογαριασμόν Κερδών καί Ζημιών.
'Ασφαλώς ή πρώτη αύτη διαμόρφωσις τής διγραφικής λογιστικήςόφείλεται είς τάς γενικωτέρας συνθήκας άσκήσεως τής έπιχειρηματικής δραστηριότητος κατά τήν έποχήν αύτήν. "Είς τόν καιρόν του
(του PACIOLI), έπιχείρησις έσήμαινε σειράν άσυνδέτων μεταξύ των
τολμημάτων. “Εν πλοίον ήρχετο εδώ, εν καραβάνιον μετέβαινεν ε
κεί , έν τόλμημα άνελαμβάνετο άπό κοινού μέ κάποιον Κύριον Χόυάν Ά ν τ ό ν ι ο διά γαλλικόν εριον καί έν συμπτωματικόν
έμπόριον
πιπερόρριζας έπραγματοποιείτο. Καθώς έκαστον τών
τολμημάτων
τούτων έπερατοϋτο, τό κέρδος τό οποίον προέκυπτε άπό τήν πλήρη
συναλλαγήν έξηκριβοϋτο -κάπως χόνδρικώς, είναι Αληθές, πάντως
κατά τρόπον άρκούντως ικανοποιητικόν. Άλ λ ' ούδεμία προσπάθεια
κατεβάλετο νά άσχοληθή τις μέ ημιτελείς πράξεις"(1).
Διά τοϋτο καί τό λογιστικόν πλαίσιον -τό σύστημα δηλαδή τών
άρχών καί κανόνων οί όποιοι είναι Απαραίτητοι διά τήν έφαρμς>γήν τής Λογιστικής- ήτο άπλοϋν. 'Απέβλεπε μόνον είς τήν
κατά
κάποιον συστηματικόν τρόπον συγκέντρωσιν καί καταγραφήν τών συ
ναλλαγών, τών όποίων -είς τά πλαίσια τών έπιστημονικών γνώσεων
τής έποχής- ήγνοείτο ή οίκονομική σημασία. ‘Η Λογιστική
ητο,
τρόπον τινα, εις μνημοτεχνικός κώδιξ καί ή βαθυτέρα έννοια τής
διγραφικής μεθόδου ήγνοείτο: άπλώς ή διπλή έγγραφή
έθεωρεϊτο
ώς έν τέχνασμα έπιτρέπον τόν έλεγχον τής Αριθμητικής όρθότητος
τών καταχωρήσεων. ‘Υπό τήν μορφήν της αύτήν ή Λογιστική δέν έφιλοδόξει νά άποτελέση βοήθημα τοϋ έμπόρου είς τήν άσκησιντής
έμπορικής του πολιτικής, δηλαδή είς τήν λήψιν τών έπιχειρηματικών άποφάσεων. Είς τό σημείον αύτό ό έμπορος δέν είχενάστηριχθή παρά είς τήν διαίσθησίν του: έκ τών διαφόρων τολμημάτων
μεταξύ τών όποίων είχε τήν δυνατότητα μιάς διαζευκτικής έκλογής έπρεπε νά έπιλέξη έκείνα τά όποία έκρινε συμφερώτερα, σταθμίζων έμπειρικώς τούς κινδύνους καί τά προσδοκώμενα ώφελήματα. Ή έποχή αύτή μάς έκληροδότησε τόν τύπον τοϋ έμπόρου
τοϋ
προικισμένου μέ τήν όξείαν διαίσθησίν διαγνώσεως τών οικονομι
κών συνθηκών, χάρις είς τήν οποίαν καί μόνην ήδύνατο νά έπιτύ
χη, άντιμετωπίζων έμπειρικώς τάς διαφόρους καταστάσεις ένώπιον
τών όποίων έπρόκειτο νά άποφασίση. ‘0 τύπος αύτός τοϋ έμπόρου

(1)

LITTLETON, A.C., "Accounting Evolution to 1900", σ. 10.
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του ΙΕ' αίώνος έχρησίμευσεν ώς πρότυπον διά τήν διαμόρφωσιν τοϋ
Ιδανικού τύπου του έπιχειρηματίου καί όταν, βραδύτερον, ή τε
χνική πρόοδος καί ή βιομηχανική έπανάστασις έδημιούργησαν τάς
προϋποθέσεις αί όποίαι κατέστησαν τήν έπιχειρηματικήν δραστη
ριότητα συστηματοποιημένην ένέργειαν καί όχι σύνολον άσυνδέτων
μεταξύ των τολμημάτων.
Ύ π ό τάς συνθήκας αύτάς άσκήσεως τής επιχειρηματικής
δραστηριότητος, ή Λογιστική -έστω καί περιωρισμένη είς τό έπίπε
δον μιάς άπλής καταστιχογραφίας- έξεπλήρωνε πλήρως τούς τεθέντας σκοπούς της καί άντεπεκρίνετο είς τά όσα ήδύνατό τις νά άναμείνη έξ αύτής.
Είς τούς σκοπούς αύτούς δέν ήργησαν νά προστεθοϋν καί άλ
λοι,τών όποίων ή οίκονομική σημασία είνάι περισσότερον έκδηλος.
Οϋτω συντόμως ώς βασικαί έπιδιώξεις τής Λογιστικής έτέθησαν ό
προσδιορισμός τής περιουσίας καί ό ύπολογισμός τών οικονομικών
άποτελεσμάτων μιάς δεδομένης περιόδου. Είναι άληθές ότι καί είς
τήν λογιστικήν τήν περιγραφομένην ύπό τοϋ PACIOLI γίνεται λό
γος περί άπογραφής καί λογαριασμοϋ Κερδών καί Ζημιών. "Ομως ή
άπογραφή, όπως περιγράφεται άπό τόν PACIOLI, έλαχίστην οικονο
μικήν σημασίαν έχει: περισσότερον έξυπηρετει μίαν'άνάγκην μνή
μης. Ό έμπορος πρέπει νά γνωρίζη τί κατέχει είς μίαν δεδομένην στιγμήν, καί διά τοϋτο τό κύριον βάρος είναι συγκεντρωμένον
είς τήν π ο σ ο τ ι κ ή ν
καταγραφήν τών περιουσιακών στοι
χείων. *Η άποτίμησις τούτων, ήτις άποτελεΐ τό δεύτερον σκέλος
τής άπογραφής, διά τής όπο.ίας προσδίδεται είς αύτήν μία
έπί
πλέον διάστασις καί ή άληθής οίκονομική της σημασία, δέν άπασχολεί σοβαρώς τόν PACIOLI* ούδείς άποτιμητικός κανών τίθεται
-διότι βεβαίως δέν δύναται νά θεωρηθή ώς κανών άποτιμήσεως
ή
σύστασις νά χρησιμοποιώνται μάλλον ύψηλαί παρά χαμηλαί
τιμαί,
διά νά έπιτευχθή ύψηλότερον κέρδος (PACIOLI, Κεφ. XII). Τοϋτο
φανερώνει, βεβαίως, γνώσιν τοϋ τρόπου καθ' ον ή άποτίμησις ένεργει είς τό λογιστικόν άποτέλεσμα, άλλά καί απλοϊκήν άντίληφιν ώς πρός αύτήν ταύτην τήν έννοιαν του άποτελέσματος.
‘Ως
πρός τόν λογαριασμόν Κερδών καί Ζημιών,λειτουργεί συγκεντρώνων
όλα τά υπόλοιπα τά όποια δέν δικαιολογούνται ύπό τής άπογραφής
κατά τήν εποχήν τοϋ κλεισίματος τών βιβλίων. 'Εάν άναλογισθώμεν
ότι σύνηθες ήτο είς τό κλείσιμον τών βιβλίων νά άφιεροϋται τό
τελευταϊον έτος έκάστης έπταετίας -κατ' αναλογίαν τής δημιουρ
γίας, καθ' ήν ό Θεός έπί εξ ημέρας είργάσθη καί τήν έβδόμην άνεπαύθη- δέν είναι δύσκολον νά διαπιστώσωμεν τήν περιωρισμένην οικονομικήν σημασίαν τοϋ λογαριαμοϋ τούτου* συνεπώς ό συ
στηματικός προσδιορισμός τών άποτελεσμάτων δέν δύναται νά
άναχθή είς σκοπόν τής πρώτης ταύτης λογιστικής. ΤΗτο έν παρεπό
μενον τής όλης λογιστικής διαδικασίας, άποβλεπούσης μάλλον είς
άριθμητικάς συμφωνίας διασφαλιζούσας τήν ορθότητα τών καταχωρήσεων. "Αλλωστε καί ίστορικώς ό λογαριασμός ουτος φαίνεται νά
έδημιουργήθη διά νά δέχηται τάς διαφοράς ώρισμένων συναλλαγών,
ώστε νά διασφαλίζη τήν λειτουργίαν τής διγραφικής μεθόδου '2 '.
Πολύ άργότερον ήρχισε νά γίνεται άντιληπτή ή οίκονομική του ση
μασία, ώς λογαριασμού έκφράζοντος τάς διακυμάνσεις τής καθαρας
θέσεως.
Ή βιομηχανική έπανάστασις ήτο φυσικόν νά άποτελέση
μίαν
κρίσιμόν καμπήν είς τήν περαιτέρω εξέλιξιν τής λογιστικής;έσή(2)

FOURASTIE J., "La comptabilité",

σ. 51.

23

μανε δτι πλέον ή Λογιστική θά έπρεπε νά άπεικονίση
ώρισμένας
πράξεις συνδεομένας μέ τήν παραγωγικήν λειτουργίαν, θά έπρεπε
νά στρέψη τήν προσοχήν της είς τό έσωτερικόν τής έπιχειρήσεως.
Τά προβλήματα αύτά εΕχον άγνοηθή είς τό παρελθόν ή μεταποίησις
είχε τήν μορφήν μιάς οίκιακής βιοτεχνίας είς τάς πλείστας τών
περιπτώσεων. Τά νέα προβλήματα προέκυψαν ώς συνέπεια τής χρησιμοποιήσεως
είς μεγάλην κλίμακα παγίων ένεργητικών στοιχεί
ων, είς τήν στροφήν τών έπιχε ιρήσεων πρός τήν άπρόσωπον άγοράν ,
στροφήν ή όποία κατέστη άπαραίτητος 6ιά νά χρησιμοποιηθή όρθολογικώτερον ô συγκεντρωθείς πάγιος έξοπλισμός. Ή
παραγωγική
δραστηριότης παρενέβαλε μίαν όλόκληρον σειράν ένεργειών μεταξύ
έφοδιασμου καί διαθέσεως· ή άνάγκη τής ννώσεως του κόστους ήρχισε νά γίνεται αισθητή κυρίως διά νά καθορισθή ή τιμολογιακή
πολιτική, καί ή κάλυψις τής άνάγκης ταύτης έπεχειρήθη δι'έπεκτάσεως του λογιστικού όργάνου, τό όποιον κατά τό παρελθόν εϊχεν άνταποκριθή έπιτυχώς είς τόν προορισμόν του καί έπί πλέον
παρειχεν έν ιδεώδες πλαίσιον άριθμητικών καί ουσιαστικών έλέγχων.
Βεβαίως καί κατά τό παρελθόν δέν είχον λείψει προσπάθειαι
λογιστικού υπολογισμού τοϋ κόστους: ô φλωρεντινός έμπορικός οί
κος
Raffaello di Francesco de' Medici, άσχολούμενος καί
μέ
τήν κατασκευήν ύφασμάτων, καί ή τυπογραφική καί έκδοτική έπι
χε ίρησις του Χριστοφύρου Πλαντίνου, έν Άμβέρση, αποτελούν δύο
άπό τά πρώτα δείγματα έφαρμογής βιομηχανικής λογιστικής -ούχί
καί τόσον υποτυπώδους, δπως ίσως θά ύπέθετέ τις- ήδη κατά
τά
μέσα του ΙΣΤ* αίώνος. Πρόκειται όμως περί μεμονωμένων
περι
πτώσεων, αί όποίαι δέν άρκουν διά νά διαμορφώσουν μίαν κυριαρ
χούσαν τάσιν είς τήν έξέλιξιν τής Λογιστικής<3).
Κατά τόν DAVID SOLOMONS^'*) , οί συγκεκριμένοι λόγοι οί ό
ποιοι συνετέλεσαν είς τό ν' αύξηθή τό ένδιαψέρον διά τήν μελέ
την τών κοστολογικών προβλημάτων υπήρξαν:
- ή αύξησις τοϋ μεγέθους καί του συνθέτου χαρακτήρος
πιχε ιρήσεων,

τών έ

- ή άνάπτυξις τών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων,
- ή αύξουσα δυσκολία του καθορισμού τών τιμών είς τήν
νοποιημένην παραγωγήν.

μηχα-

Καί ή μέν αύξησις του μεγέθους τών έπιχειρήσεων, έν συνδυασμψ μέ τόν περισσότερον σύνθετον χαρακτήρα των, ήτο
φυσικόν
νά θέσουν νέα προβλήματα είς τούς έπιχειρηματίας, τά όποια άπήτουν τήν συγκέντρωσιν ενός περισσότερον έκτεταμένου πληροφο
ριακού Ολικού.
*Ως πρός τάς σιδηροδρομικάς έπιχειρήσεις, ίστορικώς υπήρξαν
αί πρώται έπιχειρήσεις έντάσεως παγίου κεφαλαίου είς μεγάληνέ
κτασιν- είς αύτάς διά πρώτην ψοράν έτέθη τό πρόβλημα τής σχέσεως βαθμού άπασχολήσεως-κόστους-οίκονομικου αποτελέσματος είς
δλην του τήν όξύτητα.
Τέλος ή άνάπτυξις τής παραγωγικής λειτουργίας είς μίαν μη-

(3)

SOLOMONS D., "The Historical Development on Costing".
EDLER DE ROOVER, FI·* "Cost Accounting in the XVI Century".
’Αμφότεμα είζ συλλογήν μελετών Sxudies in Costing.

1 h) "Ενθ *

ανωτέρω, σ. 18-19.
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χανοποιημένην παραγωγήν,έθεσεν -δπως καί άνωτέρω είπομεντό
πρόβλημα τής τιμολογήσεως τών παραγομένων προϊόντων, τό όποιον
6έν είχε νά άντιμετωπίση ό παραδοσιακός έμπορος ή ό έργαζόμενος ύπό συνθήκας οίκοτεχνίας βιοτέχνης.
*Η είσαγωγή τής κοστολογήσεως είς τό παραδοσιακόν λογιστι
κόν σύστημα, έστω καί ύπό τήν ύποτυπώδη μορφήν τών πρώτων
έφαρμογών της, άπετέλεσε μιαν κατάκτησιν τής Λογιστικής,ύψίστης
σημασίας. Διότι διά ταύτης διά πρώτην φοράν ή Λογιστική προσα
νατολίζεται είς τήν άντιμετώπισιν τών έπιχειρηματικών προβλη
μάτων τά όποια συνδέονται μέ τήν λήψιν άποφάσεων. Δέν άποτελει
ύπερβολήν νά είπωμεν δτι, άπό του σημείου αύτου , ή
Λογιστι
κή άποκτά μίαν νέαν διάστασιν. Καί ή διάστασις αύτη θά
άποβή
πρωταρχικής σημασίας -κατά τάς ήμέρας μας.
Παρά ταϋτα, ή νέα αύτη διάστασις τήν όποιαν άπέκτησεν
ή
Λογιστική διά τής άναπτύξεως τών πρώτων κοστολογικών τεχνικών,
ένέχει τά σπέρματα τών άδυναμιών αί όποϊαι κατέστησαν έκδηλοι
άργότερον καί άποτελοΟν άντικείμενον μελέτης ύπό τής συγχρόνου
έπιστήμης. Διότι αί παλαιαί λειτουργίαι τής Λογιστικής
(λειτουργίαι μνήμης, έλέγχου καί άποδείξεως), εξ αυτής ταύτης τής
φύσεώς των είχον συντελέσει είς τό νά προσανατολισθή ή
Λογι
στική είς τήν άπεικόνισιν του παρελθόντος. *Η λήφις όμως
τών
έπιχειρηματικών άποφάσεων άποβλέπει είς τό μ έ λ λ ο ν διά ταύτην
δέν έχει τόσην σημασίαν ή διαπίστωσις όσην ή πρόβλεψις. ‘Η διαπίστωσις είναι χρήσιμος μόνον μέχρι τού σημείου κατά τό όποι
ον δύναται νά βοηθήση τήν πρόβλεψιν. "Ηδη λοιπόν, είς τάς λει
τουργίας τάς όποιας καλείται νά έκπληρώση ή Λογιστική,
ύφίστανται άντίρροποι τάσεις. 'Εκτός αύτου όμως καί ώρισμένα προ
βλήματα τά όποια μία λογιστική προσανατολισμένη είς τό παρελθόν
καί τήν άπλήν διαπίστωσιν δύναται νά άγνοήση, ήδη'άποκτουν ίδιάζουσαν σημασ ίαν :άναφέρομεν προχε ίρως τό πρόβλημα τών δ ιακυμάνσεων
τής αξίας του νομίσματος, τό όποιον όδηγεϊ είς άληθή άδιέξο&χ,έφ'όσσν έπιζητειται νά διαγνωσθή μία οίκονομική πραγματ ικότης μέσψ λογιστι
κών εγγραφών στηρίζομενων είς ίστορικάς άξίας. 'Εάν αί αντίρροποι αυται τάσεις δέν έξεδηλώθησαν άμέσως, άλλά παρέμειναν έν ^ σπέρματι
έπί άρκετόν άκόμη χρονικόν διάστημα,τούτο ώφείλετο είς τό ότι τά
πρώτα έπιχε ιρηματικά προβλήματα τών όποίων ή λύσις έπεδιώχθη μέαρ τής Λο
γιστικής ή σαν σχετικώς απλά καί ή έπίλυσίς των ήδύνατο νά προγματοποιηθή μέ Ικανοποιητικόν βαθμόν άκριβείας άπό τήν γνώσιν του πα
ρελθόντος.Τό λογιστικόν ύπόδειγμα (model) διά του οποίου απλώς
διεπιστοϋτο τί συνέβη είς τήν έπιχείρησιν ήτο άκόμη επαρκές- ή άνάγκη
προσανατολισμού του πρός τό μέλλον δέν είχε γίνει αισθητή.
Είς αύτό τό κλίμα άναπτύξεως τής Λογιστικής διεμορψώθησαν
καί αί βασικαί άρχαί της, έκ τών όποίων τρεις, κατά τήν γνώμην
μας, έχουν προέχουσαν σημασίαν, καί είναι:
- ή

άρχή τής

άντικειμενικότητος,

- ή

άρχή τής

συντηρητικότητος,

- ή

άρχή τής

άνεξαρτησίας τών λογιστικών περιόδων.

Κατά τάς τελευταίας πέντε ή εξ δεκαετίας,ό αύξανόμενος κρα
τικός παρεμβατισμός καί αί νέαι άνάγκαι τών επιχειρήσεων αϊτινες έσκιαγραφήθησαν είς τό προηγούμενον κεφάλαιον, έτόνισαντάς
δύο άντιρρόπους τάσεις τής Λογιστικής: άφ' ένός μέν ό κρατικός
παρεμβατισμός τείνει νά δημιουργήση ώρισμένα πλαίσια διά
τών
όποίων τονίζεται ή άνάγκη διαμορφώσεως ενός λογιστικού οργάνου
παρέχοντος άντικειμενικώς άδιάβλητα στοιχεία περί τής οίκονο-
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μικής δραστηριότητος τών οίκονομικών μονάδων και καθιστώντος
δυνατόν τόν προσδιορισμόν τού φορολογητέου οίκονομικού Αποτε
λέσματος/ άφ' έτέρου δέ αί αύξουσαι καί περισσότερον σύνθετοι
άνάγκαι τών έπιχειρήσεων τείνουν νά προσανατολίσουν τήν Λογι
στικήν πρός τόν κόσμον τής άβεβαιότητος έντός του οποίου λαμβάνονται αι έπιχειρηματικαί Αποφάσεις καί είσάγουν είς τό λο
γιστικόν δργανον έν έντόνως ύποκειμενικόν στοίχειον.
Πράγμα
τι, τά λογιστικά ύποδείγματα τά οποία έδημιουργήθησαν ύπό τήν
σκιάν τών τριών βασικών λογιστικών άρχών είναι ανεπαρκή διά νά
προσανατολίσουν τήν λήψιν τών άποφάσεων. *Η Ανεπάρκεια αύτη κα
ταφαίνεται όχι μόνον είς τήν καθημερινήν πράξιν, άλλά καί πειραματικώς, είς τά "παίγνια έπιχειρήσεων" (ieux
ά' entrepri
ses)^5^/ όπου φσον τό παίγνιον προχωρεί πρός πλέον έξελιγμένα
καί σύνθετα στάδια, τόσον αί "έπιχειρηματικαί" Αποφάσεις
τών
υποθετικών έπιχειρήσεων λαμβάνονται έρήμην τών λογιστικών στοι
χείων τά όποια συλλέγονται κατά τάς καθιερωμένας λογιστικάς τε
χνικός, έστω καί ύπό πνεύμα αύστηρώς έπιστημονικόν^5).
1.2.ΒΑΣΙΚΟΣ

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

*Ως βασικός σκοπός τής Λογιστικής δέον, κατά τήν γνώμην μας,
είς τό σημερινόν έπίπεδον γνώσεων καί άναγκών, νά τεθή ή συγκέντρωσις, ταξινόμησις καί Αναλυτική διερμήνευσις παντοειδούς
αριθμητικού υλικού σχετιζομένου μέ τήν οικονομικήν δραστηριό
τητα μιάς οίκονομικής μονάδος, διά τών όποίων έπιδιώκονται:
α) ό ορθολογικός προσανατολισμός τών άποψάσεων διακυβερ\^ήσεως
τής οίκονομικής μονάδος, καί
β) ό έλεγχος τής οίκονομικής δραστηριότητος τής έν λόγψ οίκο
νομικής μονάδος, ύφ' όλας αύτού τάς μορψάς.
Διά νά γίνη δεκτός ô τεθείς Ανωτέρω a priori
Λογιστικής,θά πρέπει νά άποδειχθή:

σκοπός

τής

- ότι εύρίσκεται είς εν έπίπεδον γενικεύσεως τοιούτον
ώστε
νά μή έξαρτάται άπό τό είδος τής οίκονομικής μονάδος
(δη
μοσίας - ιδιωτικής, κερδοσκοπικής - μή κερδοσκοπικής).
- ότι είναι συμβιβαστός τόσον πρός τό λειτούργημα τάξεως κοι
νωνικής όσον καί πρός τό λειτούργημα ιδιωτικής τάξεως,
τά
όποία καλείται νά έκπληρώση ή Λογιστική.
Καί ώς πρός τό πρώτον σημείον πρός άπόδειξιν, είναι άφ' εαυ
τού φανερόν ότι ό ορθολογικός προσανατολισμός τών άποψάσεων διακυβερνήσεως τής οίκονομικής μονάδος είναι στοίχειον απαραίτη
τον διά τήν ευημερίαν ταύτης, άνεξαρτήτως οίουδήποτε
ιδιαιτέ
ρου χαρακτηριστικού της. 'Αλλά καί ό έλεγχος τής
οίκονομικής
δραστηριότητος Αποτελεί έπίσης Απαραίτητον χαρακτηριστικόν,συνδεόμενον μέ πάσαν οικονομικήν διαχείρισιν. "Ωστε ό τεθείς βα
σικός σκοπός τής Λογιστικής εύρίσκεται είς τό έπιθυμητόν έπί
πεδον γενικεύσεως. Δύναται νΑ Αποτελέση έπιδίωξιν τής Λογιστι
κής τόσον τών έθνικών λογαριασμών όσον καί τών μικροοικονομικών
(5)

Διά μίαν στοιχειώδη άλλ* υπεύθυνον θεώρησιν τών προβλημάτων τών σχετιζομενων μέ τά παίγνια έπιχειρήσεων βλέπε KAUFMAN - FAüRE -LEGARF»
"Les jeux d* entreprises". Presses Universitaires de-France,Paris,
1960.

(*)

Προφορική άνακοένωσις του καθηγητοΰ J’
. PIERRE.
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μονάδων, καί 6ή ανεξαρτήτως οιουδήποτε άλλου
των.

χαρακτηριστικού

*0 άνωτέρω διατυπωθείς δμως βασικός σκοπός τής Λογιστικής,
κατά τήν γνώμην .μας, όχι μόνον είναι συμβιβαστός πρός άμφότερα
τά έκ πρώτης όψεως άποκλίνοντα λειτουργήματα τής
Λογιστικής,
άλλά καί παρέχει τό στοιχείον συναρμογής των. Τό στοίχειον αύ
τό είναι ή ευημερία τής οίκονομικής μονάδος, ή άπορρέουσα
έκ
του όρθολογικου προσανατολισμού τών άποψάσεων
διακυβερνήσεώς
της. Μόνη ή ευημερία τής οίκονομικής μονάδος διασφαλίζει δλατά
πέριξ ταύτης δημιουργούμενα συμφέροντα: τών φορέων της,τών είς
αύτήν έργαζομένων, τών μετ' αύτής συναλλασσομένων, του εύρυτέρου κοινωνικού συνόλου. Ά φ ' έτέρου δέ τό στοιχείον του έλέγχου, τό οποίον είσάχεται έν εύρυτάτη έννοίςι, άποτελει έγγύησιν
διά τήν νομιμότητα τών διασψαλιζομένων συμφερόντων καθώς
καί
άσψαλιστικήν δικλείδα διά τάς περιπτώσεις έκείνας καθ' άς ή
εύημερία τής οίκονομικής μονάδος δέν θά εύρίσκετο έν
άρμονίςι
πρός τό γενικώτερον κοινωνικόν συμφέρον.
Άλλ' ό βασικός αύτός σκοπός τής Λογιστικής, λόγψ τοϋ έντε
λώς γενικού χαρακτήρος του, δέον νά συμπληροϋται διά
σκοπών
δευτέρας τάξεως, οι όποιοι ενδέχεται νά μή έχουν γενικόν χαρα
κτήρα , άλλά νά προσιδιάζουν είς ώρισμένην κατηγορίαν οίκονομι
κών μονάδων μόνον, καί οί όποιοι χαράσσουν κατά πλέον
συγκε~
κριμένον τρόπον τήν οδόν τήν όποιαν πρέπει νά άκολουθήση ή Λο
γιστική πρός πραγμάτωσιν είτε τοϋ όρθολογικοϋ προσανατολισμού
τών άποψάσεων διακυβερνήσεώς τής οίκονομικής μονάδος, είτε του
έλέΥΧου τής δραστηριότητος αύτής. ‘Ο προσδιορισμός τής περιου
σιακής θέσεως, ή παρακολούθησις τών περιουσιακών μεταβολών, ό
προσδιορισμός τών οίκονομικών άποτελεσμάτων, ή μέτρησις τής οίκονομικότητος καί τής άποδοτικότηχος, άποτελουν, κατά τήν γνώ
μην μας, τούς κυριωτέρους έκ τών σκοπών δευτέρας τάξεως τής Λο
γιστικής, ούχί όμως καί κατ' άνάγκην έπιδιωκομένους είς πάσας
τάς περιπτώσεις λογιστικών έψαρμογών. 'Εάν συνήθως θεωρούνται
ώς; κύριοι σκοποί τής Λογιστικής, τοϋτο συμβαίνει διότι κατ'ούσί.αν συνιστοϋν διαπιστώσεις του παρελθόντος έν σχέσει μέ
τήν
δραστηριότητα τών οίκονομικών μονάδων’ ήσαν λοιπόν συμφυείς μέ
τό δλον κλίμα έντός τοϋ όποιου άνεπτύχθη ή Λογιστική μέχρι τών
τε:λευταίων έτών, έπιδιώκουσα κυρίως νά έναρμονισθή είς τάς άποιιτήσεις παντοειδών έλέγχων. Έ φ ' όσον δμως δεχόμεθα ώς απο
στολήν τής Λογιστικής τήν συμβολήν της είς τήν
έπιστημονικήν
προετοιμασίαν τών άποφάσεων διακυβερνήσεώς τής οίκονομικής μονάδος, πρέπει νά δεχθώμεν καί τήν εισαγωγήν όλων εκείνων
τών
στοιχείων τά όποια θά καταστήσουν δυνατήν τήν έπιδίωξιν αάτήν
τής Λογιστικής. Τά περισσότερα καί σημαντικώτερα προβλήματα τά
όποια άντιμετωπίζει σήμερον ή λογιστική θεωρία οφείλονται είς
τό· δτι ή πραγμάτωσις τοϋ νέου αύτοϋ καί βασικού σκοπού της επκχειρήθη είς τά πλαίσια τά όποια είχε διαμορφώσει μία
Λογι
στική έστραμμένη πρός τόν έλεγχον αί άδυναμίαι τής Λογιστι
κής, όπως θά μάς δοθή εύκαιρία νά ίδωμεν είς άλλό κεφάλαιον ,
είναι κατ' ούσίαν άσυμβίβαστα τοϋ νέου σκοποϋ της πρός τό διαμορφωθέν έπί άλλης βάσεως πλαίσιον άρχών καί κανόνων.

1.3.ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΛΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Αί διαπιστώσεις τής προηγουμένης παραγράφου, έν συνδυασμψ
μέ τόν έν άρχή της διατυπωθέντα βασικόν σκοπόν τής Λογιστικής,
καθιστούν, κατά τήν γνώμην μας, κεφαλαιώδη τήν διαίρεσιν
τήε
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Λογιστικής είς:
- Λογιστικήν 'Αποφάσεων/ καί
- Λογιστικήν Ελέγχου.
*Η όιαίρεσις αύτη μόλις προσφάτως ήρχισε νά έπιβάλλεται είς
τήν όιεθνή βιβλιογραφίαν^7), ιδίως κατόπιν τής έξελίξεως ήν έ
λαβε κατά τά τελευταία έτη ή άνάπτυξις ένός νέου
λογιστικού
κλάδου, τής Λογιστικής τής Διαχειρίσεως (άγγλ. Managerial Ac
counting, γαλλ. Comptabilité de gestion), ô όποιος προσπαθείνά
έναρμονίση τό λογιστικόν δργανον πρός τάς έξελίξεις τής οίκο
νομικής θεωρίας καί νά έξάρη τόν ίδιάζοντα χαρακτήρα τής Λογι
στικής ώς "θεωρίας συμπεριφοράς" (Behavioral Discipline, Disci
pline de comportement). Σχετικώς οι MOONITZ καί JORDAN έγραφον
προ όλίγων έτών^6 ^: "Μία τρίτη έξέλιξις (τής Λογιστικής)
εί
ναι τό αυξανόμενου ένδιαφέρον διά τήν Λογιστικήν τής Διαχειρί
σεως, δηλαδή τήν χρησιμοποίησιν τής Λογιστικής καί τών
λογι
στικών δεδομένων ώστε νά βοηθήσουν τήν διαχείρισιν κατά τρόπον
περισσότερον άμεσον άπό δτι κατά τό παρελθόν όσον άφορςί
είς
τήν καλυτέραν χρησιμοποίησιν τών ύπό τόν έλεγχόν της παραγωγι
κών συντελεστών. Ή έξέλιξις αύτη εύρίσκεται άκόμη είς τά πρώ
τα της στάδια καί συνεπάγεται τοιουτον περιεχόμενον
όπως οι
προϋπολογισμοί, ό έλεγχος άποθεμάτων, ή έν χρόνψ κλιμάκωσις τής
άντικαταστάσεως του παγίου εξοπλισμού, αί αποφάσεις κατασκευής
ή άγοράς (Made-or-buy-decisions) ,ό προσδιορισμός τής συνθέσεως
παραγωγής (Product-Mix ) καί τά παρόμοια. Περικλείει περιοχάςό
πως τήν εφαρμογήν έξελιγμένων στατιστικών καί μαθηματικών τε
χνικών είς τήν έπίλυσιν έπιχειρηματικών προβλημάτων,μερικά τών
όποίων απαιτούν τήν χρησιμοποίησιν ήλεκτρονικών διερευνητών καί
άλλου εξοπλισμού έπεξεργασίας τών δεδομένων. *Η περιοχή
αύτη
θά έκτείνη άναμφιβόλως τήν έκτασιν τής Λογιστικής πέραν τώνπα
ρόντων όρίων της".
Αί έξελίξεις τής τελευταίας δεκαετίας τονίζουν άκόμη πε
ρισσότερον τήν άνάγκην τής συστηματικής παραδοχής τής ανωτέρω
διακρίσεως.
'Η Λ ο γ ι σ τ ι κ ή
Α π ο φ ά σ ε ω ν ^ 9) τείνει νά διαμορφωθή είς σώμα γνώσεων προσανατολισμένου είς τήν
επεξεργα
σίαν τών λογιστικών δεδομένων έν δψει λήψεως ώρισμέυων επιχει
ρηματικών άποφάσεων. Έ ξ αυτού τούτου του προορισμού τής,ή Λο
γιστική 'Αποφάσεων :
- είναι έστραμμένη είς τήν άνίχνευσιν τού μέλλοντος, προκειμένου νά ύποβοηθήση τήν διεύθυνσιν τής οίκονομικής μονάδος
είς τό νά διάγνωση τί πρέπει νά γίνη.
- στηρίζεται, κατά μέγα μέρος, είς ύποκειμενικάς έκτιμήσεις,

(7 )

iJIk I,

Y., "Management Goals and Accounting for Control", σ. 2-3.

(8)

"Accounting - An Analysis of its Problems" , o. 4.

(9) *0 όρος οδτος έπροτιμήθη αντί του ταυτοσήμου Λ ο γ ι σ τ ι κ ή τ ή ς
Διαχειρίσεως,
όστις δέν κρίνεται δόκιμος. Πράγματι, κάθε
έννοια λογιστικής είναι άναποσπάστως συνδεδεμένη μέ την έννοιαν τής
διαχειρίσεως. Ουτω ο δρος Λογιστική Διαχειρίσεως δέν εξαίρει αρκούν
τως τον προσανατολισμόν τοϋ κλάδου τούτου προς τήν περιοχήν τών οι
κονομικών άποφάσεων. *0 IJIRI χρησιμοποιεί τόν δρον Λ ο γ ι σ τ ι 
κ ή Σ χ ε δ ι α σ μ ο ϋ (Planning Accounting).
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- άπαιτεί εύκαμψίαν είς τήν διάρθρωσίν της, καθ' όσον τά αύτά
δεδομένα αποκτούν διάφορον εκάστοτε βάρος καί άπαιτοΰν δι
άφορον χειρισμόν έν σχέσει πρός τό εκάστοτε μελετώμενονπρό
βλημα.
*Ως πρός τήν Λ ο γ ι σ τ ι κ ή ν
ε λ έ γ χ ο υ ,
πει νά κάμωμεν μίαν βασικήν όιάκρισιν είς:

θά πρέ

- Λ ο γ ι σ τ ι κ ή ν
του
ύπό
εύρείαν
έννοιαν
Ε λ έ γ χ ο υ
ή
Λ ο γ ι σ τ ι κ ή ν
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ
' Ε λ έ γ χ ο υ ,
ήτις έχει ώς άντικειμενικόν σκοπόν νά έλέγξη τήν άποτελεσματικότητα τής διαχειρίσεως καί τόν βα
θμόν πραγματοποιήσεως τών προγραμματισθέντων, καί είς
- Λ ο γ ι σ τ ι κ ή ν
τ ο υ
ύ π ό
σ τ ε ν ή ν έ ν ν ο ι αν
’Ε λ έ γ χ ο υ
ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή ν
'Ελέγχου
Έ π ο π τ ε ί α ς ,
προσανατολιζομένην είς τήν διαπίστωσιν
τών άποτελεσμάτων τής διαχειρίσεως, τήν άνάπτυξιν τεχνικών
πρός πρόληψιν καί άποκάλυψιν καταχρήσεων, τήν έξακρίβωσιν
τού φορολογητέου εισοδήματος, τήν όργάνωσιν διαδικασιών έπιτρεπουσών τήν αυτόματον διεξαγωγήν ώρισμένων
ένεργειών
έξυπηρετικών του έπιχειρηματικου σκοπού (π.χ.
διαδικασία
δι' ής επιδιώκεται ή είσπραξις τών καθυστερουμένων όφειλών)
κλπ.
Κύρια χαρακτηριστικά τής Λογιστικής 'Ελέγχου είναι:
- ô προσανατολισμός της πρός τό παρελθόν, πρός τήν διαπίστωσιν του τί έγινε, ώστε τοϋτο, συγκρινόμενον πρός τά
προγραμματισθέντα (έφ' όσον πρόκειται περί Οίκονομικοϋ Ε λ έ 
γχου) ή πρός τά γενικώς κατά συνθήκην παραδεδεγμένα καί ίσχύοντα (έφ' όσον πρόκειται περί 'Ελέγχου Έποπτείας)νά έπιτρέψη τήν συναγωγήν συμπερασμάτων περί τής διαχειρίσεως,
τόν καταμερισμόν τών ευθυνών καί τήν έξακρίβωσιν τού
έάν
αι επιδιώξεις τής οίκονομικής μονάδος έναρμονίζονται πρός
τά συμφέροντα τοϋ κοινώνικοϋ συνόλου.
- όψείλει νά εχη εν μέλημα άντικειμενικότητος,
- ώς έκ τούτου έχει μίαν όλιγώτερον εύκαμπτον δομήν, οΟσα ύποχρεωμένη νά προσαρμόζηται πρός ώρισμένα άξιώματα καί άρ
χάς γενικώς παραδεκτός, αύτάς τάς οποίας ή άμερικανική λο
γιστική φιλολογία ονομάζει General Accepted Principles.
Τήν ανωτέρω διάκρισιν τής Λογιστικής θεωροϋμεν θεμελιώδη ,
καί πιστεύομεν ότι θά άποβή πρωταρχική είς τήν μέλλουσαν^ έξέλιξιν τής Λογιστικής θεωρίας, καθ' όσον στηρίζεται είς τά άντίθετα χαρακτηριστικά τών έννοιών 'Αποφάσεως-'Ελέγχου. Τά πε
ρισσότερα προβλήματα καί τό μεγαλύτερον μέρος τών περί τήν Λο
γιστικήν παρεξηγήσεων καί διχογνωμιών χάνουν τήν όξύτητά
των
έφ' όσον κατανοηθή αύτη. Διότι -όπως άφήσαμεν νά νοηθή καί είς
προηγουμένην παράγραφον- είναι προβλήματα καί παρεξηγήσεις αί
όποίαι προέκυψαν έπειδή διά τής Λογιστικής 'Ελέγχου κατεβλήθη
προσπάθεια νά έπιδιωχθοϋν οί σκοποί τής Λογιστικής Αποφάσεων.
Καί καθώς έκ φύσεως ό λειτουργικός της προορισμός είναι διά-:
φορος καί χρησιμοποιεί όργανα άκατάλληλα διά τήν περιοχήν τής
<$χβεβαιότητος είς τήν οποίαν κινείται ή προκαταρτική μιας άπο-ωάσεως μελέτη, άπέτυχε νά έκπληρώση τούς προσθέτους
σκοπούς
«Ρούτους(Κ ).
( 10)

Τούτο θά γινρ περισσότερον αντιληπτόν είς τό επόμενον κεφάλαιον,όπου
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‘Η παραδοσιακή Λογιστική είναι κ α τ ά βάσιν Λογιστική
'Ελέγ
χου, καί όή ύπό στενήν έννοιαν. Μέ τάς τεχνικάς προτύπου
κό
στους καί μέ τήν όλην διείσδυσιν του έπιστημονικοϋ
πνεύματος
τής Οίκονομικής τών 'Εκμεταλλεύσεων καί 'Επιχειρήσεων, έγένετο
μ ί α προσπάθεια -άπολύτως έπιτυχής- ν ά ύπερβή τά παλαιά όριά της
καί ν ά είσέλθη είς τήν περιοχήν του ύπό εύρείαν έννοιαν
έλέγχου. Ούτω ή Λογιστική έπέτυχε ν ά ψθάση είς έν άξιάλογον σ τ άδι
όν όλοκληρώσεως ώς Λογιστική 'Ελέγχου. 'Αλλ'
άκόμη
ύπολείπεται πολύς δρόμος νά διανυθή δ ι ά ν ά καταστή άποτελεσματικόν δργανον εξυπηρετούν τήν λήψιν τών συνθέτων επιχειρηματικών
άπο
φάσεων είς τ ά πλαίσια του σημερινού οίκονομικού βίου.
'Η Λογιστική
'Αποφάσεων δέν άποτελει άρνησιν τής Λ ο γ ι σ τ ι 
κής 'Ελέγχου -όπως μερικοί άπό ύπερβάλλοντα ζήλον διατείνονταιάλλά συμπλήρωμά της, προέκτασίν της, κυριολεκτικώτερον. Είς τήν
έξέλιξιν κάθε σώματος έπιστημονικών γνώσεων θ ά συναντήσωμεν τό
φαινόμενον τούτο: ότι δηλαδή είς μίαν δεδομένην στιγμήν τό σ ώ 
μα αύτό τών γνώσεων εύρίσκεται άντιμέτωπον μέ προβλήματα τά ό
ποια δέν δύναται νά έπιλύση διότι ύπερβαίνουν τάς δυνατότητάς
του. Καί τότε δύο δρόμοι υπάρχουν: ή ν ά θεωρήση τ ά προβλήματα
ταύτα ώς μή έμπίπτοντα είς τήν δικαιοδοσίαν του καί ν ά μή άσχοληθή μέ αύτά, ή νά τά θεωρήση ά λ υτα μόνον ύπό δεδομένας συνθήκας γνωσιολογικής διαρθρώσεως καί νά προσπαθήση, 6ι' έπεκτάσεως τών γνωσιολογικών του πλαισίων, ν ά έπιδιώξη τήν λύσιν των.
*0 πρώτος δρόμος σημαίνει άρνησιν τής έξελίξεως καί τής άενάως μεταβαλλομένης π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ ο ς . 'Αποτελεί
αύτοκαταδίκην
τοϋ σώματος αύτοϋ τών γνώσεων, διότι άλλοι συγγ ε ν ε ί ς κλάδοι θά
άναλάβουν τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων τούτων ή θ ά δημιουργηθοϋν πρός τούτο· ή πορεία πρός τήν γνώσιν είναι τό κύριον χ α 
ρακτηριστικόν τοϋ άνθρώπου, καί ή π ο ρ ε ί α αύτη δέν άνακόπτεται
άπό συμβατικ ά εμ π ό δ ι α .
‘Ο δεύτερος δρόμος οδηγεί είς μίαν άνακατάταξιν τών παραδε
δεγμένων, είς τήν θεώρησίν των άπό άλλην οπτικήν γωνίαν καί ύ 
πό άλλην κλίμακα* ή ανακατάταξες ένδέχεται ν ά είναι
τοιαύτης
έκτάσεως ώστε ώ ρ ι σ μ έ ν α ά κ λ ό ν η τ α μέχρις α ύ τής τής στιγμής άξιώματα καί α ι τ ή μ α τ α ν ά άποδειχθουν περιωρισμένης ή καί μηδαμινής
ά£ίας( ’>).

έκτίθενται αί άδυναμίαι της κατά παράδοσήν Λογιστικής έφ* δσον
κειται νά κίνηση εις τόν χώρον τών αποφάσεων.
(Μ)

πρό

Παράδειγμα αί μή Εύκλίδειοι γεωμετρίαι.- *Η Μαθηματική επιστήμη, κα
λύτερον ίσως πάσης άλλης, άποδεικνύει δτι ή δύναμις μιας επιστήμης
έγκειται είς τήν ικανότητα τών συνεχών ανακατατάξεων καί επεκτάσεων.
’Εκκινούσα άπό τής έννοιας τοϋ ακεραίου φυσικοϋ αριθμού, εισάγει την
έννοιαν τοϋ αρνητικού άριθμοΰ, διά τής οποίας η αφαίρεσις καθίσταται
πάντοτε δυνατή, τήν έννοιαν του κλασματικού αριθμού, καθιστώσαν πάν
τοτε δυνατήν τήν διαίρεσιν, τήν έννοιαν τοϋ αρρήτου αριθμού διά τής
οποίας απαντες οί θετικοί αριθμοί αποκτούν ρίζας καί απαντες οι αρ
νητικοί ρίζας περιττής τάξεως· δέν διστάζει, είσάγουσα τήν
φαντα
στικήν μονάδα, νά επιχείρηση διεύρυνσιν πρός τούς μιγάδας αριθμούς ,
προκειμένου νά αποκτήσουν καί οι αρνητικοί αριθμοί ρίζας αρτίας τά
ξεως. *Η Λογική τοϋ Bool καί ή συναφής πρός αυτήν θεωρία τών συνό
λων επίτρεψαν τήν άνακατάταξιν τών όλων μαθηματικών γνώσεων ύπό μορ
φήν έπιτρέπουσαν γενικεύσεις καί συσχετίσεις αί όποίαι δέν θά
επετυγχάνοντο άλλως. *0 λογισμός τών μητρών θυσιάζει τήν ιδιότητα τής
άντιμεταθ-έσεως τών παραγόντων τού πολλαπλασιασμού· η ΐδιότης
αυτή
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Τό δτι ή Λογιστική δέν άποτελει αύθύπαρκτον θεωρητ ικήν γνώσιν, άλλά σύστημα γνώσεων προσανάτολισμένον
πρός πρακτικούς
σκοπούς^12^ , δέν συνιστφ, κατά τήν γνώμην μας, έπαρκή δικαιο
λογίαν διά νά τής άρνηθώμεν τήν δυνατότητα τής έπεκτάσεως καί
τής άνανεώσεως. Άντιθέτως, ή έπιβίωσίς της έξαρτάται άπό τήν
ικανότητα νά πραγματοποιήση μίαν τοιαύτην έπέκτασιν, ή
όποία
θά διευρύνη τό περιεχόμενόν της καί θά τήν καταστήση ικανήν νά
έπιλύση τά νέα προβλήματα τά όποια άυτιμετωπίζει. "Οτι θά χάση
τήν παραδοσιακήν της μορφήν καί τόν παραδοσιακόν τρόπον έψαρμογής της, είναι αυτονόητον'13) · Διότι οί νέοι δρόμοι είς τούς
όποιους όψείλει νά βαδίση ή Λογιστική είς τό μέλλον έπιβάλλουν:
- μεταβολάς ώς πρός τό περιεχόμενόν ώρισμένων βασικών λογι
στικών έννοιών καί άνακατατάξεις τών βασικών άζιωμάτων έπί
τών όποίων έστηρίχθη ή Λογιστική κατά τό παρελθόν.
- μεταβολάς ώς πρός τάς χρησιμοποιουμένας τεχνικάς καί ώς πρός
τήν θεωρητικήν διερμήνευσίν των.
- μεταβολάς ώς πρός τήν φύσιν τών λογιστικών δεδομένων
τάς μεθόδους ταζινομήσεώς των.
Είς τά σημεία αύτά θά μάς δοθή εύκαιρία νά έπανέλθωμεν
έκτάσει.

καί
έν

1.4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ
Είς τόν τεθέντα είς προηγουμένην παράγραφον γενικόν σκοπόν
τής Λογιστικής, έντάσσεται δχι μόνον ή συλλογή καί ταζινόμησις,
άλλά καί ή άναλυτική διερμήνευσις τών οίκονομικών δεδομένων τά
όποία σχετίζονται μέ τήν δραστηριότητα τής οίκονομικής μονάδος.
Τό τοιουτον, σύμφωνον πρός τήν άποψιν τής 'Αμερικανικής ιδίως
έπιστήμης, υπερακοντίζει τήν γνώμην συμφώνως πρός τήν όποιαν ή
Λογιστική, εντασσομένη ώς σπόνδυλος ένός εύρυτέρου συνόλου υ
πολογισμών, του Οικονομικού Λογισμού, "άποτελει τήν κατά χρό
νον έζιστόρησιν τών οίκονομικών γεγονότων, δηλαδή τήν συγκέντρωσιν, κατάταξιν καί συσχέτισιν στοιχείων κατά χρόνον"*1 .
Είναι γεγονός άναμφίσβήτητον δτι ή διακυβέρνησις μιάς οί
κονομικής μονάδος, έζωτερικευομένη διά τών διαφόρων άποφάσεων
τών διευθυνόντων, έχει άνάγκην ενός εύρυτάτου πλαισίου υπολο
γισμών οίτινες, έν τψ συνόλψ των, συνιστοΟν τόν Οικονομικόν Λο
γισμόν. Έ π ί τών διακρίσεων του περιεχομένου του
Οικονομικού
πρέπει νά θυσιασθη ακόμη καί είς τήν τερίητωσιν τής έπεκτάσεως
είς
αριθμητικά συστήματα τέραν τοΟ διμοναδικοΟ, καί αύτό γίνεται ή6η είς
τήν θεωρίαν τών quaternions.- Βλέπε SAWYER* W.W., "Prelude to Mathe
matics", Γαλλ. μτφρ. "Introduction aux mathématiques", Payot, Paris
1966.- ADLER, I., "Initiation â la mathématique d* aujourd*
hui",
O.C.D.L., Paris.
(12) Έ ι ί του χαρακτήρος τούτου τής Λογιστικής βλέπε
ραδόσεις Λογιστικής", Τεύχος Α, σ. 12 κ.έ.
( ι*)

( **')

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Δ·,"Πα

Πράγματι, εν βλέμμα είς τήν σύγχρονον πρωτοτορειακήν λογιστικήν αμε
ρικανικήν βιβλιογραφίαν φανερώνει τόσον μεγάλη
άτόστασις
υπάρχει
μεταξύ
αύτου
τού συνήθως έννοουμεν ώς Λογιστικήν καί αύτου πού
τείνει νά γένη π Λογιστική είς τό μέλλον. 'Λναφέρονται
προχείρως
αί έργασίαι τών MATTESSICH, IJIRI, EAVES, CORCORAN.
·<·ΙΜΑΡΑ« Μ., " *Αρχαί Γενικής Λογιστικής", ο. 11-12·
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Λογισμού ôév ύηάρχει όμογνωμία είς τήν έπιστήμην. Κατά τόν καθ.
η · Μ. ΤΣΙΜΑΡΑΝ,' έπιχειροϋντα συγκερασμόν διαφόρων Απόψεων γερμανών καί γάλλων συγγραφέων, ό Οίκονομικός Λογισμός διαρθρούται ύπό τεσσάρων σπονδύλων, οί όποιοι είναιί15):
1. Τό γενικόν πρόγραμμα οίκονομικής δραστηριότητος καί ό Απο
λογιστικός έλεγχος τής πραγματοποιήσεώς του.
2.%η Λογιστική.
3.*Η Κοστολόγησις.
4.*Η Στατιστική τών Εκμεταλλεύσεων.
‘Η Λογιστική, έντός τοϋ πλαισίου αύτου, άποτελει τό "έπίκεντρον τοϋ Λογισμού", παρέχουσα μέγα μέρος τοϋ αριθμητικού υλι
κού τό όποιον συνιστά τήν πρώτην ύλην τών άπαιτουμένων υπολο
γισμών. Συνεπώς ή Αναλυτική διερμήνεύσις τών λογ ιστ ικών δεδομέ
νων έμπίπτει είς τά ευρύτερα πλαίσια τοϋ Οικονομικού Λογισμού
καί δέν άνήκει είς τήν Λογιστικήν, τής όποιας ό ρόλος περιορί
ζεται είς τήν ύπεύθυνον παροχήν ενός ήλεγμένου καί κατά
τάς
προδιαγραψάς τοϋ Λογιστικού Σχεδίου ταξινομημένου Αριθμητικού
Ολικού.
Έ χ ο μ ε ν τήν γνώμην δτι ή άποψις αύτη περιορίζει κατά
πολύ
τά φυσικά δρια τής Λογιστικής. Ώ ς πρός αύτήν ταύτην τήν διάρθρωσιν του Οίκονομικοϋ Λογισμού, ή Κοστολόγησις κατ' ούσίαν Α 
ποτελεί Αναπόσπαστου τμήμα τής Λογιστικής, ίδίως κατόπιν
τής
Αναπτύξεως τής 'Αναλυτικής Λογιστικής τής Έκμεταλλεύσεως.
*0
διαχωρισμός τής Κοστολογήσεως Από τήν Λογιστικήν
περιορίζει
τήν τελευταίαν ταύτην είς μίαν απλήν έξιστόρησιν
τής συναλ
λακτικής ζωής τής οίκονομικής μονάδος, τήν
ταυτίζει μέ τήν
Comptabilité Financière,
διά νά χρησιμοποιήσωμεν τόν όρον
ό
όποιος έχει καθιερωθή είς τήν γαλλικήν βιβλιογραφίαν^ 16). Άλ λ '
ή Κοστολόγησις Αποτελούσα κατ' ούσίαν Ανακατάταξιν τών δεδομέ
νων τής συναλλακτικής λειτουργίας τής έπιχειρήσεως κατά
τάς
Απαιτήσεις τής παραγωγικής λειτουργίας, Ανακατάταξιν πραγματοποϋουμένην ώς έπί τόπλείστον μέ αύστηρώς λογιστικάς
τεχνικάς
καί μεθόδους, θά πρέπει νά θεωρηθή ώς μία διεύρυνσις τοϋ λογι
στικού υποδείγματος, ακόμη καί έάν δεχθώμεν ώς ρόλον τής 'Ανα
λυτικής Λογιστικής τής Έκμεταλλεύσεως μόνον τήν
διαπίστωσιν
τού κόστους καί ούχί τάς ποικίλας Αναλυτικός διερμηνεύσεις του.
Τό δτι ή κοστολόγησις πραγματοποιείται ένίοτε καί "έξωλογιστικώς" -κατά τήν συνήθη έκφρασιν- δέν μεταβάλλει τήν διαπίστωσίν
μας. Διότι ή Λογιστική έχει εύρύτερον περιεχόμενόν Από τήν τήρησιν τών βιβλίων -έστω καί τήρησιν πραγματοποιουμένην μέ δλας
τάς επιστημονικός εγγυήσεις. ‘Η τήρησις τών βιβλίων
Αποτελεί
μίαν λογιστικήν τε χ ν ι κ ή ν ή Κοστολόγησις δύναται νά ύπερβαίνη
ταύτην, δέν ύπερβαίνει δμως τήν Λογιστικήν,ώς σύνολον γνώσεων .
Ά λ λ ά καί ό Απολογιστικός έλεγχος τοϋ προγράμματος οίκονο
μικής δραστηριότητος, κατ' ούσίαν έντάσσεται είς τά πλαίσια τής
Λογιστικής,
ίδίως μετά τήν άνάπτυξιν τών τεχνικών τοϋ προτύ
που κόστους κατά τήν τελευταίαν τριακονταετίαν, αί όποίαι συνιστοϋν μίαν λογιστικήν Αποκλίσεων διαπιστούσαν
τάς διαψοράς
προγμαμματισμοϋ-έπιτεύξεων, καί, κατά μίαν εύρυτέραν έκδοχήν,

(15) Έ ν θ ’ ανωτέρω.
(16 )

MAÏNGAUD, Τ·.y "Notions essentielles de Comptabilité de gestion".
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διερευνώσαν ταύτας(17).
Τά άνωτέρω,ώς έπίσης καί τό ότι, κατά τήν γνώμην μας, είςτήν
άποστολήν τής Λογιστικής έμπίπτει καί ή διερμήνευσις του
ύπ'
αύτής συγκεντρουμένου καί ταΕινομουμένου ύλικοϋ, δέν
ταυτί
ζουν τήν Λογιστικήν πρός τό περιεχόμενόν του Οίκονομικου Λογι
σμού, ούτε άποτελοΟν άρνησιν τούτου. Α π λ ώ ς επιβάλλουν
μίαν
διάρθρωσιν τοΟ Οίκονομικου Λογισμού καί θεώρησιν τής Λογιστι
κής είς τά πλαίσιά του ύπό άλλον πρίσμα.
Έλ έ χ θ η προηγουμένως οτι ή όρθολογική διακυβέρνησις
μιάς
οικονομικής μονάδος, δέον νά στηρίζηται επί ένός έκτεταμένουάριθμοποιημένου πληροφοριακού ύλικου, τό όποιον
καί άποτελει
τήν πρώτην υλην τοϋ Οίκονομικου Λογισμού. Τό ύλικόν αύτό εχει
διττήν προέλευσιν:
'Αφ' ένός προέρχεται άπό τό έσωτερικόν τής οίκονομικής μο
νάδος καί έκφράζει τήν οικονομικήν της δραστηριότητα ώς έκδηλουται ύπό τών διαφόρων λειτουργιών τής οίκονομικής
μονάδος.
Είναι άκριβώς τό ύλικόν τό όποιον συλλέγει, έπεξεργάζεται καί
έρμηνεύει ή Λογιστική, άποτελουσα ούτω τό εν σκέλος του Οικο
νομικού Λογισμού. Τό ύλικόν αύτό δέν είναι κατ' άνάγκην άναδρομικόν-άπολογιστικόν. Δύναται νά είναι καί προϋπολογιστικόν,
επομένως είσάγεται καί τό στοιχείον τής προβλέψεως.
'Αφ' έτέρου όμως, έπειδή ή οίκονομική μονάς άποτελει κύτταρον μιάς εύρυτέρας οίκονομίας, όφείλει νά έναρμονίση τήν δραστηριότητά της πρός τάς συνθήκας τού εύρυτέρου οικονομικού πε
ριβάλλοντος* ή όρθολογική κατεύθυνσις τής πολιτικής της
εχει
άνάγκην καί άπό έν άριθμητικόν ύλικόν άναφερόμενον είς τάς έ£ελί£εις καί τάς προβλέψεις έπί τών έζελίξεων τής οίκονομικής
συγκυρίας. Αί διάφοροι οίκονομομετρικαί μελέται ποός προσδιο
ρισμόν τής καμπύλης ζητήσεως τών προϊόντων ένός κλάδου, αί ερευναι τής άγοράς, ή άναλυτική διερμήνευσις τών πορισμάτων τών
πειραματισμών έπί τής άγοράς, αί παντός είδους στατιστικαί τών
οίκονομικών καί κοινωνικών φαινομένων, άποτελούν τεχνικάς συγκεντρώσεως καί διερμηνεύσεως ένός ύλικοϋ άπαραιτήτου διά
τήν
διακυβέρνησιν τής οίκονομικής μονάδος, άλλά ύπερβαίνοντος τήν
Λογιστικήν -τουλάχιστον είς τό σημερινόν έπίπεδον γνώσεων. Καί
αύταί άκριβώς αί μέθοδοι, τεχνικαί καί κλάδοι
έπιστημονικών
γνώσεων άποτελούν τό δεύτερον σκέλος τοϋ Οικονομικού Λογισμού,
ό όποιος έπί πλέον εναρμονίζει τά πορίσματα τής Λογιστικής άναλύσεως πρός τά στοιχεία τά όποια προκύπτουν άπό τήν έπεΕεργασίαν του έξωτερικου άριθμητικου ύλικοΰ, έν δψει ένός συγκε
κριμένου επιχειρηματικού προβλήματος. Σχηματικώς ταϋτα έκφράζονται είς τό σχήμα Α.1.
Τόσον ό Οικονομικός Λογισμός έν τφ συνόλφ του, όσον καί ή
Λογιστική ώς τμήμα τούτου, διά τήν έκπλήρωσιν τού
προορισμού
των προσφεύγουν είς συγγενείς έπιστήμας. 'Από λογιστικής άπό
ψεως ή έρμηνεία τοϋ συλλεγομένου καί ταζινομουμένου άριθμητικοϋ ύλικοϋ άπαιτεί τήν προσφυγήν είς έπιστήμας καί έπιστημονικούς κλάδους όπως ή Θεωρητική Οίκονομική, ή Οίκονομική τών 'Ε
πιχειρήσεων,
τά Μαθηματικά - μέ αύξανομένην έφαρμογήν τής Γραμ

( *7)

Κατ’ άλλην, ετι εύρυτέραν εκδοχήν, τόσον αί τεχνικαί του προτόπου κό
στους όσον καί ολόκληρον τό προϋπολογιστικόν πρόγραμμα, συνιστοΟν όρ
γανα τής Λογιστικής τής Διαχειρίσεως (instruments de la comptabilité
de gestion).- PIERRE J. "Comptabilité de gestion".
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μικής Άλγέβρας καί του Λογιστοΰ Μητρών-, αί Έπινειρησιακαί
Έρευναι,
ή Στατιστική, τό Δίκαιον. "Καθώς ô Λογιστής καθιστά
Ο Ι Κ Ο

Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ

ΛΟ

Εξωτερικόν οίκονομικόν
Εσωτερικός βίος
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ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ
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Διατύπωσις
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σμάτων ώς πρός
τήν
οίκον, συγκυρίαν.

Διατύπωσις πορισμάτων ώς πρός τήν
παρελθούσαν ή προβλεπομένην δραστη
ριότητα τής οίκονομικής μονάδος.
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Διατύπωσις των άποφάσεων ύπό μορφήν προϋπολογιστικου προ
γράμματος οικονομικής δραστήριότητος.
Σχήμα Α.1.
τήν Λογιστικήν περισσότερον χρήσιμον είς τήν διεύθυνσιν, άναπτύσσει όλοέν περισσότερον έπεξειργασμένας τεχνικάς, εως ότου
ευρίσκει εαυτόν είς ύδατα όπου παραδοσιακοί κανόνες καί όδηγοί δέν έφαρμόζονται"*1β) .
Τό γεγονός αύτό δέν σημαίνει ταύτισιν τής Λογιστικής
μέ
τούς άνωτέρω έπιστημονικούς κλάδους ή ένταξίν της είς αυτούς*
άντιθέτως σημαίνει έπέκτασιν τής Λογιστικής ή οποία οϋτω άποτελεί πεδίον έφαρμογής γνώσεων άντλουμένων άπό
διαφόρους*
κλάδους. "‘Η λογιστική είναι
σ ύ ν θ ε τ ο ς
κ λ ά δ ο ς
γ ν ώ σ ε ω ν
τ ε χ ν ι κ ο θ ε ω ρ η τ ι κ ώ ν " (19). Τό δτι
(1Θ) SCOTT, Dr., "The Influence of Statistics Upon Accounting".
( 19)

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Δ., "Παραδόσεις Λογιστι Μής",τεύχος A,' σ.12. Ή ύ*ογράμιιισις είναι του συγγραφεως.
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δ
λογιστής,
κατά την προσπάθειαν δ l ερμηνεύσεως των
λογι
στικών δεδομένων, εύρίσκεται υποχρεωμένος ν ά χρησιμοποιήση
ώρ ι σ μ έ ν α υποδείγματα Στατιστικής ή 'Επιχειρησιακών 'Ερευνών, π.χ.,
είναι α π ο λ ύ τ ω ς κανονικόν, έφ' όσον δεχόμεθα την Λογιστικήν ως
υπερ β α ί ν ο υ σ α ν τά π λ α ί σ ι α τών τεχνικών συγκεντρώσεως καί
ταζινομή σ ε ω ς του υλικού της. Καί ή π ρ ο σ πάθεια α ύ τ η είναι
φυσικόν
ν ά ά ν ήκη είς τόν λογιστήν -τόν έχοντα βεβαίως εύρυτάτην
επι
στημ ο ν ι κ ή ν κατάρτισιν- διότι μόνον α υ τός γνωρίζει
τάς δυνατό-·
τητας καί τά όρια του λογιστικού όργάνου τό όποιον χρησιμοποι
εί, μόνον α υ τός
γνωρίζει τήν βαθυτέραν σημασίαν καί τούς π ε 
ριορ ισμούς τών λογιστικών δεδομένων τ ά ό π οια έχει σ υ λλέξει,ση
μ α σ ί α ν καί περιορισμούς έζαρτωμένους συχνάκις άπό τάς χρησιμοποιο υμένας τεχνικάς συλλογής καί ταζινομήσεως τούτων.
Συνεπώς
ή ενταζις τής άναλυτικής ερμηνείας τών λογ ιστ ικών δεδομένων έντός τής όλης λογιστικής διαδικασίας είναι άπαραίτητος δ ι ά τήν
όρθήν διερμήνευσιν τούτων.
★

* *
Κατεβλήθη ά ν ω τ έ ρ ω προσπάθεια νά δικαιολογηθώ ή διεύρυνσις
του περιεχομένου τής Λογιστικής, ά π αραίτητος ώστε αύτη νά δυνηθή ν ά έκπληρώση τόν προορισμόν της έντός τής οικονομικής μονάδος, π ρ ο ο ρισμόν όργάνου
έπιστημονικής προετοιμασίας τών άποφάσεων. Τό ότι ή διεύρυνσις αύτη ήτο άπαραίτητος άποδεικνύεται ά π ό τάς άνεπαρκείας καί τάς θεωρητικάς άδυναμίας τών καθι
ερωμένων λογιστικών υποδειγμάτων. 'Η έζέτασις τών άνεπαρκειών
α υ τ ώ ν έπιχειρεΐται είς τό έπόμενον κεφάλαιον.

Κ ΕΦ Α ΛΑΙΟ Ν 2ζ
τα καθιερωμένα
λ ο γ ισ τικ ά υποδείγματα

Είδομεν είς τό τιροηγούμενον κεφάλαιον ότι ή Λογιστική,πρός
έπίτευζιν τών διαφόρων σκοπών τούς οποίους κατά καιρούς
είχε
τάζει, διεμόρφωσεν ώρισμένα υποδείγματα, σύνολα δηλαδή σχέσεων
μεταξύ τών διαφόρων έννοιών τάς όποιας χρησιμοποιεί.
Τά κύρια έκ τών υποδειγμάτων αύτών, δηλαδή τά άναφερόμενα
είς τόν προσδιορισμόν τής περιουσίας καί τόν υπολογισμόν
του
οίκονομικού άποτελέσματος, άπετέλεσαν κατ' ούσίαν τό θεωρητι
κόν περιεχόμενον τής Λογιστικής έπί μακράν σειράν ετών, καί αι
διέπουσαι ταύτα άρχαί άνήχθησαν είς βασικός λογιστικάς άρχάς.
Καί ήδη τίθεται τό έρώτημα: έχουν πράγματι τά λογιστικά
υπο
δείγματα τήν άπόλυτον άξίαν ή όποία θά τούς έπέτρεπε νά άναχθουνείς γενικάς άρχάς ή μήπως άποκτουν νόημα έν σχέσει μόνον
πρός μίαν ειδικήν άντίληψιν του σκοπού ό όποιος εύρίσκεται είς
τήν βάσιν τής γενέσεώς των -όπότε καί ή άζία των είναι
πολύ
σχετική καί περιωρισμένη; Διά νά δώσωμεν άπάντησιν είς τό έρώ
τημα αύτό θά πρέπει νά μελετήσωμεν τά υποδείγματα άποβλέποντες
είς τό νά προσδιορίσωμεν:
- τήν διάρθρωσιν τούτων καί τάς βασικάς άρχάς υπό τών όποιων
διέπονται,
- τούς δικαιολογητικούς λόγους τών βασικών αύτών άρχών,
- τήν σημασίαν ή όποία είναι δυνατόν νά άποδοθή είς λογιστι
κός διαπιστώσεις άπορρεούσας άπό τήν χρήσιν τών υποδειγμά
των τούτων,
- τάς συνεπείας τάς όποιας ή όμοιόμορφος έπί μακράν
έτών έφαρμογή των εσχε διά τήν Λογιστικήν.

σειράν

Τά σημεία ταΟτα έζετάζονται είς τό παρόν κεφάλαιον.

2.1.ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑΙ ΑΡΧΑΙ TON ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
"Οπως είναι γνωστόν, ή Λογιστική, έκκινουσα άπό έν στατι
κόν υπόδειγμα τής περιουσιακής καταστάσεως -τόν ισολογισμόν ένάρξεως- παρακολουθεί, διά καταλλήλως διαρθρωμένου συστήματος
άπεικονίσεως, τάς περιουσιακός μεταβολάς, διά νά καταλήζη, είς
τό τέλος μιας σαφώς καθωρισμένης χρονικής περιόδου, είς
τήν
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σύνταξιν μιας καταστάσεως
κονομικά άποτελέσματα τής
σμού, χαρακτηριζομένου ώς
περιόδου καί ένάρξεως τής

-λογαριασμού- άναψερομένης είς τά οι
έν λόγψ περιόδου, καί ενός ισολογι
Ισολογισμού λήξεως τής
κλεισμένης
επομένης.

"Εκαστος Ισολογισμός άπορρέει έκ μιας άπογραφής, ήτοι δια
δικασίας διά τής οποίας "προσδιορίζεται καί άναπτύσσεται λε
πτομερώς καί επακριβώς κατά ποιότητα, ποσότητα καί άξίαν
(είς
ένιαΐον νόμισμα) τό 'Ενεργητικόν καί τό Παθητικόν τής οίκονο
μικής μονάδος είς δεδομένην στιγμήν"(1). *Η διεξαγωγή τής άπο
γραφής κρίνεται ώς μία διαχειριστική ένέργεια άπαραττητος.άποτελούσα "περιοδικήν άναβάπτισιν είς τήν πραγματικότητα"*2'.
'Ολόκληρον τό λογιστικόν οικοδόμημα στηρίζεται είς τήν ύπόθεσιν ότι τόσον τά στοιχεία 'Ενεργητικού καί Παθητικού δσονκαί
τά οικονομικά γεγονότα τά συνιστώντα τάς περιουσιακάς μεταβολάς, δύνανται νά έκψρασθοϋν είς νομισματικάς μονάδας. Είς τήν
ούσίαν της ή Λογιστική δέν είναι τίποτε άλλο παρά μία προσπά
θεια νά άποδοθούν νομισματικαί άξίαι είς οικονομικά στοιχεία ή
οικονομικά γεγονότα. Καί έπειδή ή Λογιστική, διά τήν έκπλήρωσιν τού σκοπού της, ταξινομεί τά διάφορα οικονομικά στοιχεία ή
γεγονότα είς έν προκαθωρισμένον πλαίσιον κατηγοριών, τά στοι
χειώδη κύτταρα τού όποίου είναι οι λογαριασμοί, δυνάμεθα νά είπωμεν ότι διά τών λογιστικών τεχνικών έπιδιώκεται ή συσχέτισις
άξιών πρός τά άρμόζοντα στοιχεία τού προϋφίσταμένου πλέγματος
λογαριασμών άψ' ενός καί πρός μίαν ώρισμένην χρονικήν στιγμήν
ά φ β έτέρου*3).
Τά άνωτέρω φανερώνουν τήν σημασίαν τήν όποιαν έχει διά τήν
Λογιστικήν τό σύστημα τών άποτιμητικών κανόνων οι όποιοι πρό
κειται νά έψαρμοσθοΟν. 'Ακόμη καί ή πρωτοπόρειακή
προσπάθεια
διά τήν θεωρητικήν θεμελίωσιν μιας διανυσματικής λογιστικής άπηλλαγμένης άποτιμήσεων, είς τήν πραγματικότητα κάθε άλλο παρά
άπαλλάσσει τήν Λογιστικήν άπό τάς άποτιμήσεις: απλώς
παρέχει
τήν εύχέρειαν διαδοχικών έφαρμογών διαφόρων άποτιμητικών υπο
δειγμάτων έπί τών αύτών ποσοτικών δεδομένων, έφαρμογών πραγματοποιουμένων είς τό τέλος τής λογιστικής περιόδου*"'.
‘Ολόκληρον τό άνωτέρω λογιστικόν οικοδόμημα, άπό άπόψεωςλο
γιστικής πράξεως, έστηρίχθη είς τρεις βασικάς άρχάς: τής άντικειμενικότητος, τών λογιστικών περιόδων, τής συντηρητικότητος.
Αύτάς τάς άρχάς θά συναντήσωμεν είς τήν βάσιν κάθε λογιστικού
ύποδείγματος, ειτε έπιδιώκεται δ ι # αύτού ό προσδιορισμός
τής
περιουσιακής καταστάσεως είτε ό ύπολογισμός τού άποτελέσματος,
ή τού κόστους.
Διά τής άρχής τής άντικειμενικότητος έπιδιώκεται ή άπαλλαγή τών λογιστικών δεδομένων άπό ύποκειμενικάς έκτιμήσεις αί
όποίαι ένδέχεται νά δημιουργήσουν άμφίβολίας ή άμφίσβητήσεις.
Ώ ς έ κ τούτου ή άρχή τής άντικειμενικότητος όδηγεί είς σύστημα ά(ΐ)

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, Δ., "Παραδόσεις Λογιστικής".

(2)

ΤΣΙΜΑΡΑ, Μ., "*Αρχαί Γενικής Λογιστικής", σ. 65.

(3)

MATTESSICH, R., "Accounting and Analytical Methods", σ. 94.

( *») Μίαν τοιαότην λογιστικήν προτείνει ο IJIRI είς "Management Goals and
Accounting for Control" , σ. 82 κ.έ.-Καί ό J. S1GAUT αντιμετωπίζει
τήν κατόργησιν τΰν αποτιμήσεων είς τό εργον του "La comptabilisation
des quantités en partie double" , κατ’ άλλον όμως τρόπον.
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ποτιμήσεων διά τοΟ όποιου νά όύνανται νά δικαιολογηθούν καύ νά
άτιοδειχθοϋν κατ' άδιαμφίσβήτητον τρόπον αι άναγραφόμεναι άξίαι.
Αί ίστορικαί άξίαι, άναγεγραμμέναι έπί τών δικαιολογητικών είς
τά όποία καί στηρίζεται ή ύπό νομικήν έννοιαν άπόδειξις τής διενεργείας τών συναλλαγών, άποτελούν τάς μάλλον προσφόρους διά
τόν σκοπόν αύτόν άξίας. ‘Η άποτίμησις δθεν είς τιμάς
κτήσεως
άπετέλεσε βασικόν κανόνα δχι μόνον διά τήν λογιστικήν
πράΕιν
άλλά καί είς τά πλαίσια ώρισμένων λογιστικών-ίδιωτικοοικονομικών θεωριών αϊτινες έκκινοϋσιν άπό μίαν βαθυτέραν θεώρησιν τών
πραγμάτων^5'. Πέριξ τοϋ βασικού αύτοΟ κανόνος διεμορφώθη
μία
όλόκληρος σειρά άποτιμητικών μεθόδων είς τιμάς κτήσεως, τών ό
ποιων ή μελέτη έκφεύγει τών όρίων τής παρούσης έργασίας.
Διά τής άρχής τών λογιστικών περιόδων έπιδιώκεται νά έπιτευχθή εν άκριβές μέτρον του οίκονομικου άποτελέσματος τό ό
ποιον άναλογεΐ είς μίαν χρονικήν περίοδον. Τής άρχής αύτής ύπόκεινται αί έννοιαι τών πραγματοποιηθεισών προσόδων καί
τών
δεδουλευμένων δαπανών.*Η συσχέτισις μιάς προσόδου μέ μίαν λο
γιστικήν περίοδον έχει άνάγκην ένός κριτηρίου, προωρισμένου νά
άσκήση έν προκειμένψ άποφασιστικήν σημασίαν. *Ως τοιουτον κριτήριον θά πρέπει νά θεωρηθή ή έπέλευσις γεγονότος δυναμένου νά
λογισθή ώς βασικόν κατά τήν οίκονομικήν διαδικασίαν^6).Μία συ
ναλλαγή, γενομένη μέ πρόθεσιν κέρδους, διέρχεται άπό διάφορα
στάδια ή γεγονότα άπέχοντα χρονικώς. Δυνάμεθα νά παραστήσωμεν
ταύτα γραφικώς ώς σημεία άξονος, μετροϋντος τόν χρόνον (σχ.Β,Ι)
A
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
> ---- 1----------- )---------- 1-------- 1-------- 1-------- 1--------- Η »
Προπληρωμή
Λήψις
"Εναρζις Λήξις
Πώλησις Είσπραξις
Λήξις
έκ μέρους
παραγπαραγωγής παραγωγής
άπαιτησεως περιότου πελάτου
γελίας
δου έγ-

γυήσ.
Σχήμα Β.1
Εφ' όσον μετατιθέμεθα έξ άριστερών πρός τά δεξιά, τόσον τό κριτήριον δύναται νά θεωρηθή συντηρητικώτερον. Καί τούτο διότι τό
σον περισσότερα στάδια τής συναλλαγής είναι γνωστά.Άντιθέτως,
δσον περισσότερον άπέχομεν άπό τό τελικόν στάδιον, τόσον ή πρόβλεψις καί ό προϋπολογισμός παρεμβαίνουν κατ αποψασιστικόν τρόπον.
Η πράξις έχει θεωρήσει ώς άποφασιστικόν γεγονός τήν
πώλησιν,
καίτοι θεωρητικώς οίονδήποτε ετερον στάδιον δύναται νά θεωρηθή
ώς άποφασιστικόν έν προκειμένψ. Ή εκλογή τοϋ κριτηρίου
ένέχει βασικήν σημασίαν διά τόν άπό λογιστικής άπόψεως προσδιορι
σμόν τής έννοιας τοϋ κέρδους.
*Η θεώρησις τής πωλήσεως ώς άποψασιστικοϋ κριτηρίου, γνωστή
ώς "κανών τής πραγματοποιήσεως", εχει έπηρεασθή άπό τήν άρχήν
τής άντικειμενικότητος καί, έν μέρει, όπως θά ίδωμεν κατωτέρω,
άπό τήν άρχήν τής συντηρητικότητος.
‘Η άντικειμενικότης έπέδρασε κατά τήν έκλογήν τοϋ κριτηρίου διότι ή τιμή πωλήσεως εί
ναι μία άμοιβαίως δεκτή άποτίμησις, άποδεικνυομένη διά τεκμη
ρίων, συνεπώς μή άμφίσβητήσιμος,καί άντικειμενική. Δυσχερώς δ
μως θά άνεύρωμεν είς τόν κανόνα τούτον μίαν οικονομικήν σημα

(5)
(β)

*Οιως λ.χ. η κερί δυναμικού ισολογισμού διδασκαλία τοϋ SCHMALENBACH.
PIERRE,

J., "Essai sur la mesure du profit do

1

entreprise".
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σίαν. Κατά τόν GILMAN(7 ) ô κανών οδτος προσηρτήθη etc τήν
γιστικήν μέσψ τοΟ νόμου.

Λο

*Ως πρός τήν έννοιαν τής δεδουλευμένης δαπάνης, ώς τοιαύτη
θά
πρέτιει νά θεωρήται έκάστη δαπάνη ή όποία συνετέλεσεν etc τήν δημι
ουργίαν προσόδου πραγματοποιηθε ίσης έντός τής χρήσεως ή δαπάνη διά
τήν όποιαν έντός της ένδιαφερούσης χρήσεως έχει άποκλεισθή τό ένδεχόμενον νάάποφέρη πρόσοδον, συνεπώς έχει μεταβληθή είς ζημίαν.
Μέ θεωρητικόν ύπόβαθρον τάς δύο ταύτας έννοίας, ή άρχή τών
λογιστικών περιόδων επιδιώκει νά κατανείμη τό συνολικόν άποτέλεσμα τό όποιον προέκυφε ή θά προκύφη καθ' άπασαν τήν ζωήν τής
έπιχειρήσεως, είς ομοιομόρφους χρονικάς περιόδους, τάς χρήσεις.
Προσπάθεια δυσχερής, δημιουργούσα πλήθος προβλημάτων, θεωρητι
κών καί πρακτικών. Είναι χαρακτηριστικά τά όσα μέ γλαψυρότητα,
άλλά καί μέ οξύτητα παρατηρήσεως, γράφει έν προκειμένψ ό LIT
TLETON < 8 > :
"Σήμερον ή έπιχείρησις είναι μία συνέχεια. Ό μηχανικός
έξοπλισμός
χρησιμεύει έιιί πολλά έτη, τά κτίρια του εργοστασίου υπάρχουν διά μίαν γε
νεάν, αί σιδηροτροχιαί τοποθετούνται διά νά διαρκέσουν έπί πολύ. 'Η παρα
γωγική διαδικασία λαμβάνει τήν μορφήν έυός άτέρμονος ρεύματος πρώτων υλών,
ήμικατειργασμένων αγαθών καί ετοίμων προϊο'ντων. Αί δαπάναι συντρέχουν άπό
κοινού καί δχι, όπως τά έξοδα ένάς καραβανιού» μόνον δι* έν τμήμα τών αγα
θών. ’Εν τούτοις ό άνθρωπος είναι, κατά παράδοξον τρόπον, αγροτικός είς τάς
παραδόσεις του, ακόμη καί αφού η κοινωνία έχει γίνει βιομηχανική*
Υπήρχε
κάποτε εποχή κατά τήν οποίαν ό έπαναλαμβανόμενος κύκλος τού έτους είχε δι’
αυτόν άπέραντον σημασίαν, διότι αί δραι τής σποράς καί τού θερισμού ηρχοντο έκάστη συμφώνως πρός τήν διαδρομήν τής γης περί τόν ήλιον. Καί ό άνθρω
πος ακόμη νομίζει ότι πρέπει νά ύπολογίζφ τά οικονομικά άποτελέσματα
έν
σχέσει πρός τήν συμπτωματιχήν περίοδον ή οποία υπεισέρχεται εις εν τοιουτον κύκλωμα. Θέλομεν νά μάθωμεν πόσον κερδίζει ένα χονοέρν έντός τού ενός
έτους. Πρέπει νά μάθωμεν, διότι τά αντίστοιχα δικαιώματα τών προνομιούχων
καί τών κοινών μετόχων δύνανται νά μεταβληθούν εντελώς, άναλάγως από τό ε
άν τό κέρδος θά άποδοθή είς τόν Δεκέμβριον ή είς τόν έπόμενον Ιανουάριον.
Πρέπει νά μάθωμεν, διά νά ίχανοποιήσωμεν τάς απαιτήσεις του
είσπράκτορος
τών φόρων. Καί ετσι ζητούμεν άπό τόν λογιστήν νά έκτελέση τήν απέλπιδα προ
σπάθειαν καί νά πάρςι αύτήν τήν οικονομικήν συνέχειαν, νά τήν θρυμμάτισα εις
αυθαίρετα καί χωρίς νόημα μήκη τά όποια ονομάζονται χρήσεις καί νά
χατανείμρ είς εχάστην χρήσιν εν τμήμα τού κόστους οικοδομής η οποία θά διαρχέOQ έπί πενήντα έτη, μιας μηχανής ή όποία θά χρησιμοποιηθή έπί είκοσι ετη,
μιδς υψικαμίνου ήτις θά διαρκέσα έπί μίαν δεκαετίαν καί ενός
αποθέματος
άνθραχος, τό όποιον ήγοράσθη τόν Δεκέμβριον καί θά καταναλωθώ έξ όλοχλήρου
πρίν φθάσμ η έπομένη άνοιξις.
Τά έννέα δέκατα τών προβλημάτων τού λογιστοϋ οφείλονται είς αυτήν
απαίτησιν νά κατανείμωμεν τά άποτελέσματα συμφώνως μέ τάς χρήσεις. 0
γιστής παλεύει μέ αυτό. Τό ότι δέν έχει εύρεθϊί λύσις γίνεται φανερόν
οίονδήποτε άνοίγει έν σχετικόν κείμενον η άσχολειται μέ τάς περιπλοκάς
φόρου εισοδήματος".

τήν
λο
εις
τού

*Η άρχή τής άντικειμενικότητος, έν συνδυασμφ μέ τήν άρχήν
τών λογιστικών περιόδων, έχουν διαμορφώσει έν λογιστικόν ύπόδειγμα τό όποιον -έν σχέσει πρός τόν προσδιορισμόν τών άποτελεσμάτων καί τής περιουσιακής καταστάσεως- παρουσιάζει μίανλο-

(?)

"Accounting Concepts of Profits", σ.596.

(e)

"Accounting Evolution to 1900", σ.10-11.
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γικήν έπάρκειαν καί έσωτερικήν πληρότητα, έστω καί έάν σοβαραί
έπιφυλάξεις δύνανται νά διατυπωθούν ώς πρός τόν ούσιαστικήν
άξίαν του όποδείγματος αύτου διά τήν έκτίμησιν τής οικονομικής
πραγματικότητος τήν οποίαν υποτίθεται ότι άπεικονίζουν τά έπί
τή βάσει τούτου υπολογιζόμενα άποτελέσματα καί ή προσδιοριζομένη περιουσιακή κατάστασις^9).
Ούτω τό υπόδειγμα τό όποιον εχε ι διαμορφωθή οδηγέ ι είς προσ
διορισμόν τής περιουσιακής καταστάσεως βάσει τών ιστορικών τι
μών κτήσεως καί είς προσδιορισμόν άποτελεσμάτων 6 όποιος πρα
γματοποιείται διά συσχετίσεως πραγματοποιηθεισών προσόδων καί
δεδουλευμένων δαπανών, έκφραζόμενος μαθηματικώς ώς διαφορά τού
των. 'Ως πρός τάς δεδουλευμένος δαπάνας, αύται, έπί τη
βάσει
τής άρχής τής άντικειμενικότητος, διαμορφώνουν εν
ιστορικόν
κόστος. Ούτω τό οικονομικόν άποτέλεσμα δύναται, υπό τό
περιγραφόμενον λογιστικόν υπόδειγμα, νά έκψρασθή διττώς:
- ά φ # ενός μέν ώς σύγκρισις τελικής καί άρχικής περιουσιακής
θέσεως (έννοια συγκριτική),
- άφ' ετέρου δέ ώς διαφορά πραγματοποιηθεισών προσόδων
δεδουλευμένων δαπανών (έννοια διαφορική).

καί

Άλλ' είς τήν καθιερωμένην λογιστικήν πρακτικήν, ή τρίτη άρ
χή# xnc συντηρητικότητος, εισάγει έξαιρέσεις αί όποίαι διασπούν
τήν λογικήν πληρότητα του σκιαγραφηθέντος υποδείγματος. Διότι
ή άρχή αύτη καθιερώνει διακρίσεις είς τόν όμοιόμορφον
τρόπον
έφαρμογής τών ώς άνω άρχών, άποβλέπουσα είς τό νά
διασφάλιση
τήν οικονομικήν μονάδα άπό μίαν διασπάθισιν τών κεφαλαίων της ή
όποία θά ήδύνατο νά προέλθη έκ διανομής κερδών μή άπολύτως έξησφαλισμένων. Ούτω έπιδιώκεται ή δικαιολόγησίς της έκ τού ότι
ένεργεϊ ώς "παράγων άσφαλείας"^10).
Συνήθως πιστεύεται ότι ή άρχή αύτη ταυτίζεται μέ τόν κανό
να τής άποτιμήσεως είς τήν χαμηλοτέραν τιμήν μεταξύ τιμής κτή
σεως καί τιμής ήμέρας. Τοϋτο δέν είναι όρθόν: ό άναφερθείς άποτιμητικός κανών άποτελει μόνον μίαν έκδήλωσίν της. Είς
τήν
πραγματικότητα πρόκειται περί εύρυτέρας άρχής,
έφαρμοζομένης
είς πλείστας περιπτώσεις καί τεινούσης νά είσαγάγη μίαν συντη
ρητικήν θεώρησιν τών πραγμάτων κατά τόν υπολογισμόν του άποτελέσματος καί τήν έμφάνισιν τής περιουσιακής καταστάσεως: άναψέρομεν προχείρως τήν περίπτωσιν άποσβέσεων ταχυτέρων τής πρα
γματικής μειώσεως τής άξίας τών παγίων στοιχείων, τήν τάσιν νά
έπιβαρύνωνται τά έξοδα μέ δαπά\κ*ς αιτινες κανόνικώς θά έπρεπε
νά θεωρηθούν άκινητοποιήσεις, ώρισμένους συμβατικούς
κανόνας
οι όποιοι νοθεύουν τήν θεωρίαν τής πλήρους κοστολογήσεως
διά
τής μή κοστολογήσεως τών χρηματοοικονομικών καί διοικητικών έξόδων, τήν έπί ταμειακής βάσεως άναγνώρισιν τών έκ πωλήσεων διά
δόσεων άποτελεσμάτων -έπιτρεπομένην καί υπό τής νομοθεσίας δι
αφόρων χωρών- διά τής οποίας τό κριτήριον άναγνωρίσεως τού κέρ
δους μετατίθεται άπό τής στιγμής τής πωλήσεως είς τήν στιγμήν
είσπράξεως του έκ τής πωλήσεως άντιτίμου.

(y)

( ιο)

'Υπενθυμίζεται ότι η λογική πληρότης ενός υποδείγματος είναι κάτι τό έντελώς διάφορου and την ιδιότητά του νά άποτελφ πιστόν
αηεικόνισιν
μιας πραγματικότητος. Λογικήν πληρότητα παρουσιάζουν τόσον η Εύχλείδιος όσον καί αί μη Ευχλείδιοι γεωμετρίαν, ανεξαρτήτως τοΟ ποια
εξ
όλων εκφράζει πράγματι τάς ιδιότητας του φυσικού χώρου.
Πρβλ. καί GILMAN, S., ενθ’ ανωτέρω, σ. 232,

40

Ά λ λ ά καύ εύς τήν βάσιν του κανόνος τής πραγ ματοπο ιήσεως θά
άνεύρωμεν συντηρητικά στοιχεία. Διότι, έπειδή ôlcx τήν άναγνώρ to tv του κέρδους προϋποθέτει, μύαν συναλλαγήν, άποκλεύε ι τήν
άναγνώρισιν κερδών μή όφειλομένων εύς τήν συναλλακτικήν
δρα
στηριότητα τής ούκονομικής μονάδος: μύα ύπερτύμησις
π.χ. δέν
άναγνωρύζεται διότι δέν άποτελει κέρδος πραγματοποιηθέν
άλλά
πραγματοποιήσιμον, έν άλλοις λόγοις τελουν υπό τήν αιρεσιν δτι
ή ύπερτύμησις θά διαρκέση μέχρι τής στιγμής πωλήσεως τών ύπερτιμηθέντων ε ύδών.
Κατά τούς ΜΟΟΝΙΤΖ καύ JORDAN^
γιστικήν σημαύνει:

, συντηρητικότης εύς τήν Λο

α) τήν άποφυγήν ύπερεκτιμήσεων τοϋ ένεργητικοϋ εστω καύ
κινδύνφ ύπεκτιμήσεων,

έπύ

3) τήν άποψυγήν ύπεκτιμήσεων τών υποχρεώσεων, εστω
κινδύνφ ύπερεκτιμήσεων,

έπύ

καύ

γ) τήν άποψυγήν ύπερεκτιμήσεων τής Καθαράς Θέσεως
καύ τοϋ
κέρδους τής περιόδου. Τοϋτο συνήθως διατυποϋται διά
τής
έκφράσεως "ούδέν κέρδος άναγνωρύζεται προκαταβολικώς· διά
πάσαν ζημύαν δέον νά διενεργήται πρόβλεψις".
Ειπομεν άνωτέρω δτι ή άρχή τής συντηρητικότητος διασπά τήν
λογικήν πληρότητα τοϋ καθοριζομένου ύπό τών δύο
προηγουμένων
άρχών ύποδεύγματος. Διότι εύς τήν πραγματικότητα είναι λογικώς
άσυμβύβαστος μέ αύτάς^12). Έ ξ ου καύ δέν άντέχει εύς
σοβαράν
κριτικήν, παρά τό γεγονός δτι ύπό πλεύστων συγγραφέων
άνήχθη
καύ έξακολουθεϊ νά άνάγηται εύς είδος "χρυσού κανόνος".Διά τής
εισαγωγής συντηρητικών στοιχεύων άφ' ενός μέν άπομακρυνόμεθα ά 
πό τάς Ιστορικάς τιμάς καύ τοιουτοτρόπως άπό τήν άρχήν τής άντικειμενικότητος, άφ* έτέρου δέ νοθεύεται ή άρχή τών λογιστι
κών περιόδων, καθ' δσον δτε τό πρώτον εφαρμόζονται συντηρητικά
κριτήρια, δδηγούμεθα εις μύαν ύποεκτύμησιν τών άποτελεσμάτων ,
έν σχέσει πρός έκεΐνα τά όποια θά προέκυπτον έκ τής άμιγοϋς έφαρμογής τών δύο άλλων άρχών, ύποεκτύμησιν δμως ή όπούα αύτομάτως συνεπάγεται μεγαλύτερα άποτελέσματα κατά τάς
έπομένας
χρήσεις -πάντοτε έν συγκρύσει πρός τά άντύστοιχα τά όποια
θά
προέκυπτον έάν ούδόλως έφηρμόζετο ή άρχή τής συντηρητικότητος.
Διότι κάθε διαφορά κατά τόν ύπολογισμόν τοϋ άποτελέσματος μιάς
περιόδου θά άνχισταθμισθή άπό μύαν ύσόποσον άλλ' άντιθέτου φ ο ράς διαφοράν έντός μιάς άλλης περιόδου. Είναι μύα
χαρακτηρι
στική ίδιότης τής λογιστικής διαδικασύας νά έξαλεύφη αύτομάτως
έντός τών προσεχών λογιστικών περιόδων, τά σφάλματα τών άποτιμήσεων καύ τοϋ ύπολογισμοϋ τών άποτελεσμάτων τοϋτο
ώδήγησε
τούς ΜΟΟΝΙΤΖ καύ JORDAN νά άποκαλέσουν τά σφάλματα ταϋτα "αύτοδιορθούμενα" (self-correcting errors)'13'·
‘Ως έκ τών άνωτέρω χαρακτηριστικών της, ή άρχή τής συντηρη
τ ικότητος έπεκρύθη ύπό διαφόρων έξεχόντων λογιστικών συγγραφέ
ων. *0 ΡΑΤΟΝ τήν θεωρεί ώς μύαν "μυστικήν φράσιν, χρήσιμον μό
νον εύς τό νά διακόπτη πάσαν συζήτησιν"*ΪΗ*. Καύ προσθέτει :"έάν
συντηρητισμός σημαύνει -όπως γενικώς φαύνεται νά συμβαύνη- έ( Μ)

ΜΟΟΝΙΤΖ-JORDAN: "Accounting - An Analysis of its Problems", o. 167.

( 12) -*E«t τοϋ σημείου αύτοϋ βλέιε χαί έπόμενον κεφάλαιον.
( 13) Ένθ* ανωτέρω, Ο. 22**.
( ») "Measuring Profits under Inflation Conditions”.
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λαχιστοποίησιν, ύποτίμησιν, άφαΧρεσιν, προφανώς δέν εχει ίσχύν
προτύπου ή βασικής έννοιας (basic consideration) είς ήν νά άναφέρωνται λογιστικά προβλήματα". Καί 6 GILMAN^15) θεωρεί παρά
λογον τήν υίοθέτησιν μιας διαδικασίας διά τής δποίας ύποτιμώνται αί άξίαι του καταρτιζομένου ισολογισμού, ένώ
ταυτοχρόνως
δημιουργουνται αί προϋποθέσεις ύπερεκτιμήσεως τών κερδών μιας
μελλούσης περιόδου, ή διά τής όποιας άναγνωρίζονται
πιθαναί
υποχρεώσεις χωρίς ταυτοχρόνως νά άναγνωρίζωνται πιθαναί άπαιτήσεις. Έ κ δέ τών νεωτέρων ô IJIRI, προσπαθών νά δώση
μίαν
μαθηματικήν διατύπωσιν τής ύφισταμένης έννοιολογικής διαφοράς
μεταξύ ιστορικού κόστους καί τής τιμής ημέρας, καταλήγει
είς
τό συμπέρασμα ότι αί δύο αΰται άποτιμήσεις δέν δύνανται νά άναμειγνύονται είς τό αυτό σύστημα^16). Είς τήν καθιερωμένην όμως
λογιστικήν πρακτικήν, χάρις είς τήν άρχήν τής συντηρητικότητος,
ή άποτίμησις είς τό ιστορικόν κόστος -δηλαδή ή σύμφωνος
πρός
τήν άρχήν τής άντικειμενικότητος- καθίσταται έν maximum
τών
αποτιμήσεων: ή άποτίμησις γίνεται είς τήν τρέχουσαν άξίαν καί
δέν δύναται νά ύπερβή τήν άξίαν είς τό ιστορικόν κόστος.
Δέν είναι δύσκολον, κάτω άπό τήν άρχήν τής συντηρητικότη
τος, νά διαπιστώσωμεν τήν προσπάθειαν τοΰ λογιστού νά άμβλύνη
τάς δυσμενείς έπιπτώσεις έκ τής άβεβαιότητος του μέλλοντος,λαμβάνων ύπ' οψει του τήν πλέον δυσμενή εκβασιν. Τούτο όμως
είς
τήν πραγματικότητα άντί νά άποτελή έπίλυσιν του προβλήματος τής
άβεβαιότητος, καταλήγει είς τέχνασμα παρακάμψεώς του.Πράγματι,
έάν ύποθέσωμεν ότι ό συντηρητισμός δύναται, είς ώρισμένας πε
ριπτώσεις του βίου τών οικονομικών μονάδων, νά θεωρηθή ώς άρετή, ή άρετή αύτη θά πρέπει νά έκδηλουται είς τήν λήψιν τών άποφάσεων καί όχι είς τήν έμψάνισ\ν -ή μάλλον τήν παραποίησιντών λογιστικών δεδομένων. Παραλλάσσοντες έλαφρώς μίαν
φράσιν
του CANNINGS^ 1 7 παρατηροϋμεν ότι μία "μάλλον 1πιθανή" έμφάνισις τών λογιστικών δεδομένων μέ ταυτόχρονον ύπόδειξιν τών πι
θανών όρίων του έκτιμωμένου σφάλματος, είναι προτιμωτέρα
άπό
τήν άπλήν έμφάνισιν ενός πιθανού έ-λαχίστου.
Διά τής συνδεδυασμένης έφαρμογής τών άνωτέρω άρχών, αί καθιερωμέναι λογιστικαί διαδικασίαι έπιδιώκουν τό έν γένει άξιόπιστόν τών λογιστικών δεδομένων καί εξαγομένων, ιδιότητα ή ο
ποία κρίνεται άπαραίτητος έφ' όσον ή Λογιστική, άσκοϋσα
λει
τούργημα τάξεως κοινωνικής, εύρίσκεται είς τό κέντρον ένδιαφέροντος τών ένίοτε άντιτιθεμένων συμφερόντων διαφόρων κοινωνι
κών συνόλων.
2.2.ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΓΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙ

Αί βασικαί άρχαί αί όποϊαι διεμόρφωσαν τό καθιερωμένον γε
νικώς είς τήν πράξιν λογιστικόν υπόδειγμα, δικαιολογούνται άπό
τήν ιστορικήν έξέλιξιν τής Λογιστικής καί τήν ούσιαστικήν άνυπαρξίαν οικονομικής
σκέφεως
μέχρι σχεδόν τού Ι Θ ' αίώ( 15)

Έ ν θ ’ ανωτέρω, σ. 235.

( 16) Κατά τόν IJIRI ή άξια τής συναρτήσεως γ(τ), έκφράζουσα τό
ιστορικόν
κόστος είς χρόνον τ, προσδιορίζεται κατά μοναδικόν τρόπον είς χρόνον
Τ διά παν τ« Τ, ένω τούτο δέν συμβαίνει προκειμένου περί
τρεχουσης
τιμής·- "Axioms and
Structures
of Conventional
Accounting
Measurement".
( 17)

"The Economics of Accountancy" ,

a.

105.
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νος^18). Ουτω ή Λογιστική, έλλείψείμιας κατά βάθος οίκονομικής
διερευνήσεως τών έννοιών του οικονομικού Αποτελέσματος καί τής
περιουσίας, έπροσανατόλισε τά πρός προσδιορισμόν τούτων
υπο
δείγματα έπί τή βάσει έμπειρικών Αντιλήψεων, αί δποίαι δμως ι
κανοποιούν τάς πρακτικάς άνάγκας τής έποχής, καί
ταυτοχρόνως
εύρίσκοντο έν άρμονίςι πρός τάς άνάγκας μνήμης, έλέγχου καί άποδεέξεως αί οποιαι ήσαν αί πρώται χρονολογικώς άνάγκαι
πού
έκλήθη νά καλύψη ή Λογιστική.
Τά ύποδείγματα αύτά κατόρθωσαν νά επιβιώσουν καί δταν άργότερον ή οικονομική σκέφις έστρεψε τήν προσοχήν της είς
τήν
διασάφησιν τών έννοιών πέριξ τών όποιων έκινειτο έπί αίώνας ή
Λογιστική. Είς τί όφείλεται ή έπιβίωσις αυτη;Συμφώνως πρός τόν
CHAMBERS(19) είς τό ότι ή παραδοσιακή λογιστική, παρά τά έλαττώματά της, έξηκολούθη νά παρέχη βοήθειαν είς τήν διαχείρισιν
τών οικονομικών μονάδων, λόγψ του πληροφοριακού πλούτου τόν ό
ποιον ήτο ικανή νά συγκεντρώνη. Χωρίς νά άρνούμεθα τούτο, έχο
με ν τήν γνώμην δτι ή έπιβιώσις τών καθιερωμένων λογιστικών 6ποδειγμάτων θά πρέπει νά άποδοθή κυρίως είς τούς έξής λόγους:
- είς τό δτι ή οικονομική έπιστήμη, θεωρηθεϊσα κυρίως ώς έπιστήμη κοινωνική, προσήγγισε τάς έννοιας τής περιουσίας ,
του εισοδήματος, του κόστους, είς τοιουτον έπίπεδον γενικεύσεως καί άψαιρέσεως ώστε νά μή έχουν ιδιαιτέραν χρησι
μότητα διά τάς πρακτικάς έφαρμογάς τάς οποίας Αντιμετωπί
ζει ή καθημερινή διαχείρισις τών έπιχειρήσεων.
- έκτός αυτού ή οικονομική έπιστήμη δέν κατόρθωσε νά διαμορφώση μίαν μοναδικήν έννοιαν εισοδήματος ή κόστους· διάφο
ροι θεωρίαι διετυπώθησαν πέριξ τών έννοιών τούτων,
έκάστη
τών δποίων έπιβάλλει καί ένα διαφορετικόν τρόπον μετρήσε
ως του μεγέθους αυτών. Τοϋτο βεβαίως δέν είναι μειονέκτη
μα* είς τό σημερινόν έπίπεδον έπιστημονικών γνώσεων
έχει
γίνει δεκτή ή σχετικότης τών έννοιών τούτων -σχετικότης ώς
πρός τόν έκάστοτε έπιδιωκόμενον σκοπόν ή τό
μελετώμενον
πρόβλημα. 'Αλλ' ή σχετικότης αύτη δέν συμβιβάζεται μέ τήν
άντίληψιν του λογιστού, ο δποίος, άπό μακράν παράδοσιν,συ
νηθίζει νά δμιλή διά τό "κόστος" ή "τό κέρδος" ώς έάν έπρόκειτο διά μεγέθη Απόλυτα καί μή έιτιδεχόμενα άμφίσβήτησιν.
Ουτω ό Λογιστής, καίτοι ή προσπάθειά του περιστρέφεται είς
τήν μέτρησιν οικονομικών μεγεθών, έμεινε περιχαρακωμένος
είς
τά ύποδείγματά του, τά δποΐα δλοέν τόν άπεμάκρυναν άπό τήν έξελισσομένην οικονομικήν σκέφιν. Καί παρέμεινε είς τό σημειον
αύτό Ακόμη καί δταν ή άνάπτυξις τής Οίκονομικής τών
Επιχει
ρήσεων καί Εκμεταλλεύσεων άφ' ένός καί τής Θεωρητικής Μικρο
οικονομικής Άναλύσεως άφ' έτέρου διεφώτισαν τάς έννοιας
τής
περιουσίας, τοϋ κεφαλαίου, τοϋ κόστους, τοΟ οικονομικού Αποτε
λέσματος, κατά τρόπον δυνάμενον νά έξυπηρετήση.τήν πράξιν είς
πλείστας περιπτώσεις.
Είναι βεβαίως Αληθές δτι, είς τό
(ιβ)

θεωρητικόν πεδίον,

μία

Κατά τόν ALFRED MARSHALL, ή πρώτη συστηματική προσπάθεια διαμορφώσε
ων της οικονομικήν επιστήμης έπί εύρείας Βάσεων έιραγματοποιήθη
έν
Γαλλία,περί τά μέσα τού JH' αίώνος.-Βλέπε "Principles of Economics",
8th éd., MacMillan & Co, London, 1930, σ. 756.

(19) ··Tfw.ird:: a General Tlwory of Accounting",

καράγρ. 11S.
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πλε ιάς ίδιωτικοοικονομολόγων προσεπάθησε vd έναρμονίση τήν Λο
γιστικήν μέ τήν οικονομικήν θεωρίαν: 6 SCHMALENBACH καί ή σχο
λή τής Κολωνίας, ô SCHMIDT καί ή σχολή τής Φραγκφούρτης,
δ
ΖΑΡΡΑ καί ή ιταλική σχολή, ή σχολή τής *Ολλανδίας μέ κυρίους
έκπροσώπους τούς LIMPERG, MEIJ, VAN DER SCHROEFF,
προσέψερον
όχι μόνον είς τήν Οίκονομικήν τών βΕπιχειρήσεων άλλά καί
είς
τήν Λογιστικήν μίαν πολύτιμον θεωρητικήν είσφοράν, ή οποία α 
πέδειξε ν δτι ή Λογιστική, έάν πράγματι πρόκειται νά διαδραμα
τίσει έντός τής οικονομικής μονάδος οικονομικόν ρόλον, δέν εί
ναι δυνατόν νά έπιτύχη τούτο παρά μόνον άκολουθοΟσα τόν δρόμον
πού τής ύποδεικνύουν αί συγγενείς οίκονομικαί καί
βοηθητικαί
τούτων έπιστήμαι ,άναθεωρούσα τά ύποδείγματά της έν άρμονίςι πρός
τάς έκάστοτε θεωρητικός έξελίξεις τών έπιστημών τούτων καί πρός
τήν πραγματικότητα του οικονομικού βίου.
Τά καθιερωμένα λογιστικά ύποδείγματα, έδραζόμενα έπί
τών
άρχών τάς δποίας έξητάσαμεν είς τήν προηγουμένην παράγραφον,ο
δηγούν είς προσδιορισμούς περιουσιακής καταστάσεως καί άποτε
λεσμάτων οί οποίοι θά ήσαν άπολύτως άκριβείς είς
οικονομικόν
περιβάλλον διττώς στατικόν:
- στατικόν ώς πρός τήν άξίαν τού νομίσματος καί τήν
θρωσιν τών τιμών,

'διάρ-

- στατικόν ώς πρός τήν όλην διάρθρωσιν τής οικονομικής συγ
κυρίας (συνθήκαι συναγωνισμού,
έπικοινωνιών, τεχνολογικοί
έξελίξεις κλπ.).
Ά λ λ ' ή Λογιστική υπηρετεί οίκονομικάς μονάδας τών όποιων ή
δραστηριότης τοποθετείται είς ιδιαιτέρως ρευστόν καί
άενάως
μεταβαλλόμενον περιβάλλον. Λογιστικά ύποδείγματα τών όποιων ύπόκεινται υποθέσεις άπολύτου στατικότητος δέν δύνανται νά έξυπηρετήσουν τήν διακυβέρνησιν τής οικονομικής μονάδος, συνεπώς
δέν έξυπηρετούν άπό άπόψεως λήψεως άποφάσεων.
Καί ήδη τίθεται τό έρώτημα ποίος έν τοιαύτη περιπτώσει εί
ναι ό προορισμός των. Θά ήδύνατό τις νά παρατηρήσει ότι έφ'δσον
οί τελικοί πίνακες είς τούς όποιους καταλήγει ή λογιστική έπεξεργασία τών βασικών δεδομένων, δηλαδή ό ισολογισμός καί ή κατάστασις τών άποτελεσμάτων χρήσεως, δέν καταρτίζονται μόνονδι'
εσωτερικήν χρήσιν, άλλ' απευθύνονται είς ένα εύρύτερον κύκλον
ένδιαψερομένων, οι όποιοι πολλάκις δέν ζούν τήν καθημερινήν ζω
ήν τής οικονομικής μονάδος ώστε νά είναι ένήμεροι τών άφορωσών
ταύτην λεπτομερειών, τά υποδείγματα ταύτα έκπληροϋν ένα προο
ρισμόν άντικειμενικής καί άξιοπίστου πληροφοριοδοτήσεως τών ένδιαφερομένων τούτων. ‘Η άντικειμενικότης καί ή αξιοπιστία τής
πληροφοριοδοτήσεως, ιδιότητες άπαραίτητοι διά τήν διασφάλισιν
τών συμφερόντων τών ενδιαφερομένων, μόνον είς τά πλαίσια
τών
κατά παράδοσιν λογιστικών άρχών ευρίσκουν έγγύησιν ούτω καθί
σταται δυνατή ή έπί σταθεράς βάσεως ερμηνεία τών λογιστικών έξαγομένων.
Είς τό σημείον αυτό ή παράθεσις δύο παραδειγμάτων, τά
ό
ποια δανειζόμεθα άπό έν άρθρον δημόσιευθέν πρό τριακονταπενταετίας(20^, άποδεικνύει πόσον ή θρυλουμένη "άξιοπιστία" άποτελεί
(20)

Mac NEAL, Κ., "What»s Wrong with Accounting?", έφηρ. The Nation, New
York, 14 ΌκτωΒρίου 1939.-’Ανεόημοσιευθη είς συλλογήν μελετών "Stu
dies in Accounting Theory", Sweet and Maxwell,Ltd,London, 1962, σσ.
56-99.
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μύθον, καί πόσον, κάτω ά π ό άψογον τήρησιν τών κλασσικών άρχών
τής Λογιστικής, όύναται ν ά ύποκρύπτηται μίαν άνέντιμος
έκμετάλλευσις, άκριβώς επειδή αι "άντικειμενικαί" λογιστικαί
διαδικασίαι συσκοτίζουν τήν οίκονομικήν πραγματικότητα.
•
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α'
'Ομάς κεφαλαιούχων ιδρύει ανώνυμον εταιρείαν. Μερικοί μέλη της όμάδος,
χωρίς να εμφανιζωνται ως ίδρυταί, αγοράζουν ύδιωτικώς καί επ* όνόματί των
τά περιουσιακά στοιχεία τά όποία θά άποτελέσουν τά πάγιον ενεργητικόν τής
υπό ίδρυσιν εταιρείας, αντί ποσού έστω 10 έκατομμ. 6ρχ. Οί υπόλοιποι έμφανίζονται επισημως ώς ίδρυταί καί διαθέτουν, διά δημοσίας έγγραφης, τάς μέ
τοχός τής υπό ιδρυοιν εταιρείας, συγχεντρουντες οΰτω τά κεφάλαιά της
εύς
μετρητά. Εν συνεχεία αγοράζουν' άπό τά μή έμφανισθέντα ώς ύδρυτάς μέλη τά
πάγια περιουσιακά στοιχεία εύς πολύ μεγαλυτέραν τιμήν. Ό ισολογισμός τής
εταιρείας είναι τυπικώς έν τάζει, συντεταγμένος μέ βάσιν τό ιστορικόν κό
στος, εις τήν πραγματικότητα δμως εμφανίζει τά πάγια περιουσιακά στοιχεία
εις πολυ μεγαλυτέραν τής πραγματικής των αξίας,άντιστοίχως δε'εμφανίζει κε
φάλαια ανύπαρκτα πλέον.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Β '
Ομάς κεφαλαιούχων ελέγχει δύο εταιρείας έκενδύσεως κεφαλαίων, τάς
ό
ποιας θά καλέσωμεν A καί Β. Την Ιην *Ιανουαρίου δίδονται εύς άμφοτέρας τάς
εταιρείας όδηγίαι νά πραγματοποιήσουν τάς αύτάς ακριβώς έπενδύοεις εύς τί
τλους, τών όποίων προβλέπεται άνοδος τιμών. Την 31ην Δεκεμβρίου κρί δοθέντος ότι αι προβλέψεις έχουν έπαληθεύσει, δίδονται όδηγίαι εύς τήν έταςρίαν
A νά πώληση τούς τίτλους καί νά άγοράοΓΐ άλλους, πραγματοποιούσα οΰτω, κα
τά λογιστικήν έννοιαν, τό κέρδος της τό όποιον έμφανίζεται πλέον εύς
τά
αποτελέσματα χρησεως. Εύς τήν εταιρείαν Β δέν δίδεται οδηγία πωλήσεως,έτουενως οι τίτλοι, χαίτοι υπερτιμηθέντες οημαντικώς, εμφανίζονται εις
την
αξίαν άγοράς των (ιστορικόν κόστος), ωστε λογιστικώς ούδέν κέρδος
προκύ
πτει. Συνέπεια τοΟ γεγονότος είναι τό ότι εύς την χρηματιστηριακήν αγοράν
αύ μετοχαί τής εταιρείας A ανέρχονται ένώ αι μετοχαί τής Β ύποτιμώνται. Ού
έλέγχοντες τάς εταιρείας κεφαλαιούχοι πωλουν μέρος τών εις χείρας των με
τοχών τής A εύς υψηλήν τιμήν καί αγοράζουν ισαρίθμους τής Β, καρπούμενοι τήν
διαφοράν. Κατά τήν έπομένην χρήσιν, έάν ύποθέσωμεν ότι η υπερτίμησες τών
τίτλων έπενόύσεως συνεχίζεται, ή έπιχείρησις Β λαμβάνει εντολήν πωλήσεως,
ένώ n A διατάσσεται νά μή πωλήσ^. Οΰτω τά πράγματα αντιστρέφονται: η
Β
πραγματοποιεί κέρδος, μέ άμεσον συνέπειαν τήν ύπερτίμησιν τών μετοχών της,
ένώ η A δέν έμφανίζει τό κέρδος της, τό όποιον, μέ τά λογιστικά κριτήρια,
δέν έπραγματοποιήθη, μέ έπακόλουθον τήν ύποτίμησιν τών μετοχών της. Οί κε
φαλαιούχοι πωλούν ήδη εύς υψηλήν τιμήν τάς μετοχάς τής Β, τάς οποίας είχον
αγοράσει ύποτιμημένας κατά τό παρελθόν έτος καί αγοράζουν εύς τήν θέσιν των
μετοχάς της A εύς χαμηλήν τιμήν.
Πα ρ ά τήν τιοιάν τι να ύπερβολήν ήν ένέχουν, τά άνωτέρω παρα
δείγματα είναι χαρακτηριστικά καί επιβεβαιώνουν τήν διαπίστωσιν
του SPROUSE δτι "τό Ιστορικόν κόστος, ευρέως θεωρούμενου ώ ς τό
πλέον άξιόπιστον μέσον άντικειμενικής μετρήσεως,
διευκολύνει
συνειδητούς χειρισμούς ή διαστροψάς, ώστε ή έμπιστοσύνη είς τάς
οίκονομικάς καταστάσεις ν ά καθίσταται ώ ς έκ τούτου κατ'άνάγκην
έπισψαλής"^21).
Έ φ ' όσον λοιπόν αί καθιερωμένοι λογιστικαί άρχαί δέν
δια
σφαλίζουν άζιόπιστον διερμήνευσιν τής οίκονομικής
π ρ α γ ματικό
τητος τήν όποιαν ή Λογιστική
καλείται ν ά έκφράση, είναι
άκατάλληλοι δ ι ά σκοπούς πληροφοριοδοτήσεως άναγκαιούσης έν δψει
(21) "Historical Costs and Current Assets".
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λήφεως έπιχειρηματικών Αποφάσεων. 'Αλλά τότε nota είναι ή σκοπιμότης των καί συνεπώς ή πρακτική των χρησιμότης: Κατά
τήν
γνώμην μας, ή μόνη ούσιαστική υπηρεσία ήν παρέχουν είναι τό ό
τι καθιστούν δυνατούς τούς πάσης ψύσεως έλέγχους. Τά έπί
τών
καθιερωμένων λογιστικών άρχών έδραζόμενα υποδείγματα είναι κατ'
έξοχήν υποδείγματα έ λ ε γ κ τ ι κ ά .
Αί λογιστικαί έγγραφαί
καί οΐ λογιστικοί χειρισμοί οί βασιζόμενοι έπί τών
ιστορικών
Αξιών εξυπηρετούν μόνον τάς άνάγκας έλέγχων άναφερομένων
είς
τό τί έγινε· άντικείμενον τών έλέγχων είναιένγένει ήδιαπίστωσις καί έπαλήθευσις γεγονότων, καί μία διαπίστωσις, διά νά εί
ναι αδιάβλητος, δέον νά είναι συμβιβαστή μέ εν προκαθωρισμένον σύνολον άρχών καί κανόνων οι οποίοι γίνονται δεκτοί κ α τ ά
σ υ ν θ ή κ η ν .
Είς τήν ζωήν μιας οίκονομικής μονάδος είναι
πολλαίαι περιπτώσεις κατά τάς όποίας άπαιτείται ή προσφυγή
είς
τόν έλεγχον: έλεγχος τής φορολογητέας ύλης, έλεγχος τών διανεμομένων ή άποθεματοποιουμένων κερδών, έλεγχος του
διαμορφωθέντος κόστους δι' άγορανομικούς ή άλλους σκοπούς, κλπ.
"Ολοι
αυτοί οί έλεγχοι έχουν άνάγκην στοιχείων τά οποία νά δύνανται
νά γίνουν δεκτά άνευ συζητήσεων ή Αντιρρήσεων. Αί ίστορικαί άξίαι, δυνάμεναι εύχερώς ν' άποδειχθώσι δι' άναδρομής είς
τά
Αντίστοιχα δικαιολογητικά, παρέχουν μίαν ιδεώδη βάσιν διαμορφώσεως λογιστικών υποδειγμάτων προσανατολιζομένων πρός τόν έ
λεγχον. *Ως έκ τούτου, άπό αύτής τής άπόφεως, ή χρησιμότης των
είναι Αδιαμφισβήτητος καί ή Ανάγκη διατηρήσεώς των δεδικαιολογημένη. Τά λογιστικά ύποδείγματα, άναμφίσβητήτως, είς τά πλαί
σια τών σημερινών Απαιτήσεων, έχουν καταστή ανεπαρκή,άλλά τούτο
δέν σημαίνει ότι είναι καί άχρηστα.
Άλλ'
ή Αβασάνιστος έφαρμογή τών λογιστικών υποδειγμάτων,
παρά τήν πρακτικήν σκοπιμότητα ή όποία τήν έπέβαλε, είχεν
ώς
συνέπειαν -καθώς καί είς προηγούμενον σημειον άφήσαμεν νά έννοηθή- νά διαστρεβλώση τήν οίκονομικήν σκέφιν
τού λογιστού,
ή μάλλον νά δημιουργήση μίαν ίδιότυπον λογιστικήν σκέφιν,ή ο
ποία, δεσμία τών κατά συνθήκην έφαρμοζομένων κανόνων,έλαχίστην
σχέσιν έχει μέ τήν οίκονομικήν σκέφιν. Διότι δ λογιστής,
λόγψ
τής όμοιομόρφου έφαρμογής υποδειγμάτων τά όποία όδηγουν είς έ
να τυποποιημένον χειρισμόν τών καθημερινών λογιστικών δεδομέ
νων όστις καταλήγει είς τήν κατάστρωσιν ενός ίσολογισμου
καί
μιας καταστάσεως Αποτελεσμάτων χρήσεως, συνειδητοποιεί τήν λο
γιστικήν ώς μίαν θεωρίαν -ή τεχνικήν- άκριβείας. Φθάνει δηλαδή
νά πιστεύση ότι άφοϋ χειρίζεται άριθμούς Αντιπροσωπεύοντας βέ
βαια καί άντικειμενικώς πραγματικά οικονομικά γεγονότα, θά φθάση είς συμπεράσματα έπίσης βέβαια, άπολύτως άκριβή καί μή άμΦίσβητήσιμα. Ά λ λ ' έάν αί ίδιότητες αύταί τών λογιστικών συμ
περασμάτων ύφίστανται ώς πρός τόν έλεγχον, ένδιαφερόμενον διά
διαπιστώσεις καί ούχί δ ι ’ οίκονομικάς έρμηνείας, είναι Ανύπαρ
κτοι ώς πρός τήν οίκονομικήν πραγματικότητα τήν όποίαν
Αντι
προσωπεύουν τά λογιστικά εξαγόμενα. ‘Η άντικειμενικότης
ύφίσταται υπό νομικήν καί ούχί υπό οίκονομικήν έννοιαν. Αύτήν τήν
διάκρισιν δέν είναι συχνά Ικανός νά πραγματοποιήση ό λογιστής:
πιστεύει ότι τό κέρδος είς τό όποιον κατέληξε είναι
πράγματι
"τό κέρδος" τής έπιχειρήσεως -ίσως μέ εν μικρόν περιθώριον Α
νοχής διά νά καλύφη ώρισμένας άμφισβητουμένας περιπτώσεις- ό 
τι τό κόστος τό όποιον έχει προσδιορίσει κατόπιν μιας "όρθολογικής" κατανομής τών έμμέσων δαπανών, είναι"τό κόστος" τών παραχθέντων προϊόντων, ότι ό Ισολογισμός έκφράζει τήν Αληθή πε
ριουσιακήν κατάστασιν τής οίκονομικής μονάδος, καί ίσως μόνον
είς περιόδους έντόνων οικονομικών διακυμάνσεων νά έχη περί τού
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του άμφίβολίας.
Καί τήν έντύπωσιν ταύτην τήν οποίαν έσχημάτισε περί Λογι
στικής τήν ένισχύει έτι περισσότερον μέ τό vd ύποκαταστήση α υ 
θαιρέτους υπολογισμούς είς τά τελευταία σημεία είς τά
όποια
είχε τήν θέσιν της ή πρόβλεφις ή ή προσπάθεια άκριβοϋς έκτιμήσεως τής πραγματικότητος. Κλασσικόν παράδειγμα ή περίπτωσις τών
άποσβέσβων, όπου τό πραγματικόν πρόβλημα, τό οποίον συνίσταται
είς "κατανομήν έν χρόνψ τών δαπανών παγίου έξοπλισμοϋ"(22) έχει
μεταβληθή είς μηχανικήν έφαρμογήν έκατοστιαίων σ υ ν τ ε λ ε σ τ ώ ν ^ 3).
Ούτω ή Λογιστική
δίδει
τήν έντύπωσιν
ένός μηχανισμού είς
τόν
όποιον άρκεΐ
νά τεθούν
τά δεδομένα διά νά
ληφθοΟν
τά έδαγόμενα ώς άποτέλεσμα μιας τυπικής διαδικασίας.
*

*

*

Τ ά όσα είς τό παρόν κεφάλαιον άνεπτύχθησαν,
άποδεικνύουν
τήν άνεπάρκειαν τής Λογιστικής, υπό τήν καθιερωμένην μορφήν της,
είς τόν τομέα
τών οικονομικών άποφάσεων, καί θέτουν τό έρώτημα κ α τ ά ποιον τρόπον αύτη θ ά δυνηθή ν ά ύπερβή
τάς άδυναμίας
της, ώστε, συνδεομένη μέ τάς συγγενείς της έπιστήμας, ν ά
έκπληρώση τόν οικονομικόν της προορισμόν. 'Αλλά προτού έπιχειρήσωμεν μίαν άπάντησιν είς τό% έρώτημα τούτο, χρειάζεται ν ά διερευνήσωμεν τάς βασικάς οίκονομικάς έννοιας πέριζ τών οποίων κι
νείται ή Λογιστική. Τούτο θ ά είναι τό άντικείμενον τού
επομέ
νου κεφαλαίου.

(2*)

LESOURNE, J., "Technique économique et gestion industrielle" ,σ.253.

(23)

’Από του σημείου αύτου η πλήρης απώλεια τής έννοιας τής άποσβέσεως ε
λάχιστα απέχει. Διεπιστώθη έν 'Ελλάδι περίπτωσις κοστολογήσεως
του
συνόλου τών κατά 100% ηυξημένων αποσβέσεων αιτινες άνεγνωρίζοντο εύς
τήν νησιωτικήν βιομηχανίαν βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας της
επαρχιακής βιομηχανίας. Τό ούτω διαμορφοΰμενον κόστος έθεωρείτο "τό
κόστος" καί άπετέλει τήν βάσιν τής πολιτικής τιμών. 'Η
έπιχείρησις
παρεπονεΐτο ότι δέν ήτο συναγωνιστική έν σχίσει πρός άλλην όμοειδή,
ή οποία, εχουσα αποσβέσει σχεδόν εζ ολοκλήρου τήν άζίαν τού παγίου
έζοπλισμου τη$ κατά τό παρελθόν, δέν είχε βάσιν έφαρμογής αποσβέσε
ων. Εις τήν πραγματικότητα ή έπιχείρησις ίτο απολύτως συναγωνιστική
-απλώς εκοστολόγη αντί δαπανών... αφανή άποθεματικά.- Δέν είναι
δέ
ολίγαι αι περιπτώσεις καθ ας αι αποσβέσεις έχουν ώς προορισμόν
νά
ελαττώνουν την φορολογητέαν ύλην. Οΰτω εις τάς χρήσεις
αι
όποΐαι
κλείουν μέ ζημίαν δέν ύπολ*γίζονται αποσβέσεις, ενώ έξαντλούνται τά
ανώτατα ορια τών αναγνωριζόμενων συντελεστών οσάκις τά κέρδη
είναι
σημαντικά. Τό κακόν είναι ότι τό έκάστοτε διαμορφοΰμενον κόστος έκλαμβάνεται ώς "δεδομένον της διαχειρίσεως, ενώ είναι άποτέλεσμα μιδς
πολιτικής αποσβέσεων". Βλέπε AUBERT - KRIEK, J., "Comptabilité pri-.
•vèe", ο. 32.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν 3°*
οικονομική σκεψις
και λ ο γ ισ τικ ή

Τό λογιστικόν ύπόδειγμα τό όποιον είς τό προηγούμενον κεφάλαιον περιεγράφη, άνταποκρινόμενον είς τάς περί στατικού ι
σολογισμού διδασκαλίας, δέν άποτελει προϊόν οίκονομικής σκέψεως. Ευρίσκει τήν άφετηρίαν του είς μίαν έμπορικο-νομικήν άντίληφιν τών πραγμάτων καί αποβλέπει είς μίαν συντηρητικήν έμφάνισιν τής περιουσίας^1). Είς τήν πραγματικότητα ούδένα οικονο
μικόν σκοπόν υπηρετεί: οδηγεί είς μίαν νοθευμένην καί άνακριβή
έννοιαν οικονομικού άποτελέσματος τό όποιον συνίαταται άπό α
ποτελέσματα υπολογιζόμενα βάσει ιστορικών άξιών (έσοδα μειον ι
στορικόν κόστος διατεθέντων) , άλλοιωμένα λόγψ τής εφαρμογής τής
άρχής τής συντηρητικότητος, καί είς μίαν εικόνα
περιουσιακής
καταστάσεως είς τήν όποιαν συναθροίζονται Ιστορικαί άξίαι στοι
χείων κτηθέντων κατά διαφόρους έποχάς καί άξίαι ημέρας
ένίων
στοιχείων ύποτιμηθέντων κάτω του κόστους κτήσεως. Ά λ λ ά τοιαϋτα λογιστικά εξαγόμενα μόνον κατά συμβατικότητα δύνανται νά
γίνουν δεκτά καί έλαχίστην αξίαν έχουν είς τά πλαίσια μιάς λο
γιστικής προοριζομένης νά ύποβοηθήση είς τήν λήψιν οίκονομικών
άποφάσεων.
Είς τό σημεϊον αύτό μία έξέτασις τών εννοιών του κέρδους,
τής περιουσίας καί του κόστους, πέριξ τών όποίων στρέφεται τό
μεγαλύτερον μέρος τών λογιστικών ενεργειών, κρίνεται άπαραίτητος. Τούτο θά έπιχειρήσωμεν είς τάς τέοοαρας πρώτας παραγράφους
τοϋ παρόντος κεφαλαίου, αί όποιαι θά μάς οδηγήσουν είς τήν έ
κανε ξέτασιν τών έννοιών τής άντικειμενικότητος καί τής άξιοπιστίας τών λογιστικών δεδομένων, πράγμα τό όποιον θά έπιχειρήσωμεν είς τήν τελευταίαν παράγραφον.
3.1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣ
Διά νά προχωρήσωμεν περαιτέρω είς τήν διερεύνησιν τοϋ προ
βλήματος τής μετρήσεως τοϋ κέρδους, είναι άνάγκη νά ρίψωμεν εν
σύντομον βλέμμα είς τόν τρόπον τής δημιουργίας του. "Αν ή οι
κονομική μονάς καί είδικώτερον ή έπιχείρησις άποτελει μηχανι
σμόν παραγωγής κέρδους, σκόπιμον είναι νά έξετάσωμεν τόν τρό
(1)

ΤΣΙΜΑΡΑ, Μ., "Άρχαί Γενικής Λογιστικής'1, σ. 663.
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πον λειτουργίας αύτοΟ του μηχανισμοϋ. Ουτω θά άποκτήσωμεν καί
μίαν σαφεστέραν άντίληφιν τών λογιστικών προβλημάτων τών συνδεόμενων μέ τόν υπολογισμόν του οίκονομικοΟ Αποτελέσματος.
Πάσα οικονομική μονάς χαρακτηρίζεται άπό μίαν
έσωτερικήν
καί μίαν εξωτερικήν ζωήν. *Η πρώτη Αποβλέπει είς τήν
παραγω
γήν ύπό εύρείαν έννοιαν, τουτέστιν είς τήν δημιουργίαν χρησιμότητος. Έκδηλουται δέ διά μιάς ροής οίκονομικών άγαθών, υλι
κών ή άϋλων, μέσψ μιάς παραγωγικής διαδικασίας* ροής άποληγούσης είς τήν δημιουργίαν νέων οίκονομικών άγαθών, υλικών ή άϋ
λων, τών προϊόντων.
*Η έξωτερική ζωή έκφράζεται ύπό τών σχέσεων τής οίκονομικής
μονάδος μέ τόν εξωτερικόν κόσμον -καί έδω ενδιαφέρουν αί οίκονομικαί σχέσεις μέ τάς ύπολοίπους οίκονομικάς μονάδας. Συνεπά
γεται τήν δημιουργίαν Απαιτήσεων καί ύποχρεώσεων ή τήν διενέρ
γειαν δοσοληφιών διακανονιζομένων τοις μετρητοίς.

Σχήμα Γ.1.α

ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Δημιουργ ία
*Υποχρεώσεων

Άπόκτησις
Παραχωχ. Συντελεστών

Είσπραξις
'Απαιτήσεων

Τ/ΧΡΗιΜΑΤΙΚΑΑ
ΜΕΣΑ )

Έζόφλησις
Υποχρεώσεων
Δημιουργία
'Απαιτήσεων

Διάθεσις
προϊόντων
Παραγωγή
προϊόντων

Σχήμα Γ.Ι.β
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Τά είς τήν διάθεσιν τής οίκονομικής μονάδος χρηματικά μέσα
έχουν δλως ιδιαιτέραν σημασίαν, άποτελοϋντα τήν άφετηρίαν καί
τό τέρμα του κυκλώματος 'Εφοδιασμός-Παραγωγ ή-Διάθεσις.
Ταϋτα
είναι άποραίτητα διά τήν άπόκτησιν τών συντελεστών παραγωγής,
τόν τελικόν διακανονισμόν τών υποχρεώσεων καί τήν παροχήν δι
ευκολύνσεων πρός τρίτους· προκύπτουν δέ, ώς γνωστόν, έκτ ή ς δ ι αθέσεως τών αγαθών, τής ρευστοποιήσεως τών άπαιτήσεων καί τής
δημιουργίας υποχρεώσεων. Τό σχήμα Γ.1 (α καί β) έκφράζει τά άνωτέρω.
*Η όρθολογική διαχείρισις μιας οίκονομικής μονάδος
πει είς δύο σκοπούς:

αποβλέ

- είς τήν διασφάλισιν τής άπροσκόπτου ροής τών
παραγωγικών
συντελεστών διά μέσου τής παραγωγικής διαδικασίας,
- είς τήν διατήρησιν τής ίκανότητος πρός έξόφλησιν τών υπο
χρεώσεων, γεγονός έπιβάλλον τήν συνεχή έπαγρύπνησιν
πρός
έξασφάλισιν μιας ισορροπίας μεταξύ εισπράξεων-πληρωμών.
Οί δύο σκοποί εμφανίζονται άπό μιας άπόψεως άλληλένδετοι,
άπό άλλης άπόψεως διακεκριμένοι.
Άλληλένδετοι είναι διότι πάσα διαταραχή είς τήν ροήν
του
παραγωγικού κυκλώματος δύναται νά διαταράξη τήν ισορροπίαν με
ταξύ εισπράξεων καί πληρωμών, καί άντιστρόφως.
Διακεκριμένοι είναι διότι ό πρώτος σκοπός ύφίσταται μόνον
έφ' όσον προβλέπεται συνέχισις τής δραστηριότητος τής οίκονο
μικής μονάδος. Έ ά ν άντιμετωπίζηται διάλυσις ταύτης τότε
άρχίζει νά χάνη τήν σημασίαν του έως ότου άτονίση τελείως.Ή διατήρησις τής ίκανότητος πρός έξόφλησιν τών υποχρεώσεων παραμέ
νει δμως ώς διαχειριστικός σκοπός μέχρι τής τελευταίας στιγμής
ύπάρξεως τής οίκονομικής μονάδος.
'Η πλήρης άνάλυσις τών συντελεστών παραγωγής καί ή
πλήρης
διάθεσις τών παραχθέντων προϊόντων έντός μιάς δεδομένης χρονι
κής περιόδου, άνάγει τό θέμα τοΟ ύπολογισμοΟ τών άποτελεσμάτων
τής έν λόγφ περιόδου είς έξεύρεσιν τής διαφοράς:
(Εισπράξεις έκ διαθέσεως προϊόντων + Απαιτήσεις έκ διαθέσεως προϊόντων) - (Πληρωυαί δι' άγοράν παραγωγικών συντελεστών + 'Υποχρεώσεις έξ άποκτήσεως παραγωγικών συντελεστών) .
Λαμβανομένου δέ ύπ' δψει ότι αί άπαιτήσεις καί αί υποχρεώσεις
διακανονίζονται είς τήν όνομαστικήν των άξίαν, δυνάμεθα νά ειπωμεν ότι, μετά τόν διακανονισμόν τών έξωτερικών σχέσεων -πρός
τάς δποίας έξομοιοΟμεν τήν έπιστροφήν τής άρχικής είσφοράς κε
φαλαίου - τό βασικόν ύπόδει y μα ύπολογισμοΟ τοΟ άποτελέσματος ίσοϋται πρός τήν διαφοράν:
'Αποτέλεσμα = Σύνολον Είσπράξεων - Σύνολον Πληρωμών
Τό υπόδειγμα τοΟτο προσιδιάζει άπολύτως δι' ένα esc-post υ
πολογισμόν του άποτελέσματος τό όποιον προέκυψε καθ'άπασαν τήν
ζωήν τής έπιχειρήσεως, ύποτιθεμένης σταθεράς τής άξίας του νο
μίσματος. Είς τά σύνολα είσπράξεων καί πληρωμών δέν περιέχονται τυχοϋσαι εισπράξεις πρός κάλυψιν ζημιών ή πλήρωμαί διά/δι
ανομήν κερδών, πραγματοποιηθεισαι ένδιαμέσως.
Δέν είναι δύσκολον νά διαπιστώσωμεν ότι τό υπόδειγμα τοΟτο
στηρίζεται είς μίαν έννοιαν κέρδους σύμφωνον μέ τήν κοινήν άντίληψιν καί υπολογίζεται έπί τή βάσει ιστορικών άξιών: τών πρα
γματοποιηθεισών είσπράξεων καί πληρωμών.
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'Αλλά τό ύπόδειγμα τούτο, περί τοΟ όποίου ούδεμία θεωρητι
κή άμφίσβήτησις Εγείρεται, σπανίως δύναται νά έφαρμοσθή είςτόν
πρακτικόν βίον, έφ' όσον αί πρακτικαί άνάγκαι έπιβάλλουν τόν υ
πολογισμόν άποτελεσμάτων είς διαστήματα τέμνοντα κατά
τρόπον
περισσότερον ή όλιγώτερον αυθαίρετον τήν ζωήν τής οίκονομικής
μονάδος καί έφ' όσον ή ύπόθεσις τής άπολύτου νομισματικής σταθερότητος δέν πληροϋται.
Διά νά προχωρήσωμεν όμως είς τήν διαμόρφωσιν ύποδειγμάτων
χρησιμευόντων πρός μέτρησιν τοϋ κέρδους είς περιόδους μικροτέρας τής ζωής τής οίκονομικής μονάδος, είναι άνάγκη νά διαμορψώσωμεν μίαν έννοιαν περί του κέρδους περιόδου.
%0 J. JOHNSON, είς τό εργον του "Concepts and Measurement of
Income", δρίζει ώς κέρδος μι&ς έπιχειρήσεως τό ποσόν τών
υπό
τόν έλεγχόν της περιουσιακών στοιχείων τό όποιον δύναται αύτη
νά διανείμη έντός μιάς χρονικής περιόδου είς τούς μετόχους της,
παραμένουσα ταυτοχρόνως κατά τό τέλος τής περιόδου είς μίανκατάστασιν ισοδύναμον έκείνης είς ήν ευρίσκετο είς τήν άρχήν τής
περιόδου^ 2'.
‘Ο ορισμός ούτος ευρίσκει τό θεωρητικόν ύπόβαθρόν
του είς
ένα άντίστοίχον του J. R. HICKS, συμφώνως πρός τόν
όποιον ώς
εισόδημα ενός προσώπου δύναται νά όρισθή "ή μεγίστη άξία
τήν
όποίαν δύναται νά καταναλώση ούτος έντός μιας εβδομάδος, άναμένων παρά ταϋτα νά εύρεθή κατά τό τέλος τής έβδομάδος είς κατάστασιν όμοίαν μέ έκείνην είς ήν ευρίσκετο είς τήν άρχήν"ί 3 ^.
Αυτό τό όποιον προκύπτει άπό τούς άνωτέρω όρισμούς
είναι
ότι ή μέτρησις τοϋ κέρδους (ή του εισοδήματος) προκύπτει διά
συγκρίσεως δύο θέσεων ή καταστάσεων, μιας άρχικής καί μιας τε
λικής. Καί διά νά είναι ή τελική κατάστασις ισοδύναμος μέ τήν
άρχικήν Αο/ μετά τήν μεγίστην διανομήν ή τήν κατανάλωσιν Κ, έπεται ότι θά πρέπει νά ίσχύη ή ίσότης:
Αχ - Κ = Α0

ή

Κ = Ai - Α0

όπου Aj έκφράζει ποία θά ήτο ή τελική κατάστασις εάν δέν έλάμβανε χώραν διανομή ή κατανάλωσις.
*Η διαφορά μεταξύ τής θεωρήσεως του JOHNSON καί τής τοιαύτης
τοΟ HICKS έγκειται είς τό ότι ό δεύτερος εισάγει μίαν θεώρησιν
τοϋ εισοδήματος ex-ante, ένώ ό όρισμός τοϋ JOHNSON είναι είς όρισμός τοϋ κέρδους ex-post. 'Επί τοϋ σημείου αύτοϋ θά μας δοθή
ή εύκαιρία νά έπανέλθωμεν.
Παραμένοντες πρός τό παρόν είς τά πλαίσια τοϋ όρισμοϋ τοϋ
κέρδους ex-post, παρατηροϋμεν ότι, παρ' δλην τήν έκ πρώτης δψεως απλότητά του,ή ουτω καθοριζομένη έννοια τοϋ κέρδους
δέν
δύναται ν' άποτελέση άντικείμενον λογιστικής μετρήσεως
χωρίς
προηγουμένως νά διευκρινισθή τί έννοειται διά τής
έκψράσεως

(2 )

σ. 18. ’Αναφέρεται υπό PIERRE,
prises", o. 2 1 , τόμος 1.

j., "Principes d ’économie d*

entre

( s) "It would seem that we ought to define a man’s income as the maximum
value which he can consume during a week, and still expect to be as
well of at the end of the weekas he was at the beginning’1.
HICKS,
J.R., "Value and Capital", σ.172.
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"κατάστασής ισοδύναμος". Καί είς τό σημείον αύτό διάφορον πε
ριεχόμενον δύναται νά δοθή, ούτως ώστε διάφορα είναι καί τά ύτιοδείγματα μετρήσεως κέρδους τά όποια δύνανται νά προκύφουν.
Τό καθιερωμένον λογιστικόν υπόδειγμα, έάν άψαιρέσωμεν τήν
άρχήν τής συντηρητικότητος ή όποία αποβαίνει είς βάρος τής λο
γικής συνοχής του, όδηγεί είς ένα προσδιορισμόν τοΟ καθαρού ει
σοδήματος τής οίκονομικής μονάδος, άπορρέοντα, όπως ήδη είπομεν, άπό έγγραφάς είς ίστορικάς άξίας. Καί είπομεν
ήδη δτι
έφ'δσον υποτεθή δτι δέν έμεσολάβησαν έν τφ μεταξύ συμπληρωμα
τικά ί καταθέσεις ή άναλήψεις κεφαλαίων, κατά μαθηματικήν άναγκαιότητα ή όριζομένη ώς κέρδος διαφορά:
(Έσοδα) - (Δαπάναι είς τό Ιστορικόν κόστος)
ίσούται μέ τήν έκφρασιν:
(Τελική Καθαρά Θέσις) - ('Αρχική Καθαρά Θέσις).
Επομένως, διανεμομένης τής κατά τά άνωτέρω διαφοράς, αύτό
τό
όποιον μένει άθικτον είναι ή άρχική καθαρά θέσις, τό Ô ν ο μ α σ τ ι κ ό ν
ί δ ι ο ν
κ ε φ ά λ α ι ο ν .
*Η οίκονομική άξία του υποδείγματος έξαρτάται, λοιπόν, άπό
τό κατά πόσον ή διατήρησις άθικτου του όνομαστικοΟ
κεφαλαίου
άνταποκρίνεται είς τήν έννοιαν μιάς οίκονομικώς ίσοδυνάμου καταστάσεως μεταξύ δύο χρονικών στιγμών.
Ά λ λ ' είναι προφανές δτι μία τοιαύτη ίσοδυναμία δέν
ύψίσταται, έφ' δσον μονάς τών λογιστικών μετρήσεων είναι ή νομι
σματική μονάς, ή άξία τής οποίας ύφίσταται διακυμάνσεις.
Πρά
γματι, έν άπό τά άσθενή σημεία τής Λογιστικής έγκειται είς τό
δτι τό νόμισμα, ώς μέτρον μετρήσεως τής άξ*ίας, είναι μέτρον άσταθές. “Οπως χαρακτηριστικώς παρατηρεί ô ΡΑΤΟΝ, μεταξύ
δύο
χρονικών στιγμών μόνον τό δνομα τής νομισματικής μονάδος παρα
μένει σταθερόν καί ένδεχομένως ή υλική παράστασίς της**).
%Η
όνομαστ ική άξία του νομίσματος δέν άποκτά νόημα παρά μόνον έν
συναρτήσει πρός μίαν χρονικήν στιγμήν. %Ως έκ τούτου, καί ίδίως
είς περιόδους σημαντικών υποτιμήσεων του νομίσματος, θά
ήτο
έντελώς παράλογον καί όλέθριον νά ίσχυρισθή τις δτι ή αύτή ό
νομαστ ική άξία κεφαλαίου είς τήν άρχήν μιάς περιόδου είναι
ίσοδύναμος μέ τήν αύτήν ονομαστικήν αξίαν κατά τό τέλος τής πε
ριόδου. Ά γ ό μ ε θ α συνεπώς είς μίαν τροποποίησιν τοΟ άρχικοΟ ύποδείγματος, δι' άναγωγής τών άξιων του αρχικού ίσολογισμούείς
νομισματικάς μονάδας τής αύτής άξίας πρός τόν τελικόν καί είς
τόν προσδιορισμόν ένός άναπροσηρμοσμένου άρχικοΟ κεφαλαίου. Τό
οίκονομικόν αποτέλεσμα θά προκύπτη πλέον ώς διαφορά:
(Τελική Καθαρά Θέσις) - (Άναπροσηρμοσμένη 'Αρχική Καθαρά Θέσις).
Είς τό σημείον αύτό θά πρέπει ν'ά παρατηρηθή δτι ήδη έπέρχεται μία διάστασις μεταξύ τής συγκριτικής καί τής διαφορικής
έννοιας του κέρδους, διότι ή συγκριτική έννοια είσάγει στοιχεία
κέρδους (ή άποτελέσματος, γενικώτερον) μή όφειλόμενα είς
τάς
συναλλαγάς άλλ' είς διαφοράν άποτιμήσεως στοιχείων μεταξύ δύο
χρονικών στιγμών. 'Η διαφορική έννοια ταυτίζεται πρός τήν έν
νοιαν τοϋ συναλλακτικού κέρδους, ένώ ή συγκριτική προσεγγίζει
είς τό σύνολον τής έπιχειρηματικής δραστηριότητος, άσκουμένης
έντός μεταβαλλομένων συγκυριακών συνθηκών,καί ούχί μόνονείς τήν
πράξιν τής πωλήσεως.
Διά τοϋ άναπροσηρμοσμένου τούτου υποδείγματος
ται εις υπολογισμός άποτελέσματος διασφαλίζων τήν

( *·) "Measuring Profits under Inflation Conditions".

έπιτυγχάνεάκεραιότητα
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του π ρ α γ μ α τ ι κ ο ύ
ν ο μ ι σ μ α τ ι κ ο υ
λ α ί ο υ,
της άγοραστικής Ικανότητος αύτού.

κ ε φ α 

Άλ λ ' ή έξάλειψις τών διακυμάνσεων τής άγοραστικής άξίας τοΟ
νομίσματος δέν λύει τό πρόβλημα. Διότι ή νομισματική έκφρασις
τής αξίας τών είς τήν κατοχήν τής οίκονομικής μονάδος
άγαθών
ένδέχεται νά μεταβάλληται όχι διότι μετεβλήθη ή άξία τοΟ νομί
σματος, άλλά διότι άντανακλά μίαν έπελθοΟσαν διαρθρωτικήν με
ταβολήν είς τάς σχέσεις αξίας μεταξύ τών διαφόρων Ολικών
καί
άθλων άγαθών. Συνεπώς ή οικονομική μονάς δέν θίγεται μόνον άπό
τάς διακυμάνσεις τής άξίας του νομίσματος: αί διαρθρωτικαί μεταβολαί τών τιμών ένδέχεται νά έχουν έπίδρασιν έ π # αύτής,
έφ'
δσον άποβλέτιει είς τό νά διασφάλιση τήν διατήρησιν τής υπάρζεώς
της (going concern). Ούτω, άπό αύτής τής άπόψεως, θά πρέπει νά
είναι είς θέσιν νά άντικαθιστά τούς άναλισκομένους
παραγωγι
κούς συντελεστάς, καί μόνον έφ' δσον πραγματοποιηθώ ή τοιαύτη
άντικατάστασις θά δύναται νά διανείμη τά τυχόν πλεονάσματα ώς
κέρδος. *Ως έκ τούτου, τό έκ τών συναλλαγών άποτέλεσμα Ορίζε
ται πλέον ώς διαφορά:
(Κύκλος έργασιών) - (Κόστος άντικαταστάσεως διατεθέντων).
Έ π ί τής άρχής αύτής του κόστους άντικαταστάσεως εδράζεται
ή
θεωρία του δργανικου ισολογισμού, άναπτυχθεΐσα κυρίως υπό τού
SCHMIDT, ή δποία διαμορφώνει τό υπόδειγμα τού οικονομικού άπο
τελέσματος άντιστρέφουσα τό κύκλωμα χρήμα-πράγμα-χρήμα είς πράγμα-χρήμα-πράγμα (5).
Τό έν λόγφ υπόδειγμα, έδραζόμενον είς τόν υπολογισμόν τού
άποτελέσματος βάσει κόστους άντικαταστάσεως, διασφαλίζει
τήν
Φ υ σ ι κ ή ν
ά κ ε ρ α ι ό τ η τ α
τού κεφαλαίου. *Η προκύπτουσα έν χρόνψ ίσοδυναμία εϊναι ίσοδυναμία είς τήν φυσικήν
έκφρασιν τών παραγωγικών μέσων, δεδομένου δτι ή οίκονομική μο
νάς δέν διαπιστώνει κέρδη παρά μόνον άφοϋ διασφάλιση τά
άπαραίτητα διά νά άντικαταστήση τούς άναλωθέντας συντελεστάς πα
ραγωγής δι' άλλων όμοιων.
Άλ λ ' ή θεωρία τού οργανικού ίσολογισμού έδράζεται έπί τής
άντιλήψεως μιας οίκονομικής μονάδος στατικής. Λαμβανομένου ύπ'
δψει τού ίδιάζοντος δυναμικού περιβάλλοντος είς τό όποιον άσκεΐται ήοίκονομική δραστηριότης, έκάστη οίκονομική μονάς κα
ταβάλλει συνεχείς προσπάθειας προσαρμογής της είς τήν έκάστοτε
νέαν πραγματικότητα. Οί τύποι τών άγαθών οίτινες άπαρτίζουν τό
φυσικόν της κεφάλαιον μεταβάλλονται, καθώς καί αί σχετικαί άναλογίαι των. Έ ν άναλισκόμενον ή πωλούμενον άγαθόν δέν θά άν
τ ικατασταθή κατ' άνάγκην άπό άλλο παρόμοιον, διότι είς
τάς
πλείστας τών περιπτώσεων άκριβώς αύτή ή διαφοροποίησις διασφα
λίζει τήν έπιβίωσιν τής οίκονομικής μονάδος. *Η
παραγνώρισις
αύτοΰ τού γεγονότος άποτελεΐ τό άσθενές σημείον τής θεωρίας τού
όργανικού ισολογισμού.
Δυνάμεθα όμως νά θεωρήσωμεν ότι τό βαθύτερον νόημα τού όργανικού ισολογισμού έγκειται είς τό δτι, μέσψ τής διατηρήσεως
τού φυσικού κεφαλαίου, άποβλέπει είς τήν διατήρησιν τής παρα
γωγικής ίκανότητος τής οίκονομικής μονάδος, μέ τό νά διατηρηθώ
σταθερά ή ροή τών άγαθών καί υπηρεσιών τάς οποίας αύτη δύναται
νά παραγάγη^ 6'.

(5)

Βλέπε καί ΤΣΙΜΑΡΑΝ Μ., "Ενθα άνωτέρω, σ. 668.

(6)

PIERRE, J., "Essai sur la mesure du profit de

1* entreprise".
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Άλλ' ή τεχνική πρόοδος καί αί όργανωτικαί καινοτομίαι έπιτρέπουν τήν πραγματοποίησιν του σκοπού αύτοϋ διά μειώσεως τοΟ
άρχικοϋ φυσικού κεφαλαίου. 0 1 όλλανδοί ίδιωτικοοικονομολόγοι .
προεκτείνοντες είς τό σημειον αυτό τήν διδασκαλίαν τοϋ SCHMIDT,
κατέληξαν είς τήν διατύπωσιν μιας βελτιωμένης έκδοχής τοϋ κό
στους άντικαταστάσεως, τό ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό ν
κ ό σ τ ο ς
ά ν τ ι κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς ,
όπως τό ώνόμασαν, στηριζομένης
ούχί είς τήν αξίαν ενός όμοιου πράγματος πρός τό άναλωθέν,άλλά
πράγματος τής αυτής παραγωγικής ίκανότητος. Ουτω μία
οικονο
μική μονάς θεωρείται ότι, είς τό τέλος μιας χρονικής περιόδου,
εύρίσκεται είς τήν αυτήν κατάστασιν είς ήν εύρίσκετο είς
τήν
άρχήν, έφ' όσον έχει διατηρήσει τήν αύτήν παραγωγικήν ικανότη
τα. Συνεπώς κέρδος είναι τό δυνάμενον νά διανεμηθή χωρίς
νά
έπέλθη μείωσις τής παραγωγικής ίκανότητος.
Αί θεωρίαι ύπολογισμοϋ τοϋ άποτελέσματος βάσει τοϋ κόστους
άντικαταστάσεως, παρ' όλον ότι σημειώνουν έν λίαν
σημαντικόν
βήμα προόδου καί άνοίγουν είς τήν ιδιωτικοοικονομικήν
σκέφιν
νέους όρίζοντας, παρουσιάζουν μίαν βασικήν άδυναμίαν: είναι τό
ότι θεωροϋν ώς εκφρασιν τής οίκονομικής μονάδος τό φυσικόν κε
φάλα ιον τό όποιον αύτη διαθέτει ή τήν παραγωγικήν της ικανότη
τα. 'Αλλά, διά μίαν μεγάλην κατηγορίαν οικονομικών μονάδων,τάς
έπιχειρήσεις, αυτό τό όποιον έχει σημασίαν δέν είναι τόσον
ή
διατήρησις τοϋ φυσικου κεφαλαίου ή τής παραγωγικής ίκανότητος.
Προέχουσαν σημασίαν εχει ή διατήρησις τής ίκανότητος νά άποφέρη κέρδη είς τό μέλλον. Διότι "ή έπιχείρησις είναι μία όργάνωσις προοριζομένη νά άποφέρη κέρδη· τά πραγματοποιούμενα κέρδη
είναι τό κύριον μέτρον τής έπιτυχ·.ίας"< 7 ). *Ως έκ τούτου έφ' ό
σον ή ίκανότης αύτη μειοϋται, καί ή έπιχείρησις, ως οικονομι
κόν δυναμικόν, ύφίσταται μείωσιν, εστω καί εάν τό φυσικόν κε
φάλα ιόν της ή ή παραγωγική της ίκανότης παρέμειναν άθικτοι.Κα
τόπιν αύτοϋ, ώς κέρδος τής έπιχειρήσεως θά πρέπει νά
θεωρηθή
τό ποσόν τό όποιον είναι δυνατόν νά διανεμηθή χωρίς έκ τής δια
νομής νά θίγεται τό οικονομικόν δυναμικόν τό όποιον άντιπροσωπεύει ή έπιχείρησις. Καί αύτό τό οικονομικόν δυναμικόν έκψράζεται άπό τήν άξίαν τής έπιχειρήσεως ώς όργανικώς διαρθρωμένου
συνόλου καί ούχί άπό τό άθροισμα τής άξίας τών έπί μέρους πε
ριουσιακών της στοιχείων. Ά γ ό μ ε θ α λοιπόν είς τόν ύπολογισμόν
τής άξίας τής έπιχειρήσεως, περιλαμβανούσης ίκαί τήν άξίαν ύπερπροσόδου
(goodwill) ταύτης. 'Αλλά τοϋτο μεταβάλλει τήν δλην
προοπτικήν τοϋ καθορισμού τής έννοιας τοϋ κέρδους περιόδου: ένώ υπό τάς προηγουμένας θεωρήσεις έπρόκειτο περί διαπιστώσεως
πραγματοποιηθέντος κέρδους, ήδη Ô υπολογισμός τής άξίας τής έ
πιχειρήσεως δεν δύναται νά στηριχθή παρά μόνον είς π ρ ό β λ ε Φ ι ν τών προσδοκωμένων κερδών. ‘Η έπιχείρησις, ώς οικονομική
όντότης, άξίζει τόσον όση καί ή παροϋσα άξια τών άναμενομένων
κερδών.
Ή θεώρησις αύτη είναι απολύτως ταυτόσημος μέ τόν οικονομι
κόν συλλογισμόν ό όποιος εύρίσκεται είς τήν βάσιν τής άποφάσεως περί άγοράς ενός παραγωγικού μέσου. 'Η άγορά ενός μηχανήμα
τος, π.χ., θά πραγματοποιηθή, ώς γνωστόν, μόνον έφ' όσον ή πα
ρούσα άξια τών έλπιζομένων προσόδων ήλαττωμένη κατά τήν παρού
σαν άξίαν τών προβλεπομένων δαπανών, είναι ίση ή άνωτέρα
τής
τιμής είς ήν διατίθεται τοϋτο.
Διά τόν κάτοχόν του λοιπόν, τό παραγωγικόν μέσον έχει
(7)
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άξίαν ήν έκφράζει τό άθροισμα τών καθαρών προσόδων τάς όποιας
θά άποφέρη, άνηγμένων είς τήν παρούσαν αξίαν των. Τοϋτο βεβαί
ως εισάγει εν έντόνως ύποκειμενικόν στοιχείον.
Ό
THORKIL
KRISTENSEN, συζητών τό πρόβλημα τής άξίας τών έπί μέρους περι
ουσιακών στοιχείων τά όποία κατέχει μία έπιχείρησις, λέγει δτι
"ή άξία ένός περιουσιακοϋ στοιχείου ίσοϋται μέ τό
χρηματικόν
ποσόν τό όποιον, κ α τ ά
τ ή ν
ά ν τ ί λ η ψ ι ν
τ ή ς έ
π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ς ,
ίσοδυναμεί άκριβώς πρός τό
στοιχείον
τοϋτο"ί8).
Ανάλογος είναι καί ή πραγματική άξία τής
έπιχειρήσεως:
δέν έξαρτάται άπό τάς παρελθούσας άξίας κτήσεως τών έπί μέρους
περιουσιακών της στοιχείων ή τάς άξίας άντικαταστάσεώς των,ού
τε άπό τά κέρδη τά όποια άπέψερε κατά τό παρελθόν, όσον υψηλά
καί άν ήσαν, άλλά άπό τήν ικανότητά της νά άποφέρη κέρδη είς τό
μέλλον. Προεξοψλοϋντες τά προσδοκώμενα κέρδη είς δύο διαψορετικάς στιγμάς, έχομεν τήν κατά τάς στιγμάς ταύτας άξίαν τής έ
πιχειρήσεως· τό κέρδος τό όποιον δύναται νά διανεμηθή δέν ήμπορεΐ νά ύπερβαίνη τό ποσόν τό όποιον, άψαιρούμενον άπό τήν άξί
αν τής έπιχειρήσεως κατά τό τέλος τής περιόδου, θά καθίστα ταύ
την ίσην μέ τήν άξίαν είς τήν άρχήν τής περιόδου.
Είδομεν προηγουμένως δτι, καθ' δλον τόν βίον τής οίκονομι
κής μονάδος καί ύπό συνθήκας νομισματικής σταθερότητος,
τό
κέρδος, ύπολογιζόμενον έκ τών ύστέρων, ίσοϋται μέ τήν διαφοράν
τών είσπράξεων καί πληρωμών της τών μή σχετιζομένων μέ καταθέ
σεις καί άρσεις κεφαλαίων ή ένδιαμέσους διανομάς κερδών.
Είς
τελευταίαν άνάλυσιν δλαι αί πράξεις τής έπιχειρήσεως άνάγονται
είς μίαν ροήν είσπράξεων καί άλλην μίαν πληρωμών. Αύτή ή άπλή
πραγματικότης συσκοτίζεται -δεδικαιολογημένως άσφαλώς- υπό τής
λογιστικής διαδικασίας, είς τήν προσπάθειαν τής λογιστικής νά
άποδώση είς έκάστην χρήσιν τό άναλογοϋν είς αύτήν άποτέλεσμα.
Άλλ' ή πραγματ ικότης αύτη μάς παρέχει τήν
κλείδα υπολογισμού
τών προσδοκωμένων κερδών: ταϋτα δύνανται νά θεωρηθούν ώς δια
φορά τών άναμενομένων είσπράξεων καί πληρωμών καθ' δλην τήν ζω
ήν τής έπιχειρήσεως^9). Συνεπώς πρός έξεύρεσιν τής άξίας
της
είς μίαν χρονικήν στιγμήν άρκεΐ ή άναγωγή,είς τήν παρούσαν κα
τά τήν στιγμήν ταύτην άξίαν,τών μελλουσών είσπράξεων καί πλη
ρωμών της' °).

(e)

HANSEN, P., "The Accounting Concept of Profit", o. HO. βΗ υχογράμμισ is

(9)

ίδική

μας.

Βλέπε καί ALEXANDER, S.11Income Measurement in a Dynamic Economy".

( l0) 'Εάν, χάριν άχλοχοιήσεως, ύχοθέσωμεν δτι απασαι αί είσχράζεις καί χληρωμαί μιάς συγκεκριμένης λογιστικής περιόδου λ πραγματοποιούνται τήν
τελευταίαν ημέραν τής έν λόγω περιόδου, δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν τόν
τυχόν:
ν0 = γ
έ ί

Ελ " Πλ—
(i+ t)A

δχου V0 ή άξία τής έπιχειρήσεως είς τήν άρχήν τοϋ δρίζοντος, άχοτελουμένου έκ ν περιόδων, Εχ καί Πχ αί χροβλεπόμεναι είσπράξεις καί
χληρωμαί κατά τήν χερίοδον λ, καί ι τό χροβλεπόμενον έκιτόκιον.
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Ίδου εν άρεθμητεκόν καράδεεγμα.
’Επεχείρησες, ίδρυθεεσα δεά μίαν τρεετεαν, προβλέπεε, κατά την εποχήν ένάρζεως τών έργασεών της Aq , ότε αί. δεαφοραί είσπράξεων-πληρωμών
κατά
τρεες περιόδους, θά είνat άντεστοίχως 10.000, 20.000 καί 30.000, υποτι
θεμένου, χάρεν ευκολίας, ότε προκύπτουν την τελευταύαν ημέοαν
έκάστης
περιόδου. Ως έπετόκεον αναγωγής είς την παρούσαν αξίαν λαμβάνεταε 10%,
ήτοε ε=0,10.
Οί υπολογεσμοί σχηματοποεοϋνταε ώς έξης:
Χρονική στιγμή

Α0

Αι
Α2
A
I_________ I__________ J______________ I

Προβλεπομένη διαφο
ρά εισπράξεων-πληρωμών
Αναγωγή προβλεπομένων διαφορών είς τήν
παρούσαν άξεαν των,
πατά rds oTuïpds Α0
A*·

10.000

20.000

30.000

9.09.1 < — I
16.529 ^ ------------- '
22.539 « ----------------------------- *

24.793
27.273 «-

Οίκονομική αξία
τής έπιχείρήσεως

48.159

Μή διανεμόμενου
τμήμα τής διαφοράς

Διατήρησις οίκονομικής
αξίας τής έπυχεερήσεως
Ιΐροβλεπόμεναι δεανομαί κερδών

5.184

>

5.184
15.702

:>
^

5.134
15.702
27.273

48.159

48.159

48.159

4.816

4.298

^.727

'Ο άνωτέρω ύτιολογ ισμός του κέρδους, συγκρινόμενος μέ τάς κα
τά παράδοσεν λογιστικός τεχνικάς, παρουσιάζει τάς
άκολούθους
ούσιώδεις διαφοράς:
α) άναφέρεται είς εισπράξεις καί πληρωμάς ύπό ταμειακήν έν
νοιαν, συνεπώς άποψεύγεται κάθε κατανομή δαπανών
μεταξύ
χρονικών περιόδων καί μεταξύ παραγομένων προϊόντων.
θ) ζήτημα υπολογισμού αποσβέσεων δέν τίθεται, διότι ή
του παγίου έξοπλισμοϋ λαμβάνεται ώς δαπάνη κατά τήν
γμήν τής πληρωμής.

άξία
στι

Ούτω ό ύπολογισμός του κέρδους άποχωρίζεται πλήρως άπό τά
πεπραγμένα τής έπιχειρήσεως: έξαρτάται άποκλειστικώς άπό
τάς
προβλέψεις τάς οποίας ή έπιχείρησις έχει διά τό μ έ λ λ ο ν οί οι
κονομολόγοι οί όποιοι υπερασπίζονται αύτήν τήν θέσιν^
ισχυρί
ζονται ότι είναι ή μόνη ή όποία διασφαλίζει τήν
οικονομικήν
σταθερότητα τής έπιχειρήσεως. ‘0 JOEL DEAN γράψει'11':
"Δε* ένα λογεστήν ιό καθαρόν κέρδος είναι, κυρίως μία ίστορεκή
καταγραφή
του παρελθόντος ενώ δε* ένα οίκονομολόγον τό καθαρόν κέρδος είναι, μία θε
ώρησες πρός τό μέλλον. Κάθε ένας γνωρίζεε ότε τ<* κέρδη του θά ύποστουν δεακυμάνσεες μέ τήν πάροδον τών έτών, ότε θά αύζηθοϋν είς περεόδους ευφορίας
καί έν ώ μέτρφ ή έπαγγ.ελματεκή του έπάρκεεα αύξάνει, καί θά μεεωθοΟν κατά
τήν περίοδον κάμψεως τής οίκονομεκής δραστηρυότητος ή κατά τήν προκεχωρη-

( ,J)
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μένην ηλικίαν του. Γνωρίζει δτι δύναται, νά συναφή δάνεια εξοφλητέα άχά τάς
ανόδους τών κερδών εις τ<5 μέλλον καί δτι, άντιθέτως, όφείλει νά άχοταμιεύη
έν δψει τών μελλουσών έλλειμματικών χεριάδων. Επί τζι βάσει τοιούτων ελπί
δων αποφασίζει ποιον χοσόν δύναται νά δαιανάσμ σήμερον. Αυτά τά ποσόν δύναται νά θεωρηθή ώς προσδιορίζον τά σημερινόν πραγματικόν κέρδος του. Είς
οικονομικήν φρασεολογίαν, υπολογίζει τήν παρούσαν αξίαν τών μελλοντικών
κερδών του καί δαπανά κατ’αύτό το έτος ώς κέρδος δ,τι αντιστοιχεί εις μίαν
έτησίαν παροχήν αύτής της άξίας τού κεφαλαίου. Διά τάς επιχειρήσεις ή ζωή
διαρκεί διηνεκώς καί τά κέρδος δύναται νά μετρπθρ ώς τά μέγιστον ποσάν τά
όποιον δύναται νά διανεμηθώ ύπά μορφήν μερισμάτων δίχως νά τίθεται έν κινδύνψ ή δυνατάτης τών κερδών τής έπιχειρήσεως. *0 υπολογισμός του κέρδους απο
βλέπει λοιπόν εις τά νά διατηρήσ^ άθικτον τό πραγματικόν κεφάλαιον (ώνμετάχωνϊ

Ουτω άπό την άναδρομικήν όιαπίστωσιν του κέρδους έφθάσαμεν είς
ένα υπολογισμόν κέρδους έστραμμένον πρός τό μέλλον, είς
μίαν
έννοιαν κέρδους προσδιοριζομένου βάσει προσδοκωμένων εισπράξε
ων καί πληρωμών. Λαμβάνοντες όμως υπ' δψει δτι μεταξύ προβλέ
ψεων καί πραγματοποιήσεων ύφίστανται άποκλίσεις, δυνάμεναι νά
χαρακτηρισθουν ώς "σφάλματα" τών προβλέψεων -υπό τήν στατιστι
κήν, έννοιαν του δρου- αί όποΐαι, έν συνδυασμψ μέ τάς έξελίξεις
τής οίκονομικής συγκυρίας, οδηγούν είς άναθεώρησιν τών προβλέ
ψεων, άγόμεθα, ώς πρός τό κέρδος μιας συγκεκριμένης περιόδου,
είς δύο ύπολογισμούς: ένα ύπολογισμόν ex-ante,βάσει τών προσ
δοκιών κατά τήν άρχήν τής περιόδου, καί ένα ύπολογισμόν ex-post
βάσει τών προσδοκιών είς τό τέλος τής περιόδου, προσδοκιών αί
δποίαι διαμορψοΰνται καί έπί τή βάσει τής ήδη κτηθείσης εμπει
ρίας.
Ουτω, εάν είς τό παράδειγμά μας ή διαφορά είσπράξεων-πλη
ρωμών τής πρώτης περιόδου διαμορψωθή είς Δρχ. 12.000 άντί τού
προβλεφθέντος ύψους τών 10.000 δρχ., τοποθετούμενοι είς τό χρο
νικόν σημειον Αί (τέλος πρώτης περιόδου), έχομεν έν συγκεκριμένον δεδομένον, τό όποιον, έν συνδυασμψ μέ άλλα έξωγενή γεγο
νότα, μάς έπιτρέπει νά τροποποιήσωμεν τάς μελλοντικάς μας προ
βλέψεις. "Εστω δτί, διά τήν περίοδον Α 2 , προβλέπομεν ήδη καθαράς είσπράξεις 25.000 δρχ. καί διά τήν περίοδον Α 3 35.000. Βά
σει τών πραγματοποιηθεισών κατά τήν πρώτην περίοδον καθαρών είσ
πράξεων . καί τών άναθεωρηθησών προβλέψεων, ή άξία τής έπιχει
ρήσεως, κατά τήν στιγμήν Α0 καθορίζεται ά ν α δ ρ ο μ ι κ ώ ς ^ 12^
έπί τή βάσει τού ύπολογισμού ô όποιος παρατίθεται
κατωτέρω,
είς δρχ. 57.866, ήτοι κατά δρχ. 9.707 περισσότερον άπό δ Γτι έ
δωσε ô ex-ante ύπολογισμός κατά τήν στιγμήν Α0 .
*Η διαφορά αύτη συνιστά, κατά τόν P. HANSEN^13),
προσαρμογήν
τής κεφαλαιακής άξίας τήν όποίαν άντιπροσωπεύει ή
οικονομική
μονάς. Είναι διαφορά όφειλομένη είς τό δτι, κατά τήν
στιγμήν
Αχ, ύπολογίζομεν τήν άξίαν τής έπιχειρήσεως είς ένα χρόνον προ
γενέστερον, βάσει τής έν τψ μεταξύ κτηθείσης πείρας,
συνεπώς
βάσει περισσοτέρων πληροφοριών.
Κατά τόν THORKIL KRISTENSEN< 1%>, κατά διαφόρους τρόπους δύναται νά έρμηνευθή ή διαφορά αύτη έν σχέσει μέ τό κέρδος:
1. Δύναται νά θεωρηθή ώς κέρδος, συνεπώς νά διανεμηθή
θεωρουμένης ώς άξίας τής έπιχειρήσεως τής εύρεθείσης κατά τόν
(ΐ2 ) ‘Υπενθυμίζεται δτι ειμεθα τοποθετημένοι είς τδ σημειον Αί.
(13) *Ενθ'άνωτέρω, σ.28.
HANSEN, P., ενθ’άνωτέρω, α.29.
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ex-ante ύπολογισμόν, ήτοι τών δρχ. 48.159. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν διανεμητέον κέρδος είναι 4.816+9.707=14.523.
2. Δύναται νά άποκλεισθή έντελώς άπό τά κέρδη, διανεμομένου
μόνον τοΟ κατά τόν ex-ante ύπολογισμόν εύρεθέντος ποσού
τών 4.816, πράγμα τό όποιον θά προσαυξήση περαιτέρω
τήν
άξίαν τής έπιχειρήσεως, άναβιβάξουσα αύτήν είς 58.836δρχ.
κατά τήν στιγμήν Αι .
3. Δύναται νά θεωρηθή ώς άναπροσαρμόζουσα τήν άξίαν τής έ
πιχειρήσεως κατά τήν στιγμήν Α0 , ήτοι ώς
διορθοϋσα
τό
σφάλμα τής άρχικής προβλέψεως, καί νά μή διανεμηθή, διανεμομένου κέρδους κατά τόν ex-post ύπολογ ισμόν, έκ
δρχ.
5.786.
Χρονικαί στιγμαί

Α0
Ai
Α2
I_______________I____________ I_

Καθαραί εισπράξεις:
Πραγματοποιηθείσα
Προβλε*<5μεναι

12.000
25.000

’Αναγωγή είς τήν κάρουσαν άξίαν
κατά
τάς
στιγμάς Α0> Αι χαί f a .

35.000

I
^ _______
--

10.909
20.661-- * --------------- I
26.296 ^ ---------------22.727
28.925

♦

31.818 m
Οικονομική άξία.τής
έπιχειρήσεως

1

57.866
6.214

Μή διανεμόμενου τμήμα

6.214
19.834

— » 6.214
» 19.834
31.818

57.866

57.866

57.866

5.786

5.166

3.182

τής διαφοράς

Διανεμάμενον κέρδος

^

‘Η βασική διαφορά μεταξύ τής τελευταίας ταύτης έννοιας τού
κέρδους καί δλων τών προηγουμένων, έγκειται είς τό δτι
είναι
ή μόνη ή όποία λαμβάνει ύπ' δψει της τήν άξίαν τής έπιχειρήσε
ως ώς όργανικώς διαρθρωμένου συνόλου καί έκφράξει τάς
διακυ
μάνσεις αύτής τής άξίας. Άντιθέτως, άπασαι αί προηγούμεναι θε
ωρήσεις είχον τό σημείον τής άφετηρίας των είς ένα
ύπολογι
σμόν "καθαράς θέσεως" προκύπτοντα ώς άλγεβρικόν άθροισμα
τών
έπί μέρους στοιχείων τά όποία κατέχει ή έπιχείρησις καί τών ύποχρεώσεών της: συνεπώς τό πρόβλημα μετετίθετο είς τόν τρόπον
άποτιμήσεως ένός έκαστου στοιχείου διακεκριμένως* 15).'Η διαφορά
μεταξύ τής άξίας τής έπιχειρήσεως ώς συνόλου καί τής "καθαράς
θέσεως" τής προκυπτούσης ώς άθροισμα άξιών τών έπί μέρους πε
ριουσιακών στοιχείων συνιστά τήν άξίαν ύπερπροσόδου τής έπιχει
ρήσεως, τήν όποίαν ή καθιερωμένη λογιστική τακτική άγνοεί,πλήν
τής περιπτώσεως καθ' ήν ήγοράσθη έπιχείρησις λειτουργούσα, ο
πότε κατεβλήθησαν χρήματα διά τήν άξίαν ταύτην. Άλλ ά καί τόOs)

Περί

άποτιμήσεως

Βλέπε

3.2
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τε σπεύδει νά άποσβέση τό άϋλον τοΟτο ένεργητικόν όσον τό δυνατόν ένωρίτερον: ή άρχή τής συντηρητ ικότητος έπιβάλλει τήν έ&άλειφιν .τοι
ού των περιουσιακών στοίχε6ων έκ τών λογιστικών άπεικονίσεων.
*0 SIDNEY ALEXANDER^16) σχολιάζει διά μακρών τήν τακτικήντης
λογιστικής êv προκειμένψ, διά νά καταλήξη εις τό συμπέρασμα δτι ή θεώρησις τής συνολικής άξίας τής έπιχειρήσεως, παρά
τάς
πρακτικάς δυσχερείας, πρέπει νά είναι τό διαρκές μέληματήςδιευθύνσεως. Αι άποφάσεις πρέπει νά σταθμίζωνται έν σχέσει πρός
τόν τρόπον καθ' δν θά έπιδράσουν είς τά μέλλοντα κέρδη καί τήν
άξίαν τής έπιχειρήσεως.
*Η προηγουμένη άνάπτυξις κατέστησε σαφές δτι ή έννοια του
κέρδους ή στηριζομένη είς σύγκρισιν τής οίκονομικής άξίας τής
έπιχειρήσεως ώς όργανικώς διαρθρωμένου συνόλου, είναι ή
μόνη
ή όποία διασφαλίζει κατά τρόπον άποτελεσματικόν τήν διατήρησιν
τής έπιχειρήσεως είς τό μέλλον. Άντιθέτως, ή έννοια ενός κέρ
δους περιόδου ή όποία διαμορφοΟται άγνουσα τήν άξίαν ύπερπροσόδου τής έπιχειρήσεως, ένέχει σοβαρούς κινδύνους. Διότι όύναται νά όδηγήση είς τήν διαπίστωσιν ύψηλών
λογιστικών κερδών
είς περίπτωσιν κατά τήν όποίαν τά οικονομικά κέρδη ένδέχεται νά
είναι άρνητικά, λόγψ πτώσεως τής άξίας ύπερπροσόδου. 'Εάν ύποθέσωμεν, π.χ., δτι μία έπιχείρησις κατοχυρώνει μέ προνόμιον
ευρεσιτεχνίας έν νέον προϊόν, τό μέλλον του όποιου προοιωνίζε
ται έξαιρετικώς κερδοφόρον, τό προνόμιον τούτο συντελεί είςτήν
δημιουργίαν μιας άξίας ύπερπροσόδου, άκριβώς λόγψ τών έλπιζομένων τούτων κερδών. 'Αλλά τό προνόμιον τούτο, έπειδή δέν ήγοράσθη, δέν θά έμψανισθή, κατά τήν καθιερο^μένην λογιστικήν τα
κτικήν, μεταξύ τών ένεργητικών στοιχείων, καί φυσικά
ούδεμία
έγγραφή θά γίνη διά τήν δημιουργηθεισαν άξίαν ύπερπροσόδου.Έ 
άν κατά τήν έπομένην χρήσιν ή έπιχείρησις πώληση τό προνόμιον
τούτο είς λίαν ύψηλήν τιμήν,θά έμψανίση εν ύψηλόν
λογιστικόν
κέρδος, ένώ τό οικονομικόν κέρδος θά είναι άρνητικόν,διότι έκλείπουν αι έκ τής ύπάρξεως του προνομίου προσδοκίαι μελλοντικών
κερδών. "Ωστε λογιστικόν καί οίκονομικόν κέρδος δύνανται
νά
έξελίσσωνται πρός διάφορον κατεύθυνσιν συνεπώς ή διανομή τοΟ
λογιστικού κέρδους έπιτείνει ένίοτε τήν οικονομικήν έξασθένισιν τής έπιχε ιρήσεως^17) . ‘Ως έκτούτουή προσπάθεια μεγιστοποιήσεως του κέρδους πρέπει νά άναφέρηται είς τό οίκονομικόν καί
ούχί είς τό λογιστικόν κέρδος.
Είς τό σημειον αύτό τής παρούσης άνπτύξεως δυνάμεθα νά προχωρήσωμεν είς τήν θεώρησιν τών δυνατοτήτων λογιστικής μετρήσεως του κέρδους. ΘεωροΟμεν δμως σκόπιμον όπως προτάξωμεν
μίαν
παράγραφον ό-ναφερομένην είς τόν λογιστικόν προσδιορισμόν
τής
περιουσιακής καταστάσεως.
3.2.Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 0 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
*0 ορισμός του κέρδους περιόδου ώς του ποσού τό όποιον δύναται νά δαπανηθή έντός αύτής ύπό τήν προϋπόθεσιν δ τ ι ό δαπανών
θά εύρεθή κατά τό τέλος τής περιόδου είς κατάστασιν ίσοδύναμον
( 16) "Income

Measurement in a Dynamic Economy".

(17) *0 P. HANSEN έζεπόνησε πλήρες παράδειγμα εις το οποίον φαίνεται η à
νεξάρτητος διαμόρφωσες τοΟ οικονομικού άηά το' λογιστικόν κέρδος, κα
τά την διάρκειαν 12 περιόδων.- Έ ν θ ’ άνωτ., σσ. 122-136.
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μέ τήν άρχικήν, θέτει etc δευτέραν μοίραν τήν διαφορικήν
έν
νοιαν τοΟ κέρδους καθορίζουσαν τοϋτο ώς διαφοράν προσόδων-δαπανών,· καί έξαίρει τήν συγκριτικήν τοιαύτην, ύτιολογίζουσαν τοϋ
το διά συγκρίσεως δύο καταστάσεων, μιάς άρχικής καί μιάς τελι
κής. Αί καταστάσεις αΰται δέν δύνανται νά είναι τίποτε άλλο άπό
τό κεφάλαιον τής οίκονομικής μονάδος, νοούμενον ώς ά π ό θ ε μα
π λ ο ύ τ ο υ
υφιστάμενον έν δεδομένη στιγμή^ Ιβ). ‘Επο
μένως ή Λογιστική, διά νά δυνηθή νά μετρήση τό κέρδος τής πε
ριόδου, πρέπει νά είναι είς θέσιν νά προσδιορίση τό κεφάλαιον,
ύπό τήν οικονομικήν του ταύτην έννοιαν, κατά τήν άρχήν καί τό
τέλος τής περιόδου.
Τό σύνηθες λογιστικόν ύπόδειγμα, έκκινοϋν άπό τήν
λογιστικήν ισότητα:

βασικήν

Ε = Π + Κ,
καταλήγει είς ένα προσδιορισμόν τοϋ κεφαλαίου έκφραζόμενον ύπό
τής σχέσεως:
Κ = Ε - Π.
Καί έπειδή τό 'Ενεργητικόν συνίσταται άπό στοιχεία πάγια (Εε)
καί κυκλοφοροϋντα (Ε„), τά όποια κανονικώς έγγράφονται βάσει
ιστορικών άΕιών, έχομεν:
Κ = (ΕΠ “ Α) + Ε* - Π
όπου A αί έφαρμοσθεισαι κατά τό παρελθόν άποσβέσεις, δι' άς εί
ναι πάντοτε ίσχυρός ό περιορισμός A < E n.
Διά τήν κατάστρωσι\ί τής έξισώσεως ταύτης ώς πρός μίαν συγ
κεκριμένη ν οίκονομικήν μονάδα, ύπόκεινται αί άκόλουθοι ύποθέσεις, αί όποίαι, λόγψ τής προφανείας των. δύνανται ν ά θεαρηθοϋν
ώς βασικά λογιστικά άξιώματα ή αιτήματα* ':
Ι.'Υφίσταταμ Iν σύνολον οίχονομμχως δρώντων προσώπων, φυσικών η νομικών,
id οποία θά καλέσωμεν οικονομικά υποκείμενα.
'^.'Υφίσταταμ εν σύνολον οικονομικών αγαθών, υλικών ή άΰλων, χρησιμοποιουμένων ύπό των οικονομικών υποκειμένων κατά τήν οικονομικήν των δρα
στηριότητα. Ταϋτα θά καλέσωμεν οικονομικά άντιχείμενα.
3. Μεταξύ οικονομικών υποκειμένων καί άντιχειμένων ύφίσταται μία οχέοις
χαθιστώσα δυνατήν τήν δι* οικονομικούς σκοπούς
χρησιμοποίησιν ενός
συγκεκριμένου αντικειμένου υπό ένός συγκεκριμένου υποκειμένου, έν όψεμ μιδς συγκεκριμένης οικονομικής δράσεως. 'Η σχέσις αυτπ
δέον νά
χαθορμζηταμ χατά ενα καί μόνον ένα τρόπον εμς μύαν συγχεκριμένην χρο
νικήν στιγμήν: τά αύτά οικονομικόν άντιχείμενον δέν δύναταμ νάτελήύπά τήν οικονομικήν εξουσίαν δύο ή περμσσοτέρων ύποχεμμένων (έκτος ε
άν ταϋτα λαμβάνωνται ώς ëv υποκείμενον, πχ. οίχονομμχάς συνασπμσμάς).
'Η σχέσις αύτη δέν πρέπει νά συγχέηταμ μέ τήν χυρμάτπτα ύπά νομικήν έν
νοιαν. Δύναταμ νά συνυπάρχω μετ’ αύτής, δύναταμ δμως χαμ νά πράχειταμ
περί απλής κατοχής τού πράγματος: ούτω π.χ. παραχώρπσμς τής
χρήσεως
παγίου στοιχείου εμς ανώνυμον εταιρείαν.

( le)

Κατά τόν ορισμόν τού IRVING FISHER "a stock of wealth existing
given instant of time is called capital".

at a

( 19)

Βλέπε MATTESSICH, R., "Accounting and Analytical Methods", σ. 32χ.έ.
IJIRI, Y., "Axioms and Structures of Conventional Accounting Measu
rement".
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Μεταξύ δύο οικονομικών υποκειμένων όύναται νά οημιουργηθή σχέσις διά
τής όποιας τά εν τούτων (χρεώστης) οφείλει νά ιαραχωρήση είς άλλο (πι
στωτήν) την εξουσίαν έπί οικονομικών αντικειμένων είς μίαν μεταγενεστέραν χρονικήν στιγμήν.
5. Αί άνωτέρω δύο κατηγορίαι σχέσεων δύνανται νά έκφρασθοΰν είς μονάδας
ενάς βασικού οικονομικού αγαθού, χρησιμεύοντος ώς μέτρου τής άξίας τωμ

Κατότιιν αυτών δυνάμεθα vd είπωμεν δτι:
*Υπό λογιστικήν έννοιαν, καθορισμός τής περιουσιακής κατα
στάσεως ενός οικονομικού υποκειμένου έν μι$ δεδομένη στιγμή ση
μαίνει τόν καθορισμόν τών σχέσεων του υποκειμένου
τούτου ώς
πρός τά οικονομικά άντικείμενα καί ώς πρός έτερα
οικονομικά
ύποκείμενα, έκπεψρασμένων είς μονάδας ενός βασικού οικονομικού
άντικειμένου.
Θά πρέπει νά σημειώσωμεν ότι έκ τών δύο άναφερθέντων συνό
λων σχέσεων ενός οίκονομικοϋ υποκειμένου, ήτοι του συνόλου τών
σχέσεων του πρός οικονομικά άντικείμενα καί του
συνόλου τών
σχέσεών του πρός ετερα οικονομικά υποκείμενα, τό δεύτερον σύνολον σχέσεων άντλεί τήν σημασίαν του μόνον έκ του
γεγονότος
δτι θά δδηγήση μελλοντικώς είς σχέσεις του πρώτου συνόλου. 'Ε
πομένως ή σχέσις υποκειμένου-άντικειμένου είναι οίκονομικώς ίσχυροτέρα τής σχέσεως ύποκείμενον-ύποκείμενον. Διά τής δευτέρας
ταύτης σχέσεως είσάγονται στοιχεία άβεβαιότητος,όφειλόμενα είς
τόν μεσολαβοϋντα χρόνον μέχρις δτου ή τοιαύτη σχέσις μετατραπή
είς σχέσιν τής πρώτης κατηγορίας. *Υπ' αύτό τό πρίσμα θά πρέ
πει νά έρμηνευθή ή ψράσις τοϋ FOURASTIE ότι " οί
λογαριασμοί
τρίτων άποτελοϋν προϋπολογιστικά στοιχεία τής Λογιστικής"ί20) :
είναι πρόβλεψις μελλουσών εισροών καί εκροών οικονομικών άγαθών.
Έ κ τών άνωτέρω τεθέντων άξιωμάτων προκύπτει δτι, πρός έκφρασιν τής περιουσιακής καταστάσεως κατά σημαίνοντα τρόπον οί
κονομικώς, θά πρέπει:
- νά καθίσταται δυνατός 6 προσδιορισμός τοϋ συνόλου τών σχέ
σεων άμφοιέρων τών κατηγοριών, ενός οικονομικού υποκειμέ
νου,
- νά είναι δυνατή ή εκφρασις τούτων είς μονάδας ενός βασικού
οίκονομικοϋ άγαθοϋ.
Τό πρώτον σημειον θέτει προβλήματα είς ώρισμένας έπαμφοτεριζούσας περιπτώσεις, τά όποια, κατά τήν γνώμην μας, όψείλονται είς τό δτι ή Λογιστική δέν άπηλλάγη -καί προκειμένου περί
τών έλεγκτικών σκοπών της δέν δύναται νά απαλλαγήώρισμένων
νομικών αντιλήψεων καί κριτηρίων,Πράγματι έπί αιώνας η
Λογι
στική άπεικόνιζε είς τόν ισολογισμόν μόνον περιουσιακά στοιχεία
έπί τών οποίων ή οικονομική μονάς είχε τήν κυριότητα. Είς ταυτα προσετίθεντο τά ένοχικά δικαιώματα καί αί υποχρεώσεις. Ουδεμία προσπάθεια κατεβάλλετο διά τήν λογιστικήν
άπεικόνισιν
στοιχείων ών ή οικονομική μονάς εϊχεν απλώς τήν νομήν,έστω καί
άν ή νομή των εϊχεν ώς άμεσον έπακόλουθον τήν
χρησιμοποίησήν
τών στοιχείων τούτων κατά τήν επιδίωξιν τών οικονομικών^σκοπών
τής οικονομικής μονάδος. 'Αλλά καί δταν βραδύτερον -περι τά τέ
λη τοϋ ΙΘ' αίώνος- ήρχισεν ή άναγραψή τών είς τήν κατοχήν τής
οίκονομικής μονάδος ξένων περιουσιακών στοιχείων, τούτο έγένε—

(20) "La comptabilité", σ. 69.
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το κυρίως διά νά διασφαλισθή ή άκριβεστέρα άπεικόνισις τής πε
ριουσιακής καταστάσεως ώς πλέγματος νομικών σχέσεων. Διά τοΟτο
ούδεμία προσπάθεια κατεβάλετο πρός καθορισμόν τής άξίας ήν
είχον τά άντικείμένα τάύτα διά τήν οικονομικήν μονάδα ώς μέσα
οίκονομικής δράσεως αύτής. Άπόδειξις τούτου είναιô τρόπος τής
άποτιμήσεώς των, είτε βάσει αύθαιρέτου λογιστικού ίσοτίμου ή
μέ τήν συμβατικήν άξίαν τής μιας νομισματικής μονάδος.Χωρίς νά
άρνούμεθα τήν σημασίαν τήν όποίαν εχει ή τοιαύτη έκφρασις τής
περιουσιακής καταστάσεως διά τήν έπίτευξιν τών σκοπών έλέγχου
καfe άποδείξεως τής Λογιστικής, ô προσανατολισμός ταύτης
πρός
τήν έτίιστημονικήν προετοιμασίαν τών οικονομικών άποψάσεων δέν
είναι δυνατόν νά στηρίζηται έπί περιουσιακών καταστάσεων συντασσομένων μέ νομικά κριτήρια. ‘0 συγκερασμός νομικής καί οί
κονομικής άπόψεως δέν είναι πάντοτε εύχερής^ ι): διάφορα
προ
βλήματα δημιουργουνται, τά όποια, κατά τήν γνώμην μας,δύνανται
έν πολλοίς νά άμβλυνθουν διά τής ύπάρξεως καί τής όμοιομόρψου
έφαρμογής ένός έπί επιστημονικών βάσεων έδραζομένου γενικού λο
γιστικού σχεδίου. Ή βασική λύσις όμως τού προβλήματος δέν εί
ναι άλλη άπό τήν άποδοχήν χρησιμοποιήσεως διακεκριμένων λογι
στικών ύποδειγμάτων υπό τής Λογιστικής 'Ελέγχου καί τής Λογι
στικής 'Αποφάσεων. “Εκαστος έκ τών βασικών κλάδων τής Λογιστι
κής πρέπει νά στηρίζηται έπί τών υποδειγμάτων τά όποια
εύρίσκονται έν άρμονίςι πρός τόν ύπό τούτου έπιδιωκόμενον σκοπόν
προσπάθεια συγκερασμού τών ύποδειγμάτων είς έν μόνον,θά άπολήγη πάντοτε είς σύγχυσιν καί άμφίβολίας.
Τό δεύτερον σημείον θέτει τό πρόβλημα τών άποτιμήσεων, μέσψ τών όποίων καθίσταται δυνατή ή έκφρασις τών οικονομικών άν
τ ικειμένων καί σχέσεων είς όμοειδή μονάδα.
*0 MATTESSICH, έπιχειρών μίαν έμβάθυνσιν είς τήν έννοιαν τής
άποτιμήσεώς, θεωρεί δτι αί πλείσται τών χρησιμοποιουμένων ύπό
τών οίκονομικών επιστημών άποτιμήσεις, χαρακτηρίζονται άπό τά
έξης τέσσαρα στοιχεία^22':
1. Τ ό
ά ν τ ι κ ε ί μ ε ν ο ν
σ υ γ κ ρ ί σ ε ω ς : ^
είς
πάσαν άποτίμησιν δύο τουλάχιστον άντ ικεί μενα παρεμβαίνουν,
ήτοι τό πρός άποτίμησιν άντικείμενον καί ή κλΐμαξ μετρήσεως ώς πρός τήν όποίαν θά έκφρασθή τό πρώτον.
2.Τ ή ν
β α σ ι κ ή ν
κ α τ ά σ τ α σ ι ν
β, δηλαδή έν
σύνολον έξωγενών μεταβλητών τό όποιον γίνεται δεκτόν άπό
τούς ένδιαφερομένους νά χρησιμοποιήσουν τά έξαγόμενα τής
άποτιμήσεως.
3.Τ ή ν
π ρ ά ξ ι ν
τ ή ς
ά π ο τ ι μ ή σ ε ώ ς
ω, άποτελουμένην άπό έν σύνολον υπολογισμών άπαραιτήτων διά νά
προχύψη ή άξία του πρός άποτίμησιν άντικειμένου άπό
τήν
βασικήν κατάστασιν.
4. Τ ή ν
χ ρ ο ν ι κ ή ν
δ ο μ ή ν
τ ο υ
ά π ο τι μ η τ ι κ ο ύ
υ π ο δ ε ί γ μ α τ ο ς , δηλαδή έν σύνο*
λον χρονικών στιγμών τ ή περιόδων, έκψράζουσαν τάς χρονικάς σχέσεις μεταξύ τής βάσεως καί τής ήμερομηνίας
είς
τήν όποίαν άναφέρεται ή άποτίμησις.
Τελικόν έξαγόμενον τής άποτιμήσεώς είναι ή άξία Α, ήτις
(2ΐ)

Βλέπε καί ΤΣΙΜΑΡΑ, Μ., " Ά ρ χ α ί Γενικής Λογιστικής” , σ. 77.

( 22)

MATTESSICH, R . , έ νθ’ άνωτέρω σ. 217 κΐέ.
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άπτεται είς τό πρός άποτίμησιν άντικείμενον fi σχέσιν.
Τό δεύτερον άπό τά άνωτέρω τέσσαρα χαρακτηριστικά στοιχεία
έχει Ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι έξαρτά τήν άποτίμησιν άπό
έν
σύνολον έξωγενών μεταβλητών, τό όποιον γ ί ν ε τ α ι
δ ε 
κ τ ό ν
άπό τούς ένδιαφερομένους. Τοϋτο δηλαδή τοποθετεί τόν
ύπολογισμόν τής άξίας είς πλαίσια κ α τ ά
σ υ ν θ ή κ η ν
ίσχύοντα. ‘Η άντίληψις αύτη προσεγγίζει είς τήν έννοιαν τήν ό
ποιαν έχει μορφώσει περί άξίας ή θεωρία τών άποφάσεων(Decision
Theory) : ή άξία δέν άποτελει έσωτερικήν ίδιότητα τών άγαθών,
ούτε προσδιορίζεται ύπό τής ικανοποιήσεως τήν όποιαν έν άγαθόν
παρέχει είς τόν κάτοχόν του· ή άξία έξαρτάται κυρίως άπό
τάς
ιδιαιτέρας συνθήκας χρησιμοποιήσεως τών δεδομένων τής άποτιμήσεως, συνεπώς άπό τό είδος τοϋ προβλήματος καί τά ίδιαίτερα
χαρακτηριστικά τής άποφάσεως ή όποία πρόκειται νά ληφθή.
Φθάνομεν λοιπόν είς μίαν έννοιαν σχετικότητος
τής άξίας
-διάφορον τής ύποκειμενικής άξίας- έ ψ # δσον τά έξαγόμενα
τής
άποτιμήσεως πρόκειται νά χρησιμοποιηθούν διά τήν λήφιυ άποφάσεων* κατά τόν MATTESICH^23^ είς κάθε άποτιμητικήν ένέργειαντίθεται τό δίλημμα είτε νά φθάσωμεν είς εν "σχετικώς άξιόπιστον"
πληροφοριακόν ύλικόν, κατάλληλον διά μίαν σαφώς ώρισμένην άπόφασιν, είτε νά καταλήξωμεν είς έν γενικής φύσεως πληροφοριακόν
ύλικόν, χαμηλού βαθμοϋ άξιοπιστίας, άλλά τό όποιον είναι
κα
τάλληλον διά μίαν εύρείαν σειράν σκοπών. "Ωστε έφ' όσον αύξάνουν οί σκοποί διά τούς όποίους είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθώ
μία άξία -προϊόν ένός άποτιμητικοϋ ύποδείγματος- έπί τοσοϋτον
μειοϋται ή άξιοπιστία ταύτης^2*4'.
Έ φ ' όσ ον λοιπόν εις ύψηλός βαθμός άξιοπιστίας είναι έπιθυμητός -καί τοϋτο είναι άναγκαιον προκειμένου νά στηριχθη fi λήφις άποφάσεων- άγόμεθα είς τήν υίοθέτησιν πολλαπλών άποτιμήσεων, έκάστη τών όποίων θά προσιδιάζη είς τό εκάστοτε μελετώμενον πρόβλημα. Καί διά νά χρησιμοποιήσωμεν μίαν άκριβεστέραν όρολογίαν, είς έκαστον οικονομικόν-άντικείμενον δέν προσάπτεται
μια μοναδική άξία, άλλ' έν διάνυσμα, τά στοιχεία τοΟ όποιου συ
ν ιστοϋν άξίας προσδιορισθείσας κατά διάφορα άποτιμητικά
ύποδείγματα'
. *Η τοιαύτη άποτίμησις καλείται π ο λ υ δ ι ά σ τ α 
τος
άποτίμησις.
Ούτω εάν δι'έν αγαθήν a τό κόστος άγοράς ϊίτο 100 δρχ. κατά μονάδα,η ά
ξια αντικαταστάσεως 120, ή τιμή πωλήσεως 1U0 καί ή παρούσα άξία τής έλπιζομένης εκ τής μετά δίμηνον πωλήσεώς του προσόδου 135, η πολυδιάστατος άποτίμησις έκφράζεται διά του διανύσματος:
(23)

’Ενθ* άνωτ.,σ. 223.

( 2*0

’Η άνωτέρω διαπίστωσις, διά νά γίνΐ) πλήρως κατανοητή, έχιβάλλει τήνάκοσαφήνισιν τοϋ όρου "άξιοπιστία" (reliability).*0 MATTESSICH χρη
σιμοποιεί τόν όρον δίχως νά τόν άχοσαφηνίζει. Κατά τόν IJIRI εν σύ
στημα θεωρείται αξιόκιοτον έ φ ’ όσον έυεργεί πράγματι καθ' όν τρόπον
υποτίθεται ότι ενεργεί. Μία άποτίμησις, γενομένπ είδικως έν όφει έ
νός ώρισμένου προβλήματος άποφάσεως, είναι, συνεπώς, ώς πρός τό πρό
βλημα τοϋτο,περισσότερον αξιόπιστος άπό μίαν άλλην άποτίμησιν προοριζομένην διά πληθώραν σκοπών, διότι τό άηοτιμητικόν υπόδειγμα, είς
τήν δευτέραν περίπτωσιν, προκειμένου νά έπαρκέοΓΐ διά πλείονας
σκο
πούς, είναι άποτέλεσμα συμβιβασμών. Εις τό θέμα τής άξιοπιστίας έπανερχόμεθα είς 3.5.

(25)

Βλέπε MATTESSICH, R . , ενθ’άνωτ. σ. 224.
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’Αξία

α = χ(100, 120, 140, 135)

δπου τό βαθμωτόν κ έκρφάζει την ποσότητα.

'Η πολυδιάστατος ά πο τ ίμησις υποστηρίζεται σήμερον θεωρητικώς Κυρίως υπό τών M A TT ESSICH καί IJIRI. Πα ρά ταυ τα δέν δυνάμεθ α ν ά είπωμεν δτι ώς ιδέα είναι άπολύτως νέα.. "Ισως σήμερον νά
έμφανίζηται υπό νέαν μορφήν χ ά ρις είς τάς έξελίξεις
τής μ αθ η 
ματικής έπιστήμης καί τάς δυνατότητας έφαρμογής της μέσφ
τών
ήλεκτρονικών διερευνητών. Κατ' ουσίαν όμως ή σύνταξις δύο ισο
λογισμών, φορολογικού καί περιουσιακοί) / .συνήθης ά π ό έτών
έν
Γ ε ρ μ α ν ί ά 26', άποτελεΐ έφαρμογήν μιας διδιαστάτου άποτιμητικής
βάσεως, έκ τών οποίων ή μ ί α σύμφωνος πρός τ ά υπό τής ν ο μο θε σ ί
ας καθοριζόμενα καί ή άλλη τ ε ίν ου σ α ν ά άποδώση μίαν εικόνα π ε 
ριουσιακής καταστάσεως περισσότερον έναρμονιζομένην είς τήν οί
κονομικήν πραγματικότητα. ‘Η πολυδιάστατος άποτίμησις
άποτελει άπλώς έπέκτασιν τής διδιαστάτου, έπέκτασιν είς τήν οποίαν
λογικώς όδηγούμεθα, έφ'όσον δεχθώμεν τήν σ χετικότητα τής
έν
νοιας τής άξίας εΐ£ τά π λ α ί σι α λήφεως τών οικονομικών άποφάσεων. ‘Η παραδοχή καθιστά, ώς είναι φυσικόν, καί τήν
έμφάνισιν
τής περιουσιακής καταστάσεως σχετικήν: εις
ισολογισμός σ υ ν τ ε 
ταγμένος καθ' ενα ώρισμ έν ο ν τρόπον, εχει μ εγαλυτέραν ή
μικροτέραν χρησιμότητα, ά ν αλ όγ ω ς πρός τάς συνθήκας του σ υγ κ εκριμέ
νου προβλήματος άποφ άσ εω ς π ρό ς έπίλυσιν του οποίου θ ά συμβάλλη.
‘Ως έκ τούτου ή αϋξησις τών άποτιμητικών υποδειγμάτων, οδηγούσα
είς ισολογισμούς ίσαρίθμους πρός τ ά έπιλεγέντα
υποδείγματα,
πλουτίζει τό πληροφοριακόν περιεχόμενον τής Λογιστικής.
Πρό
κειται περί μιάς πρώτης έπεκτάσεως είς εύρος, ήτις, είς τό πρα
κτικόν πεδίον καθίσταται δυνατή
χάρις είς τήν διαμόρφωσιν τε
χνικών στηρ ιζομένων έπί τών συγχρόνων μαθηματικών
έπιτεύξεων
καί τήν άξ ιοποίησιν τών δυνατοτήτων ταχύτητος υπολογισμού
καί
έκτάσεως μ ν ή μ η ς τών ήλεκτρονικών δι ερ ε υν η τώ ν^ 27'.
‘Ως έκ τούτου ό λ α τά άποτ ιμητ ικά ύποδε ίΥματα, όδηγουντα έκα
σ τ ο ν είς διάφορον προσδιορισμόν περιουσιακής καταστάσεως, έπομ ένως είς διάφορον μέτρησιν του κεφαλαίου καί διάφορον
ύπολογισμόν κέρδους, είναι ισχυρά, έκαστον ώς πρός δεδομένον σκοπόν.
‘Η έννοια ενός ονομαστικού κεφαλαίου, είς τήν όποιαν οδηγεί
ή άπ οτ ί μ η σ ι ς είς τό ιστορικόν κόστος, είναι μ ί α έννοια έδραζομένη έπί τής νομικής ά ν τι λήψεως τών πραγμάτων. Τ ό όνομαστικόν
κεφάλαιον έχει ύπ' όψει του ô νομοθέτης δταν έπιβάλλει τήν ά ρ 
χήν τής άκ ε ρα ιό τ ητ ος τοϋ κεφαλαίου τών εταιρικών έ π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν .
Κατόπιν τών άναπτύξεων αί όποιαι έγένοντο είς προηγουμένας π α 
ραγράφους, δέν χρειάζεται ν ά έπιμείνωμεν περισσότερον έπί
τής
έλαχίστης οίκονομικής σημασίας τοϋ υποδείγματος, τό όποιον ό 
μως είναι άπολύτως έξυπηρετικόν δι' αποδεικτικούς
καί
στε
ν ού ς έλεγκτικούς σκοπούς. 'Εάν είσαχθοϋν είς α υ τ ό
ώρισμένοι,
γενόμενοι δεκτοί υπό τής νομοθεσίας, κανόνες, έδραζόμενοι
έπι
τής ά ρ χής τής συντηρητικότητος, οδηγεί είς τόν
προσδιορισμόν
τής φορολογητέας όλης. Π έραν α ύ τ ο ϋ ή ά ξ ί α του είς τόν τ ο μέα τών
ο ίκονομικών αποφάσεων είναι περιωρισμένη, δ ι ά ν ά μή είπωμεν μη
δαμινή.
Χαρακτηριστικόν τής ά ποτιμήσεως είς τό

(26)

ΤΣΙΚΑΡΑ, Μ., ενΟ* ά ν ω τ ., σ. 61.

(27)

Βλ.

κεφάλαιον τέταρτον.

Ιστορικόν

κόστος
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είναι δτι καθιστά τήν άξίαν άνεξάρτητον τής χρονικής δομής του
άποτιμητικοϋ υποδείγματος^28'. Διά πάσαν χρονικήν στιγμήν τ'μεταγενεστέραν τής τ (στιγμής κτήσεως του οικονομικού άγαθου),Α=
=< 3/ όπου A ή άξία τοΰ άγαθου καί 6 ή δασική κατάστασις
ή
έκφράζουσα τό Ιστορικόν κόστος. Είς μίαν μόνον περίπτωσιν πα
ρεμβαίνει ό χρόνος είς τήν έπί τή βάσει τιμών κτήσεως άποτίμησιν: δταν ύπολογίζωνται μειώσεις τής άξίας ώρισμένων περιουσι
ακών στοιχείων έπί τή βάσει έτησίων συντελεστών λ (π.χ. αί άποσβέσεις). Τότε τό άποτιμητικόν υπόδειγμα λαμβάνει τήν μορφήν
A = β - λτβ
καί ύπό τόν περιορισμόν

A ^Ο.

Είς τό σημείον αύτό θά συμφωνήσωμεν μέ τήν όξυτάτην παρατήρησιν τοΟ GILMAN^29^ , ότι ή άποτίμησις κατέστη μία κατά συν
θήκην σχέσις ύποκαταστάσεως μιάς νομισματικής άξίας είς τήν θέ
σιν μιάς ποσότητος: έάν μία ποσότης αγαθών είς τό
ιστορικόν
κόστος εκφράζεται διά χ νομισματικών μονάδων, αί χ/2 νομισμα
τικοί μονάδες έκφράζουν απλώς τό ήμισυ τής άρχικώς
κτηθείσης
ποσότητος καί τίποτε περισσότερον. Πράγματι, τό ιστορικόν κό
στος μόνον έν σχέσει πρός τήν στιγμήν τής πραγματοποιήσεως του
ένδέχεται νά εχη μίαν οικονομικήν σημασίαν γενικευόμενον καί
θεωρούμενον ισχυρόν διά πάσαν χρονικήν στιγμήν περιπίπτει είς
μίαν συμβατικήν εκφρασιν τής ποσότητος τοϋ κτηθέντος άγαθοΟ,τό
όποιον ουδόλως έκψράζει κατά σημαίνοντα τρόπον.
Τό πραγματικόν κεφάλαιον, προκΟπτον έξ έφαρμογής άποτιμητικών υποδειγμάτων είσαγόντων είς τήν πράξιν τής
άποτιμήσεως
διορθώσεις βάσει τιμαριθμικής βάσεως, φαίνεται νά είναι ή μάλ
λον πρόσφορος διά τόν μέτοχον έννοια κεφαλαίου. Μέ τόν σημερι
νόν διχασμόν τοϋ έπιχειρηματικου λειτουργήματος είς μετόχους-χρηματοδότας άφ' ένός καί διευθύνοντας-ύπευθύνους
άποφάσεων
άφ' έτέρου, ό μέτοχος φαίνεται νά συγκεντρώνη τήν προσοχήν του
.είς τήν πραγματικήν άξίαν τής είς μετοχάς έπενδύσεως τών δια
θεσίμων του, είς τήν διατήρησιν τής άγοραστικής ίκανότητος τών
χρημάτων τά όποια έχει έπενδύσει είς μετοχάς. Δυνάμενος νά διά
θεση τάς μετοχάς του είς τήν χρηματιστηριακήν άγοράν άνά πάσαν
στιγμήν δέν ένδιαφέρεται άπολύτως διά τήν έν χρόνψ διατήρησιν τής
έπιχε ιρήσεως, τής όποιας μετοχάς συμπτωματικώς ίσως κατέχει.
*
Τήν έπιβίωσιν τής έπιχειρήσεως δέον νά λάβη σοβαρώς ύπ'^όψει ή διεύθυνσις. *Η προσοχή τών διευθυνόντων θά στραφή
είτε
είς τήν διατήρησιν του φυσικού κεφαλαίου ή τής παραγωγικής ί
κανότητος είτε είς τήν διατήρησιν τής οίκονομικής άξίας τής έ
πιχειρήσεως. Τά άποτιμητικά ύποδείγματα τά έδραζόμενα έπί τών
άξιών άντικαταστάσεως διά τήν πρώτην περίπτωσιν ή έπί τών έλπιζομένων προσόδων διά τήν δευτέραν, είναι τά μάλλον κατάλληλα.
Κατά τήν γνώμην μας, τό κόστος άντικαταστάσεως προσιδιάζει πρωτίστως ώς βάθρον οίκονομικών υπολογισμών διά τάς μή κερδοσκοπικάς οίκονομικάς μονάδας, αί όποίαι κυρίως ένδιαψέρονται
νά
διατηρήσουν τήν ικανότητα παροχής τών υπηρεσιών των είς τό μέλ
λον. Διά τήν περίπτωσιν τών έπιχειρήσεων ή έννοια ένός κεφα
λαίου έκφράζοντος τήν κερδοσκοπικήν ικανότητα τής έπιχειρήσε
ως καί στηριζομένη έπί τών έλπιζομένων κερδών είναι ή πλέον κα
(2β).
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τάλληλος. Άλλ ' ή διαπίστωσις αύτη σχετίζεται μέ τάς
έντελώς
γενικάς γραμμάς της έπιχειρηματικής πολιτικής· ή διοίκησις μι&Q έπιχειρήσεως είναι πράξις
πολυσύνθετος: πλήθος αποφάσεων
πρέπει νά λαμβάνωνται καθημερινώς διά νά έξασφαλισθή ή έπιβίωσίς της. ‘Η ποικιλία τών προβλημάτων είναι τοιαύτη ώστε αί έσωτερικαί άνάγκαι τής οίκονομικής μονάδος. δέν δύνανται νά έξυπηρετηθοΟν ύφ' ένός μόνον υποδείγματος. ‘Η.'πολλαπλότη ς τών λο
γιστικών ύποδειγμάτων ίδιαιτέρως καθίσταται άναγκαία
είς τό
σημειον αύτό. ‘Επομένως, άπό άπόψεως διοικήσέως έπιχειρήσεων,ή
πολυδιάστατος άποτίμησις είναι έπιβεβλημένη.
Είς τό σημειον αύτό τίθεται τό θέμα τής ύφισταμένης σχέσεως μεταξύ ύπολογισμοΟ άποτελέσματος καί προσδιορισμού περιου
σιακής θέσεως.. ‘Ο SCHMALENBACH, άντικρούων' τήν
θεωρίαν
του
SCHMIDT περί όργανικου ισολογισμού, είχε διατυπώσει τήν γνώμην
ότι αΰται αί έπιδιώξεις τής Λογιστικής είναι μεταξύ των άσυμβίβαστοι: άκριβής προσδιορισμός περιουσιακής καταστάσεως
διά
χρήσεως τιμών άντ ικαταστάσεως όδηγεί είς άνακριβή οικονομικά άποτελέσματα, νοούμενα ώς διαφορά προσόδων-κόστους^30). ‘Ως
έκ
τούτου ο λογιστής εύρίσκεται ένώπιον ένός διλήμματος έπιλογής:
νά διαμορφώση τά ύποδείγματά του προσανατολισμένα πρός τήν άκριβή έμφάνισιν τής περιουσιακής καταστάσεως -όπότε θά έχη ά 
νακριβή άποτελέσματα- η πρός άκριβή ύπολογισμόν τών
άποτελε
σμάτων -δπότε θά έχη άνακριβή περιουσιακήν κατάστασιν.‘0 EDWARD
NELSON άντιθέτως ύποστηρίζει(31) ότι όρθή άπεικόνισις τής περι
ά ν ά γ κ η ν
είςόρθόν
ουσίας είς δύο στιγμάς όδηγεί κ α τ '
ύπολογισμόν άποτελεσμάτων, έφ' όσον ταΟτα ορίζωνται ώς διαφορά
τελικής καί άρχικής καθαράς θέσεως. *Υπ' αύτήν τήν άποψιν τό
δίλημμα του SCHMALENBACH, τό οποίον οδτος, διά τής θεωρίας του
δυναμικού Ισολογισμού, τέμνει έπιδιώκων άκριβή
άποτελέσματα,
είναι άνυπόστατον. Κατά τήν γνώμην μας, τό δίλημμα αύτό οφεί
λεται είς τό ότι μία έννοια περιουσιακής καταστάσεως άπορρέουσα έκ λογιστικού υποδείγματος ένδιαφερομένου διά τήν διατήρησιν του φυσικού κεφαλαίου, συσχετίζεται μέ μίαν έννοιαν οικο
νομικών άποτελεσμάτων άπορρέουσαν έκ λογιστικού
ύποδείγματος
ένδιαφερομένου διά τήν διατήρησιν τού πραγματικού νομισματικού
κεφαλαίου. Έ ξ
όσων άνεπτύχθησαν είς τήν προηγουμένην καί τήν
παρούσαν παράγραφον, καί έκ τής παραδοχής τής σχετικότητος τών
μετρήσεων τής περιουσίας καί τού άποτελέσματος, άγόμεθα είς τό
συμπέρασμα ότι έκαστον υπόδειγμα προσδιορισμού τής περιουσια
κής καταστάσεως συσχετίζεται μέ εν καί μόνον έν ύπόδειγμα ύπολογισμού άποτελέσματος μέ τό οποίον κα.ί μόνον
είναι λογικώς
συμβιβαστόν καί τό όποιον άπορρέει ώς σύγκρισις δύο καταστάσε
ων, είς τήν άρχήν καί τό τέλος μιας χρονικής περιόδου. ‘Η σχέσις τού λογικώς συμβιβαστού είναι ή μόνη ύπό τήν όποίαν δύνανται νά συσχετισθουν μία έννοια περιουσιακής θέσεως μέ μίαν έν
νοιαν άποτελέσματος. Τό δίλημμα τού SCHMALENBACH κατ' ούσίαν
άποτελεί διαπίστωσιν τού λογικώς Ασυμβιβάστου τών έννοιών πε
ρί ουσίας-άποτελέσματος είς τά πλαίσια τών δύο διαφόρων ύποδειγμάτων άπό τά όποία καί λαμβάνει ταύτας. *Ως πρός τό έάν ύφίσταται ζεύγος συμβιβαστών μεταξύ των ύποδειγμάτων όδηγοϋν είς
όρθήν καί άκριβή μέτρησιν τής περιουσίας καί τού άποτελέσματος,
άπάντησις δέν ύπάρχει. Διότι όρθότης ύπό άπόλυτον έννοιαν δέν

(30)
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ύφίσταται έν προκειμένψ. *Η όρθότης ένδέχεται νά ύπάρχη ή νά
μή ύπάρχη, όοθέντος ένός ζεύγους συμβιβαστών λογικώς
ύποδειγμάτων, έν σχέσει μέ τόν συγκεκριμένον σκοτιόν διά τόν όποιον θά
χρησιμοποιηθούν τά έκ τής έφαρμογής των έξαγόμενα.
3.3.Η ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
Είς τήν προηγουμένην παράγραφον είδομεν διάφορα υποδείγμα
τα προσδιορισμού του κεφαλαίου, έκαστον τών οποίων είναι λογι
κώς συμβιβαστόν μέ μίαν έννοιαν κέρδους. Είδομεν άκόμη δτι με
ταξύ όλων αύτών τών έννοιών κέρδους δέν ύπάρχει μία ή όποία νά
ικανοποιή πρακτικώς τάς άπαιτήσεις όλων τών ένδιαφερομένων διά
τήν οίκονομικήν μονάδα. Ά γ όμ ε θα δηλαδή είς τό συμπέρασμα ότι,
άπό άπόψεως Λογιστικής Αποφάσεων, δλαι αί εννοιαι είναι χρή
σιμοι, έκάστη πρός δεδομένον σκοπόν: "τό μόνον κριτήριον
διά
του όποιου δυνάμεθα νά πραγματοποιήσωμεν μίαν έκλογήν
μεταξύ
διαφόρων μεθόδων μετρήσεως κέρδους είναι ή σχετική άποτελεσματικότης τών διαφόρων μεθόδων κατά τήν έξυπηρέτησιν τών σκοπών
διά τούς όποιους ή έννοια του κέρδους θά χρησιμοποιηθή
Είναι φυσικόν δτι ή καλυτέρα μέτρησις του κέρδους δι' ένα σκο
πόν δέν θά ήτο καλή έν σχέσει πρός ένα άλλον"^32'.
*Η διαπίστωσις αύτη ώδήγησε διαφόρους συγγραφείς είς τό νά
έπιχειρήσουν μίαν συνδεσμολογίαν μεταξύ τών διαφόρων
έννοιών
τοΟ κέρδους, ή όποία θά άπετέλει τήν βάσιν μιας λογιστικής διαρθρώσεως έπιτρεπούσης τήν μετάπτωσιν άπό τής μιας έννοιας είς
τήν άλλην.
Είς τήν βάσιν του καθιερωμένου λογιστικού υποδείγματος εύρίσκεται, όπως είδομεν, ή άντίληψις τής μή άναγνωρίσεως
του
κέρδους έφ' όσον δέν πραγματοποιηθώ, υπό τήν έννοιαν δτι
διά
τήν άναγνώρισιν του κέρδους πρέπει νά ύπάρχη συναλλαγή:άνευ άγοραπωλησίας δέν ύπάρχει πραγματοποιηθέν κέρδος. Ά λ λ ' ή νεωτέρα άντίληψις είναι δτι τό κέρδος προέρχεται άπό τήν δλην δρα
στηριότητα τής έπιχειρήσεως: πηγαί προελεύσεώς του είναι δλαι
αί λειτουργύαι ταύτης· συνεπώς, έάν ή μέτρησις του κέρδους πρό
κειται νά άποτελέση μίαν τρόπον τινα άποτίμησιν τής
άποτελεσματικότητος τών διαχειριστικών ένεργειών, χρειαζόμεθα μίαν πο
λύπλευρον έννοιαν κέρδους καί ούχί τήν διαμορφωθείσαν έπί τή
βάσει τής έφαρμογής τοϋ κανόνος τής πραγματοποιήσεως."Οπως πα
ρατηρούν
οί SPROUSE καί m o o n i t ζ( 33), τό γεγονός δτι βασιζόμεθα είς τόν κανόνα τούτον διά τήν άναγνώρισιν τού κέρδους
δέν
σημαίνει δτι τό κέρδος δημιουργείται μόνον κατά τήν στιγμήν τής
πωλήσεως· σημαίνει άπλώς δτι θεωρείται προκύπτουσα μία Ικανο
ποιητική μέτρησις τού κέρδους έάν τούτο άγ>αγνωρίζηται κατά τήν
στιγμήν τής πωλήσεως. Είς τήν πραγματικότητα ή μέτρησις δύναται νά είναι ή νά μή είναι ικανοποιητική, έντός ένός εύρυτέρου
πλέγματος περιστάσεων. Διά τού κανόνος τής πραγματοποιήσεως ή
Λογιστική άπλώς καθορίζει μίαν στάσιν, μίαν άποψιν καί μίαν δι
αδικασίαν κατανομής τού κέρδους είς τάς έπί μέρους λογιστικός
περιόδους.
"Ωστε τό πρώτον βήμα διά μίαν όργανικήν διάρθρωσιν τών δια
φόρων περί κέρδους άπόψεων είναι ή ύπέρβασις τού φράγματος τού

( ®)
(»)
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κανόνος τής πραγματοποιήσεως. \0 κανών ούτος, συνδεδυασμένοςμέ
τό Ιστορικόν κόστος, έχει σημασίαν μόνον προκειμένου νά προσδιορισθή τό κέρδος ύπό τήν έννοιαν τής φορολογητέας ύλης. Αίρομένου του περιορισμού τής Ιστορικής κοστολογήσεως, άλλά διατηρουμένου του κανόνος τής πραγματοποιήσεως, δδηγούμεθα είς δι
αφόρους έκφράσεις ένός "συναλλακτικού κέρδους". 'Αλλ' ό προσ
διορισμός του κέρδους ώς μέτρου έπιτυχίας τής οίκονομικής διαχειρίσεως ή ώς στοιχείου παρεμβαίνοντος είς προβλήματα έπιχειρηματικής πολιτικής χρειάζεται μίαν μεγαλυτέραν εύκαμφίαν.Πρά
γματι, ένίοτε αί υπερτιμήσεις τάς όποιας ύπέστησαν κατά τό τέ
λος τής χρήσεως ώρισμένα οικονομικά άγαθά τά όποια άνήκουν είς
τήν έπιχείρησιν, άποτελούν στοιχειον σημαντικόν διά τήν διαπίστωσιν τής έπιτυχίας τής διαχειρίσεως: δπως π.χ. δταν τά οίκονομικά ταυτα άγαθά ήγοράσθησαν ακριβώς έπειδή προεβλέπετο ή ύπερτίμησίς των. *Υπ' αύτήν τήν όπτικήν γωνίαν, ή έννοια τούκέρδους ύπερβαίνει τάς "συναλλαγάς". Τό κέόδος όφείλεται όχι μό
νον είς τά πωληθέντα άγαθά, άλλά καί είς τά κατεχόμενα τοιαύτα, καί ευρίσκει τήν γένεσίν του καί είς γεγονότα δπως μεταβολαί τών τιμών όφειλόμεναι είς μεταβολάς τής ζητήσεως ή είς τε
χνολογ ικάς προόδους ή είς άλλα γεγονότα τής οίκονομικής συγκυ
ρίας. 'Η διαφορική έννοια τού κέρδους ταυτίζεται μέ τήν έννοι
αν ένός συναλλακτικού κέρδους, ή συγκριτική πρέπει νάλάβηύπ'
δψει της δλα έκείνα τά στοιχεία τά όποία συντελούν είςτήνδιαμόρφωσιν τών δύο καταστάσεων -τής άρχικής καί τής τελικής- καί
συνεπώς είναι εύρυτέρα ταύτης.
*0 κανών τής πραγματοποιήσεως δέν πρέπει νά έχη,λοιπόν, τήν
άποφασ ιστ ικήν σημασίαν τ ή ςάναγνωρίσεως τού κέρδους. ‘Η άναγνώρισις τού κέρδους, άπό άπόφεως Λογιστικής 'Αποφάσεων,είναι συνδεδεμένη μέ τάς μεταβολάς άζιών τών οίωνδήποτε ύπό τής έπιχει
ρήσεως κατεχομένων άγαθών καί πρέπει νά διενεργήται κάθε φοράν
πού αί μεταβολαί αδται είναι διαπιστώσιμοι^
. *Η άληθής
έν
νοια τού κανόνος τής πραγματοποιήσεως, ύπό τήν εύρυτέραν ταύ-ί
την θεώρησιν, είναι δτι ή έφαρμογή του καθιστά δυνατόν τόν δια
χωρισμόν τών συναλλακτικών κερδών, άπό τό σύνολον τών
κερδών
τής έπιχειρήσεως.
'Εντός τού πλαισίου τής βασικής αύτής διακρίσεως, δύνανται
νά άναζητηθούν αι σχέσεις τών διαφόρων ύποδειγμάτων κέρδους καί
νά συναρμοσθούν είς έν εύρύτερον υπόδειγμα. Ούτω, διά τό όργανικόν συναλλακτικόν κέρδος, έχομεν τά έξής τρία ύποδείγματα:
ΟΡΓΑΝΙΚΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΝ ΚΕΡΔΟΣ
α)

Βάσει ιστορικού κόστους:
Π
Κύκλος έκ κωλπσεως χρο'ιόντων ...............
Μείον ιστορικόν κόστος χωληθέντων .......... -Κ
'Οργανικόν Συναλλακτικόν Κέρδος ............. ΟΚ

β)

Βάσει ιστορικού κόστους άναχροσηρμοσμένου:
Κύκλος έργασικών
.........................
Π
Μεΐον ιστ. κόστος κωληθ. αναχροσηρμοσμένον .. -Kg
'Οργαν. Συναλλ. Κέρδος αναχροσηρμοσμένον ...
OKq

(3«*)
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γ)

Βάσει κόστους αντικαταστάσεων:
Κύκλος έργασ. έκ πωλήσεως προϊόντων ....... Π
Μεΐον κόστος αντικαταστάσεων πωληθεντων .... -Καντ.
Τρεχον ’Οργανικόν κέρδος ................ ΟΚαντ.

Τά τρία ταΟτα υποδείγματα δύναυται νά συγχωνευθοϋν
τοι s

είς έν, ή

ΟΚανγ. = (Π - Κ) + (Κ - Κα ) + (Κα - Κανί.)
ή, έάν θέσωμεν:
(Κ - Κα ) = ΔΚ,

καί

(Κα “ Καντ.) = ΔΚα· ,

τότε

ΟΚαντ. = {(Π - Κ) + ΔΚ} + ΔΚα
Κατά τόν ίδιον τρόπον δυνάμεθα νά όρίσωμεν έν γενικόν υπό
δειγμα άνοργάνου συναλλακτικού κέρδους, ήτοι κέρδους έκ πωλήσεων άλλων, πλήν τών προϊόντων τής έπιχειρήσεως άγαθών, προερ
χόμενου έκ συμπτωματικών συναλλαγών:
ΑΚαντ.' = {(Π'- Κ') + ΔΚ'} + ΔΚ^
δπου:
Δ Κ '= Κ'- Κ^
Δκά = κ; - κ^ντ#
Ώ ς πρός τά κέρδη ή διαφοράς άξιων έκ κατοχής οίκανομικώνάγαθών, ταϋτα προκύπτουν ώς διαφόραί τών άποτιμήσεων τής τελι
κής άπογραφής είς άναπροσηρμοσμένον Ιστορικόν κόστος ή είς κό
στος άντικαταστάσεως άφ' ένός καί είς ιστορικόν κόστος άφ'έτέ
ρου. Σημειοϋμεν δτι ή πρώτη διαφορά δέν θά πρέπει νά θεωρήται
ώς πραγματικόν κέρδος, άλλ' ώς ποσότης προοριζομένη νά άποκαταστήση τήν ισοδυναμίαν τής άξίας τοϋ άγαθοϋ είς δύο χρονικάς
στιγμάς, λαμβανομένης ύπ' δψει τής έν τφ μεταξύ έπελθούσης με
ταβολής είς τήν άξίαν τοϋ νομίσματος. Οϋτω έχομεν τά εξής δύο
ύποδε ίγματα:
Εα
'Αξία άπογραφής λήξεως άναπροσηρμοσμένη .......
Μεϊον Ιστορική άξία άπογραφής λήξεως .......... ~Ε
Διαφορά άξίας όφειλομένη είς νομισμ. διαφοράν ... ΔΕ
Ά ξ ί α άντ ικαταστάσεως άπογραφής λήξεως ..........
Εαντ.
Μειον άξία άπογραφής λήξεως άναπροσηρμοσμένη.. -Εα_
Κέρδος έκ κατοχής οίκονομικών άγαθών ......... ΔΕα
'Εάν είς τά άνωτέρω θεωρήσωμεν καί τάς εκτάκτους
ζημίας,
π.χ., τυχαίας καταστροφάς περιουσιακών στοιχείων υπαρχόντων είς
τήν άρχικήν άπογραφήν ή κτηθέντων έντός τής λογιστικής περιό
δου, καί θεωρήσωμεν ταύτας άποτιμωμένας:
είς τό ιστορικόν κόστος ......................

Ζ

είς τό ιστορικόν κόστος άναπροσηρμοσμένον

Ζα

....

είς κόστος άντ ικαταστάσεως .....................

ζ αντ.

δυνάμεθα νά διαμορφώσωμεν έν πλήρες σύνθετον υπόδειγμα κέρδους,
διατάσσοντες τά διάφορα στοιχεία αύτου ύπό μορφήν πίνακος δι-
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ηλής εισόδου (Βλ. Πίνακα Γ.1) , 'Εάν
είς τό τελικώς ηροκϋπτον
κέρδος προσθέσωμεν τήν μεταβολήν είς τήν ά£ιαν
ύπερπροσόδου,
φθάνομεν είς τήν μέτρησιν του οικονομικού κέρδους^35).

ΟΡΓΑΝΙΚΟΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΚΤ.
ΚΕΡΔΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΚΤ.
ΚΕΡΔΟΣ

. ΚΕΡΔΗ
ΕΚ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΑΓΑΘΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΟΙ
ΖΗΜΙΑΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΝ
ΚΕΡΔΟΣ

✓
Π

Π'

-Κ

-Κ'

οκ

ΑΚ

+ΔΚ

+ΔΚ '

ΔΕ

ΔΖ

ΟΚα

Αίς

ΔΕ

ΟΚα+ΑΚ« -Ζα

+ΔΚα

+ΔΚ*

+ΔΕα

-Ζα
ΔΖα

-Ζαντ .

ΟΚα^ +ΑΚαντ.+

ΟΚαν τ.

ΑΚαντ.

-Ζ

ΔΕα

ΟΚ+ΑΚ -Ζ

+ ΔΕα - Ζαντ.

ΠίναΕ Γ .1 .
Ά λλ ' 6 ύπολογ ισμός τής άξίας ύπερπροσόδου, στηριζόμενος, δτιως ήδη έλέχθη, είς τάς έκτιμήσεις τών προσδοκιών τών μελλον
τικών κερδών τής έπιχειρήσεως, έμπίπτει, κατά βάσιν, είς
τήν
άρμοδιότητα τών άσκούντων τό έπιχειρηματικόν λειτούργημα, καί
όχι τών λογιστών. Είς τό σημερινόν έπίπεδον γνώσεων, αί άπαιτήσεις μας άπό τήν Λογιστικήν θά πρέπει νά περιορισθουν είς τήν
ύπ' αύτής παροχήν όλων τών έσωτερικών άναλυτικών στοιχείων τά
όποια θά έπιτρέφουν ένα κατά τό δυνατόν πλέον άΕιόπιστόν ύπο-

( 35)

Τό κέρδος τ<5 οριζόμενου βάσει άξιων άντικαταστάσεως κατά τά άνωτέρω
υπόδειγμα, διαφέρει άπό τά έπί τή βάσει τής θεωρίας του οργανικού ι
σολογισμού προκυπτον κατά τά δτι, είς τά τελευταίου τούτο, δέν περι
λαμβάνονται αί υπερτιμήσεις τής άπογραφής, λογιζάμεναι καί αυται ως
'’περιουσιακοί μεταβολαί". Τά παρατιθέμενου ύπάδειγμα είναι περισσότερον σύμφωνον πράς τάς άπάψεις ώρισμένων νεωτέρων συγγραφέων
(EDWARDS AND BELL, DAVID SOLOMONS, SIDNEY ALEXANDER, JOSERH PIERRE).
Και’ αυτούς πασα διαφορά άξίας κατεχομένων στοιχείων, μη όφειλομένη
είς τιμαριθμικήν μεταβολήν, συνιστα άποτέ.λεσμα. Συζητήσιμου, βεβαί
ως, εάν τοϋτο θά πρέπει νά άποτελέση αντικείμενου διανομής η
οχι.
Άπά πλευράς ψορέως τής οικονομικής μονάδος είναι συντελεσθείς πλου
τισμός' άπά πλευράς οικονομικής μονάδος, κατά τήν γνώμην μας,δέν δύναται νά ύηάρξη απόλυτος άπάντησις: η περί διανομής άπάφασις πρέπει
νά ληφθή έν συναρτήσει πράς τήν πραγματικήν κατάστασιν καί τάς προ
βλέψεις περί του μέλλοντος της οικονομικής μονάδος.
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λογισμόν τής συνολικής άξίας τής έπιχειρήσεως. Ά λ λ ά τά στοι
χεία ταΟτα δέν είναι επαρκή: χρειάζεται νά συμπληρωθούν καί άπό
στοιχεία προερχόμενα έκ του εξωτερικού τής οίκονομικής μονάδος
καί τά όποια θά άναφέρωνται είς τήν οικονομικήν συγκυρίαν. ‘Ως
έκ τούτου ό ύπολογισμός τής άξίας τής έπιχειρήσεως,συνεπώς καί
τής άξίας ύπερπροσόδου ταύτης, άνήκ'ει είς τό εύρύτερον πλαίσιον γνώσεων τοΟ Οίκονομικού Λογισμού καί ούχί μόνον τής
Λογι
στικής. Αύτόν τόν περιορισμόν δέν δυνάμεθα νά άποφύγωμεν, ύπό
τάς σημερινάς συνθήκας έπιστημονικής έξελίξεως* τό οίκονομικόν
κέρδος δέν δύναται νά άποτελέση μέγεθος προσδιοριζόμενον
ύπό
τής Λογιστικής. *Η Λογιστική, ώς πρός τήν μέτρησιν του κέρδους,
είναι δυνατόν, χάρις είς μίαν περισσότερον εύκαμπτον δομήν, νά
παρουσιάση δυνατότητας παροχής ενός πλουσιωτέρου πληροφοριακού
ύλικοϋ, χρησιμοποιούσα άξίας άπομακρυνομένας άπό τήν άνευ οι
κονομικού νοήματος έννοιαν του ιστορικού κόστους, καί προσφεύγουσα είς εν πολυδιάστατον ύπόδειγμα προσδιορισμού κέρδους,διά
τού όποιου κατ' ούσίαν πραγματοποιείται μία άνάλυσις τού οι
κονομικού άποτελέσματος δυναμένη νά έξυπηρετήση πλείονας σκο
πούς. *0 τοιούτος όμως πληροφοριακός πλουτισμός άποτελεΐ ταυ
τοχρόνως καί μίαν συμβολήν τής Λογιστικής δι' ενα όσον τό δυ
νατόν περισσότερον άξιόπιστόν έξωλογιστικόν προσδιορισμόν τού
οίκονομικού κέρδους. Ούτω ή Λογιστική Αποφάσεων, χειριζομένη
παρελθόντα γεγονότα θά πρέπει νά πράττη τούτο όχι μέ αντικειμενικόν
σκοπόν τήν διαπίστωσιν του τί συνέβη, άλλά τήν δυνατότητα χρησιμοποιήσεως τών ποικίλων έξαγομένων διά τήν πρόγνωσιν τού μέλ
λοντος. ‘Η στροφή τής Λογιστικής πρός τό μέλλον είναι, κατ'1 άνάγκην, έμμεσος: ή πρόγνωσις τού μέλλοντος πρέπει νά στηριχθή
είς μίαν άνάλυσιν τού παρελθόντος' ή Λογιστική παρέχει τήν κα
τάλληλον διά τήν πρόγνωσιν άνάλυσιν του υλικού τού συνδεομένου μέ τό παρελθόν τής οίκονομικής μονάδος.
3.,4.Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
Ή συγκριτική θεώρησις τού οίκονομικού άποτελέσματος, ύποκαθιστώσα τήν διαφορικήν
Άποτέλεσμα = Πρόσοδος - Κόστος
ή όποία είναι βασική είς τό παραδοσιακόν λογιστικόν υπόδειγμα,
φαίνεται νά θέτη είς δευτερεύουσαν μοίραν τήν έννοιαν του κό
στους.
Είς τήν πραγματικότητα δέν συμβαίνει τούτο. Τό κόστος άποτελει τήν βάσιν τών οικονομικών συναλλαγών είς πλεϊστα όσα προ
βλήματα λήφεως άποφάσεων, τά όποια προκύπτουν καθημερινώς είς
τήν ζωήν τής οίκονομικής μονάδος. Τά προβλήματα αύτά, άναφερόμενα είς μερικωτέρας έπιχειρηματικάς ένεργείας, δέν είναι δυ
νατόν νά έπιλυθούν βάσει μιας έννοιας οικονομικού άποτελέσμα
τος ή όποία προώρισται νά μετρήση συνολικώς τάς έντός μιας δε
δομένης περιόδου έπιτεύξεις τής οίκονομικής μονάδος ώς
διαρ
θρωμένου συνόλου παραγωγικών συντέλεστών. Διά μίαν μεμονωμένην
ένέργειαν ή εκφρασις του άποτελέσματος ώς διαφοράς
προσόδουκόστους είναι περισσότερον ένδεδειγμένη. Ά λ λ ά καί είς πολλάς
άλλας περιπτώσεις, ή έννοια του κόστους καί ό ύπολογισμός^ αότοϋ δύνανται νά προσφέρουν ιδιαιτέρας ύπηρεσία£ είς τούς ύπευθύνους. Είς τήν παρούσαν παράγραφον θά άσχοληθωμεν μέ τήν τοποθέτησιν τής έννοιας τού κόστους είς τά πλαίσια τής Λογιστι
κής 'Αποφάσεων.
Μία πρώτη προσέγγισις είς τήν έννοιαν

τού κόστους είναιτό
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συνήθως λεγόμενον δτι τοΟτο άποτελεΐ τό σύνολον τών οΟκονομικών θυσιών αί όποιαι είναι Απαραίτητοι διά νά πραγματοποιηθώ ή
παραγωγή ένός άγαθοϋ, ύλικοΟ ή άϋλου.
Ά λ λ ' ενώ ό ορισμός έκ πρώτης όψεως είναι σαφέστατος, άφ'ής
στιγμής πρόκειται νά καθορισθή τό είδος τών οικονομικών θυσιών
τάς όποίας ύπαινίσσεται καί ό τρόπος μετρήσεώς των, καί πάλιν
διάστασις έπικρατεί μεταξύ οίκονομικής καί λογιστικής σκέψεως.
Διότι άπό καθαρώς λογιστικής άπόψεως, ώς σύνολον θυσιών νο
είται ή άξια τών συντελεστών παραγωγής, οί όποιοι
ήναλώθησαν
διά νά έπιτευχθή ή παραγωγή -πράγμα τό όποιον σημαίνει ένα έκ
τών υστέρων υπολογισμόν τόυ κόστους. Καί κατά τά παραδεδεγμένα
λογιστικά ύποδείγματα, ό τοιοϋτος υπολογισμός δέον νά πραγματοποιήται χρησιμοποιουμένων τών άξιών κτήσεως τών παραγωγικών
συντελεστών, όπότε φθάνομεν είς τήν έννοιαν του ιστορικού κό
στους. 4Η λογιστική άντίληψις τοϋ κόστους συνδέεται ουτω
μέ
μίαν διαπίστωσιν πεπραγμένων.
Αντίθετος είναι ή οικονομική άποψις* κατά τόν οικονομολόγου
θυσία διά τήν πραγματοποίησιν τής παραγωγής δέν είναι οί άναλωθέντες παραγωγικοί συντελεσταί, ή άξία τών όποιων άλλωστε έπανευρίσκεται είς τό παραχθέν προϊόν καί μάλιστα κατά
κανόνα
ηύξημένη λόγψ τής δημιουργηθέίσης μεγαλυτέρας χρησιμότητος. ‘Η
θυσία εκφράζεται υπό τής άξίας τοϋ νέου άγαθοϋ τό όποιον
θά
παρήγετο έάν οί παραγωγικοί συντελεσταί εϊχον στραφή είς
τήν
παραγωγήν άλλου άγαθοϋ. Διότι οί παραγωγικοί συντελεσταί
πα
ρουσιάζουν συνήθως πλείονας διαζευκτικός δυνατότητας χρησιμοποιήσεως. Διά τής έπιχειρηματικής άποφάσεως πρός παραγωγήν έ
νός άγαθοϋ καθορίζεται ό προσανατολισμός των πρός μίαν χρησιμοποίησιν ή όποία αύτομάτως Αποκλείει δλας τάς άλλας.Αύτό λοι
πόν τό όποιον είς τήν πραγματικότητα θυσιάζεται δέν είναι αύτοί οΰτοι οί συντελεσταί, άλλά ή δυνατότης μιας
διαφορετικής
χρησιμοποιήσεώς των. Καί επειδή έν δψει μιας έπιχειρηματικήςάποφάσεως παραγωγής αί παρουσιάζομεναι διαζευκτικαί δυνατότητες
δύνανται νά είναι περισσότεραι τών δύο, ώς κόστος θά ληφθή, ώς
γνωστόν,· ή πλέον έπαχρελής έκ τών έγκαταλειπομένων δυνατοτήτων.
*Η έννοια αύτη τοϋ κόστους ευκαιρίας, εύρίσκεται συχνά είς
τήν βάσιν τής λήψεως ώρισμένων Αποφάσεων. Ουτω, π.χ., δταν,κα
τά τό στάδιον τής ίδρύσεως, άποφασίζεται τό άντικείμενον
τών
έργασιών τής έπιχειρήσεως, ή δταν αύτη, εχουσα
χαρτοφυλάκιον
παραγγελιών ύπερβαίνον τάς παραγωγικός δυνατότητάς της, έπιλέγει πρός έκτέλεσιν τάς πλέον συμφερούσας, άπορρίπτουσα τάς υ
πολοίπους. Ά λ λ ' άφ' ής στιγμής ληφθή μία άπόφασις προσανατο
λισμού τών παραγωγικών συντελεστών, ή άπόφασις αύτη
άποτελεί
ένα περιορισμόν διά τό μέλλον: μέχρις δτου δημιουργηθοϋν συνθήκαι άποδεσμεύουσαι τήν οίκονομικήν μονάδα άπό τόν
περιορι
σμόν τούτον θά χρειασθή νά γίνη προσφυγή είς μετρήσεις κόστους
διά τάς όποίας ή λογιστική έννοια είναι περισσότερον ένδεδειγμένη.
Ά λ λ ά τό καθιερωμένον λογιστικόν ύπόδειγμά του
ιστορικού
κόστους, εξ αυτής ταύτης τής προελεύσεώς του ώς παρελθόντος κό
στους, δέν δύναται νά χρησιμοποιηθώ διά λήψιν αποφάσεων
παρά
μόνον ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι αί κοστολογικαί συνθήκαι τοϋ πα
ρελθόντος θά ίσχύσουν καί είς τό μέλλον. Καί μία τοιαύτη ύπόθεσις ούδόλως είναι ρεαλιστική, δυναμένη ίσως νά γίνη
άνεκτή
έφ' όσον ό όρίζων τοϋ συγκεκριμένου προβλήματος είναι λίαν περιωρισμένος.
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Ούτω, πρός άρσμν τών μειονεκτημάτων έκ τής χρήσεως ιστορι
κών τιμών, όιεμορφώθησαν έννοιαι κόστους ύπολογιζομένου βάσει
ά£ιών άναπροσηρμοσμένων έπί τιμαριθμικής βάσεως ή βάσει άζιών
ύπολογιζομένων μέ τιμάς άντικαταστάσεως τών παραγωγικών συντε
λεστών .
Δέν είναι δύσκολον νά διαπιστωθή ή χρησιμότης
άμφοτέρων
τών έννοιών του κόστους: ή λογιστική άντίληψις, ίδίως ύπό τήν
έκδοχήν του κόστους άντικαταστάσεως, έπιτρέπει νά δοθή άπάντησις είς τό έρώτημα έάν αί πωλήσεις έγένοντο κατά τρόπον
6ιασφαλίζοντα τήν άκεραιότητα του φυσικού κεφαλαίου τό όποιον άπασχολεΐ ή έπιχε ίρησις. Δέν δύναται όμως νά έπιτρέψη τήν διαπίστωσιν του έάν αί ληφθεΐσαι έπιχειρηματικαί άποφάσεις
ήσαν
αί όρθότεραι: είς τό σημείον αύτό ή οικονομική έννοια του κό
στους εύκαιρίας είναι ή πλέον κατάλληλος^
Ά λ λ ' αί εννοιαι αύται τού κόστους δέν είναι αί μόναι. "Ι
σως νά μή ύπάρχη είς τάς οίκονομικάς έπιστήμας όρος τόσον πο
λύπλευρος όσον ό όρος "κόστος". *0 W. P. FISKE, είς μίαν μελέ
την του περί τής φύσεως τού κόστους καί τών σκοπών του, δια
κρίνει πλέον τών 70 διαφόρων τύπων κόστους^37'. Είς τόν
τομέα
τών έπιχειρηματικών άποφάσεων έχει γίνει δεκτόν ότι
έκαστον
συγκεκριμένον πρόβλημα έπιβάλλει τήν χρησιμοποίησιν μιας ίδιαζούσης έννοιας κόστους (μέσου, διαφορικού, όριακού, προβλεπομένου, προτύπου κλπ.). 'Η έκφρασις "a different cost for a dif
ferent purpose" εχει γίνει άξίωμα τών Αμερικανών είδικών τής
Οίκονομικής τών Έπιχειρήσεων. "Οπως δέ χαρακτηριστικώς γράψει
ô LESOURNE^38), "ή έννοια τού κόστους περικλείει τεραστίας δυ
νατότητας: ένδέχεται νά πρόκειται διά κόστος μέσον,
όριακόν,
βραχυχρόνιον ή μακροχρόνιον, σταθερόν ή μεταβλητόν κλπ.
Έάν
δέν προσδιορίσωμεν επακριβώς περί ποίου κόστους πρόκειται, δέν
γνωρίζομεν άκριβώς διά τί όμιλούμεν". Καί είς άλλο σημείον, δ
αύτός συγγραψεύς λέγει ότι "αί χρησιμοποιούμεναι έννοιαι
τού
κόστους όψείλουν νά εύρίσκωνται είς συνάρτησιν μέ τάς δυνατάς
άποψάσεις καί δέν πρέπει νά έκλέγωνται a priori(39^ ·
Ύ π * αύτό τό πνεύμα ή όξύτης μέ τήν όποιαν κατά τό παρελθόν
εϋχον ύποστηριχθή διάφοροι θεωρίαι άναψερόμεναι είς τό περιεχόμενον καί τόν ύπολογισμόν τού κόστους, έχει κατά πολύ άμβλυνθη.
Είς τά πλαίσια τής Οίκονομικής τών Εκμεταλλεύσεων, ό υπο
λογισμός τού κόστους έχει νά αντιμετώπιση ώρισμένα προβλήματα,

(36)

PIERRE, J., "Economie des entreprises’.1, Top. II. σ. 55.- Σημειοϋται
προσέτι δτι ή οικονομική έννοια του κόστους εύκαιρίας εύρίσκεται είς
τήν βάσιν του αλγορίθμου simplex, χρησιμοποιουμένου κατά τόν έπίλυσιν τών προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού,τών όποίων ή λύσις α 
ποβλέπει είς τόν προσδιορισμόν τής άρίστπς έκ πλειόνων διαζευκτικών
δυνατοτήτων, λαμβανομένων υ π ’ δψει τών έκ προηγουμένων άποφάσεων π
έκ δεδομένων έζωγεν$ν συνθηκών ύφισταμένων περιορισμών.- Βλέπε καί
HAYNES, W.W., "Managerial Economics", σ. 32.

(37)

FISKE, W. P., "The Nature of Cost and its Uses".- N.A.C.A. Bulletin,
Μάρτιος 1942.- *Αναφέρεται ύπό PIERRE, J., ένθ* άνωτ., σ. 49, τομ.
II.

(38) "Technique économique et gestion industrielle", σ. 14.
( 39) * £νθ’ άνωτ., σ. 242.
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άγνωστα etc τήν θεωρητικήν Οίκονομικήν. ΤοΟτο όφείλεται ε te τήν
διάφορον όπτικήν γωνίαν θεωρήσεως τοΟ προβλήματος τοΟ κόστους:
ή Θεωρητική Οίκονομική β ασίζειτήν διατύπωσιν τών έννοιών τοΟ
μέσου, του- οριακού ή του συνολικοΟ κόστους έπί τής έννοίας μι
ας οίκονομικής μονάδος ή όποία άποτελεϊ άψηρημένην
σύλληψιν,
ύπεραπλοποΐοΟοαν τήν πραγματικότητα: κυρία άπλοποίηοις είναι ή
είσαγομένη ύπόθεσις τής παραγωγής ένός μόνον όμοειδοΟς άγαθοΰ,
καθώς καί ή ύπόθεσις τής έξ όλοκλήρου διαθέσεως τής παραγωγής.
Ούτω, ύπ' αύτάς τάς ύποθέσεις, τό κόστος τής παραγωγής μιας πε
ριόδου εύχερώς ταυτίζεται μέ τό σύνολον τών δαπανών τής
έπι
χειρήσεως κατά τήν έν λόγψ περίοδον* τό μέσον κόστος όρίζεται
ώς πηλάκον τής διαιρέσεως του συνολικού κόστους διά τού
πλή
θους τών παραχθεισών μονάδων, καί τό όριακόν έκφράζεται ύπό τής
πρώτης παραγώγου τής συναρτήσεως τού όλικού κόστους. Μέ τάς έν
νοίας αυτάς ή Θεωρητική Μικροοικονομική 'Ανάλυσις προσπαθεί νά
άνευρη σχέσε ις μεταζύ τών έννοιών τού κόστους καί τών προσόδων,
έπιτρεπούσας τόν ύπολογισμόν σημείων είς τά όποια μεγιστοποι
ούνται τά κέρδη.
‘Η Οίκονομική τών 'Επιχειρήσεων προσεγγίζει όμως τό πρόβλη
μα τού κόστους άπό σημειον πλησιέστερον πρός τήν πραγματικότη
τα τών οικονομικών μονάδων. Είς τά πλαίσιά της ή ύπόθεσις μιας
οίκονομικής μονάδος παραγούσης έν προϊόν όμοειδές καί
διαθετούσης τό σύνολον τής παραγωγής της έντός τής αύτής περιόδου,
δέν είναι ικανοποιητική. Αίρομένης όμως τής πρώτης τών ύποθέσεων τούτων, εύρισκόμεθα ένώπιον τών πολυπλόκων προβλημάτων τά
όποια θέτει ή ύπό' τής αύτής οίκονομικής μονάδος παραγωγή πλειόνων άγαθών. Τό πρόβλημα του ύπολογισμοΰ τού κόστους ένός έκάστου τών διακεκριμένων προϊόντων τά όποια παράγει ή οίκονο
μική μονάς είναι άπό τά πλέον βασικά. Καί πρόκειται κατ' ουσί
αν περί προβλήματος άλύτου: "έν κόστος δέν πρέπει νά θεωρήται
ώς αύστηρώς άκριβές λογιστικόν έξαγόμενον, άλλά μόνον ώ ς ή π λ η σίάσις μιας λύσεως ένός συνθέτου προβλήματος"(^ .
“Εν άπό τά βασικά προβλήματα τά όποια τίθενται, ώς γνωστόν,
είς τήν κοστολόγησιν, είναι ή κατανομή τών έμμέσων δαπανών.Πρό
κειται περί τού πώς θά έπιβαρυνθή τό κόστος ένός εκάστου
τών
διακεκριμένων προϊόντων μέ τήν άζίαν τών παραγωγικών συντελε
στών οί όποιοι άναλίσκονται ταυτοχρόνως διά πλείονα προϊόντα ή
οι όποιοι άναλίσκονται έκ του γεγονότος τής ύπάρξεως τής οίκο
νομικής μονάδος ώς διαρθρωμένης παραγωγικής ένότητος, χωρίς ά
μεσον άναφοράν είς τά συγκεκριμένα προϊόντα αύτής. Τό πρόβλημα
ύφίσταται καί είς έπιχείρησιν παράγουσαν έν όμοειδές
προϊόν,
άφ' ής στιγμής άπομακρυνθώμεν άπό τήν ύπόθεσιν τής έξ όλοκλή
ρου διαθέσεως τής παραγωγής. Διότι τότε θά άπαιτηθή ή κατανομή
ώρισμένων έξόδων -πχ διοικητικών καί χρηματοοικονομικών- με
ταξύ τής παραγωγικής λειτουργίας καί τής λειτουργίας^διαθέσεως, διά νά διαμορφωθούν άντιστοίχως τό κόστος παραγωγής καί τό
κόστος διαθέσεως.
Δεδομένου δτι δλαι αι προσπάθειαι έντός έκάστης οίκονομι
κής μονάδος κατατείνουν κυρίως είς τήν παραγωγήν καί διάθεσιν
τών άγαθών, είναι φυσικόν τά παραγόμενα καί τά διατιθέμενα ά
γαθά νά θεωρώνται ώς οί τελικοί φορείς τού κόστους είς τούς ο
ποίους πρέπει νά ένσωματωθή τό σύνολον τών δαπανών τής οίκονο-

( ·*ο)

MIGEON, Η., "Organisation comptable et financière".
l' entreprise moderne, τόρος 2ος, σ. 147.
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μικής μονάδος. kH θεωρία, εκκινούσα άπό τήν διαπίστωσιν αυτήν,
εχει έπεξεργασθή τήν μέθοδον τής πλήρους
κοστολογήσεως (Full
Costing ή Absorption Costing), πέριξ τής όποίας διάφοροι
παραλλαγαί έδημιουργήθησαν, καί ή όποία είς τήν πράξιν έφαρμόζεται κατά τρόπον νοθεύοντα ταύτην περισσότερον ή όλιγώτερον,εCτε διά λόγους συντηρητικότητος, ειτε είς μίαν προσπάθειαν συμ
βιβασμού τής κοστολογήσεως μέ ώρισμένας νομοθετικάς έπιταγάς.
Είς τά πλαίσια τής πλήρους κοστολογήσεως τό πρόβλημα τής έπιβαρύνσεως τών προϊόντων διά τών έμμέσων δαπανών
καταβάλλεται
προσπάθεια νά έπιλυθή διά μιας σειράς κατανομών τών
έμμέσων
δαπανών βάσει κριτηρίων μερισμού τά όποια έπιδιώκεται νά έπιλεγούν κατά τρόπον όρθολογικόν ώς πρός τήν μεριζομένην
δαπά
νην, άλλά τά όποια είς τήν πραγματικότητα ένέχουν στοίχειον αυ
θαιρεσίας είς μικρότερον ή μεγαλύτερον βαθμόν. Διά νά μεταφέρωμεν μίαν παρατήρησιν όφειλομένην είς τόν G. DE BODTίltl), δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν ότι ή όλη έξέλιξις τής βιομηχανικής λογι
στικής κατά τήν τριακονταετίαν 1930-60 έπραγματοποιήθη πρός τήν
άναζήτησιν μεθόδων διά τήν όλον καί περισσότερον έκλεπτυσμένην
κατανομήν τών έμμέσων δαπανών έκ τών γενικωτέρων πρός τούς μερικωτέρους φορεϊς.
Οϋτω ή πλήρης κοστολόγησις όδηγει είς έν κόστος τό όποιον:
- είναι πλήρες, υπό τήν έννοιαν ότι τό σύνολον τών δαπανών έ
χει ένσωματωθή είς τούς τελικούς ψορεϊς,
- δέν είναι άκριβές, λόγψ του αυθαιρέτου τών
έμμέσων δαπανών,

κατανομών

τών

- εύρίσκεται είς στενήν έξάρτησιν μέ τόν βαθμόν άπασχολήσεως, λόγψ τής ένσωματώσεως τών σταθερών δαπανών τών οποίων ή
έπίπτωσις κατά μονάδα, βαίνει φθίνουσα, έφ' όσον ό
βαθμός
άπασχολήσεως αύξάνει.
Τά χαρακτηριστικά ταυτα περιορίζουν καί τήν είς τά πλαίσια
τής λήψεως τών άποφάσεων χρησιμότητα τοΟ πλήρους κόστους· γε
νικώς τό πλήρες κόστος όδηγει είς ένα τρόπον σκέψεως βασιζόμενον έπί του μέσου κόστους, καί ό τρόπος αυτός σκέψεως είναι άκατάλληλος προκειμένου νά έξετασθουν προβλήματα έπιβάλλονταμί
αν οριακήν ή διαφορικήν θεώρησιν τών πραγμάτων. ΤοιαΟτα προ
βλήματα άποφάσεων έμφανίζονται καθημερινώς είς τάς
έλάσσονας
έπιχειρηματικάς αποφάσεις: π.χ. άνάληψις παραγγελίας μέ μειωμένην τιμήν πωλήσεως είς τά πλαίσια άργούσης παραγωγικής ίκα
νότητος, έγκατάλειψις μή άποδοτικών προϊόντων ή κλάδων έκμεταλλεύσεως, προώθησις προϊόντων τά όποια θά αυξήσουν τήν συνολι
κήν άποδοτικότητα τής έπιχειρήσεως κ.λ.π. Ή μέθοδος του μετα
βλητού κόστους
(Variable Costing), κακώς καλουμένη συχνάκις
άμεσος κοστολόγησις (Direct Costing) ή όριακή
κοστολόγησις
(Marginal Costing), άποβλέπει είς τό νά δημιουργήση μίαν
έν
νοιαν κόστους κατάλληλον διά τήν προετοιμασίαν τοιούτων άποφά
σεων .
*Η μεταβλητή κοστολόγησις έλκει τήν προέλευσίν της άπό τήν
άντίληψιν ότι αί αυξομειώσεις τής παραγωγής, έφ' όσον ή δομή
τής έπιχειρήσεως παραμένει άμετάβλητος, έπιδρουν μόνον έπί τών
μεταβλητών δαπανών. Τά σταθερά έξοδα ύφίστανται, ανεξαρτήτως του
πραγματοποιουμένου βαθμού άπασχολήσεως. Τό όριακόν σταθερόν κό
στος είναι μηδέν έφ' όσον δέν πραγματοποιούνται αυξησις τοϋμε(***) "Direct Costing et programmation économique", σ. 25.
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γέθους xfjg έπιχειρήσεως ή άναδιοργάνωσίς της. Συνεπώς ένσωμάτωσις τών σταθερών δαπανών είς τό κόστος είναι Αδικαιολόγητος.
"Αλλωστε τά σταθερά έξοδα, θεωρούμενα ύπό τής μεταβλητής κοστολογήσεως ώς έξοδα περιόδου λόγψ τής άναλογικότητος ήν παρουσι
άζουν πρός τήν ροήν του χρόνου, θά πρέπει νά βαρύνουν έξ δλοκλήρου τήν περίοδον πρός τήν όποιαν συνδέονται καί νά μή μεταφερθοϋν εί*ς έπομένας χρήσεις μέσψ τής άπογραφής λήξεως τών άποθεμάτων. Συνεπώς ή μεταβλητή κοστολόγησις διαμορφώνει εν κα
τά μονάδα κόστος άποτελούμενον άποκλειστικώς άπό μεταβλητάςδαπάνας.
Δεδομένου ότι αί μή ένσωματούμεναι είς τό κόστος σταθεραί
δαπάναι είναι ώς έπί τό πλειστον έμμεσοι, ή μέθοδος τής μετα
βλητής κοστολογήσεως περιορίζει κατά πολύ τό πρόβλημα τής κα
τανομής τών έμμέσων δαπανών’ δέν τό καταργεί δμως έντελώς, καθ'δσον μεταξύ τών μεταβλητών δαπανών ενδέχεται νά υπάρχουν
καί
έμμεσοι. 'Εκτός αύτου, διά τής μεταβλητής κοστολογήσεως ή ορι
ακή άντιμετώπισις του προβλήματος του κόστους δέν είναι πλήρης:
ισχύει μόνον βραχυχρονίως καί έφ' όσον ή δομή τής έπιχειρήσε
ως -έπομένως καί τό ύφος τών σταθερών έξόδων- παραμένει Αμετά
βλητον, ό δέ βαθμός άπασχολήσεως δέν παρουσιάζει αίσθητάς δια
κυμάνσεις, πράγμα τό οποίον θά είχεν ώς συνέπειαν νά τον ίση τήν
έπενέργειαν ώρισμένων έξόδων, σταθερών κατά κλιμάκια.Τά μειο
νεκτήματα ταϋτα προσπαθεί νά θεραπεύση μία άλλη θεώρησις,ή τής
όριακής λογιστικής, ή όποία βασίζεται είς τήν διάκρισιν τών δα
πανών είς Αμέσους καί εμμέσους, κοστολογούσα μόνον τάςπρώτας,
καί δή άνεξαρτήτως έάν αύται είναι σταθεραί ή μεταβληταί. Κριτήριον καταλογισμού μιάς δαπάνης είς τό κόστος ένός προϊόντος ή
δραστηριότητος είναι τό έάν θά παύση ύπάρχουσα είς περίπτωσιν\
καταργήσεως τοϋ προϊόντος ή τής δραστηριότητος: έάν τούτο συμβαίνη είναι κοστολογήσιμος. 'Αλλ' ή ένσωμάτωσις είς τό κόστος
καί ώρισμένων σταθερών δαπανών (τών άμέσων-σταθερών) έπαναφέρει τό πρόβλημα τής σχέσεως κόστους-όγκου παραγωγής-κέρδους,τό
όποιον ή μεταβλητή κοστολόγησις είχεν έπιλύσει. Νεώτεραι άναζητήσεις τείνουν είς τήν δημιουργίαν μιάς έννοιας αεταβλητοϋ-ά
με σου κόστους’ ούτω ή τοιαύτη κοστολόγησις θά είναι άπηλλαγμένη έντελώς τών αυθαιρεσιών τής οίασδήποτε κατανομής έμμέσου
δαπάνης.
Τόσον τό μεταβλητόν καί τό οριακόν κόστος, δσον καί ή νεωτέρα έκδοχή του άμέσου-μεταβλητοϋ κόστους, είναι ισως έννοιαι
χρήσιμοι έν όφει ώρισμένων άποφάσεων, παρά ταυτα δμως Αποτε
λούν ελλείπεις κοστολογήσεις, πράγμα τό όποιον δέν μάς έπιτρέ
πει τήν άνεπιφύλακτον παραδοχήν των. 'Ο HENRI MIGEON,
κρίνων
τήν μεταβλητήν κοστολόγησιν, λέγει*1*2) ότι αύτη "συνιστά μάλλον
μέθοδον διαχειρίσεως (méthode de gestion) παρά μέθοδον υπολο
γισμού τοϋ κόστους". Ώ ς μέθοδος διαχειρίσεως είναι
άπολύτως
δεκτή είς τά πλαίσια τής Λογιστικής Άποφάσεων: κάθε έννοια ή
οποία συμβάλλει είς τήν λήψιν τής πλέον ορθολογικής άποφάσεως
έπί ένός δεδομένου προβλήματος δύναται νά χρησιμοποιηθεί ύπό τής
Λογιστικής Αποφάσεων*1*3). Ά λ λ ά μία κοστολογ ική μέθοδος, διά
νά θεωρηθή ύπό πάσαν έποφιν άρτια, πρέπει νά πληροί όλους τούς
βασικούς σκοπούς τής βιομηχανικής λογιστικής, οί όποιοι είναι*1*):
(·*)

"Ενθ* άνωτ., σ. 172-173.

(w)

JOHNSON, CH., "Inventory Valuation" σ. 94.

(*♦·*)

Κατά GRANT & BELL,"Basic Acconting and Cost Accounting", σ. 195.
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- *Η άποτίμησις τών άπογραφών καί 6 προσδιορισμός του κόστους
τών πωληθέντων,
-"Ασκησις πιέσεως νά τηρηθή τό κόστος δσον τό δυνατόν
λότερον,

χαμη-

- Προσδιορισμός τιμής πωλήσεως καί καθορισμός πολιτικής δια
θέσεως .
Μέχρι στιγμής, ούδεμία έκ τών κοστολογικών μεθόδων άνταποκρίνεται μέ πληρότητα καί είς τούς τρεις σκοπούς ταυτοχρόνως.
*Η σύγχρονος βιομηχανική λογιστική προσανατολίζεται δθεν είς
τήν ιδέαν λογιστικών-κοστολογικών συστημάτων είς τά όποια
νά
καθίσταται δυνατή ή μετάπτωσις άπό του ένός είδους κόστους είς
άλλο, ώστε ή οίκονομική μονάς νά είναι είς θέσιν νά έπωψελήται
τών πλεονεκτημάτων άπασών τών δυνατοτήτων εκάστου^
. Ούτω
ή
σχετικότης τής έννοιας τού κόστους, σχετικότης
μή
τιθεμένη
πλέον έν άμφιβόλψ, όδηγεί είς τό γενικώτερον συμπέρασμα δτι έν
λογιστικόν σύστημα έντός του όποίου θά καθίστατο δυνατή ή πραγματοποίησις πολλαπλής κοστολογήσεως, πλεονεκτεί άπό κάθε άλλο
λογιστικόν σύστημα είς τά πλαίσια του όποίου μία μόνον κοστολογική μέθοδος δύναται νά εύρη θέσιν.
3. 5. Η ΑΝ.ΤIΚΕIMEN IΚΟΤΗΣ ΚΑΙ II ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕ
ΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ
Αί προηγούμεναι θεωρήσεις μάς ώδήγησαν είς τήν άποδοχήν τής
σχετικότητος τού περιεχομένου μερικών βασικών οίκονομικών έννοιών -τουλάχιστον ύπό τό πρίσμα μιάς λήψεως άποφάσεως. Δέν ύπάρχει σαφώς καθωρισμένη έννοια κέρδους, κόστους, περιουσίας :
ύπάρχουν διάφοροι έννοιαι, έκάστη τών όποιων προσιδιάζει
είς
ένα σκοπόν. Αυτήν τήν πραγματικότητα όφείλει νά δεχθη ή Λογι
στική έάν πρόκειται νά προσφέρη ούσιαστικήν συμβολήν κατά τήν
λήψιν τών άποφάσεων. Καί,πρέπει νά όμολογηθή,είναι μία πραγματικότης ή όποια άπομακρύνει πολύ άπό τόν παραδοσιακόν
τρόπον
θεωρήσεως τών πραγμάτων υπό του λογιστού.
*Η υίοθέτησις τής νέας αύτής πραγματικότητος καί τό γεγο
νός δτι διάφοροι προσπάθειαι άνελήφθησαν δι'ών έπιχειρείται μία
προσέγγισις τής λογιστικής πρός τήν οικονομικήν σκέψιν καί πρός
τήν θεωρίαν λήψεως τών άποφάσεων, θέτουν ίσως έν άμφιβόλψ τάς
εννοίας τής άντικειμενικότητος καί τής άξιοπιστίας τών λογιστι
κών δεδομένων καί εξαγομένων, δπως τάς εχει διαμορφώσει ή πράξις. Είς τήν παρούσαν παράγραφον θά μας απασχολήσουν αί έννοιαι αδται καί τό περιεχόμενον τό όποιον τείνουν νά λάβουν έντός
των εύρυτέρων πλαισίων είς τά όποια ήδη τοποθετούνται αί λογι
στικοί διαδικασίαι.
Ή συνήθης άντίληψις τών πραγμάτων θεωρεί, δπως είδομεν ώς
"άντικειμενικόν" έν λογιστικόν σύστημα βασιζόμενον είς ιστορι
κός άξίας καί άναγνωρίζον τό κέρδος βάσει τού κανόνος τής πρα
γ ματοπόιήσεως' τόσον αί άποτιμήσεις δσον καί ό ύπολογισμός τού
κέρδους στηρίζονται είς γεγονότα, τά οποία ό λογιστής
απλώς
καταγράφει συμρώνως πρός τάς προδιαγραψάς του λογιστικού σχεδίου.
Θά ήτο δύσκολον νά άρνηθώμεν τόν χαρακτηρισμόν τών τοιούτων έγγραφών ώς άνικειμενικών. Τό ζήτημα δμως έγκειται είς τό
(*♦5) *Ε ν θ ’ άνωτ., σ. 376-377
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έάν ή άντ ικε ιμενικότης καί ή άξιοποστία τών λογιστικών δεδομέ
νων οδηγούν είς έξαγόμενα δυνάμενα νά χαρακτηρισθώσιν υπό τών
αυτών
ιδιοτήτων.
Έ ν πρώτοις παρατηροΟμεν δτι τά λογιστικά εναγόμενα άποτε
λουν τό προϊόν μιας διαδικασίας τήν οποίαν ύφίστανται τά λογι
στικά δεδομένα έντός τοϋ λογιστικού συστήματος τής οίκονομικής
μονάδος. *Η διαδικασία αϋτη σκοπεύει νά ταξινομήση καί άνασυνθέση τά δεδομένα κατά σημαίνοντα τρόπον: μέ άλλους λόγους . νά
αύξήση τήν πληροφοριακήν χρησιμότητά των, έξαλείφουσα
πλήθος
λεπτομερειακών καί άνευ ίδιαζούσης σημασίας πληροφοριών καί το
ν ίζουσα άλλας βασικάς. Ουτω είς ένα λογαριασμόν έκμεταλλεύσεως σημασίαν εχει τό σύνολον τοϋ κύκλου έργασιών καί ούχί αί πωλήσεις κατά πελάτην ή καθ' ήμερομηνίαν.
“Εν πρώτον έρώτημα τό όποιον τίθεται είναι έάν ή λογιστική
αϋτη διαδικασία έργάξεται κατά τρόπον ομοιόμορφον. Τοϋτο θά έσήμαινε ότι τά αύτά δεδομένα δέον νά οδηγούν, κατ' αναγκαιότη
τα, είς τά αύτά έξαγόμενα. Τότε θά ήδυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν
λογιστικήν διαδικασίαν ώς άντικειμενικήν
καί νά χαρακτηρίσωμεν καί τά εξαγόμενα ταύτης ώς τοιαϋτα. Ά λ λ ά στοιχειώδης
έξοικείωσις μέ τάς λογιστικάς μεθόδους είναι αρκετή διά νά μάς
άποδείξη δτι ή λογιστική διαδικασία' δέν άποτελεϊ τό άνάλογον ένός μαθηματικού άλγορίθμου. "Οσον λεπτομερές καί έάν εί
ναι έν λογιστικόν σχέδιον, δσον έξονυχιστικαί
κατευθυντήριοι1
γραμμαί καί έάν δίδονται είς ένα λογιστήν, πάντοτε παραμένουν
εύρύτερα ή στενώτερα περιθώρια άναπτύξεως προσωπικής πρωτοβου
λίας έντός τών πλαισίων τής λογιστικής διαδικασίας, ώστε τελικώς δυνάμεθα νά είπωμεν δτι τά αύτά βασικά δεδομένα, θεωρούμε
να άντικειμενικώς άδιάβλητα, έάν έμπιστευθώμεν είς διαφόρους,
άνεξαρτήτους μεταξύ των λογιστάς, θά φθάσωμεν είς τόσα διάφορα
μεταξύ των έξαγόμενα όσοι καί οί λογισταί οί όποιοι έχειρίσθησαν τά δεδομένα, έστω καί έάν έχρησιμοποίησαν τό αύτό λογιστι
κόν σχέδιον καί έτήρησαν τάς αύτάς γενικάς όδηγίας έργασιας.
“Ωστε, ύπ' αύτήν τήν έννοιαν, άντικειμενικότης τών δεδομέ
νων δέν όδηγει είς άντικειμενικότητα τών εξαγομένων* ό υποκει
μενικός παράγων παρεμβαίνει έντός αύτής ταύτης τής λογιστικής
διαδικασίας είς μεγαλύτερον ή μικρότερον βαθμόν.
*0 JOHN WAGNER επιχειρεί νά θέση έπί άλλης βάσεως τήν άντι
κε ιμενικότητα τών λογιστικών έξαγομένων: ώς ιδιότητα τούτων έπιτρέπουσαν εις τόν χρησιμοποιούντα ταΰτα νά μορφώση σαφή γνώ
μην περί αύτοϋ τό όποιον πράγματι συμβαίνει είς τήν οίκονομι
κήν μονάδα έκ τής όποίας προέρχονται τά έξαγόμενα^ ^ . Κατά τήν
γνώμην μας τοϋτο δέν άποτελεϊ ορισμόν τής άντικειμενικότητος,)
άλλά τής αξιοπιστίας τών λογιστικών έξαγομένων. Είναι αύτονόητον δτι ή άξιοπιστία, όριξομένη κατά τόν άνωτέρω τρόπον,πρέπει
νά άποτελή συνεχές μέλημα τών λογιστηρίων. Καί ήδη τίθεται τό
δεύτερον έρώτημα: έάν τά άντικειμενικώς άδιάβλητα λογιστικά δε
δομένα δύνανται νά οδηγήσουν άπαραιτήτως είς άξιόπιστα έξαγό
μενα. Τά δύο παραδείγματα τοϋ MAC NEAL,
τά όποια παρετέθησαν |
είς τό προηγούμενον κεψάλαιον, μάς έπιτρέπουν νά δώσωμεν
τήν
άπάντησιν: ό χ ι
ά π α ρ α ι τ ή τ ω ς . Συνεπώς ή άξιοπιστία
τών έξαγομένων δέν συνδέεται μέ τήν άντικειμενικότητα τών δε
δομένων. Είς τά παραδείγματα τοϋ MAC NEAL, χρήσις άλλων λογι
στικών διαδικασιών καί άποτιμητικών υποδειγμάτων, εστω καί ό-

( i»e) "Defining Objectivity in Accounting".
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λιγώτερον άντικειμενικών, θά εδιδεν έξαγόμενα περισσότερον
ξιόπιστα.

ά-

Τό συμπέρασμά μας είναι ότι τά άντικειμενικά δεδομένα, τών
όποίων, έπαναλαμβάνομεν, δέν άμφίσβητουμεν τήν άποδεικτικήνκαί
ελεγκτικήν χρησιμότητα, έχουν άξίαν, άπό άπόψεως Λογιστικής'Α
ποφάσεων, μόνον έφ' όσον όδηγοΟν είς άξιόπιστα, ύπό τήν άνωτέ
ρω δοθεισαν έννοιαν, έξαγόμενα. 'Αποτελούν μόνον ένα τρόπον έκΦΡάσεως οίκονομικών γεγονότων συνδεομένων μέ τήν ζωήν τοΟ οίκονομικοΟ όργανισμοϋ' κατά καμίαν λογικήν ό τρόπος αύτός δύναται νά άναχθή είς γενικόν κανόνα, είς είδος ταμπού, έφ'
όσον
πρόκειται νά άποβή είς βάρος τής άξιοπιστίας τών έξαγομένων.
Ά φ έ θ η νά έννοηθή ότι άντικειμενικότης σημαίνει " έκφρασιν
γεγονότων δίχως νά ύποστοϋν διαστροφήν λόγψ προσωπικών προκα
ταλήψεων (bias) " ^ . Καί έλέχθη ότι πάσα λογιστική διαδικασία
άφήνει έδαφος είς προσωπικός έκτιμήσεις. Τούτο ώδήγησε
τούς
IJIRI καί JEADICKEÎ **8) είς τό νά θεωρήσουν τήν άντικειμενικότητα τών λογιστικών διαδικασιών ώς έννοιαν σχετικήν καί
στατιστικώς μετρήσιμον.
Κατά τήν άποψίν των, έάν μία "μέτρησις"τού αύτου άντικειμένου -έν προκειμένψ ένός οικονομικού μεγέθους- πραγματοποιηθή
διαδοχικώς ύπό διαφόρων "παρατηρητών", ή άντικειμενικότης του
"συστήματος μετρήσεως" -έν προκειμένψ τής λογιστικής διαδικα
σίας- έκφράζεται ύπό τής διακυμάνσεως τών έξαγομένων, ήτοι:

A =— ■

Σ
(*ι - *)*
ι·1

όπου ν τό πλήθος τών παρατηρητών (ή τών πραγματοποιηθεισών με
τρήσεων) , xc τό έξαγόμενον τής μετρήσεως τής διενεργηθείσης ύ
πό τού παρατηρητού ι (ι = 1, 2, ..... , ν) καί x ό μέσος όρος
τών εξαγομένων. 'Εάν ή διακύμανσις ίσούται πρός τό μηδέν, τότε
τό σύστημα δέον νά θεωρηθή ώς άπολύτως άντικειμενικόν* όλοι οί
παρατηρηταί καταλήγουν είς τό αύτό έξαγόμενον, συνεπώς τά δε
δομένα δέν διαστρέψονται έντός τού συστήματος συνεπείςι προσω
πικών έκτιμήσεων.
Έ ν συνεχείς οί αύτοί συγγραφείς όρίζουν ώς άξιάπιστον
έν
σύστημα έάν ενεργεί καθ' δν τρόπον ύποτίθεται ότι ένεργεί.
'Η
άξιοπιστία Π μετράται ώς μέσος τών τετραγωνικών άποκλίσεων τών
έξαγομένων ούχί πλέον άπό τού μέσου όρου τούτων άλλ' άπό τήςάξίας ήτις θά προέκυπτεν έάν τό σύστημα ήτο πλήρως άξιόπιστον.
Έ ά ν καλέσωμεν ταύτην X, θά εχωμεν:
ν
Π = —V

(w7)
( **)

Σ
1= 1

fcc- Χ > 2 =

ΡΑΤΟΝ & LITTLETON, "An Intrcxluction to Corporate Accounting Standards"
σ. 19.
"Reliability and Objectivity of Accounting Measurements"!Επίσης IJIRI,
"The Foundations of Accounting Measurement",
Κεφάλαιον 7, σ. 132

κ.ε.
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= ν Σ D*c -*) .+

- x)]2=

L=1

= "v"

2 ^ (Xu^ ^ )2 + _§’ 6 ? “ X) Σ
1,-1

+v

&CU -X) +

u= l

Σ ® - x>2
i=l

Καί έπειδή τό ά θ ρ ο ι σ μ α τών άποκλίσεων ά π ό τ ο υ μέ σου ίσούται,ώς
γνωστόν, μέ μηδέν/ ô δεύτερος όρος μηδένίζεται, καί εχομεν τελικώς:
ν
ν
1
2
1
_
2
2
π = -±- 2 ^ (χ^ · ^ )
+
v L ^ ■ χ) = a + « - χ)
0=1

0=1

Δηλαδή ή ά ξ ι ο π ι σ τ ί α ένός σ υ στ ήματος μετρ ήσ εω ς ίσούται μέ
τήν
ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό τ η τ α αύ του πλέον ενα π α ρ ά γ ο ν τ α δυνάμενον ν ά άποκληθή "παράγων μ ε ρ ο λ η ψ ί α ς " . Διά ν ά είναι τό σ ύ σ τ η μ α πλήρως άξιόπιστόν θ ά πρέπει ν ά έχωμεν Π = Ο, δηλαδή θ ά πρέπει ν ά άληθεύουν ταυτοχρόνως αί ισότητες A = Ο
καί χ - X = Ο, ή χ = X.
'A νακ εφαλαιουν τ ε ς τά ό σ α έξετέθησαν είς τήν παρούσαν
γραφον, σ ημ ειούμεν ότι:

π αρ ά

- *Η άν τι κ ει μ εν ικ ό τη ς τών λογιστικών δεδο μέ ν ων δέν όδηγεί κατ'
ά ν ά γ κη ν είς λογι σ τι κ ά εξαγ όμ ε να ά ντ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ά ή άξιόπιστα.

- Ή άντικειμενικότης τών λογιστικών έξαγομένων έξαρτάται άπό
τήν άντικειμενικότητα τού λογιστικού συστήματος, ή
όποία
αυξάνει όσον αύστηρότεραι είναι αί προδιαγραφαί τής λογι
στικής διαδικασίας.
- ' Α ν τ ι κ ε ιμ εν ι κό τη ς καί ά ξ ι ο π ι σ τ ί α τών λ ογ ι στικών
εξαγομένων
δ έ ν είναι εννοιαι ταυτόσημοι. *0 βαθμός ά ξιοπιστίας
αύξάνει άφ' ένός
μέν μέ τήν αύξησιν του βαθμού ά ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό 
τ ητος , άφ' έτέρου δέ μέ τήν μείωσιν τής διαφοράς τού μέσου
τών ε ξ αγ ομένων τών διαφόρων μετρήσεων ά π ό τού ίδανικού
έξαγομ έν ο υ X.

Τό γενικόν συ μ πέρασμα είναι ότι, έφ' όσον δέν υπάρχει
αι
τιώδης σχέσις μεταξύ τής άντικειμενικότητος τών δεδομένων,
ό
πως τήν έννοει ή πράξις, καί τής άξιοπιστίας τών έξαγομένων, ή
Λογιστική Α π ο φ ά σ ε ω ν όφείλει ν ά ρίψη τό βάρος της είς τήν άξιοπιστίαν τών έξαγομένων, άποδεσμευομένη ά π ό τά σ τ ε ν ά
πλαίσια
τής ά ρχής τής άντικειμενικότητος, όπως την έννοεί ή καθιε ρ ωμ έ 
νη λογιστική πρακτική. *Η άρχή αύ τη έχει π ρωτεύουσαν
σημασίαν
είς τήν Λογιστικήν 'Ελέγχου, τ ά έξαγόμενα τής οποίας
όμως ένδέχεται -καί συνήθως συμβαίνει τούτο- ν ά υστερούν άπό άπόψεως
άξιοπιστίας.
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*
* *
ι
'Η παραδοχή τής σχετικότητος τών έννοιών του άποτελέσματος,
τής άξίας καί τοΟκόστουςώς στοιχείων προετοιμασίας τών οίκονομικών άποφάσεων μάς ώδήγησεν είς τήν διαπίστωσιν δτι
ούδέν
σύστημα λογιστικής προσανατολισμένου μονοπλεύρως είς τήν
μέτρησιν τών μεγεθών τούτων έπί τή βάσει ένός a priori τεθέντος
όρισμου των, είναι ικανοποιητικόν άπό άπόψεως Λογιστικής Α π ο 
φάσεων ·
*Η διαπίστωσις αύτη μας φέρει είς τήν μελέτην νέων λογιστι
κών τεχνικών, διά τών όποιων θά καθίσταται δυνατόν νά άποκτήση
τό λογιστικόν σύστημα τής οίκονομικής μονάδος τόν
έπιθυμητόν
πολύπλευρον χαρακτήρα του. Τούτο θά είναι τό άντικείμενον τού
έπομένου κεφαλαίου.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν 4s
η λογισ τικ ή
δια μήτρων

Τό παρόν κεφάλαιον πραγματεύεται περί τής συγχρόνου τεχνι
κής τής λογ ιστικής διά μητρών (άγγλ. Matrix Accounting,
γαλλ.
Comptabilité matricielle) καθ'όσον άφορςί είς τήν θεωρητικήν θεμελίωσίν της καί είς τάς δυνατότητας, αίτινες διανοίγονται έκ
τής έφαρμογής της.
*Η άναθεώρησις τών καθιερωμένων τεχνικών τής Λογιστικής υ
παγορεύεται, όπως ήδη έλέχθη, άπό τήν ανάγκην τής πολυπλεύρου
χρησιμοποιήσεως τών αύτών βασικών λογιστικών δεδομένων, άναλόγως πρός τάς άπαιτήσεις του εκάστοτε μελετωμένου προβλήματος.
‘Η συνήθης διγραφική λογιστική είς τό σημείον αύτό υστερεί.Παρ'
όλον ότι είναι έκ φύσεως Ικανή νά άποταμιεύη έν
πλουσιώτατον
πληροφοριακόν ύλικόν, ή άξία τού όποιου αύξάνει διά τής χρησιμοποιήσεως ένός έπιστημονικώς κατηρτισμένου λογιστικού σχεδί
ου, τό μειονέκτημά της είναι ότι, έντός τής όλης λογιστικής δια
δικασίας, τό πληροφοριακόν αύτό ύλικόν μόνον καθ' ένα τρόπον δύναται νά χρησιμοποιηθή: τόν τρόπον, ό όποιος
όδηγεί είς τήν
σύνταξιν ίσολογισμου καί άποτελεσμάτων χρήσεως συμφώνως πρός
έν έκ τών προτέρων υίοθετηθέν ύπόδειγμα. Καί τούτο διότι έκα
στη νέα πληροφορία προερχομένη έκ τής όμαδοποιήσεως λογιστι
κών δεδομένων διαφόρου προελεύσεως (π.χ. σύνταξις λογαριασμού
έκμεταλλεύσεως διά μεταφοράς τών ύπολοίπων τών πρός τούτο παρεμβαινόντών λογαριασμών άγορών, πωλήσεων, έξόδων κ. λ. π.), κα
ταστρέφει ή τουλάχιστον έξασθενίζει τήν πρωτογενή πληροφορίαν,
διά τής έξισώσεως τών άρχικών λογαριασμών, ώστε νέα χρήσις τής
ίδίας πληροφορίας δι'άλλον σκοπόν μόνον κατόπιν ειδικών άναλύσεων τών λογαριασμών δύναται νά πραγματοποιηθή. Τά προβλήματα
τά σχετίζομενα μέ τό κόστος διαθέσεως καί τάς άναλύσεις τούτου
είναι ίδιαιτέρως άποκαλυπτικά τής άδυναμίας ταύτης τής
συνή
θους λογιστικής τεχνικής, άδυναμίας είς τήν οποίαν, κατά μέγα
μέρος, όφείλεται ή καθυστέρησις άναπτύξεως τού κοστολογικού τού
του κλάδου.
Έ ν δεύτερον μειονέκτημα τών συνήθων λογιστικών τεχνικών έγ
κειται είς τήν έντός του αύτου λογαριασμού συσσώρευσιν υλικού
διαφόρου οίκονομικής σημασίας. Μία είσπραξις έκ πωλήσεως είναι,
π.χ., έντελώς διάφορος άπό μίαν είσπραξιν προερχομένην έκ μα
κροχρονίου δανεισμού. 'Εν τούτοις άμφότεραι εύρίσκονται κατα-
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χωρημέναι εις τήν χρέωσιν του λογαριασμού "Ταμειον", ώστε τέ
λι κώς τό άθροισμα τής χρεώσεως ταύτης μόνον μίαν πολύ πενιχρόν
πληροφορίαν παρέχει. Διά νά έχωμεν έπαύξησιν τής πληροφοριακής
χρησιμότητος θά· πρέπη νά άναλύσωμεν τάς έγγραφός τής χρεώσεως
διά προσθέτου έργασίας.
Τό μειονέκτημα τούτο έπεχειρήθη νά άμβλυνθή διά τής
διασπάσεως ώρισμένων βασικών λογαριασμών είς πλείονας άλλους,
έ
καστος τών οποίων νά συγκεντρώνη μόνον μίαν όμοειδή κατηγορίαν
κονδυλίων. Ούτω π.χ. δ λογαριασμός "Εμπορεύματα"
δύναται νά
άντικατασταθή άπό έν σύνολον λογαριασμών, όπως "'Αρχικόν Α π ό 
θεμα", "Άγοραί", "Πωλήσεις", "Έπιστροφαί Αγορών",
"'Εκπτώ
σεις έπί Αγορών", κ.λ.π.
'Αλλ'ή τοιαύτη διάσπασις, έντός του πλαισίου τής Ιδιγραφίκής
τεχνικής, δέν δύναται νά έπεκταθή είς όλους τούς λογαριασμούς,
διότι ό πολλαπλασιασμός του πλήθους τών λογαριασμών θά καθίστα
τό λογιστικόν δργανον δύσχρηστον καί δυσκίνητον. Συνεπώς μό
νον είς μίαν μερικήν άντιμετώπισιν του προβλήματος όδηγεί.
'Εξ όσων έλέχθησαν άνωτέρω,καθίσταται σαφές ότι μία άναθεώρησις τών λογιστικών τεχνικών πρέπει κυρίως νά άποβλέπη είς δύο
άντικειμενικούς σκοπούς:
- τήν διαφύλαξιν τών πρωτογενών λογιστικών δεδομένων, : ώστε
ταυτα νά άποτελουν τήν βάσιν διαφόρων συνθέσεων.
- τήν ταξινόμησίν των είς τούς λογαριασμούς κατά τρόπον
μή
άπαιτουντα συμπληρωματικός άναλύσεις διά τήν χρησιμοποίησίν των.
Είς τό σημειον αύτό θεωρούμεν σκόπιμον νά τονίσωμεν ότι αί
νέαι λογιστικαί τεχνικαί, διά τών όποιων έπιδιώκονται οι άνω
τέρω στόχοι, καθίστανται πρακτικώς έφαρμόσιμοι 1 μόνον είς τά
πλαίσια τών δυνατοτήτων τών ήλεκτρονικών διερευνητών. 4Ως
έκ
τούτου εύρύτατον στάδιον μελετών διανοίγεται έν σχέσει μέ τήν
σύνταξιν τών προγραμμάτων όδηγιών αί όποίαι θά δοθούν είς τήν
μηχανήν. Είς τόν πρακτικόν αυτόν τομέα δέν θά ύπεισέλθομεν διά
τής παρούσης έργασίας, ή όποία θά περιορισθή είς τήν θεωρητι
κήν άνάπτυξιν τών άρχών τών νέων λογιστικών τεχνικών.
Είς τήν πρώτην παράγραφον θά έπιχειρήσωμεν μίαν περιγραφήν
τής τεχνικής τής λογιστικής διά μητρών, έπί έντελώς στοιχειώ
δους έπιπέδου. Αύτό θά μάς έπιτρέψη νά διαπιστώσωμεν τάς θεω
ρητικός έπιπτώσεις, τάς οποίας ή τεχνική αύτη συνεπάγεται διά
τήν Λογιστικήν, κυριωτέρα τών όποιων είναι ή άνάγκη μιας
έπί
οίκονομικής βάσεως ερμηνεία τής.λογιστικής δυαδικότητος. Ή σύνθεσις θεωρίας λογαριασμών, καταλλήλου νά τεθή ώς βάσις τής λο
γιστικής διά μητρών, θά έπιχειρηθή είς τήν δευτέραν
παράγρα
φον. *Η τρίτη παράγραφος άσχολείται μέ τήν θεωρητικήν θεμελίωσιν τής τεχνικής τής λογιστικής διά μητρών, πράγμα τό
όποιον
οδηγεί είς τήν έξέτασιν τών υπολοίπων θεωρητικών έπι πτώσεων τής
τεχνικής ταύτης, όπως τήν εισαγωγήν τής έννοιας του
διατετα
γμένου λογαριασμού ώς κυττάρου τής λογιστικής ταξινομήσεως. Ή
τετάρτη παράγραφος πραγματεύεται περί τών δυνατοτήτων τής λο
γιστικής διά μητρών είς διαφόρους περιοχάς τής Λογιστικής'Απο
φάσεων: τόν σχεδιασμόν τής οίκονομικής δραστηριότητος, τήν κοστολόγησιν, τάς δυνατότητας καταρτίσεως ένός πολλαπλού κοστο-

(ι )
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λογικού υποδείγματος. Τέλος, παρατίθεται μία παράγραφος
άποκλειστικώς κατατοπιστικού χαρακτήρος,
δι' ής έπιχειρείται ή
στοιχειώδης ένημέρωσις ώς πρός ώρισμένα προβλήματα, τά
δποϊα
θέτει είς τήν Λογιστικήν ή χρησιμοποίησις τών ήλεκτρονικών διε
ρευνητών, ο ρόλος τών οποίων, είς τάς άΕιολόγους λογιστικάς έψαρμογάς, άποκτά καθημερινώς αύξουσαν σημασίαν.
*0 μή έΕοικειωμένος μέ τάς μαθηματικάς έννοίας τοΟ Λογισμοϋ
Μητρών άναγνώστης θά εύρη, έν τέλει τής παρούσης έργασίας,σύν
τομον μαθηματικόν παράρτημα, τό όποιον έλπίζομεν ότι είναι έπαρκές διά τήν κατανόησιν τοϋ παρόντος κεφαλαίου.
4.1.Η

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΜΗΤΡΩΝ

Προτού έπιχειρήσωμεν τήν έπί θεωρητικοϋ έπιπέδου άνάπτυΕιν τών ζητημάτων, τά όποια έγείρονται έκ τής έφαρμογής τής λο
γιστικής διά μητρών, κρίνομεν σκόπιμον νά δώσωμεν μίαν πρακτι
κήν περιγραφήν τής τεχνικής της.
'Ας φαντασθώμεν ένα τετραγωνικόν πίνακα,
γραμμογραφημένον
κατά γραμμάς καί στήλας. *Ως έπικεφαλίδες τών στηλών τίθενται
κατά σειράν, έ£ άριστερών πρός τά δεζιά, οι τίτλοι τών λογαρι
ασμών τούς όποίους προβλέπει τό λογιστικόν σχέδιον. *Ως όνομασίαι τών γραμμών τίθενται οί αύτοί τίτλοι, μέ τήν αύτήν σειράν,
έκ τών άνω πρός τά κάτω. Ό κατά τόν τρόπον τούτον καταρτιζό
μενος πίναξ διπλής είσόδου καλείται μήτρα καί έμφανίζεται · ώς
ή γραμμογράφησις τοϋ παρατιθεμένου πίνακος Δ.1, όπου, διά λό
γους άπλότητος, περιοριζόμεθα είς πέντε μόνον λογαριασμούς. Έ ά ν ,
κατ'άναλογίαν πρός τούς πίνακας LE0NTIEF θεωρήσωμεν δτι αί στήλαι έκφράζουν χρεώσεις καί αί γραμμαί πιστώσεις, ό έν λόγψ πίναξ δύναται νά θεωρηθή ώς άναπληρών τό Γενικόν Καθολικόν
τής
οίκονομικής μονάδος. Πάν ποσόν έγγραφόμενον είς εν φατνίον τής
μήτρας θεωρείται ώς έγγραφόμενον είς τήν χρέωαιν τοϋ λογαρια
σμού τής άντιστοίχου στήλης καί τήν πίστωσιν τοϋ
λογαριασμού
τής άντιστοίχου γραμμής. Οϋτω αί 1.000 δρχ. αί έγγραψεΐσαι είς
τό πρώτον φατνίον τής τελευταίας γραμμής έκφράζουν
κατάθεσιν
άρχικοϋ κεφαλαίου, ήτοι τήν συνήθη διγραφικήν έγγραψήν:
Τ α μ ε ι ο ν ......................... Δρχ. 1.000.1.000
Κεφάλαιον ...................... Δρχ.

Πίναξ Δ.1
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Διά τής καταχωρήσεως είς μήτραν, ή λογ ιστική δυαδικότης δια
τηρείται δι'έφ'Απαξ καταχωρήσεως του ποσού.
Έ ά ν etc έν φάτνίον, είς τό όποιον πρόκειται νά καταχωρηθή
μία πράΕις, εύρίσκεται ήδη ποσόν προερχόμενον έκ προηγουμένης
έγγραφής, τό ποσόν τής νέας πράΕεως προστίθεται είς τόβ ήδη ύπάρχον. Έ ά ν π.χ. ό άνωτέρω έπιχείρησις ήγόρασε τοΐς μετρητοίς
έμπορεύματα âEicxc 300 δρχ., τό ποσόν αύτό θά καταχωρηθή είς τό
δεύτερον ψατνίον τής πρώτης γραμμής (χρέωσις Εμπορευμάτων ,πίστωσις Ταμείου) . Έ ν συνεχείς;., έάν πραγματοποιηθώ μία δευτέρα
αγορά μετρητοις έμπορευμάτων, έστω δρχ. 400, τό ήδη Αναγεγραμμένον είς τό φατνίον τοΟτο ποσόν τών 300 δρχ. θά Αντικατασταθή
ύπό τοϋ Αθροίσματος 300 + 400 = 700.
Τά Αλλα Αναγεγραμμένα είς τήν μήτραν ποσά έκφράζουν τάς κά
τωθι συνήθεις διγραφίκάς έγγραφάς:
1)
2)
3)
4)
5)

Χρ. Ταμειον / Πίστ. Έμπορεύματα
Χρ.Έμπορεύματα / Πίστ. 'Υποχρεώσεις .......................
Χρ. ’Απαιτήσεις / Πίστ. Έμπορεύματα ........................
Χρ. Ταμειον / Πίστ. *Απαιτήσεις ............................
Χρ.'Υποχρεώσεις / Πίστ. Ταμείον .............................

Δρχ.
Δρχ.
Δοχ.
Δρχ.
Δρχ.

200.800.500.U00.300.-

Δέν είναι δύσκολον νά διαπιστωθώ δτι ή άνωτέρω μήτρα δύναται νά οδηγήσω είς τήν διατύπωσιν τοΟ κάτωθι συνήθους ισοζυγί
ου, του οποίου αί δύο πρώται στήλαι προκύπτουν Αντιστοίχως άπό
τά Αθροίσματα τών ποσών έκάστης στήλης καί γραμμής τής μήτρας:
Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Ν
ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Χρεώσεως
Πιστώσεως
Χρεωστικά
Πιστωτικά
1. Ταμειον
1.600
1.000
600
2.Έμπορεύματα
1.500
700
800
3.'Απαιτήσεις
500
400
100
4.*Υποχρεώσεις
300
800
500
5. Κεφάλαιον
1.000
1.000
3.900

3.900

1.500

1.500

4.2. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΣ
Είς μελέτημά του, δ καθηγητής τοϋ Τεχνολογικού Ινστιτού
του τής Μασσαχουσέτης BILLY Ε. GOETZ, διετύπωνε τήν παρατήρησιν δτι τό συνήθως διδασκόμενου "Χρέωσις είναι ή αριστερά πλευ
ρά τοϋ λογαριασμού καί πίστωσις ή δεξιά" , δέν είναι ούτε χρή
σιμον, ούτε ακριβές (2). Καί άφηνε νά εννοηθώ δτι είς τούς
δρους τούτους θά έπρεπε νά δοθη εν Ακριβές οικονομικόν περιεχόμενον, τό όποιον θά άπεμάκρυνε άπό τόν καταστιχογραφίκόν ορι
σμόν, δστις, είς τήν σύγχρονον ή τήν μέλλουσαν λογιστικήν, είς
τήν δποίαν οι λογαριασμοί τηρούνται έπί μαγνητοταινιών ή
αί
έγγραφαί Αποθηκεύονται μέ τυχαίαν σειράν είς τά κύτταρα μνήμης
τών ήλεκτρονικών διερευνητών δέν έχει νόημα.
*Η παρατήρησις είναι ορθή. Καί, κατά καιρούς, προσπάθειαι
νά άποδοθώ είς τούς δρους "Χρέωσις" καί "Πίστωσις" ούσιαστικόν

(2)
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οικονομικόν περιεχόμενον, πέραν μιάς κατά συνθήκην καταστιχογραφίκής έρμηνείας τούτων, δέν έχουν λείφει. Άλλ ά τά άποτελέσματα τών προσπαθειών τούτων υπήρξαν πενιχρά.
Άπό δ οσ ι ς οικονομικού περιεχομένου είς τούς όρους "Χρέωσις"
καί "Πίστωσις" κατ'ουσίαν σημαίνει άνάλυσιν τοϋ δυαδικοϋ φαι
νομένου τής Λογιστικής, έρμήνευσιν τής είς κάθε έγγραφήν έμφανιζομένης ίσότητος μεταξύ ποσών άγομένων άφ'ένός μέν είς
τήν
χρέωσιν, άφ'έτέρου δέ είς τήν πίστωσιν τών κινουμένων λογαρια
σμών. Μόνον διά μιάς καταλλήλου διερευνήσεως τής ίσότητος ταύ
της είναι, κατά τήν γνώμην μας, δυνατόν νά φθάσωμεν είς
μίαν
οίκονομικώς Ικανοποιητικήν ερμηνείαν τών όρων αύτών.
Είς τόν όρον "λογιστική δυαδικότης" δέν έχει άποδοθή
υπό
πάντων τών συγγραφέων τό αυτό περιεχόμενον. *0 GARNIER, είς τό
έργον τ ο ό 'Ί,ά méthode comptable", άπαριθιιεί πέντε τρόπους καθ'
ούς έχει κατά καιρούς ερμηνευθή ό όρος (3).
Ιον. Διαίρεσις τών λογαριασμών είς δύο μέρη, χρέωσιν καί
στωσιν.

πί-

2ον. Καταχώρησις δύο έγγραψών δι'έκάστην πράξιν, μιάς χρεώσεως
καί μιάς πιστώσεως, έξ ου ή ίσόΐης χρεώσεων καί πιστώσεων.
3ον.*Ύπαρξις δύο κυρίων βιβλίων, ημερολογίου καί καθολικοϋ,περιεχόντων τάς αύτάς πράξεις κατά διάφορον ταξινόμησιν,χρο
νολογικήν τό πρώτον, συστηματικήν τό δεύτερον.
4ον.ΜΥπαρξις δύο είδών λογαριασμών: τών προσωπικών άφ'ένός, ά*πεικονιξόντων φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καί τών
λογαρια
σμών άξιών, άντιπροσωπευόντων άγαθά, τούς όποιους όμως δυνάμεθα νά προσωποποιήσωμεν πλασματικώς πρός έρμήνευσιν τοϋ
λογιστικού μηχανισμού.
δον.Άντίθεσις μεταξύ λογαριασμών ίσολογισμοϋ άφ'ένός καί άποτελεσμάτων άφ'έτέρου.
Είναι φανερόν ότι αί τρεις πρώται δυαδικότητες,
έντελώς
καταστιχογραχρικής άντιλήψεως, δέν άντέχουν είς σοβαράν^ κριτι
κήν. Διά τήν πρώτηντούτων παρατηρούμεν ότι άκόμη καί έάν περιορίσωμεν τήν λογιστικήν είς τήν παρακολούθησιν του Ταμείου καί
μόνον, θά έχωμεν ένα λογαριασμόν διηρημένον πάλιν είς δύο μέ
ρη. Είναι τοϋτο άρκετόν διά νά θεωρήσωμεν ύφίσταμένην μίαν "λο
γιστικήν δυαδικότητα"; Καί έάν ύποθέσωμεν ότι άντ ί του λογαρι
ασμού "Ταμειον" τηροϋμεν διακεκριμένως ένα λογάριασμόν'Έίσπράξεων" καί ένα "Πληρωμών", έκαστος τών όποιων, είς τήν υποτυπώ
δη ταύτην λογιστικήν, δύναται κάλλιστα νά λειτουργήση μέ
έν
μέρος, ή ελλειψις τής ύπ'αυτήν τήν έννοιαν "δυαδικότητος" κατά
τί καθιστά πτωχοτέραν τήν λογιστικήν μας;
Διά τήν υπό στοίχειον 2 δυαδικότητα, παρατηροϋμεν ότι ή ίσότης μεταξύ χρεώσεως καί πιστώσεως είναι άπόρροια τής
λογι
στικής δυαδικότητος, τρόπος έκφράσεώς της, καί δέν συνιστ$ ταύ
την. ‘Η λογιστική δυαδικότης ύφίσταται πάντοτε, έστω καί
έάν
είς τά πλαίσια ώρισμένων λογιστικών μεθόδων (άπλογραψικών) δέν
έκφράζεται.
‘Η τρίτη δυαδικότης, όπως παρατηρεί ό MEYER^* , είναι

δυα-

(3)
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,

δικότης όργανωτική καί ούχί άρχής. Πράγματι άρκεί νά ένθυμηθώμεν δτι είς τιλείστας λογιστικάς έφαρμογάς έν Άγγλίςι δέν τη
ρείται ήμερολόγιον, ώς μή έπιβαλλόμενον ύπό τοΟ νόμου,χωρίς διά
τοΟτο ή λογιστική τεχνική ή έδραζομένη κατά βάσιν έπί του καθολικοϋ νά χάνη τίποτε άπό τάς βασικάς ίδιότητας καί τά χαρα
κτηριστικά/ τά όποια συναντώνται είς οίανδήποτε διγραφικήν êφαρμογήν.
%Ως πρός τάς υπό στοιχεία 4 καί 5 δυαδικότητας, παρατηροϋμεν δτι, τόσον αυται δσον καί οίαδήποτε άλλη διαίρεσις του συ
νόλου τών λογαριασμών είς δύο διακεκριμένα καί συμπληρωματικά
μεταξύ των ύποσύνολα, έχουν σημασίαν μόνον διά τήν έν σχέσειπρός
μίαν συγκεκριμένην θεωρίαν λογαριασμών έρμηνείαν του λογιστι
κού μηχανισμού, καί δέν άποτελουν καθ'έαυτάς "λογιστικάς δυαδικότητας". Είδικώτερον ή ύπό στοιχείον 4 διάκρισις όδηγεί είς
τάς διαφόρους παραλλαγάς τής θεωρίας προσωποποιήσεως τών λογα
ριασμών, ένώ ή ύπό στοιχείον 5 άποτελεί τήν βάσιν τής δυναμικής θε
ωρίας τής διπλής σειράς λογαριασμών, θεωρίας όφειλομένης είς τόν
WABB (s) .Βεβαίως πάντοτε είς τήν βάσιν τής έρμηνείας τής λογιστικής
δυαδικότητος εύρίσκεται μία θεωρία λογαρισμών,άλλά δέν είναι άναγκαίον νά πρόκειται περί θεωρίας διπλής σειράς λογαριασμών.
Έ ξ δσων έλέχθησαν μέχρι τουδε, προκύπτει δτι ώς λογιστι
κήν δυαδικότητα θά πρέπει νά θεωρήσωμεν τήν αίτίαν ή όποία προκαλεΐ τήν είς τήν συνήθη διγραφικήν μέθοδον έκδηλουμένην Ισότη
τα μεταξύ χρεώσεως καί πιστώσεως. Ά λ λ ά ποία είναι ή φύσις τής
δυαδικότητος ταύτης καί πώς δυνάμεθα νά άποκτήσωμεν
τήν έποπτείαν της στηριζόμενοι είς ένα οίκονομικόν συλλογισμόν καί άπομακρυνόμενοι άπό τήν νομικήν άντίληψιν τών πραγμάτων ή όποία
έχει πρυτανεύσει είς τήν λογιστικήν θεωρίαν;
Κατά τά τελευταία έτη δύο διδασκαλίαι διατυποϋνταιεν προκειμένψ. %Η πρώτη έξ αύτών έπιχειρεί νά έρμηνεύση τήν λογιστι
κήν δυαδικότητα βάσει τής έννοιας τής κινήσεως τών άξιων.
*Η
δευτέρα εισάγει τάς έννοιας τής εισροής (input) καί εκροής (out
put) . Είς ταύτας θά προσθέσωμεν καί μίαν τρίτην νεωτάτην προ
σπάθειαν ερμηνείας, όφειλομένην είς τόν καθ. UIRI, ή όποία δέν
εχει σχολιασθή άκόμη εύρύτερον, έξ δσων γνωρΙξομεν. Θεωρουμεν
σκόπιμον νά έξετάσωμεν τάς διδασκαλίας ταύτας, τά θετικά στοι
χεία τών όποιων θά άποτελέσουν τήν βάσιν τής ίδικής μας
προ
σπάθειας έρμηνείας τής λογιστικής δυαδικότητος.
Κατά τήν άπλουστέραν διατύπωσιν τής πρώτης τών διδασκαλι
ών τούτων, εκάστη οίκονομική πράξις τήν όποίαν καλείται νά άπεικονίση διά τών έγγραφών της ή λογιστική, άποτελεί κατ*ουσί
αν κίνησιν άξίας. Συνεπώς θά συναντήσωμεν είς αύτήν τά χαρα
κτηριστικά κάθε κινήσεως: μίαν άφετηρίαν (προέλευσιν), έν τέρ
μα (προορισμόν) καί μίαν τροχιάν συνδέουσαν τήν προέλευσιν μέ
τόν προορισμόν τής κινήσεως. %Η συνήθης λογιστική σκέψις
διά
τής όποιας άναλύεται ή πράξις, κατ'ούσίαν άποτελεί προσπάθειαν
νά έντοπισθή ή προέλευσις καί ό προορισμός τής κινήσεως.%Η προέλευσις έκφράξεται λογιστικώς διά πιστώσεως του λογαριασμού δστις άποτελεί τήν άψετηρίαν τής κινήσεως, ό προορισμός διάχρε
ώσεως του λογαριασμού ό όποιος είναι τό τέρμα της. *Η
τροχιά
ύποδηλοϋται διά τής ημερολογιακής έγγραφής τής συνδεούσης άμφοτέρους τούς λογαριασμούς. βΗ μεταξύ χρεώσεως καί
πιστώσεως
ίσότης-διασφαλίζεται έκ τού γεγονότος δτι πρόκειται περί
τής
(5)

ΤΣΙΜΑΡΑ, Μ., " Ά ρ χ α ί Γενικής Λογιστικής", ο. 67ΐ*
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αύτής άξίας, ήτις διεκινήθη έκ τοϋ ένός λογαριασμού είς τόν άλ
λον. Είς τήν σχετικώς νεωτέραν βιβλιογραφίαν θά συναντήσωμεν
τήν ερμηνείαν ταύτην ύποστηριζομένην κυρίως ύπό τοϋ κ. MARCEL
ΜΟΜΜΕΝ, είς τόν όποιον όψείλεται κατά τό πλειστον καί ή
έπεξεργασία τοϋ ύπό τής Διεθνοϋς *Επιτροπής Έπαγγελματιών Λογι
στών προταθέντος πρό δεκαετίας Διεθνοϋς Λογιστικοϋ Σχεδίου*
‘Η είσαγωγή τών έννοιών τής εισροής καί τής έκροής είναι άμερικανικής προελεύσεως. Προτείνεται παρά διαφόρων συγγραφέων
χωρίς δμως καί νά δίδεται ύπ'αύτών μία θεωρητική έρμηνεία. 'Α
πλώς οί προτείνοντες συγγοαφείς, έκκινοϋντες άπό τήν έξωτερικήν όμοιότητα τής λογιστικής διά μητρών πρός τούς μακροοικονο
μικούς πίνακας εισροών-έκροών τοϋ WASSILY LEONTIEF, θεωροϋν ώς
είσροάς τάς χρεώσεις καί ώς έκροάς τάς πιστώσεις, χωρίς νά^ έ
πιχε ιροϋν ένα προσδιορισμόν τών έννοιών τούτων είς τά πλαίσια
τής μικροοικονομικής λογιστικής*7) .
Είναι φανεοόν δτι ή θεωρία τής κινήσεως άξιων, ύφ'ήν μορ
φήν συνωψίσαμεν ταύτην άνωτέρω, δυέν είνάι δυνατόν νά
όδηγήση
είς μίαν παραδεκτήν έρμηνείαν τής λογιστικής δυαδικότητος. Μία
συγκεκριμένη άξία δέν είναι αυθύπαρκτος έννοια, άλλά σχετίζε
ται μέ τά οίκονομικά άγαθά είς τά όποια προσάπτεται.
Συνεπώς
κίνησις άξίας δέν είναι δυνατόν νά νοηθή παρά μόνον έν συνδυασμφ μέ κίνησιν οίκονομικών άγαθών. Πώς θά χαρακτηρισθή ώς κίνησις άξίας μία αύτόματος ύποτίμησις ένός οίκονομικοϋ άγαθοϋ,
τήν όποίαν ή Λογιστική, κατά τούς καθιερωμένους κανόνας
της,
όφείλει νά καταγράψω, ή μία αύτόματος ύπερτίμησις, τήν όποίαν
ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις ή συμψώνως πρός ώρισμένας διδασκα
λίας, πάλιν ή Λογιστική όφείλει νά καταγράφη; Καί διατί είς τήν
πρώτην περίπτωσιν (ύποτίμησις) ό άποτελεσματικός
λογαριασμός
πρέπει νά θεωρηθή ώς προορισμός καί τό μεταβάλλον άξίαν άγαθόν
ώς προέλευσις, ένώ είς τήν δευτέραν άντιστρόψως; Είναι φανερόν
δτι ή παραδοχή τής διδασκαλίας τής κινήσεως τών άξιων θά ώδήγη
είς τήν παραδοχήν ώρισμένων κατά συνθήκην κανόνων μέ
άνύπαρκτον οικονομικόν περιεχόμενόν, ώστε έν τέλει θά έψθάναμεν είς
μίαν λεκτικώς βελτιωμένην έκδοχήν τής διδασκαλίας τής προσωπο
πο ιήσεως τών λογαριασμών: άπλώς δ "δίδων" γίνεται "προέλευσις”
καί ό "λαμβάνων" γίνεται "προορισμός". Άλλ'οί όροι
προέλευσις καί προορισμός δέν άποκτοϋν βαθύτερον οίκονομικόν περιεχόμενον.
*0ς πρός τάς έννοιας τής εισροής καί έκροής, ή απλή κατ'άναλογίαν μεταφύτευσίς των άπό τούς πίνακας LEONTIEF, δέν λύειτό
πρόβλημα. Διότι οΐ πίνακες ουτοι έκψράζουν μίαν ροήν οίκονομι
κών άγαθών άπό τοϋ ένός τομέως μιάς έθνικής ή περιψεριακής οίκονομίας είς τόν άλλον: συνδέονται μέ διακινήσεις οίκονομικών
άγαθών έν κυριολεξία* είς τά πλαίσια μιάς μακροοικονομικής θεωρήσεως ενδιαφέρει νά μελετηθή ή ροή τών οίκονομικών άγαθών ή
όποία καί καθορίζει τήν διάρθρωσιν τής δλης έθνικής ή περιψεριακής οικονομίας. Διά νά χρησιμοποιηθούν αί έννοιαι τής εισ
ροής καί έκροής είς τά πλαίσια τής μικροοικονομικής λογιστικής
(6 )

ΜΟΜΜΕΝ, K.H.E.R., "Le plan comptable international", σ.13χαί104, Τομ.
II. Τήν διδασκαλίαν ταύτην συνοψίζει 6 κ. ΜΟΜΜΕΝ καί είς τήν εργασίαν
του "Pour une réforme de la comptabilité publique", Bruxelles, 1965,
σσ. 58-59.

(7 )

Βλέπε ι.χ. GOETZ, B.E., "Debit, Credit and Input-Output Tables",
Accounting Review, No 3/1967.
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πρέπει νά άποδοθή είς αύτάς νέον περιεχόμενον. Έ φ ' δσ ο ν τοΰτο
δέν έπιτυγχάνεται, αί άντιρρήσεις τών λογιστών ·νά θεωρήσουν τάς
χρεώσεις ώς είσροάς καί τάς πιστώσεις ώς έκροάς, είναι δεδικαιολογημέναι.
Περισσότερον θά μάς άπασχολήσουν έν συνεχεέςι αί άπόφειςτευ
καθ. κ. IJIRI, δχι μόνον λόγψ τής πρωτοτυπίας ώρισμένων σημεί
ων των, άλλά καί διότι άποτελουν τήν πλέον πρόσφατον
προσπά
θειαν έρμηνείας τοϋ λογιστικού μηχανισμού, προσπάθειαν μή
έχουσαν σχολιασθή έπαρκώς^8'.
Διά τήν πληρεστέραν κατανόησιν τών θέσεων του συγγραφέως,
θεωροΟμεν σκόπιμον νά ύπενθυμίσωμεν δτι είς τήν Λογιστικήν,πλήν
τής ίσότητος:
ΧΡΕΩΣΙΣ = ΠΙΣΤΩΣΙΣ
συναντώμεν έπίσης καί τήν έκ του ισολογισμού άπορρέουσαν Ισό
τητα:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ = ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
*Η λογιστική θεωρία διαφοροτρόπως άντιμετώπισε τήν
σχέσιν
τών δύο τούτων ίσοτήτων. "Αλλοτε δέν δέχεται δτι υπάρχει ουσι
ώδης έννοιολογική διαφορά μεταξύ των, θεωρούσα τήν δευτέραν ι
σότητα ώς άποτελοΟσαν μερικήν περίπτωσιν τής πρώτης, τήν οποί
αν καί μόνην άναγνωρίζει ώς βασικήν. "Αλλοτε έθεώρησε τάς δύο
ταύτας ίσότητας ώς άναφερομένας τής μέν πρώτης είς τούς περι
ουσιακούς μετασχηματισμούς (δυναμική λογιστική), τής δέ δευτέρας είς τήν στατικήν έκφρασιν τής περιουσιακής καταστάσεως. Ή
πρώτη άντίληψις τών πραγμάτων ώδήγησεν είς τήν διατύπωσιν τής
άπόψεως δτι δ ίσολογισμός άποτελεί ένα λογαριασμόν μή διαφέροντα κατ'ούσίαν άπό οίονδήποτε άλλον παρά μόνον κατά τήν
έκτασιν: πρόκειται περί ένός γενικωτάτου λογαριασμού (compte glo
bal)
Κατά τήν δευτέραν άντίληψιν, ή μέν πρώτη ίσότης χρη
σιμεύει διά τήν έκφρασιν τών περιουσιακών μετασχηματισμών,ή δέ
δευτέρα εύρίσκεται είς τήν βάσιν τών στατικών λογιστικών κατα
στάσεων. *Η ερμηνεία αύτη τονίζει, όρθότατα νομίζομεν, τήν δι
άφορον λειτουργικήν σκοπιμότητα μεταξύ λογαριασμών καί ίσολογισμου, καθώς καί τόν διάφορον χαρακτήρα τούτων, καθ'δσον δ λο
γαριασμός άπεικονίζει έν στοιχείον έν χρονική έξελίξει, ένώ δ
Ισολογισμός τό σύνολον τών στοιχείων έν στάσει. Ούτω, δ λογα
ριασμός έμφανίζεται ώς περιωρισμένος κατ'έκτασιν άλλ'άπεριόριστος έν χρόνφ, ένώ δ ισολογισμός άντιθέτως είναι περιωρισμένος
έν χρόνφ, άλλ'απεριόριστος κατ'έκτασιν.
‘Ο IJIRI έθεσε, διά τής προαναφερθείσης έργασίας του, τό θέ
μα έπί διαφόρου βάσεως. Ούτω, κατ'αύτόν, υφίσταται ουσιώδης δια
φορά μεταξύ δύο κατηγοριών έγγραφών, τάς δποίας καλει
έγγραφάς αίτιότητος άφ'ένός καί έγγραψάς ταξινομήσεως άφ'έτέφου. Αί
τελευταιαι είναι αί έγγραφαί αί άντιστοιχουσαι είς
δριζοντίους περιουσιακούς μετασχηματισμούς, δηλαδή είς πράξεις θιγού-

(e ) *0 IJIRI διετυπωσε τάς περί λογιστικής δυαδικότητος απόψεις του είς τό
Ε' κεφάλαιον του έργου του "The Foundations of Accounting
Measure
ment", Prentice Hall, 1967. Εις τά τεϋχος ’Ιανουάριου 1968 τοϋ έγκρι
του περιοδικού The Accounting Review έδημοσιευθη έκτενής βιβλιοκρισία
τοϋ ώς άνω έργου ύπό τοϋ καθηγητοϋ THOMAS DYCMAN τοϋ Cornell Univer
sity, ή οποία όμως ουδόλως άσχολεϋται με' το Ε' κεφάλαιον.
(9)

ΜΟΜΜΕΝ, Μ., ένθ’άνωτ., το'μ.ΙΙ, σ.238 κ.έ.
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σας Ισοτιόσως άμφότερα τά σκέλη του ίσολογισμου. At έγγραφαί αίτιότητος άντιθέτως άντιστοιχουν είς τούς καθέτους
περιουσια
κούς μετασχηματισμούς τοΟ ένεργητικοϋ, ήτοι τούς θίγοντας δι*
ίσοπόσου αύξήσεως καί μειώσεως δύο στοιχεία άνήκοντα άμφότερα
είς τό 'Ενεργητικόν. Παρ'δλον δτι διγραφικώς έκφράζονται κατά
τόν αύτόν τρόπον, τό νόημα τών δύο κατηγοριών έγγραφων
είναι
κατά βάσιν διάφορον. Είς τάς έγγραφάς ταξινομήσεως, ή
ίσότης
μεταξύ χρεώσεως-πιστώσεως όφείλεται είς τό δτι ή αυτή άξία πε
ρί γράφεται άπό δύο άπόψεων καί ταξινομείται ώς πρός δύο κριτή
ρια. Είς τάς έγγραφάς αίτιότητος ή ίσότης μεταξύ χρεώσεως καί
πιστώσεως έρμηνεύεται ώς σχέσις αΐτίου-άποτελέσματος.
*0 ίσολογισμός συνιστά μίαν διπλήν ταξινόμησιν τής συνολι
κής άξίας τής περιουσίας τής οίκονομικής μονάδος κατά δύο διά
φορα κριτήρια: τά φυσικά χαρακτηριστικά τών είς τήν
διάθεσίν
της οίκονομικών άγαθών -ένίοτε έν συνδυασμψ μέ ώρισμένα οικο
νομικά ή νομικά γνωρίσματα τά όποία έπιτρέπουν τήν υπαγωγήν τών
άγαθών είς δμοειδείς κατηγορίας- άφ'ένός, καί τά έπί τής συνο
λικής ταύτης άξίας άσκούμενα δικαιώματα άφ'έτέρου. Πας οριζόν
τιος περιουσιακός μετασχηματισμός επηρεάζει τήν συνολικήν άξί
αν τής περιουσίας* ή έπίδρασις δέον νά διακριβοϋται κατ'άμφό
τερα τά κριτήρια τής ταξινομήσεως. Άντιθέτως, οι κάθετοι με
τασχηματισμοί άφήνουν άνεπηρέαστον τήν συνολικήν άξίαν τής πε
ριουσίας’ έκαστος τούτων θίγει μόνον τήν μίαν τών άνωτέρω τα
ξινομήσεων κατά δύο διάφορα στοιχεία αύτής: πρόκειται περί δύο
διαφορετικών γεγονότων δρωμένων άπό τής αύτής άπόψεως καί θεω
ρουμένων τοΟ ένός ώς άποτελέσματος του άλλου* ή μεταξύ χρεώσε
ως καί πιστώσεως ίσότης διασφαλίζεται διά τής άποδοχής τής"άρχής τοϋ κόστους", ήτοι διά τής κατά συνθήκην άποτιμήσεως
τής
αύξήσεως μέ τήν άξίαν τής μειώσεως.
‘Ο συγγραφεύς προχωρεί έτι^ περαιτέρω, θεωρών δυνατήν τήν έπέκτασιν 'του συστήματος τών εγγραφών ταξινομήσεως διά τής υιοθετήσεως ένός ισολογισμού είς τόν όποιον ή συνολική άξία
τών
είς τήν διάθεσίν τής οίκονομικής μονάδος άγαθών θά ταξινομήται
κατά περισσότερα τών δύο κριτήρια. Ουτω καθίσταται δυνατή
ή
σύνταξις ισολογισμού μέ τρία, τέσσαρα ή περισσότερα σκέλη, ίσα
μεταξύ των, έφ'όσον πρόκειται περί διαφόρων κατανομών τής αύ
τής συνολικής άξίας. Εις τοιοϋτος ίσολογισμός δύναται νά όδηγήση είς μίαν τριγραφικήν ή τετραγραφικήν κ.λ.π. λογιστικήν τε
χνικήν, δεδομένου ότι πάσα μεταβολή τής συνολικής άξίας δύναται νά θεωρηθή επί μιάς έκάστης τών υΐοθετηθεισών ταξινομήσε
ων. *Η τοιαύτη όμως λογιστική δέν έχει θέσιν διά τάς έγγραφάς
αίτιότητος* μία πράξις ή όποία είς τήν διγραφίαν έπιφέρει κά
θετον μεταβολήν ένεργητικοϋ, είς μίαν τριγραφικήν ή τετραγρα
φικήν λογιστικήν πρέπει νά άναλυθή είς δύο πράξεις, θεωρουμένης χωριστά τής αύξήσεως καί χωριστά τής μειώσεως τής συνολι
κής άξίας του ενεργητικού καί έξεταζομένης τής έπιδράσεως μιάς
έκάστης μεταβολής έπί μιάς έκάστης ταξινομήσεως. Κατ'άναλογίαν
καί είς τήν διγραφίαν, μία κάθετος μεταβολή 'Ενεργητικού -π.χ.
μία άγορά τοις μετρητοις- άπεικονιζομένη κατά τά άνωτέρω
δι'
εγγραφής αίτιότητος, δύναται νά άναλυθή είς δύο έγγραφάς ταξινομήσεως, θεωρούμενης χωριστά τής αύξήσεως τών έμπορευμάτων ώς
συνεπαγομένης αύξησιν του Κεφαλαίου καί χωριστά τής
μειώσεως
τών μετρητών ώς συνεπαγομένης μείωσιν τοΟ Κεφαλαίου.
%Η δυνατότης έπεκτάσεως τής διγραφίας πρός μίαν τριγραφίαν,
τετραγραφίαν κ.λ.π. μέσφ τών έγγραφών ταξινομήσεως καί άντιθέ
τως ή άδυναμία μιάς τοιαύτης έπεκτάσεως μέσφ τών έγγραφών αί-
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τιότητος, οδηγεί τόν IJIRI είς τό συμπέρασμα δτι τό χαρακτηρι
στικόν τής διγραφίας, ή ειδοποιός διαφορά της
άπό κάθε άλλο
λογιστικόν σύστημα, έγκειται είς τάς έγγραφάς αίτιότητος' άλ
λωστε καί αι έγγραφαί ταξινομήσεως δύνανται
νά άναχθοϋν είς
έγγραφάς αίτιότητος έφ'δσον τό Παθητικόν θεωρηθή ώς αρνητικόν
'Ενεργητικόν, όπότε ή διπλή ταξινόμησις τοΟ Ισολογισμού
μετα
βάλλεται εΙς άπλήν.
*Η θεώρησις αύτη τού IJIRI, παρά τήν όξύτητα τής παρατηρήσεως είς ώρισμένα σημεία της, περιέχει πλείστα άλλα σημεία άσθενή, ώστε τελικώς νά μή δύναται, κατά τήν γνώμην μας, νάγίνη
δεκτή.
Πρώτον άσθενές σημειον είναι δτι δέν γίνεται λόγος διά τάς
καθέτους μεταβολάς αιτινες δυνατόν νά έπέλθουν είς τό παθητι
κόν. ‘0 συγγραφεύς άφηνει νά νοηθή δτι θεωρεί τάς υποχρεώσεις
πρός τρίτους ώς άρνητικόν ένεργητικόν’ κατ'αύτόν αί άπαιτήσεις
άντιπροσωπεύουν μέλλοντα οικονομικά άγαθά, τά όποια θά είσρεύσουν είς τήν έπιχείρησιν, ένώ αί υποχρεώσεις οίκονομικά άγαθά
τά όποια θά έξαχθοϋν άπό τήν έπιχείρησιν είς τό μέλλον,συνεπώς
πρόκειται περί άρνητικου ένεργητικοϋ. Ά λ λ ' ή τοιαύτη θεώρησις
έρχεται είς άντίφασιν μέ τήν διπλήν ταξινόμησιν τής αύτής συ
νολικής άξίας, χάρις είς τήν όποίαν καθίσταται δυνατός ό δια
χωρισμός είς έγγραφάς ταξινομήσεως καί αίτιότητος, ό όποιος άποτελει τήν βάσιν τών συλλογισμών τοϋ συγγραφέως. 'Εν όφει τής
διπλής ταξινομήσεως θά πρέπει νά θεωρήσωμεν λοιπόν κεχωρισμένως τό ένεργητικόν άπό τό παθητικόν. Έ ά ν , κατόπιν αύτοϋ, κατ'
άναλογίαν πρός δ,τι συμβαίνει μέ τό ένεργητικόν, θεωρήσωμεν καί
τάς καθέτους μεταβολάς τοϋ παθητικού ώς έγγραφάς
αίτιότητος,
εύρισκόμεθα ένώπιον άδυναμίας νά μετατρέφωμεν ταύτας είς
έγ
γραφάς ταξινομήσεως, καθ'δσον είναι άδύνατον νά άναλυθοϋν είς
οριζοντίους περιουσιακούς μετασχηματισμούς μέ τήν μεσολάβησιν
τοϋ Κεφαλαίου, δπως υποδεικνύεται διά τούς καθέτους μετασχημα
τισμούς τοϋ Ενεργητικού. Βεβαίως, δύναται πάντοτε νά έπινοηθή
εν λογιστικόν τέχνασμα: π.χ. ή άντικατάστασις μιας προσωπικής
ύποχρεώσεως διά γραμματίου πληρωτέου δύναται νά καταχωρηθή ώς
έξόφλησις τής ύποχρεώσεως μετρητοίς καί σύναφις νέου
δανείου
διά γραμματίου, όπότε εκάστη τών πράξεων τούτων όδηγεί είς εγ
γραφήν ταξινομήσεως, άλλά μία τοιαύτη λογιστική διαδικασία νο
θεύει τόν άληθή χαρακτήρα τών πράξεων καί* κατ'ούσίαν όδηγεί είς
καταχώρησιν πράξεων πλασματικών.
'Η έπέκτασις τής διγραφίας πρός μίαν τριγραφίαν, τετραγραφίαν κ.λ.π. άποτελεί επίσης άλλο άσθενές σημειον τής
άπόφεως
τοϋ κ. IJIRI. 'Η τοιαύτη έπέκτασις, καθ'ήμας, είναι κατ'ούσίαν
αδύνατος, δπως άποδεικνύε\αι έκ τής μελέτης αύτοϋ τούτου
τοϋ
παραδείγματος τοϋ προτεινομένου ύπό τοϋ συγγραφέως. Διότι ση
μασίαν δέν έχει ή έπινόησις μιας τρίτης ή τετάρτης κ.λ.π. κα
τανομής (ταξινομήσεως) τής συνολικής άξίας τής περιουσίας: ση
μασίαν έχει ή έννοιολογική ανεξαρτησία έκάστης προσθέτου ταξινομήσεως άπό δλας τάς προηγουμένας. Ή ίσότης τοϋ ίσολογ ισμοϋ
έχει ακριβώς αύτό τό χαρακτηριστικόν: δτι ή άνάλυσις τής συνο
λικής άξίας τής περιουσίας είς τά έπί μέρους κονδύλια τοϋ Ε 
νεργητικού άφ'ένός καί τοϋ Παθητικού άφ'ετέρου είναι άνεξάρτητος ή μία άπό τήν άλλην. Τά δικαιώματα έπί τοϋ Ενεργητικού άσκοϋνται άνεξαρτήτως τοϋ οίουδήποτε τρόπου έπενδύσεως, ό όποι
ος έκφράζεται διά τοϋ Ενεργητικού* προκειμένου περί δικαιωμά
των τρίτων, ταϋτα ύφίστανται ακόμη καί δταν τά ένεργητικά στοι
χεία δέν έπαρκοΰν διά τήν κάλυφίν των. Άντιθέτως, ή τετραπλή

91
ταξινόμησις τήν όποιαν παραθέτει, έν είδε ι παραδείγματος/ 6
IJIRI, δέν έμφανίξει τό χαρακτηριστικόν τής Ανεξαρτησίας.
%Η
τρίτη καί τετάρτη ταξινόμησις τάς δποίας προτείνει δέν άποτελοϋν νέας ταξινομήσεις τής συνολικής άξίας τής περιουσίας,άλλ*
άναταξινομήσεις
τ ώ ν
έ π ί
μ έ ρ ο υ ς
σ τ ο ι χ ε ί 
α) ν
τοϋ Ένεργητικοϋ κατά τοποθεσίαν καί ήλικίαν.Συνεπώς συν
δέονται άναποσπάστως μέ τήν βασικήν ταξινόμησιν τοϋ Ένεργητικοϋ καί δύνανται νά συγχωνευθοϋν μετ'αυτής, ύπερκείμεναι ή ύποκείμεναι ταύτης.
Πρός άποσαφήνισιν παραθέτομεν τόν υπό τοϋ συγγραφέως
τεινόμενον Ισολογισμόν (ίο):
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Ταμεΐον....
'Απαιτήσεις.
'Αποθέματα..
Κτίρια....
'Εξοπλισμός.

.
.
.
.
.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΗΛΙΚΙΑ

20
10
40
30

Κεντρικά
Γράψεια.... 30
Εργοστάσια. 40
'Αποθήκη.... 30

Κάτω
τών
6 μηνών ..40
Κάτω τοϋ
έτους . . 1 0
Κάτω τών
2 έτών . .10
"Ανω τών
2 έτών..40

100

100

TÔÔ

Βραχυπρόθ..
Μεσοπρόθ. 3|.
Μακροπρόθ..
Κεφάλαιον..

10
20
20
40
10

100

προ-

Έ ά ν ύποθέσωμεν δτι τά στοιχεία τοϋ Ένεργητικοϋ κατανέμονται κατά χώρον ώς έξής:
Γραφείον
Ταμειον
'Απαιτήσεις
'Αποθέματα
Κτ ίρια
'Εξοπλισμοί

Ε ρ γ ο σ τά σι α

'Αποθήκη

Σύνολον

1
1

32
7

1
20
7
2

10
20
20
40
10

30

40

30

100

8
20

1

-

καί καθ'ηλικίαν ώς κάτωθι:
0-6 μήνες
Ταμείον
'Απαιτήσεις
'Αποθέματα
Κτίρια
'Εξοπλισμοί

10
20
10
—

40

10
“

1-2έτη
—
10

Πλέον
2 έτών
—
40
—

10

10

40

6 μήνες-1 έτος

δυνάμεθα νά συντάξωμεν τόν ισολογισμόν τοϋ πίνακος Δ.2.
είς έπομένην σελίδα).

Σύνολο·
10
20
20
40
10
100
(Βλέπε

‘Η τετραπλή ταξινόμησις άνήχθη καί πάλιν είς διπλήν, διότι
έστερειτο τοϋ χαρακτηριστικοϋ τής Ανεξαρτησίας τών
προσθέτων
ταξινομήσεων. Αύται, δπως ήδη έλέχθη, συνιστοϋν, είς τό
προκείμενον παράδειγμα, άναταξινομήσεις τών στοιχείων τοϋ Ε ν ε ρ 
γητικού, συνεπώς δύνανται νά ύπερτίθενται ή νά υποτίθενται τής
ταξινομήσεως τοϋ Ένεργητικοϋ. Οϋτω, έπέκτασις τής λογιστικής

(ίο) 'Ενθ’άνωτ., σ.105.
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δυαόικότητος πρός μίαν τριαδικότητα κ.λ.π. δέν έχει, κατ'ουσί
αν , έπινοηθή μέχρι τοϋδε.
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Στοιχεία κάτω των 6 μηνών

Ταμειον ............
Κεντρ. Γράψεια
'Εργ οστάσ ια
'Αποθήκη

40

ίο

8
1

Βραχυπρόθεσμον .......
Μεσοπρόθεσμον . .., , .
Μακροπρόθεσμον ......
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν ...........

20
10
40
30

1

'Απαιτήσεις ........... 20
Κεντρ. Γράψεια 20
’Αποθέματα ............ 10
'Αποθήκη
10
Στοιχεία 6 μηνών-1 έτους
'Α π ο θ έ μ α τ α ............ 10
'Α π ο θ ή κ η ..... 10

10

Στοιχεία κάτω τών 2 έτών

10

'Εξοπλισμοί ...........
Κεντρ. Γράψεια 1
Εργοστάσια
7
'Αποθήκη
2

10

Στοιχεία άνω τών 2 έτών
Κτίρια ...............
Κεντρ. Γράψεια 1
Εργοστάσια
32
'Αποθήκη
7

40

40

100

100

ΠΙΝΑ3 Δ.2.
'Αλλά καί είς τό ότι ή λογιστική δυαδικότης συνιστςί σχέσιν
αίτιότητος μεταξύ τών έπερχομένων μεταβολών τών
περιουσιακών
στοιχείων έχομεν σοβαράς αντιρρήσεις. Διότι ή σχέσις αίτιότη
τος σημαίνει ότι δυνάμεθα νά διακρίνωμεν σαψώς τό αίτιον
άπό
τό αποτέλεσμα* τοϋτο όμως δέν συμβαίνει είς τήν πρσκειμένην περίπτωσιν: δέν δυνάμεθα, π.χ.,. νά ίσχυρισθώμεν ότι είς μίαν πώλησιν τοΐς μετρητοίς ή μείωσις τοϋ Αποθέματος είναι τό αίτιον
τό όποιον προεκάλεσε τήν αύξησιν τών μετρητών* λογικώς καί
ή
αντίστροφος ερμηνεία εύσταθεί άπολύτως. %Η μεταξύ αύξήσεως καί
μειώσεως σχέσις δέν δύναται νά χαρακτηρισθή ώς σχέσις αίτιότη
τος: είς τήν πραγματικότητα δέν πρόκειται περί δύο
διακεκρι
μένων ψαινομένων, άλλά περί διπλής έκδηλώσεως άπορρεούσης
εξ
ένός άλλου γεγονότος: τής οίκονομικής συναλλαγής. Ούτω,έάν θελήσωμεν νά άναζητήσωμεν μίαν σχέσιν αίτιότητος, αυτη θά είναι
μεταξύ οίκονομικής συναλλαγής άψ'ένός, θεωρουμένης ώς αίτιον,
καί αυξομειώσεων τών περιουσιακών στοιχείων άψ'έτέρου, θεωρου
μένων ώς άποτελέσματος.
Έ κ τής όλης θεωρήσεως τοϋ IJIRI θά κρατήσωμεν μόνον τήν άποσαψήνισιν τών έννοιών τής άπαιτήσεως καί τής ύποχρεώσεως ώς
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μελλούσης αύξήσεως καί μειώσεως άντιστοίχως τών παραγωγ ικών πη
γών τής οίκονομικής μονάδος* ή άποψις αύτη δέν είναι άπολύτως
πρωτότυπος(11 ) , άλ λ ’είς τό όλον πλαίσιον τής εργασίας τοΟ συγγραφέως όιατυπούται μέ ιδιαιτέραν ένάργειαν·
'Ανεφέρθημεν είς τάς άνω διδασκαλίας όχι διά νά λάβωμεν τήν
εύκαιρίαν τής έπικρίσεώς των, άλλά διότι νομίζομεν δτι μία 3αθυτέρα θεώρησις τής πρώτης, έν συνδυασμφ μέ τά θετικά στοιχεία
τής τρίτης δύναται νά όδηγήση είς μίαν πληρεστέραν διατύπωσιν
τής δευτέρας. Τούτο όμως δέν δύναται νά έπιτευχθή παρά
μόνον
μέσψ τής έννοιας τής οίκονομικής πράξεως, ή όποία προκαλει τήν
κίνησιν τών οικονομικών άγαθών, συνεπώς καί τών άξιών των.
*0
MATTESSICH(12 ) θεωρεί τάς οίκονομικάς πράξεις, τά όποίας καλει
συναλλαγάς (transactions) , ώς σύνολον έμπειρικών φαινομένων προκυπτόντων άπό τάς ένεργείας τών οίκονομικών υποκειμένων τάςσχετιζομένας μέ τήν παραγωγήν, κατοχήν, μεταφοράν, δανεισμόν καί
κατανάλωσιν οίκονομικών αντικειμένων. Ουτω αί οικονομικοί πρά
ξεις δύνανται νά λάβουν χώραν κατά τρόπον ώλοκληρωμένον είς τό
έσωτερικόν μιάς οίκονομικής μονάδος ή νά όλοκληροϋνται ώς σχέ
σις συνδέουσα δύο οίκονομικάς μονάδας, οπότε πρόκειται
περί
συναλλαγών ύπό τήν συνήθη έννοιαν του όρου.
At πράξεις αίτινες όλοκληροϋνται είς τό έσωτερικόν τής οί
κονομικής μονάδος δέν είναι δύσκολον νά συνδεθουν μέ τήν διδα
σκαλίαν τής "κινήσεως τών άξιών". Πράγματι, είς τήν περίπτωσιν
αύτήν, έχομεν μίαν "κίνησιν" οίκονομικών άντικειμένων, ή όποία
δέν είναι άπαραιτήτως υλική μεταφορά των έν χώρφ, άλλά δύναται
νά είναι, κατ'έπέκτασιν, μετάπτωσις άπό μιας καταστάσεως
είς
άλλην. Ουτω, π.χ., ή παράδοσις πρώτης ύλης πρός βιομηχανοποίησιν συνίσταται είς μίαν υλικήν μεταφοράν, είς μίαν έν κυριο
λεξία κίνησιν τήν όποιαν άπεικονίζει ή λογιστική τής οίκονομι
κής μονάδος διά πιστώσεως τού λογαριασμού πρώτων υλών
(προέλευσις) καί χρεώσεως του λογαριασμού βιομηχανοποιήσεως
(προο
ρισμός) . Κατ'άναλογ ίαν χαρακτηρίζεται ώς "κίνησις" ή διαπίστωoiQ τής έπελθούσης φθοράς τοϋ παγίου έξοπλισμου, διά τής όποι
ας έν τμήμα τών λογαριασμών άξιών μεταβάλλεται είς έξοδον, ή,
κατά τόν χαρακτηρισμόν τοϋ καθ. κ. ΤΣΙΜΑΡΑ, είς εύπαθή άξίαν.
Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή κίνησις συνίσταται είς
διέλευσιν
άτχό μιάς καταστάσεως είς άλλην. *Η λογιστική θά πιστώση τόν λο
γαριασμόν παγίων στοιχείων (προέλευσις)
κ α ί
θά
χ ρ ε ώ σ η
τόν λογαριασμόν τοϋ άντιστοίχου
έξόδου (προορισμός).
“Ωστε είς τάς περιπτώσεις έσωτερικών οίκονομικών πράξεων, ή λο
γιστική έγγραφή άποτελεϊ τήν άκριβή καί πιστήν άπεικόνισιν τής
πραγματικότητος καί ή σύνδεσίς της μέ τά ύπό τής θεωρίας
τής
κινήσεως άξιών διδασκόμενα είναι άμεσος: ή έγγραφή έν σχέσει μέ
τήν οίκονομικήν πράξιν είναι ό,τι τό είδωλον έντός
κατόπτρου
πρός τό πραγματικόν άντικείμενον.
“Οταν όμως περάσωμεν είς τάς έξωτερικάς συναλλαγάς, ή σχέ
σις αύτη πραγματικής ή κατ'άναλογ ίαν κινήσεως άφ'ένός καί λο
γιστικής έγγραφής άφ'έτέρου παύει νά ύψίσταται: ή λογιστική τής
οίκονομικής μονάδος δεν άπεικονίζει πιστώς τήν κίνησιν τών οί
κονομικών άγαθών, συνεπώς καί τήν κίνησιν τών άξιών των.

(κ )

Βλέπε, ι.χ. *αέ FOURASTIE, J., "La comptabilité", σ. 69

(12) "Accounting and Analytical Methods",e σ. 38. ’Επίσης oo.UU9-U52.
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Καί έν πρώτους τιαρατηροΟμεν δτι μία πλήρης συναλλαγή μετα
ξύ δύο οίκονομικών μονάδων συνεπάγεται δύο διακεκριμένος κινή
σεις οικονομικών άγαθών, άντιθέτου φοράς (13) .
Διά νά λάβωμεν εν συγκεκριμένον παράδειγμα, είς περίπτωσιν
πωλήσεως 80 μονάδων ένός έμπορεύματος X ύπό τής οικονομικής μονάδος A εις τήν οικονομικήν μονάδα Β άντί 16.000 δρχ., έχομεν
τήν άκόλουθον σχηματικήν κίνησιν άγαθών:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΝΑΣ Α

80

μονάδες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΟΝΑΣ Β

16.000 Δραχμαί
iUC up 11LU.

--Σχήμα Δ.1

Τό σχήμα τούτο δίδει αφορμήν είς τήν διατύπωσιν τών κάτωθι,
προφανών άλλωστε, ισοτήτων:
Πώλησις Οίκον. μον. A = 'Αγορά Οίκον. μον. Β
Πληρωμή Οίκον. μον. Β = Είσπραξις Οίκον. μον. A

(1)
(2)

Τά πρώτα μέλη έκφράζουν τάς προελεύσεις, τά δεύτερα
τούς
προορισμούς τών διακινηθέντων άγαθών. Καί διά προσθέσεως κατά
μέλη προκύπτει μία νέα ίσότης, έκφράζουσα πλήρως τήν συναλλα
γήν:
(Πώλησις Οίκ. μον. Α) + (Πληρωμή Οίκ. μον. Β) =
(3)
= ('Αγορά Οίκ. μον. Β) + (Είσπραξις Οίκ.μον.Α)
ήτοι :
Προελεύσεις = Προορισμοί.
Άλλ'έπειδή έκάστη οίκονομική μονάς θά καταγράψη είς τήν λο
γιστικήν της τά στοιχεία τά δποία ένδιαφέρουν αύτήν καί μόνον,
άγόμεθα είς τήν άκόλουθον διατύπωσιν τής ίσότητος (3):
(Πώλησις Ο.Μ.Α) ± (Είσπραξις Ο.Μ. Α) =
= ('Αγορά Ο.Μ. Β) ± (Πληρ. Ο.Μ. Β)
(4)
Τό πρώτον μέλος άναφέρεται ήδη είς τάς μεταβολάς αίτινες έπήλθον είς τήν περιουσιακήν δομήν τής οίκονομικής μονάδος Α,
τό
δεύτερον είς τάς άντιστοίχους μεταβολάς τής οίκονομικής μονά
δος Β. 4Η οίκονομική μονάς Α θά έκφράση λογιστικώς τήν σχέσιν
ή δποία ύφίσταται μεταξύ τής πωλήσεως 80 μονάδων άγαθου X καί
είσπράξεως 1 6 . 0 0 0 δρχ., συσχετίζουσα τά δύο ταυτα γεγονότα τής
συναλλαγής. Ά ς παραστήσωμεν τήν συσχέτισιν ταύτην διά τής έκΦράσεως:
(Πώλησις 80 μονάδων X)
R
(Είσπραξις 16.000 Δρχ.)
(5)
όπου τό σύμβολον R έκφράζει άπλώς τήν υπαρξιν σχέσεως.
Άναλόγως θά έχωμεν, διά τήν οικονομικήν μονάδα Β, τήν σχέ
σιν:
(Πληρωμή 16.000 Δρχ.)
R
('Αγορά 80 μονάδων X).
(6)'
Τίθεται ήδη τό έρώτημα περί τής φύσεως τής σχέσεως R, ή ο
ποία δέν δύναται νά προκύψη μαθηματικώς έκ τών ισοτήτων (1) έως
(4) .

(1 3 )

Πλήυ των χαρυστυχών πράξεων, αί όποίαι αύτην την στυγμην δέν μδς άπασχολοΟν.
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Etναι φανερόν δτι ή οίκονομική μονάς A δέν θά έθεώρη συμφέρουσαν τήν συναλλαγήν παρά μόνον είς τήν περίπτωσιν κατά τήν
δποίαν τό λαμβανόμενον χρήμα είχε δι'αύτήν μεγαλυτέραν η
τό
πολύ ίσην υποκειμενικήν χρησιμότητα άπό τό παραδιδόμενον εμπό
ρευμα: συνεπώς άναγκαια συνθήκη διά νά πραγματοποιηθώ, άπό ά
πόψεως οίκονομικής μονάδος Α, ή συναλλαγή, είναι:
(‘Υποκειμεν.χρησιμότης 80 μ ο ν . Χ Χ (*Υποκειμεν.χρησιμ. 16000 Δρχ.)
Άντιστοίχως δέ, διά τήν οικονομικήν μονάδα Β, θά εχωμεν:
(*Υποκειμεν.χρησιμότης 16000 Δρχ.) < (*Υποκειμ.χρησ. 80 μον.Χ)
Ά ρ α ή σχέσις R είναι εις τήν πραγματικότητα μία σχέσις τά
ξεως μεταξύ τών υποκειμενικών χρησιμοτήτων είσαγομένων καί έ
ξαγομένων οίκονομικών άγαθών. ‘Ως τοιαύτη έχει όλας τάς μαθη
ματικός ιδιότητας μιάς σχέσεως τάξεως: είναι δηλαδή άντανακλαστική, άντισυμμετρική, μεταβατική. *Υπό γενικήν μορφήν,
ίσχύουσαν δι'οίανδήποτε συναλλαγήν καί οίκονομικήν μονάδα, καί έφ'
δσον καλέσωμεν τά έξερχόμενα έκ τής οίκονομικής μονάδος άγαθά
έκροάς, καί τά εισερχόμενα είσροάς ί ι*· ' 9 έχομεν:
(*Υποκειμεν.χρησιμότης έκροής) ^

(Ύποκειμ. χρησιμ. είσροής)

Αύξανομένης τής ύποκειμενικής χρησιμότητος έκροής ή έλαττουμένης τής ύποκειμενικής χρησιμότητος είσροής ή διαφορά με
ταξύ τών υποκειμενικών χρησιμοτήτων μειοΟται,τής σχέσεως τεινούσης πρός τήν Ισότητα, ή οποία καί άποτελεί τό δριον
πέραν
τοϋ δποίου ή άνισότης άντιστρέφεται, συνεπώς καθίσταται άσύμφορος ή πραγματοποίησις τής συναλλαγής. "Ωστε ή ίσότης μεταξύ
είσροής-έκροής άποτελει είς τήν πραγματικότητα έν δριον τιθέμενον άπό υποκειμενικά ή ψυχολογικά κριτήρια.
Έ ά ν ύπήρχεν ή δυνατότης μετρήσεως τής ύποκειμενικής χρησι
μότητος διά χρήσεως μιάς καταλλήλου μονάδος διά τής δποίας τό
σον αί είσροαί δσον καί αί έκροαί θά μετετρέποντο είς
σύνολα
μονάδων ύποκειμενικής χρησιμότητος, πολλά άπό τά μεγάλα
προ
βλήματα τής οικονομικής έπιστήμης καί αί μεγάλαι θεωρητικαί άμφισβητήσεις τής Λογιστικής θά είχον επιλυθή <15). Ά λ λ ' ε ί ς
τό
σημερινόν έπίπεδον γνώσεων τοιαύτη δυνατότης δέν διαφαίνεται.
‘Ως έκ τούτου ή διατυπωθεισα σχέσις τάξεως δέν δύναται νά
έχη
πρακτικήν σημασίαν. "Εν πρώτον βήμα, διά νά φθάσωμεν είς μίαν
λύσιν πρακτικώς έφαρμόσιμον, είναι νά μετατρέψωμεν τήν σχέσιν
τάξεως είς σχέσιν ίσοδυναμίας, ή κυριολεκτικώτερον, ίσότητος ,
θεωρουντες μόνον τό δριον αύτής τής σχέσεως. Ούτω ή γενική μορ
φή γίνεται:
(‘Υποκειμενική χρησιμότης έκροής) = ("Υποκειμεν.χρησιμ.είσροής)
*Η άληθής σημασία τής ίσότητος ταύτης δέν θά πρέπει νά μάς
διαφεύγη: δέν έκφράξει μίαν βεβαίαν σχέσιν, άλλά μάλλον
μίαν

(ιι*)

τ ό πλήρες π ερ ιεχ όμ εν όν τών δρων ε ί ς τή ν μ ικ ροοικ ον ομ ικ ή ν
λογιστικ ή ν
απ οσα φ η ν ίζεται
ε ί ς πλέον προκεχωρημένον
στά διον τής
παρούσης
άναλύσεως.

(15 )

Ο υτω,

π .χ .,

ά π ό άπόψ εως Λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς

Α ποφάσεων,

τό

πρόβλημα το υ

κέρ

δ ο υ ς θά ά νή γετο ε ί ς ε υ ρ ε σ ιν τή ς δια φ ορ ά ς μ ετα ζύ υ π οκ ειμ ενικ ώ ν
χ ρη σι
μ ο τ ή τ ω ν ε ι σ ρ ο ή ς κ α ί έ κ ρ ο ή ς ε ί ς τ ή ν α ύ τ ή ν σ υ ν α λ λ α γ ή ν . *Η α δ υ ν α μ ί α π ρ α γμ ατοπ οιή σεω ς του του ό δ η γ εί ε ί ς μ ία ν έννοια ν κέρδους δ ιά
συ γκ ρίσεω ς
τών δεδομ ένω ν δια φ όρω ν συναλλαγών.
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άβεβαιότητα. Δέν σημαίνει δηλαδή δτι δντως ή έκροή έχε,ι τήν αυ
τήν υποκειμενικήν χρησιμότητα μέ τήν είσροήν, άλλ'δτι, έφ'δσον
έπραγματοποιήθη ή συναλλαγή, ή υποκειμενική χρησιμότης τής έκροής θά πρέπει νά είναι
τό
π ο λ ύ
ι σ η
μέ τήν υπο
κειμενικήν χρησιμότητα τής εισροής, ή, κατ'άντίστροφον διατύπωσιν, δτι ή υποκειμενική χρησιμότης τής εισροής θά πρέπει νά
είναι
τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν
ίση μέ τήν ύποκειμενικήν χρη
σιμότητα τής έκροής.
Ποιαι είναι al συνέπειαι έκ τής τοιαύτης άπλοποιήσεως; Ά π ό
μαθηματικής άπόψεως μία σχέσις ισοδυναμίας δέν είναι άντισυμμετρική άλλά συμμετρική, έχουσα ταυτοχρόνως τάς ιδιότητας τής
άνακλαστικότητος καί μεταδατικότητος. ΤοΟτο διευκολύνει
τούς
άριθμητικούς υπολογισμούς κατά τήν λογιστικήν έπεξεργασίαν τών
δεδομένων.
Ά π ό οίκονομικής άπόψεως άγνοειται τό άποτέλεσμα τό προκΟπτον έκ τής διαφοράς είς τάς υποκειμενικός χρησιμότητας -τό ό
ποιον καί θά ήτο κεφαλαιώδους σημασίας διά τήν άξιολόγησιν τών
οίκονομικών άποφάσεων- μεταξύ εισροών καί έκροών. Έ φ ' δ σ ο ν λοι
πόν τό άποτέλεσμα τούτο άγνοειται, είναι δυνατόν ή είσροή καί
ή έκροή νά άποτιμηθουν μέ μίαν μονάδα έχουσαν περισσότερον άν
τ ικε ιμεν ικόν καί αύθύπαρκτον χαρακτήρα. Καί είς τά πλαίσια τής
έγχρημάτου συναλλακτικής οίκονομίας ή νομισματική μονάς είναι
ή μάλλον ένδεδειγμένη. Τούτο είς πολλάς περιπτώσεις διευκολύ
νει τήν λογιστικήν διαδικασίαν, διότι είς πλείστας συναλλαγάς
τό έν τών διακινουμένων άγαθών είναι τό χρήμα '16' .
Συνεπώς, είς τό παράδειγμά μας, διά τήν οίκονομικήν μονά
δα Α, ή σχέσις
(Πώλησις 80 μονάδων X) R (Είσπραξις 16.000 δρχ.)
μεταοράζεται:
(Έκροή: Προϊόν X, μονάδες 80 πρός 200 δρχ. )= (Είσροή:16.000δρχ.)
Ούτω άπό δύο προφανείς σχέσεις,τάς(1) καί (2), έκφραζούσας
τήν φυσικήν διακίνησιν δύο οίκονομικών άγαθών κατά τήν συναλ
λαγήν καί ϋποδε ικνυούσας διά τοϋ πρώτου μέλους των τήν
τΐροέλευσιν διά δέ τοϋ δευτέρου τόν προορισμόν έκάστης διακινήσεως,
φθάνομεν είς τήν διατύπωσιν δύο νέων σχέσεων, τών (5) καί (6)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΣ Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΣ Β
1
'Εμπορεύματα

'Ειιποοεύυατα

Μον. 80
200
Α
16.000 δρχ.

Μ ο ν . 80
200
ι
16.000 δρχ.
Y
Μετρητά

1
ΠΜετρητά

< ------

16.000 δρχ.

16.000 δρχ.
Σχήμα Δ.2

(

16)

‘ Α λ λ’ οπου δέν υ π άρχει δ ια κ ίν η σ ις χρήματος δη μ ιου ρ γ οϋ ν τα ι δλα τά ά π ο τ ι μ π τ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α , τ ώ ν ο π ο ί ω ν ηδη έ π ε σ η μ ά ν θ η σ α ν τ ά α σ θ ε ν ή σ η μ ε ί α .
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είς τάς όποίας ή προέλευσις τής (1) συσχετίζεται μέ τόν προο
ρισμόν της (2) καί ή προέλευσις τής (2) μέ τόν προορισμόν τής
(1)· Διά τής διελεύσεως δέ άπό τήν. έννοιαν τής
Υποκειμενικής
χρησιμότητος άποκαλύπτεται ή άληθής φύσις τής ίσότητος μετα
ξύ είσροής καί έκροής, ή όποία είναι κατ'ούσίαν ή ίσότης μετα
ξύ χρεώσεως καί πιστώσεως, δπως θά διευκρινίσωμεν μετ'όλίγον.
Κατόπιν τών άνωτέρω, ή σχηματική παράστασις τής συναλλαγής
τροποποιείται δπως έμφαίνηται είς τό σχήμα Δ.2.
Τά διακεκομμένα τόξα έκφράζουν τήν φυσικήν διακίνησιν τών
οίκονομικών άγαθών, είς τήν όποίαν εύχερώς διακρίνομεν
μίαν
προέλευσιν καί ένα προορισμόν. Ή λογιστική έγγραφή όμως, γενομένη έντός τοϋ πλαισίου έκάστης οίκονομικής μονάδος, άκολουθεΐ τήν πορείαν τήν όποίαν έκφράζουν τά πλήρη τόξα:
έξισώνει
τήν προέλευσιν μιάς παροχής ούχί μέ τόν προορισμόν της,άλλά μέ
τόν προορισμόν τής άντιπαροχής. 'Η τοιαύτη έξίσωσις
καθίστα
ται δυνατή χάρις είς μίαν ίσομορφίαν μεταξύ παροχής καί άντιπαροχής. Ά λ λ ' ο υ τ ω διά τής λογιστικής έγγραφής δέν έκφράζεται
μία φυσική κίνησις άξίας: είς τήν φυσικήν κίνησιν υποκαθίστα
ται μία οίονεί κίνησις, ή όποία συνδέει τά ετερώνυμα άκρα δύο
φυσικών, διακεκριμένων καί ίσομόρφων κινήσεων. Ουτω έκάστη οι
κονομική μονάς παρακάμπτει τήν λογιστικήν άπεικόνισιν του τμή
ματος αύτου τών φυσικών κινήσεων τό όποιον έμπίπτει είς
τήν
περιοχήν τής άλλης μονάδος. Άλ λ 'α ύ τη ή οίονεί κίνησις αποτε
λεί είς τήν πραγματικότητα συσχέτισιν είσροής-έκροής.
Προτού προχωρήσωμεν είς τήν άνάλυσίν μας, κρίνομεν σκόπιμον νά σταθμίσωμεν ώρισμένας άντιρρήσεις, τάς όποίας θά ήδύνατο νά έγείρη ή μέχρι στιγμής έπιχειρηματολογία μας.
Μία πρώτη άντίρρησις τήν όποίαν θά εϊχέ τις νά άντιτάξη εΐναι τό μαθηματικώς έσφαλμένον τού σχηματισμού τής ίσότητος (3)
διά προσθέσεως τών (1) καί (2), έκ τών οποίων ή πρώτη άναφέρεΆλ λ'
ται είς φυσικάς καί ή δευτέρα είς νομισματικός μονάδας.
έάν διατυπώσωμεν τάς (1) καί (2) ύπό μορφήν στηλοδιανυσμάτων ,
έκαστον τών οποίων νά περιέχη δύο στοιχεία, μέ τήν συνθήκην τό
πρώτον στοίχειον νά έκφράζη φυσικάς μονάδας του προϊόντος X καί
τό δεύτερον νομισματικάς μονάδας, αί άνωτέρω ισότητες
λαμβά
νουν, είς τό συγκεκριμένον παράδειγμά μας, τήν μορφήν:
(ία)
0
16000
80
0

" 0
16000

“ [ΐ60θ0]

(2α)

Γ
0 Ί
[_16000j

(3α)

80
(3α.1)
16000
Συνεπώς άπό μαθηματικής άπόψεως δ συλλογισμός μας εύσταθει.
Μία δευτέρα παρατήρησις θά ήτο δτι, έφ'δσον
άπομακρυνθώμεν άπό τήν ποσοτικήν έκφρασιν τής διακινήσεως τών έμπορευμάτων εις τό συγκεκριμένον παράδειγμά μας, ή άνωτέρω έρμηνεία δέν
άποδεικνύεται άκριβής. Διότι έάν τό κόστος του πωληθέντος έμπορεύματος ήτο διά τήν οίκονομικήν μονάδα A έστω 12.000 Δρχ.,
τότε ή ίσότης (1) δέν ισχύει έφ'δσον ώς πρώτον μέλος θά είχομεν πώλησιν έμπορευμάτων, τά όποϊα άπό άπόψεως οίκονομικής μο
νάδος A άξίζουν 12.000 δρχ., καί ώς δεύτερον μέλος θά ειχομεν
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αγοράν τών αύτών έμπορευμάτων, τά όποια, άπό άπόφεως οικονομι
κής μονάδος Β άξόζουν 16.000 δρχ. Τούτο, φυσικά, είς τά πλαί
σια τού παραδεδεγμένου λογιστικού υποδείγματος οικονομικού ά
ποτελέσματος, διότι, έάν άπομακρυνθώμεν τούτου, θά
μεταβληθή
διαφοροτρόπως τό πρώτον μέλος τής ίσότητος. Ά λ λ ά μία περισσό
τερον προσεκτική θεώρησις άποδεικνύει δτι ή άνωτέρω άντίρρησις
δέν είναι βάσιμος. Πράγματι, οίαδήποτε συναλλαγή άχαφέρεται είς
μίαν δεδομένην χρονικήν στιγμήν. ‘Ο προσδιορισμός του οικονο
μικού άποτελέσματος κατά τήν καθιερωμένην λογιστικήν άντίληψιν,
έξυπακούει σύγκρισιν δεδομένων άνηκόντων είς συναλλαγάς αίτινες διαφοροποιούνται έν χρόνφ. Είς τό παράδειγμά μας
δηλαδή,
ή οίκονομική μονάς Α, διά νά διαπίστωση τό άποτέλεσμά της, θά
πρέπει νά συγκρίνη τό δεδομένον, τό οποίον προέκυφεν άπό
τήν
πώλησιν τών 80 μονάδων προϊόντος X, πρός τά δεδομένα τών
παρελθουσών (ή άκόμη καί μελλουσών) συναλλαγών της, αί όποίαι διεμόρφωσαν τό κόστος τών έν λόγψ έμπορευμάτων. Καί ή σύγκρισις
αύτη, άποτελούσα έσωτερικήν ύπόθεσιν τής οίκονομικής μονάδος Α,
δέν έχει θέσιν κατά τήν λογιστικήν άπεικόνισιν. τής συναλλαγής
τής πωλήσεως. Κατά τήν στιγμήν τής πωλήσεως, είς τήν όποίαν καί
άναφέρεται ή σχετική λογιστική έγγραφή, τό πωλούμενον είδος έ
χει μίαν νέαν άξίαν, τήν όποίαν έκφραζει ή τιμολόγησίς του.Θεωρητικώς ή νέα αύτη άξία προκύπτει άπό τήν σύμπτωσιν τών βου
λήσεων τών συμβαλλομένων, καί είδομεν ότι ύποκαθιστά τάς ύποκειμενικάς άξίας παροχής καί αντιπαροχής. "Η σύγχυσις
προκύ
πτει έκ τής άδυναμίας ύπολογισμοϋ ένός άποτελέσματος έκφραζομένου είς μονάδας ύποκειμενικής χρησιμότητος. Καί ή
άδυναμία
αύτη δδηγεί τόν λογιστήν είς ένα ύπολογισμόν άποτελέσματος στηριζόμενον ούχί πλέον είς τήν σύγκρισιν τής ύποκειμενικής χρη
σιμότητος παροχής καί άντιπαροχής, άλλ*είς τήν σύγκρισιν
τών
"άντικειμενικών” χρηματικών άποτιμήσεων τού αύτού οίκονομικού
άγαθού είς δύο (ή καί περισσοτέρας) διαφόρους συναλλαγάς.Ούτω,
διά νά έπιτύχωμεν τόν ύπολογισμόν του άποτελέσματος, τό όποιον
έπραγματοποίησεν ή οίκονομική μονάς Α έκ τής άνωτέρω περιγραφείσης συναλλαγής, έχομεν άνάγκην μιάς άλλης συγκρίσεως:
τής
συγκρίσεως μεταξύ άποτιμήσεως τού πωληθέντος είς νομισματικάς
μονάδας κατά τήν στιγμήν τής ύπό τής οίκονομικής μονάδος Α ά
γοράς του, πρός τήν άποτίμησιν τούτου κατά τήν στιγμήν τής ύπό
τής οίκονομικής μονάδος Α πωλήσεώς του. 'Η λογιστική διατύπωσις τής τοιαύτης συγκρίσεως είναι, άπό αύστηρώς λογικής άπόφε
ως, λογιστικόν γεγονός διάφορον άπό τήν λογιστικήν διατύπωσιν
τής πωλήσεως, ή όποία πρέπει νά γίνεται -κατά τό πνεύμα τών ά
νωτέρω συλλογισμών- είς τήν τιμολογιακήν άξίαν πωλήσεως, άξίαν
κοινήν δι'άμφοτέρους τούς συμβαλλομένους. *Υπό τήν
έρμηνείαν
ταύτην, ό άμεσος διαχωρισμός τού άποτελέσματος, κατά τήν λογι
στικήν άπεικόνισιν τής πωλήσεως, καθ'όν τρόπον ύποδεικνύει
ή
περί τηρήσεως άμιγών λογαριασμών διδασκαλία, άποτελεϊ είς τήν
πραγματικότητα νόθον λύσιν, συγχωνεύουσαν τά δεδομένα δύο άπ#
άλλήλων διακεκριμένων λογιστικών γεγονότων.
Είς τό συγκεκριμένον παράδειγμά μας, τό όποιον άνελύσαμεν,
υπήρξε διπλή κίνησις οίκονομικών άγαθών (έμπορευμάτων καί χρή
ματος) ή όποία έπέτρεφε νά άποδοθή εύχερώς ό χαρακτηρισμός τής
είσροής είς τό είσαγόμενον καί τής έκροής είς τό
έξαγόμενον
οικονομικόν άγαθόν.
Άλλ ' α ί έννοιαι τής είσροής καί έκροής εύχερώς δύνανται νά
καλύφουν καί τήν δημιουργίαν άπαιτήσεων καί ύποχρεώσεων άντιστοίχως. Διότι μία άπαίτησις κατ'ούσίαν άντιπροσωπεύει μίανμέλλουσαν είσαγωγήν οίκονομικών άγαθών, μίαν εισροήν έν κυριολεξία.

99

τής δποίας ή τιραγματοποίησις απλώς μετετέθη έν χρόνφ.
'Ομοίως
μία ύποχρέωσις δέν έκφράζει τίποτε άλλο άπό μίαν μέλλουσαν έκ
ροήν (17). Συνεπώς αί δημιουργούμεναι κατά τάς συναλλαγάς άπαιτήσεις καί ύποχρεώσεις δέν είναι τίποτε άλλο άπό μία
ίσόμορΦοςι προαπεικόνισις έν χρόνφ μελλουσών είσροών καί έκροών
έν
κυριολεξία.
Κατ'έπέκτασιν δέ ή άπόσβεσις άπαιτήσεως δύναται νά έξομοιωθή πρός έκροήν, ή δέ άπόσβεσις.ύποχρεώσεως πρός είσροήν. Διό
τι διά τής άποσβέσεως άπαιτήσεως έκλίπουν αι προϋποθέσεις μιας
μελλούσης εισροής καί άντιστρόφως άπόσβεσις ύποχρεώσεως σημαί
νει άπαλλαγήν άπό μέλλουσαν έκροήν.
Ούτω αί άπαιτήσεις καί υποχρεώσεις συνδέουν έν χρόνφ
τάς
δύο άντιθέτους κινήσεις άξιων κατά τήν πλήρη μεταξύ δύο οίκο
νομικών μονάδων συναλλαγήν, όταν ή μία τών κινήσεων τούτων/δι'
οίονδήποτε λόγον/ άνεβλήθη. Τό σχήμα Δ.3 έκφράζει ταΰτα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΣ Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΣ Β

Ε*ςαγωγη
ι
έμπορεύματος
Δημιουργία
άπαιτήσεως

Εισαγωγή
έμπορεύματος

<Γ----- ^ ) Δημιουργία
ύποχρεώσεως

Ά πό σβεσις
άπαιτήσεως

-ί------ >

Ε Cσπραξις

Άπόσβεσις
ύποχρεώσεως
1

Χρονική
στιγμή τ

Χρονική
στιγμή τ'.

Πληρωμή

Σχήμα Δ.3
Άνακεψαλαιοϋντες τά άνωτέρω, δυνάμεθα νά είπωμεν δτι:
- πάσα είσοδος οίκονομικών άγαθών είς τήν οίκονομικήν μονά
δα (δηλαδή πάσα θέσις τών άγαθών τούτων ύπό τόν οίκονομι
κόν έλεγχον τής μονάδος ταύτης) , καθώς *αί πάσα
παραγωγή
έντός τής οίκονομικής μονάδος (δηλαδή δημιουργία χρησιμότητος), συνιστά είσροήν. '
- πάσα έξαγωγή οίκονομικών άγαθών έκ τής οίκονομικής μονάδος
ή άνάλωσις αύτών συνιστά φκροήν.
- ή δημιουργία άπαιτήσεως συνιστά είσροήν, ώς άποτελουσα τήν
προαπεικόνισιν έν χρόνφ μιάς έν κυριολεξία είσροής οίκονο
μικών άγαθών.
- ή δημιουργία ύποχρεώσεως συνιστά έκροήν, ώς άποτελούσα τήν
προαπεικόνισιν έν χρόνφ μιάς έν κυριολεξία έκροής οίκονο
μικών άγαθών.
- έξομοιοϋται μέ είσροήν ή άπόσβεσις ύποχρεώσεως, διά τής όποίας έκλίπει μία μέλλουσα έκροή οίκονομικών άγαθών.
- 'έξομοιοϋται μέ έκροήν ή άπόσβεσις άπαιτήσεως, διά τής
ό
ποιας έκλίπει ή δυνατότης μιάς μελλούσης είσροής οίκονομι
κών άγαθών.

( 17)
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Μία οικονομική πράξις, έμπίπτουσα είς τό σύνολον τών οίκο
νομικών γεγονότων, τά όποια συνιστουν τόν βίον μιάς συγκεκρι
μένης οίκονομικής μονάδος, έχει ταυτοχρόνως τό στοιχειον
τής
εισροής καί τής έκροής. Έ ν κέρδος άποτελεϊ προσαύξησιν τών οί
κονομικών άγαθών τής οίκονομικής μονάδος -συνεπώς εισροήν- άλλ'
άποτελεϊ ταυτοχρόνως καί έκροήν διότι δημιουργεί διά τήν οίκο
νομικήν μονάδα τήν ύποχρέωσιν άποδόσεώς του είς τούς φορεϊς της
ή -έάν δέν είναι έπιχείρησις- όπου προβλέπει τό
καταστατικόν
της είς περίπτωσιν διαλύσεως. Μία ζημία, συνιστώσα μείωσιν τών
μέσων δράσεως τής οίκονομικής μονάδος, άποτελεϊ έκροήν,
άλλ'
ένέχει ταυτοχρόνως καί τό στοιχειον τής εισροής, διότι έκφράζει τμήμα τοϋ κεφαλαίου, τό όποιον δέν πρόκειται νά
άποδοθή
πλέον είς τούς δικαιούχους είς περίπτωσιν διαλύσεως: άπό άπό
ψεως οίκονομικής μονάδος σημαίνει άπόσβεσιν ύποχρεώσεως.
δτι:

Δέν εϊναι δύσκολον, κατόπιν τών άνωτέρω, νά
Σύνολον Εισροών = Σύνολον 'Εκροών.

διαπιστώσωμεν

'Εάν, διά τήν λογιστικήν παρακολούθησιν, άφιερώσωμεν τό έν
σκέλος τών λογαριασμών είς τάς είσροάς καί τό έτερον είς
τάς
έκροάς, δυνάμεθα νά είπομεν δτι:
Εισροή = Χρέωσις
Ε κ ρ ο ή .= Πίστωσις
Ούτω οί δροι Χρέωσις καί Πίστωσις παύουν νά έκφράζουν
α
πλώς τό άριστερόν καί τό δεξιόν σκέλος τών λογαριασμών
άντι
στό ίχως: άποκτοϋν οικονομικόν περιεχόμενον. Καί τό σημαντικώτερον εϊναι, δτι έκαστος τούτων άποκτά τήν αύτήν οίκονομικήν
σημασίαν, άνεξαρτήτως έάν άναφέρηται είς λογαριασμόν 'Ενεργη
τικού, Παθητικού ή Καθαράς Θέσεως. Αί είσροαί (χρεώσεις)έκφρά
ζουν έν τψ συνόλψ των μίαν ροήν οίκονομικών άγαθών
-παρούσαν
ή μέλλουσαν- καταλήγουσαν είς τήν έπιχείρησιν. Αί έκροαί
(πι
στώσεις) έκφράζουν έν τφ συνόλφ των μίαν ροήν οίκονομικών άγα
θών -παρούσαν ή μέλλουσαν- προερχομένην άπό τήν
έπιχείρησιν.
Ύ π ' α ύ τ ή ν τήν έννοιαν καί μόνον δυνάμεθα νά είπωμεν δτι Χρέωσις =
=Προορισμός καί Πίστωσις=Προέλευσις. Μία οικονομική πράξις δέν
έκφράζει, όπως ή διδασκαλία τής κινήσεως άξιών άφήνει νά νοηθη, δτι μία άξια διεκινήθη άπό τόν πιστούμενον πρός τόν χρεούμενον λογαριασμόν. *Η άληθής έρμηνεία είναι δτι μία έκροή, άπεικονιζομένη διά πιστώσεως ένός λογαριασμού, συνδέεται μέ μίαν
εισροήν, άπεικονιζομένην διά χρεώσεως ένός άλλου. *0 σύνδεσμος
οφείλεται εις τό δτι εισροή καί έκροή προεκλήθησαν έκ μιάς καί
τής αύτής οίκονομικής πράξεως. 'Η λογιστική έγγραφή άπεικονίζει κίνησιν, ύπό τήν στενήν έννοιαν, μόνον δταν πρόκειται
νά
έκφράση έσωτερικήν πράξιν, δπότε προέλευσις καί προορισμός τής
μοναδικής φυσικής διακινήσεως τοποθετούνται έντός τής οίκονο
μικής μονάδος.
*Η άνωτέρω έπιχειρηθεϊσα έρμηνεία κατ'ούσίαν έντάσσεται με
ταξύ τών διαφόρων έκδοχών τής θεωρίας τής μιάς σειράς λογαριασμών^13). Δίδουσα τήν αύτήν σημασίαν είς δλας άνεξαιρέτως
τάς
χρεώσεις άφ'ένός καί είς δλας άνεξαιρέτως τάς πιστώσεις άφ'έτέρου, τονίζει τήν διάφορον έννοιαν μεταξύ χρεώσεως καί πιστώσεως, ένώ άμβλύνει τήν διαφοράν τών έννοιών Ενεργητικού
καί
Παθητικού. Άντιθέτως ή τόσον διαδεδομένη θετική
θεωρία τοϋ
DUMARCHEY, δπως καί κάθε θεωρία διπλής ή τριπλής σειράς λογα
Π ερί αυτών

βλέ*ε

ΤΣ ΙΜ Λ Ρ Α , Μ . ,

" ’ Α ρ χ α ί Γ ενυ κ ής Λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς * ',
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672.

101

ριασμών, έκκινοϋσα άπό τήν εξαρσιν τής έννοιολογικής διαφοράς
μεταξύ λογαριασμών 'Ενεργητικού καί Παθητικού
(καί Καθαράς Θέ
σεως) , παρουσιάζει τήν μεταξύ Χρεώσεως καί Πιστώσεως διαφοράν
έννοιολογιχώς συγχεχυμένην, καθώς δίδεται αντίθετος
έρμηνεία
είς τήν χρέωσιν ενός λογαριασμού 'Ενεργητικού καί ένός λογαρι
ασμού Παθητικού
.
'Η άνάπτυξις μας στηρίζεται επίσης είς τήν άντίληφιν
καθ'
ήν δέν γίνεται διάκρισις μεταξύ πραγματικού παθητικού καί κα
θαράς περιουσίας: ή θεώρησις γίνεται άπό πλευράς
οίκονομικής
μονάδος, άπό τής οποίας ή καθαρά περιουσία λογίζεται ώς
ύποχρέωσις πρός τόν φορέα τής οίκονομικής μονάδος. Τοϋτο δέν ση
μαίνει δτι παραγνωρίζεται ή σημασία τής διακρίσεως έν δψει πο
λυαρίθμων μικροοικονομικών προβλημάτων: άλλ'ή διάκρισις
αύτη
άποκτά βαρύτητα μόνον έν όψει συγκεκριμένων καταστάσεων καί δέν
έχει νόημα είς τά πλαίσια μιάς έπί γενικού επιπέδου θεωρήσεως
τοϋ λογιστικού μηχανισμού.
Είπομεν άνωτέρω δτι πάσα πράξις ένδιαφέρουσα
λογιστικώς,
ένέχει ταυτοχρόνως τό στοιχείον τής είσροής καί τής έκροής.Τού
το συνιστά τήν άρχήν τής δυαδιχότητος, ή όποία διέπει τήν Λο
γιστικήν, καί ή όποία, έξ αύτής ταύτης τής φύσεως τής Λογιστι
κής, ύπάρχει, έστω καί έάν ώρισμέναι άτελεις λογιστικαί μέθο
δοι δέν τήν έκφράζουν. ‘Ως έκ τής δυαδικότητος αί οίκονομικαί
πράξεις αί άπαρτίζουσαι τόν βίον τής οίκονομικής μονάδος κατ'
ούσίαν μεταφράζονται λογιστικώς είς δύο σύνολα ίσόμορφα μετα
ξύ των: έν σύνολον εισροών καί έν σύνολον έκροών. Αί
έννοιαι
τής είσροής καί έκροής είναι εννοιαι δυναμικαί καί δέν ταυτί
ζονται μέ τήν φύσιν ή τά μόνιμα χαρακτηριστικά τών οίκονομικών
άντικειμένων, άλλά μέ τήν άπό άπόψεως κινήσεως
κατ'άναφοράν
πρός τήν οικονομικήν μονάδα κατάστασίν των είς μίαν δεδομένην
στιγμήν. Οΰτω εν οικονομικόν άγαθόν, τό όποιον είς μίαν
στι
γμήν συνιστά διά μίαν οικονομικήν μονάδα εισροήν, είς άλλην στι
γμήν δύναται νά έχη τά χαρακτηριστικά τής έκροής ή νά άδρανή,
τελούν απλώς ύπό τήν έξουσίαν τής οίκονομικής μονάδος. Τά οι
κονομικά άγαθά τά όποια άδρανοϋν έν δεδομένη στιγμή καθώς καί
αι κατά τήν στιγμήν ταύτην γνωσταί καί βέβαιοι μέλλουσαι είσροαί καί έκροαί, συνιστοΰν τόν 'Ισολογισμόν τής οίκονομικής μσνάδος, κατανεμόμενα είς 'Ενεργητικόν καί Παθητικόν. *Υπό
τό
πρίσμα τοϋτο, ό ισολογισμός άποτελει μίαν φευγαλέαν πραγματι
κότητα, συνδέουσαν τό παρελθόν καί τό μέλλον τής
οίκονομικής
μονάδος, κατά τό σχήμα:
ΠΑΡΟΝ_____________ Μέλλον

Παρελθόν
Εισροή
'Εκροή

---- 9

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

s3»

'Εκροή
Εισροή

Σχήμα Δ.4
‘Ωρισμέναι είσροαί τοϋ παρελθόντος, αί όποίαι δέν έπρόφθασαν νά μεταβληθοϋν είς έκροάς, προβάλλονται είς τό μέλλον. 'Ο
μοίως ώρισμέναι παρελθοΰσαι έκροαί (άναληφθεί'σαι υποχρεώσεις πρός

Ο*)

Ούτω, είς τά πλαίσια τής θετικής θεωρίας, η χρε'ωσις ένός λογαριασμού
'Ενεργητικού θεωρείται, ώς γνωστόν, "αύξησις", ένω ή χρέωσις ένός λο
γαριασμού Παθητικού θεωρείται ,,έλάττωσις,,τής διά του αντιστοίχου λο
γαριασμού παρακολουθουμόνης τάξεως μονάδων άξίας.
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τρίτους ή πρός τούς φορείς) προβάλλονται έπίσης είς τό μέλλον,
όπου κάποτε θά μεταβληθοΟν είς είσροάς διά τής άποσβέσεώς των.
Ή μεταξύ 'Ενεργητικού καί Παθητικού ίσότης άπορρέει έκ τοϋ
γεγονότος δτι ή συνολική άξία εκάστου τών δύο σκελών τοϋ ίσο
λογ ισμοϋ προκύπτει έκ τοϋ άθροίσματος καί τής καταλλήλου άνακατατάξεως τών δριζοντίων περιουσιακών μετασχηματισμών,
τοϋτο
δέ άνεξαρτήτως οίασδήποτε έρμηνείας ήτις ήθελε δοθή είς τήν έν
λόγψ ίσότητα.
Πράγματι, έκάστη οίκονομική πράξις, προκαλοϋσα ταυτοχρόνως
μίαν είσροήν καί μίαν έκροήν, εμπίπτει άναγκαστικώς είς
μίαν
τών κάτωθι γενικών έκφράσεων:

ΕΙΣΡΟΑΙ

ΕΚΡΟΑΙ

1. Εισαγωγή οίκονομικού άγαθοϋ

1. Δημιουργία ύποχρεώσεως

2. Δημιουργία άπαιτήσεως

2. Δημιουργία ύποχρεώσεως

3.'Απόσβεσις ύποχρεώσεως

3.'Εξαγωγή οίκονομικού άγαθοϋ

4.'Απόσβεσις ύποχρεώσεως

4. Άπόσβεσις

5. Είσαγωγή οίκονομικού άγαθοϋ

5. Άπόσβεσις άπαιτήσεως

‘6. Είσαγωγή οίκονομικού άγαθοϋ

άπαιτήσεως

6.'Εξαγωγή οίκονομικού άγαθοϋ

7. Δημιουργία άπαιτήσεως

7.'Εξαγωγή οίκονομικού άγαθοϋ

8. Δημιουργία άπαιτήσεως

8.'Απόσβεσις άπαιτήσεως

9.'Απόσβ εσις ύποχρεώσεως

9. Δημιουργία ύποχρεώσεως

Πίναξ Δ.3
'Εκ τών γενικών έκφράσεων τούτων, αί ύπό στοιχεία 1-4 άντιστοιχοϋν είς τούς οριζοντίους περιουσιακούς
μετασχηματισμούς
καί αί 5-9 είς τούς καθέτους. 'Αλλ'ύπάρχει καί μία άλλη σημαν
τική διάκρισις, τήν οποίαν, έξ δσων γνωρίζομεν, δέν έχει έπισημάνει ή λογιστική θεωρίαςοί ύπό στοιχεία 1 καί 2 περιουσια
κοί μετασχηματισμοί δύνανται νά χαρακτηρισθοϋν ώς πρωτογενείς,
ένώ οί 3-9 ώς δευτερογενείς, ύπό τήν έννοιαν δτι πράξεις έμπίπτουσαι είς μίαν τών κατηγοριών 3-9 δέν δύνανται νά
ύπάρξουν
έάν. δέν έχη προηγηθή μία τουλάχιστον πράξις τής μορφής 1 ή 2
(2 ο)·'Επί πλέον είναι φανερόν δτι τό άθροισμα τών άξ ιών τών πρά
ξεων, αίτινες έμπίπτουν είς. τάς κατηγορίας 3 καί 4 δέν δύναται
νά ύπερβαίνη τό άθροισμα τών άξιών τών πράξεων τών κατηγοριών
1 καί 2, τών όποιων αί κατηγορίαι 3 καί 4 άποτελοϋν τήν άντίθετον έκφρασιν.

(20)

Είδικώτερον, αί πράξεις τών κατηγοριών 3, 6, 7 προϋποθέτουν
ϋπαρζιν
μιδς τούλάχιστον πράξεως τής κατηγορίας 1, αί *♦, 5, 8 μιας
τουλάχι
στον πράξεως της Ματηγορίας 2, καί αί πράξεις της κατηγορίας 9
μιάς
πράξεως άδιαφόρως της κατηγορίας 1 η 2.
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Εάν παραστήσωμεν τό ούνολον τών είσροών
τήςκατηγορίας
ι
(ΐ·1,2,3,...9) ué τό σύμβολον
καί τών έκροών
μέ Ε^ (ι = 1 ,2 ,
3,·..9), θά έχωμεν, έξ όρισμού τής άρχής τής δυαδικότητος:

Ει = Ε,;

(7)

Ai ακόλουθοι ισότητες είναι προφανείς:
*

9

Σ ec=

Σ

(8)

^

ι =1

ι=1

ο

ι*

m
•η

u
Σ
ι=1

Ε·. +

Σ
Ε «- =
ι=5

Σ
1=1

.

'

Ε*·' +

9

Σ Εό
1=5

»)

'Αλλ'επειδή οι κάθετοι μετασχηματισμοί δέν έπηρεάζουν
τά
σύνολα τοϋ ισολογισμού, άσκοΟντες έπίδρασιν μόνον ώς πρός τήν
κατανομήν τών έπί μέρους κονδυλίων, ή διαμόρψωσις τών συνόλων
Ενεργητικού καί ΠαθητικοΟ έζαρτάται άποκλειστικώς έκ τών όριζοντίων μετασχηματισμών:
4
Σ

* -

Σ
1= 1

(10)

Κ

2
Σ ^
■=1

*

Σ

^

■

κ
Σ
L=1

*

Σ
*
1= 3

(11)

'Εάν ήδη ληφθή ύπ'δψει δ άντίθετος χαρακτήρ τών πράξεων αίτινες υπάγονται είς τάς κατηγορίας 3 καί 4 πρός τάς ϋπαγομένας
είς τά 1 καί 2 άντ ιστοί χως, έχομεν:
7

Η

2

Σ Ε«. -

Σ Ε^ - Σ

ι= 1

ι= 3

ι= 1

*»

■ Σ Ε-

(12)

ι= 3

Τά δύο μέλη τής ίσότητος ταύτης έκφράζουν άντ ιστοί χως
τά
σύνολα του 'Ενεργητικού καί τοΟ Παθητικού του Ισολογισμού.Ταύτα είναι πάντοτε θετικά, καθ'δσον, έκ τοϋ όρισμοϋ τών πρωτογε
νών καί δευτερογενών μετασχηματισμών, προκύπτει, ώς είδομεν ή
δη, ή ίδιότης:

Σ
*Η άνωτέρω έρμηνεία, βασιζομένη είς τήν παραδοχήν μιάς
όμοιομόρφου σειράς λογαριασμών, δδηγεί, ώς πρός τήν λειτουργίαν
τούτων, είς τήν διατύπωσιν ένός γενικοΟ καί μοναδικού κανόνος,
συμφώνως πρός τόν όποιον ή άζία έκάστης συναλλαγής φέρεται θεωοουμένη μέν ώς είσροή είς τήν χρέωσιν, θεωρουμένη δέ ώς έκροή
είς τήν πίστωσιν τών άντιστοίχων λογαριασμών.
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'Αλλ'ή τοιαύτη διατύπωσις ύπενθυμίζει ήδη τόν μοναδικόν,καί
τόσον έτιικριθέντα ύπό τών νεωτέρων, κανόνα τής διδασκαλίας της
προσωποποιήσεως τών λογαριασμών, κατά τόν όποιον "ό
λαμβάνων
χρεοΟται καί ό δίδων πιστουται". Πράγματι, έάν η
λήψις χαρακτηρισθή ώς είσροή καί ή δόσις ώς έκροή -καί τοϋτο δέν είναι
λογικώς άτοπον- οι δύο κανόνες ταυτίζονται. Ά λ λ ' έ ν τοιαύτη περιπτώσει μήπως ή μέσφ τών εισροών καί έκροών έρμηνεία ύπόκειται είς τάς αύτάς έπικρίσεις, αί όποΐαι διετυπώθησαν κατά και
ρούς έναντίον τής "θεωρίας" τής προσωποποιήσεως τών
λογαρια
σμών; Αύτό μας οδηγεί είς μίαν προσπάθειαν άζιολογήσεως τής δι
δασκαλίας τής προσωποποιήσεως, ή όποία άπετέλεσε καί τήν πρώτην προσπάθειαν έρμηνείας τής δυαδικότητος, ήτις διέπει τάς λο
γιστικός έγγραφάς. Καί ύπό τό_φώς τής προηγηθείσης άναλύσεως,
θά πρέπει νά όμολογηθή ότι ό τόσον έπικριθείς κανών είς τόν ό
ποιον κατέληξεν ή διδασκαλία τής προσωποποιήσεως τών λογαρια
σμών, είναι κατά βάσιν όρθός καί γενικός. *Η διδασκαλία
τής
προσωποποιήσεως άπέτυχεν ούχί είς τήν διατύπωσιν τοΟ κανόνος,
άλλ'είς τήν προσπάθειαν θεωρητικής θεμελιώσεως καί
έρμηνείας
τούτου. Προσπαθούσα δηλαδή νά έρμηνεύση τήν λογιστικήν δυαδικότητα βάσει τών έμπειρικών εννοιών τής δόσεως καί τής λήψεως,
δέν ήδυνήθη νά φθάση είς έπίπεδον λογικής άψαιρέσεως τό όποιον
θά τής έπέτρεπε νά προσδωση είς τάς έννοιας ταύτας περιεχόμενον άνάλογον πρός τό τών έννοιών τής είσροής καί έκροής.
Καί
έπί πλέον, ένώ έξ αύτής ταύτης τής φύσεώς της είναι διδασκαλία
ήτις δέον νά έδράζηται έπί τής άντιλήψεως τής μιάς σειράς λο
γαριασμών, δέν ήδυνήθη νά ύπερβή τό φράγμα τών άτομικιστικών κεφαλαιοκρατικών άντιλήψεων τής έποχής είς τό
περιβάλλον τής
όποίας διεμορφώθη, καί είς τό πλαίσιον τών οποίων οί λογαρια
σμοί τής καθαράς θέσεως έξητάζοντο ούχί άπό πλευράς οίκονομι
κής μονάδος άλλ'άπό πλευράς φορέως ταύτης, άποκτήσαντες
ούτω
μίαν νέαν έννοιαν, σύμφωνον μέ τήν έκφρασιν:
Ε - Π = ΚΘ.
Ούτω ή διδασκαλία τής προσωποπο ιήσεως εύρέθη πρό άδυναμίας
νά £ώση μίαν γενικήν καί λογικώς πείθουσαν έρμηνείαν τής λογι
στικής δυαδικότητος, δυναμένην νά χρησιμε.ύση ώς θεωρητικόν ύπόβαθρον ένός κανόνος, τόν όποιον ή διαίσθησις τών παλαιών λο
γιστών όρθώς είχε συλλάβει. 'Επί πλέον, ύπό τήν πίεσιν τών κε
φαλαιοκρατικών άντιλήψεων, ήναγκάσθη νά νοθεύση τήν
άπλότητα
του βασικού της κανόνος ή νά περιπέση, συντελούσης καί τής άβαθους θεωρήσεως τών περί τήν'οίκονομικήν μονάδα προβλημάτων,
είς μίαν σοφιστικήν καί ένίοτε παιδαριώδη έρμηνείαν ώρισμένων
πράξεων, διά νά δικαιολογήση τό κύρος τού κανόνος (21).
*Η έπιχειρηθεισα, μέσψ τών έννοιών τής είσροής καί έκροής,
άνάλυσις, δέν διαΐεινόμεθα δτι είναι ή μόνη διά τής όποίας δί

(2 ΐ)

* ο μ α θ η μ α τ ι κ ό ς £»· BARRACHIN, ό ό π ο ι ο ς t o 1 8 8 8 έ δ η μ ο σ ι ε υ σ ε μ ί α ν " θ ε ω ρ ί 
α ν τ ή ς δ ι γ ρ α φ ί α ς " , ε ί ς τ ό ν π ρ ό λ ο γ ό ν τ ο υ α ν α φ έ ρ ε ι ό τ ι , μη θ έ λ ω ν ν ά ε ί 
ν α ι απλώς κ α τα στιχ ογ ρ ά φ ος, ά ν εζη τη σεν έπ ί μακρόν τ ό μ υ στικ όν τής
διγ ρα φ ικ ή ς κ α τα χ ω ρπ σεω ς, χ ω ρ ίς νά τ ό ανακαλύψη. Τ ε λ ικ ώ ς , έλ υ σ ε τ ό
α ί
ν ιγ μ α , φ α ντα ζόμ εν ος εμπρός άπό τό ν τ ίτ λ ο ν έκ άστου λογαριασμού τό γράμ
μα κ. ( = κ υ ρ ι ο ς ) : ό κ. Κ εφ ά λα ιον, ό κ. Γ ενικ ά "Ε ξο δ α , κ .λ .π . Τ ό τ ε ,
ό
πως γ ρ ά φ ε ι , τ ό πέπ λον τ ο ϋ α ι ν ί γ μ α τ ο ς έ π ε σ ε κ α ί ό λ α έ γ ι ν α ν σαφή ( Î ) : ό
κ . Γ ε ν ι κ ά " Ε ξ ο δ α ή ό κ . ' Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς χ ρ ε ο ϋ τ α ι μ έ ό , τ ι λ α μ β ά ν ε ι κ α ί π ιστοϋται δ ι ’ό ,τ ι
σ π μ . 1.

δίδει.

' Α ν α φ έ ρ ε τ α ι ύ π ό VLAEMMINCK, J . H . ,

σ.

192,

ύπο-
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δεται μία λογική καί βάσιμος έρμηνεία τής λογιστικής δυαδικό
τητος· Καί άλλα ι έρμηνείαι, κατά καιρούς διατυπωθεΐσαι,
είναι
απολύτως παραδεκταί καί έν τψ συνόλψ των φωτίζουν τήν άρχήντής
δυαδικότητος άπό διαφόρων άπόψεων, έκάστης τούτων προσδιδούσης
είς τήν άρχήν ταύτην μίαν διάφορον άπόχρωσιν, τονίζουσαν
τό
σύνθετον τής Λογιστικής ώς κλάδου γνώσεων.
Νομίζομεν όμως ότι ή έρμηνεία τήν όποίαν έπεχειρήσαμεν εί
ναι, είς τό σημερινόν έπίπεδον γνώσεων, ή πλέον ένδεδειγμένη διά
νά τεθή ώς θεμελίωσις τής λογιστικής διά μητρών, ή οποία, διά
τής συγκεντρώσεως όλων τών λογαριασμών είς ένα πίνακα
διπλής
εισόδου, οδηγεί πρός μίαν όμοιόμορφον θεώρησιν όλων τών χρεώσεων άφ'ένός καί όλων τών πιστώσεων άφ'έτέρου.
4.3.ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΜΗΤΡΩΝ
' 0 ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
'Η λογιστική διά μητρών παρέχει έκ πρώτης δψεως τήν
έντύπωσιν ότι άποτελει παραλλαγήν τής διγραφικής μ ε θ όδ ο υ. Έν τούτοις πρόκειται περί μιάς έντελώς διαφορετικής τεχνικής. ‘Η όμοιότης της μέ τήν διγραφίαν όφείλεται είς τό ότι,
άμφότεραι
αί μέθοδοι, στηρίζουν τήν λογιστικήν άπεικόνισιν είς τήν πλήρη
έκμετάλλευσιν τής λογιστικής δυαδικότητος: έξ αύτου προκύπτει
τό γεγονός ότι καί είς τάς δύο μεθόδους χρησιμοποιείται βασικώς
ό αύτός τύπος συλλογισμού κατά τήν λογιστικήν άνάλυσιν μιας συγ
κεκριμένης οίκονομικής πράξεως. ‘Η λογιστική διά μητρών
όμως
χωρίζεται βαθύτατα άπό τήν διγραωίαν, καίτοι τοϋτο δέν εχει κατανοηθή έπαρκώς, άκόμη καί άπό τούς θεμελιωτάς της. Καί ή δια
φορά είναι τόσον βαθεία, διότι πρόκειται, καθ'ήμάς, περί μιάς
έντελώς διαφόρου συλλήψεως τής έννοιας του λογαριασμού - έάν ώς
λογαριασμόν θεωρήσωμεν τό κύτταρον τής λογιστικής ταξινομήσεως
τών οίκονομικών συναλλαγών μιάς οίκονομικής μονάδος- *Η νέα αύ
τη έννοια τού λογαριασμού θά μάς άπασχολήση προτού έπιχειρήσωμεν μίαν θεωρητικήν διατύπωσιν τής λογιστικής διά μητρών.
'Από διγραφικής άπόψεως 6 λογαριασμός θεμελιούται έννοιολο
γ ικώς είς μίαν διάκρισιν τών περιουσιακών στοιχείων ή τών οί
κονομικών γεγονότων άπό τίνος άπόψεως^22). "Εκαστος λογαριασμός
έκφράζει έν περιουσιακόν στοιχείον ύπό τήν έννοιαν συνόλου πρα
γμάτων ή δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων, τά οποία θεωρούνται όμοειδή άπό τίνος άπόψεως (Ταμειον, Έμπορεύματα, Μηχανήματα,Πιστωταί κ.λ.π.). Κατά τόν εύστοχον ορισμόν τοϋ DUMARCHEY "οί λογα
ριασμοί είναι τάξεις μονάδων άξίας", τής τάξεως σημαινούσης ένταϋθα "έν οίονδήποτε κοινόν χαρακτηριστικόν γνώρισμα, ώς πρός
τό οποίον διάφορα στοιχεία (οικονομικά κ.ά.)καθίστανται όμοειδή, συγκρίσιμα καί συνεπώς άριθμητά"(23λ Διά τοϋ
λογαριασμού
έπιδιώκεται ή παρακολούθησις τών αύξομειώσεων τών μονάδων
ά
ξίας αί όποίαι έμπίπτουν είς τό κοινόν τοϋτο γνώρισμα. Έ ξ οΰ
ή δίστηλος έμφάνισις έκάστου λογαριασμού.
Είς τήν λογιστικήν διά μητρών κύτταρον τής λογιστικής ταξινομήσεως άποτελεί έκαστον φατνίον τής μήτρας. Επ ο μέ ν ως έκα
στον τούτων άποτελεί καί λογαριασμόν. Ά λ λ ά τί έκφράζει έκα

(22)
(2

3)

ΤΣΙΜΑΡΑ, Μ., " ’Αρχαι Γενι,κήζ Λογιστ ικής" 9 σσ. 106-107.
ΤΣΙΜΑΡΑ, Μ., ενθ * ανωτέρω, σ. 106.
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στον φατνίον;^21*' Δέν είναι δύσκολον, παρατηρουντες τό παρατεθέν είς τήν τιρώτην παράγραφον στοιχειώδες παράδειγμα, νά διαπιστώσωμεν δτι εκφράζει τό σύνολον τών άξιων, αι όποιαι προέκυψαν έξ όμοειδών πράξεων, έκ πράξεων δηλαδή αί όποιαι προεκάλεσαν μίαν έκροήν ι καί μίαν είσροήν κ. 'Επομένως έκφράζει έν
σύνολον οίκονομικών πράξεων δμοειδών, ύπό τήν έννοιαν ότι ύφίσταται ώς πρός αύτάς ομοιογένεια τόσον άπό άπόψεως εισροής ό
σον καί άπό άπόψεως έκροής: όμοιογένεια έλκουσα τήν
προέλευσίν της έξ ομοιομόρφων οίκονομικών άποφάσεων- Καί διά νά χρη
σιμοποιήσομε ν φρασεολογίαν άνάλογον πρός τήν του DUMARCHEY, ό
λογαριασμός ήδη άποτελεϊ τάξιν μονάδων άξίας, αϊτινες προεκάλεσαν ομοιογενείς είσροάς καί έκροάς.
Αί συνέπειαι έκ τής νέας αύτής περί λογαριασμού άντιλήψεως
είναι σοβαρόταται. Διότι πλέον δι'έκάστου κυττάρου τής
λογι
στικής ταξινομήσεως δέν παρακολουθουνται αί αυξομειώσεις ένός
περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος αϊτινες δύνανται νά προέρχωνται έκ διαφόρων αιτιών διαφόρου οικονομικής σημασίας* ήδη
οί λογαριασμοί άποκτουν τήν έννοιαν τών οικοδομικών στοιχείων
(Building-Blocks), έκαστον τών οποίων θά πρέπει νά νοηθή ώς τό
άθροισμα τής άξίας συνόλου όμοειδών οίκονομικώς πράξεων, δυνάμενον νά χρησιμοποιηθή αύτούσιον, άνευ περαιτέρω άναλύσεως,κα
τά τήν μελέτην πλειόνων προβλημάτων. *Αλλ'έκτος αύτου, ή άναλυτική άπεικόνισις τών λογιστικών δεδομένων πλουτίζεται είς έκτασιν. 'Αντί ένός διγραφικού λογαριασμού ι, είς τήν λογιστι
κήν διά μητρών έχομεν έν σύνολον λογαριασμών a tM (κ=1,2...ν) καί
έν δεύτερον σύνολον a > n (κ=1,2...ν) -όπου διά ν ύποδηλοΟται τό
πλήθος τών διγραφικών λογαριασμών- Συνεπώς έν λογιστικόν σχέ
διον, τό όποϊον κατά τήν συνήθη διγραφικήν τεχνικήν
άπαιτεϊ
τήν λειτουργίαν 40 π.χ. λογαριασμών, είς τήν λογιστικήν διά μη
τρών θά άπαιτήση, θεωρητικός, 402 ήτοι 1.600 φατνία-λογαριασμούς
όσον καί τό πλήθος τών επαναληπτικών διατάξεων τών 40 άντικειμένων άνά 2 (ή 40.39=1560 έάν άποκλεισθή χρεωπίστωσις του αύ
του λογαριασμού ταυτοχρόνως).
Τά άνωτέρω διευκρινίζονται δι'ένός άπλου παραδείγματος:
"Εστω ότι είς τήν λογιστικήν μιάς οίκονομικής μονάδος
προβλέπονται -διά τήν απλότητα τού παραδείγματος- τέσσαρες μόνον λο
γαριασμοί, Ταμεϊον, 'Εμπορεύματα, Χρεώσται καί Κεφάλαιον, τούς
οποίους θά παραστήσωμεν άντιστοίχως μέ τά γράμματα Τ, Ε, X καί
Κ. "Εκαστος τούτων, θεωρούμενος ώς σημειον έκροής, δύναται,είς
τά πλαίσια τών περιουσιακών μετασχηματισμών, νά συνδεθή μέ οίονδήποτε άλλον, θεωρούμενον ώς σημειον εισροής. 'Εάν τούς λο
γαριασμούς τούτους άπεικονίσωμεν μέ τά σημεία Τ, Ε, X
καί Κ
(σχήμα Δ.5), ή σύνδεσις έπιτυγχάνεται γραφικώς διά τόξων άτινά βαίνουν έκ τής έκροής (πιστώσεως) πρός τήν είσροήν (χρέωσιν) (25).
Είς τήν λογιστικήν διά μητρών λογαριασμοί δέν είναι πλέον
τά σημεία Τ, Ε, X καί Κ, άλλά τά τόξα T E ,E T , ΤΧ, XT, ΧΚ, ΚΧ, ΕΚ,
ΚΕ, ΤΚ, ΚΤ, EX, ΧΕ (έπίσης καί τά κλειστά τόξα ΤΤ, EE, XX καί

(2μ)

(25)

Διά τοϋ ορου "φατνίον'* νοείται Π διασταύρωσις μιας γραμμής καί
μιας
οτήλης τής μήτρας. *£άν μία αξία a είναι αναγεγραμμένη εις τήν
όιασταυρωοιν τής ι γραμμής καί της μ στήλης, θα αποδώσωμεν συμβολικώς τήν
εγγραφήν της είς τό έν λόγψ Φατνίον διά τής έκφράσεως α υ>1.
'il τ ο ι α ό ι η
TK’ I W i t r k ,

παράσταοις αποτελεί
ϊ*χ λ λ .

έ ν πλέγμα ή δ ι κ τ υ ω τ ό ν δ ι ά βε λώ ν

IO \lVtôs
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ΚΚ, ύποδηλοϋντα χρεωπίστωσιν του αύτου διγραωικου λογαριασμού
διά της αύτής έγγραφης) . Τόσον η άρχική μήτρα, όσον καί ή κατω
τέρω διά προσανατολισμένου πλέγματος γραφική παράστασις, συν
δέουν τόν λογαριασμόν τής λογιστικής διά μητρών μέ τήν μαθημα
τικήν έννοιαν τού "διατεταγμένου ζεύγους" καί διά τούτο, πρός
διάκρισιν άπό τόν συνήθη λογαριασμόν τής διγραφίας, θά καλήται
είς τό έξής "διατεταγμένος λογαριασμός".

Τό άνωτέρω πλέγμα, ύπό μορφήν μήτρας, δύναται νά άπεικονισθή ώς είς τό σχήμα Δ.6 έμφαίνηται. Αί είς τά φατνία ύπάρχουσαι μονάδες υποδηλώνουν τήν ύπαρξιν σχέσεως μεταξύ τών δύο είς
αύτά άντιστοιχούντων δ ιγραφικών λογαριασμών.
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Σχήμα Δ.6α
Μαθηματική άπεικόνισις
Λογιστικού Σχεδίου.

Τ

Ε

X

κ

ΤΧ τκ

ΧΚ

κχ ΚΚ

Σχήμα Δ.63
'Αναλυτική άπεικόνισις
Λογιστ ι μ ο Ο Σχεδίου.

Έ κ τού διατεταγμένου λογαριασμού δέν είναι δύσκολον νά μεταπέσωμεν είς τόν συνήθη διγραφικόν λογαριασμόν. Οΰτω, έκ τού
άνωτέρω διαγράμματος, δι'ενα συγκεκριμένον λογαριασμόν,έστω τά
Έμπορεύματα, θά έχωμεν:
Ε = (TE + ΧΕ + ΚΕ) - (ET + EX + ΕΚ)
καί, ύπό έντελώς γενικήν μορφήν, έφ'δσον ύφίστανται ν διγραφι
κοί λογαριασμοί, ή θέσις τού λογαριασμού κ θά δίδεται ύπό τής
σχέσεως:
ν
ν
ι=1

1=1

*Η έννοια τού διατεταγμένου λογαριασμού, παρ'δλον δτι αρμό
ζει καλύτερον είς μίαν άπεικόνισιν διά μήτρας, δέν είναι άνα-
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ποσπάστως συvôeδεμένη μαζί της. Οί διατεταγμένοι
λογαριασμοί
δύνανται, κάλλιστα νά λειτουργήσουν καί άνοιγόμενοι είς τάς διακεκριμένας σελίδας èvός βιβλίου (Καθολικού), άπό
θεωρητικής
βεβαίως άπόψεως, διότι πρακτικώς τοΟτο δέν είναι σκόπιμον,λόγφ
τοΟ πλήθους των. Μόνον πού δέν θά λειτουργούν κατά χρέωσιν καί
πίστωσιν -διότι δέν θά έκφράζουν αύξήσεις καί έλαττώσεις ένός
περιουσιακού στοιχείου- άλλά θά είναι μονόστηλοι, τής χρεώσεως
και τής πιστώσεως έκψραζομένων ταυτοχρόνως διά τού τίτλου τού
λογαριασμού. Ούτω, έκάστη έγγραφή θά άναψέρηται είς ένα μόνον
λογαριασμόν, δπως έμφαίνεται έκ τού άκολούθου παραδείγματος,τό
όποιον παραθέτομεν κατά τρεις διαφόρους τρόπους λογιστικής άπεικονίσεως.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.
"Ε στωσαν
οί 4
Συναλ λαγαί:

λογαριασμοί

Τ αμ είου ,

'Ε μ π ο ρ ε ύ μ α τ α ,

Χ ρεώ σται,

α ) Κ α τ ά θ ε σ ις δ ρ χ . 100 ώ ς α ρ χ ικ ο ύ κ εφ α λ α ίο υ (π ο σ ά ε ί ς χ ι λ .
8 )* Αγορά εμπορευμάτων μ ε τ ρ η τ ο ύ ς , δ ρ χ . 60.
γ ) Π ώλησις έμ π ο ρ ευ μ ά τω ν έ π ί π ι σ τ ώ σ ε ι δ ρ χ . 2 0 .
δ ) Π ώλησις εμ π ο ρ ευ μ ά τ ω ν μ ε τ ρ η τ ο ί ς δ ρ χ . 10.
ε ) 'Α γ ο ρ ά έμπορευμάτων μ ε τ ρ η τ ο ύ ς , δ ρ χ .30.
σ τ ) Ε ί σ π ρ α ξ ις μ έ ρ ο υ ς ά π α ιτ ή σ ε ω ς δ ρ χ . 10.

Κ εφ ά λαιον.

δ ρ χ .)

Άπεικόνισις διά διγραψικών λογαριασμών:
TAMEΙΟΝ (Τ)
α) 100
6)
10
στ)
10

β) 60
ε) 30

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (Ε)
β) 60
ε) 30

Υ) 20
δ) 10

ΧΡΕΩΣΤΑΙ (X)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ (Κ)

στ) 10

Υ) 20

α) 100

Άπεικόνισις διά μονοστήλων διατεταγμένων λογαριασμών:
ΣΗΜ: Είς τούς τίτλους τών λογαριασμών τά πρώτον γράμμα άποτελεΣ σύμβολον
καί τά δεύτερον τοϋ χ ρ ε ο υ μ έ ν ο υ
τοΟ π ι σ τ ο υ μ έ υ ο υ
ό ι γ ρ α φ ι κ ο υ λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί).

ΚΤ
100

60 1 1 Υ)
30 1 1
1 ε)
Άπεικόνισις διά μήτρας:
α)

ET

EX

TE
1 *>

Τ

20 Ι

6)

XT
!0|

Ι στ)

10 1

1

Ε

X

Κ

90

Τ
Ε

10

X

10

Κ

100

20

Πίναξ Δ.4
Είς τό σημειον αύτό θεωρούμεν σκόπιμον νά έπαναλάβωμεν ότι
ό καταλογισμός τής συναλλαγής είς τούς δύο λογαριασμούς τήςδιγραφίας ή είς τόν μοναδικόν λογαριασμόν τής λογιστικής διά μη
τρών εδράζονται έπί τού αύτοΰ συλλογισμού καί τής αύτής άναλύ*σεως τής πράξεως· ΤοΟτο/ όμως# δέν σημαίνει ότι πρόκειται περί
δύο παραλλαγών τής αύτής λογιστικής μεθόδου. Άντιθέτως, πρό
κειται περί δύο διαφορετικών μεθόδων, τών όποιων κοινόν σημεί-
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ον είναι ίο ^τι ελκουν τήν αφετηρίαν των άπό τήν μείζονα άρχήν
τής δυαδικότητος, ή όποια περιβάλλει άμφοτέρας. Έ ά ν θελήσωμεν
νά έμβαθύνωμεν έτι περαιτέρω ε ίς τάς διαφοράς τοΟ
δ ιγραφικού
καί του διατεταγμένου λογαριασμοϋ δέν είναι δύσκολον νά
διακρίνωμεν δτι ή έννοια του διατεταγμένου λογαριασμοΟ είναι έν
νοια ούσιαστικώς δυναμική. *0 διατεταγμένος λογαριασμός
συγ
κεντρώνει όμοειδεις οίκονομικώς συναλλαγάς, αιτινες επηρεάζουν
τήν περιουσιακήν δομήν τής οίκονομικής μονάδος άπασαι κατά τόν
αύτόν τρόπον, τόσον άπό άπόψεως εισροής δσον καί άπό
άπόψεως
έκροής. Μόνον ώς άποτέλεσμα μιάς όμαδοποιήσεως διατεταγμένων
λογαριασμών, καθ'δν τρόπον ύπεδε ίχθη άνωτέρω, προκύπτει 6 στα
τικός χαρακτήρ, τόν όποιον είς τήν συνήθη διγραιρικήν λογιστι
κήν έκφράζει δ λογαριασμός διά τοΟ εκάστοτε υπολοίπου του.
*0 διατεταγμένος λογαριασμός έκφράζει λοιπόν οικονομικά γε
γονότα, όμοειδεις συναλλαγάς. 'Ενώ άντιθέτως δ διγραφικός λο
γαριασμός έκφράζει περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα: αύτή εί
ναι ή Ιστορική του προέλευσις καί φυσικώς πρός αύτήν τήν λει
τουργίαν είναι προσανατολισμένος. Μόνον κ α τ ' έ ξ α ί ρ ε
σ ι ν
έκφράζονται διά τοΟ διγραφικοΟ λογαριασμού οικονομικά
γεγονότα δμοειδή, όπως π.χ. όταν, διά τής διασπάσεως του λογα
ριασμού "Έμπορεύματα” προκύπτουν οί λογαριασμοί τών "Άγορών"
τών "Πωλήσεων" κ. λ. π. Ά λ λ ' ή τοιαύτη διάσπασις δέν δύναται νά
έπεκταθή είς όλους τούς διγραφικούς λογαριασμούς, διότι ύφίσταται έν προκειμένφ εις περιορισμός, προκύπτων έκ τού γεγονότος
τής διπλής έγγραφής καί καθιστών τήν γενίκευσιν τής ένεργείας
ταύτης άδύνατον. Διότι, είς περίπτωσιν διασπάσεως δλων τών λο
γαριασμών, ot λογαριασμοί οίκονομικών γεγονότων, οίτινες θά άπέρρεον, θά προέκυπτον δίς: δ λογαριασμός "Άγ ο ρα ί" θά προέκυπτε π.χ. έκ τής διασπάσεως τής χρεώσεως τών έμπορευμάτων καί τής
πιστώσεως τών προμηθευτών, αί "Πωλήσεις" έκ τής πιστώσεως τών
έμπορευμάτων καί τής χρεώσεως τών πελατών κ.ο.κ. Μόνη ή έννοια
τού διατεταγμένου λογαριασμού,συνενούντος τήν χρέωσιν ένός διγραφικου λογαριασμού μέ τήν πίστωσιν ένός άλλου, είναι δυνατόν
νά όδηγήση είς τήν δημιουργίαν μιάς λογιστικής μεθόδου άπεικονιζούσης έναργώς οικονομικά γεγονότα καί ούχί περιουσιακά στοι
χεία, καί ταξινομούσης ταύτα συμφώνως πρός τήν δμοιογένειαν τών
άποφάσεων, αί όποιαι τά προεκάλεσαν.
"Ολαι αί γνωσταί έννοιαι τής διγραφικής λογιστικής δύνανται
νά προκόψουν εύχερώς είς τήν λογιστικήν διά μητρών, όριζόμεναι
έπί τη βάσει τής θεωρίας τών συνόλων καί τού λογισμού
μητρών
(26). Κατωτέρω έπιχειρείται μία τοιαύτη διατύπωσις τής
λογι
στικής διά μητρών, ή δποία, παρ'δλον δτι έμπνέεται άπό άναλόγους προσπάθειας^27), διαφοροποιείται τούτων είς πλείστα
ση
μεία, είσάγουσα ώρισμένας νέας έννοιας ή έπανεξετάζουσα άλλας
ύπό διάφορον όπτικήν γωνίαν.
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Π ί ν α ς
Λ ο γ α ρ ι α σ μ ώ ν
καλείται έν σύνολον Λ, παν
στοιχείον τού οποίου δύναται νά νοηθή ώς έκφράζον μίαν
τάξιν
μονάδων άξίας τής όποιας ένδιαφερόμεθα νά παρακολουθήσωμεν καί
καταγράψωμεν τάς έκδηλώσεις της ώς ε Μ ρ ο ή ς ή έκροής είςτό πλαίσιον τής δραστηριότητος μιάς συγκεκριμένης οίκονομικής μονάδος.
(2e)

Βλέ*ε Παράρτημα.

<27>

Βλέπε τ·ίς èpyaoûxs των MATTESSICH, IJIRI, EAVES.
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Etc τό προηγούμενόν uac παράδειγμα Λ- (Ταμεΐον,
ματα, Χρεώσται, Κεφάλαιον}.

'Εμπορεύ

Έ ά ν καλέσωμεν ι καί κ άντιστοίχως τάς τάξεις μονάδων άξίας
αίτινες έκφράζουν τήν είσροήν καί έκροήν, τάς δποίας προεκάλεσε μία οικονομική πράξις, δ Πίναξ Λογαριασμών καλείται σ υ μ β ι & α σ τ ό ς
πρός τήν άρχήν τής λογιστικής δυαδικότητος ,
έάν:
- διά κ c Λ
έχομεν καί ι £ λ .
- διά κ ^ Λ
έχομεν καί ι.£ Λ.
^*Η πρώτη περίπτωσις συνιστά τάς πράξεις, αί όποιαι
αποτε
λούν άντικείμενον λογιστικής άπεικονίσεως, αί δεύτεραι
είναι
λογιστικώς άδιάψοροι, π.χ. έσωτερικαί διακινήσεις τών Οπό κα
τεργασίαν προϊόντων άπό μιας κοστοθέσεως είς άλλην είς
οίκο
νομικήν μονάδα μή τηρούσαν αναλυτικήν λογιστικήν έκμεταλλεύσεως.
Περιπτώσεις δπως:
-

διά κ € Λέχομεν

ι<?Λ,

ή

- διά κ ^ Λ έχομεν
16 Λ
δέν σέβονται τήν άρχήν τής λογιστικής δυαδικότητος καί άνταποκρίνονται μόνον πρός άτελή λογιστικήν μέθοδον, άπλογραφικοΟ τύ
που. Πίναξ Λογαριασμών δυνάμενος νά δώση λαβήν είς τοιαύτας πε
ριπτώσεις, είναι ά σ υ μ β ί β α σ τ ο ς πρός τήν άρχήν τής
λογιστικής δυαδικότητος. Μόνον εις συμβιβαστός Πίναξ Λογαρια
σμών δύναται νά χρησιμοποιηθώ υπό τής λογιστικής διά μητρών.
Μ ε ϊ ζ ο ν
Σ χ έ δ ι ο ν
Δ ι α τ ε τ α γ μ έ ν ω ν
Λ ογ α ρ ι α σ μ ώ ν
καλείται τό σύνολον τών διατεταγμένων ζευ
γών τών στοιχείων τοΟ συνόλου Λ. ΤοΟτο συμβολίζεται διά τής έκ
φράσεως (Λ X Λ). Έ ά ν τό πλήθος τών στοιχείων του Λ είναι
ν,
τό μεϊζον σχέδιον διατεταγμένων λογαριασμών περιέχει ν 2 στοι
χεία.
Ουτω, πάντοτε είς τό προηγουμένως προταθέν παράδειγμα, τό
Μεϊζον Σχέδιον διατεταγμένων λογαριασμών έκφράζεται ύπό τοΟ συ
νόλου τών διατεταγμένων ζευγών:
(Λ X Λ) = {TE, ET, ΤΧ, XT, ΧΚ, ΚΧ, ΕΚ, ΚΕ, ΤΚ, ΚΤ, EX, ΧΕ, ΤΤ,
EE, XX, ΚΚ}
Είς τό Μεϊζον Σχέδιον Διατεταγμένων Λογαριασμών, κατά συν
θήκην, τό πρώτον στοιχειον έκάστου διατεταγμένου ζεύγους
έκφράζει τήν έκροήν (πίστωσιν) καί τό δεύτερον τήν είσροήν (χρέωσιν) τήν προκύπτουσαν έκ μιάς οίκονομικής πράξεως.
Συμφώνως πρός όσα έλέχθησαν είς τήν άρχήν τής παρούσης πα
ραγράφου, καί έάν ληφθή ύπ'δψει ή προηγουμένως παρατεθεϊσα γρα
φική άπεικόνισις, τό Μεϊζον Σχέδιον Διατεταγμένων Λογαριασμών
ισοδύναμει πρός πλέγμα ίσχυρώς συνεκτικόν(28 λ
Έ λ α σ σ ο ν
Σ χ έ δ ι ο ν
Δ ι α τ ε τ α γ μ έ ν ω ν Λο γ α ρ ι α σ μ ώ ν , καλείται έν ύποσύνολον του (Λ X Λ)προκϋπτον
έξ αύτοϋ άφου άφαιρεθώσι τά μή έχοντα οίκονομικήν σημασίαν ζεύ

(28)

Ε ίς τή ν θ ε ω ρ ία ν τών τ λ εγ μ ά τ ω ν , ο ρ ί ζ ε τ α ι ώ ς ίσ χ υ ρ ώ ς σ υ ν ε κ τ ικ ή ν εν ι λ έ γ μ α ε ί ς τ<5 ό π ο ϊ ο ν ύ φ ί σ τ α τ α ι ι ά ν τ ο τ ε δ υ ν α τ ή τ η ς ν ά μ ε τ α β ή τ ι ς , α κ ο λ ο υ θ ώ ν
τήν κ α τεύ θ υ νσιν τών β ελ ώ ν ,
έκ μ ιδ ς
κορυφής
X
εις. έτέραν
κορυφήν
Υ , δ ι ά * δ ν Χ /Υ .
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γη. Άψαιροϋνται δηλαδή τά ζεύγη, τά όποια δέν δύνανται νά προ
κόψουν έξ οίκονομικών συναλλαγών, έσωτερικών ή έξωτερικών. Τά
έναπομένοντα ζεύγη καθορίζουν τάς δυνατάς συνδεσμολογίας
τών
διγραψικών λογαριασμών, καί άποτελοΟν τούς μόνους διατεταγμέ
νους λογαριασμούς, τούς όποιους δύναται νά χρησιμοποιήσω ό λο
γιστής.
Γραφικώς τό έλασσον σχέδιον προκύπτει έκ τοΟ μείζονος, διά
διαγραφής τών περιττών τόξων. Πρόκειται δηλαδή, περί
μερικού
πλέγματος ώς πρός τό πλέγμα τού Μείζονος Σχεδίου, τό όποιον θε
ωρείται ώς πλέγμα άναψοράς.
Ό πίναξ λογαριασμών καί τό Έ λ α σ σ ο ν Σχέδιον Διατεταγμένων
Λογαριασμών συνιστουν, άπό κοινού, τό
Λ ο γ ι σ τ ι κ ό ν
Σ χ έ δ ι ο ν
τής οίκονομικής μονάδος.
Τό πλήθος τών στοιχείων τοϋ Λ όρίζει τάς διαστάσεις μηδε
νικής τετραγωνικής μήτρας ν X ν, ή όποία νοείται ώς πίναξ δι
πλής εισόδου είς τόν όποιον τόσον αί στήλαι δσον καί at γραμμαί τιτλοφορούνται διά τών τίτλων τού Πίνακος Λογαριασμών,
μέ
τήν αύτήν σειράν έξ άριστερών πρός τά δεξιά καί έκ τών άνω πρός
τά κάτω. ‘Η μήτρα αύτη, καλουμένη
Β α σ ι κ ή
Μ ή τ ρ α
Λ ο γ ι σ τ ι κ ώ ν
'Eco α ρ μ ο γ ώ ν ,
ύποκαθιστά τό Γενι
κόν Καθολικόν τής διγραψικής λογιστικής καί προορίζεται νά δεχθή τάς λογιστικάς έγγραφάς. ‘Υψίσταται, ώς είναι προφανές, άμφ ι μονοσήμαντος άντιστοιχία μεταξύ τών φατνίων τής μήτρας
ταύ
της καί τών στοιχείων του (Λ X Λ ) .
Σ ύ ν ο λ ο ν
‘Υ π ο δ ε ι γ μ α τ ι κ ώ ν
Λ ο γ ι σ τ ι
κ ώ ν
' Ε γ γ ρ α φ ώ ν
καλείται σύνολον έκαστον στοιχείον
του όποίου είναι μήτρα διαστάσεων ν X ν. Τό πλήθος τών
στοι
χείων τοϋ συνόλου τούτου είναι ίσον πρός τό πλήθος τών
στοι
χείων του Έλάσσονος σχεδίου Διατεταγμένων Λογαριασμών, έκάστη
δέ έκ τών μητρών τούτων έχει δλα τά στοιχεία της μηδενικά,πλήν
ένός, τό όποίον ίσούται πρός τήν μονάδα. Τό μοναδιαίον
τούτο
στοιχείον έχει διάφορον θέσιν είς έκάστην μήτραν, ώστε νά άνταπροκρίνηται πρός ένα συγκεκριμένον διατεταγμένον λογαριασμόν.
Θά παραστήσωμεν έκάστην υποδειγματικήν λογιστικήν έγγραψήν διά
τοϋ συμβόλου
10·ιxl| / ύπου ι ή γραμμή καί κ ή στήλη είς τήν
διασταύρωσιν τών όποίων άνήκει τό μοναδιαίον στοιχείον,τής τάξεως ν X ν ύποτιθεμένης γνωστής.
‘Α π λ ή
Λ ο γ ι σ τ ι κ ή
Έ γ γ ρ α φ ή
καλείται τό γι
νόμενον μιάς ϋποδειγματικής λογιστικής εγγραφής έπί άξίαν τινά
α, έκψραζομένην ώς βαθμωτόν. Τό γινόμενον τοϋτο δίδει μίαν μή
τραν όμοίαν πρός τήν υποδειγματικήν λογιστικήν έγγραψήν,
είς
τήν όποίαν τό μοναδιαίον στοιχείον της άντικατεστάθη ύπό
τής
άξίας α. Αϋτη έκψράζει πίστωσιν τοϋ διγραφικοϋ λογαριασμοϋ τής
γραμμής καί χρέωσιν τοϋ διγραψικοϋ λογαριασμοϋ τής στήλης είς
τήν διασταύρωσιν τών όποίων έτέθη ή άξία α. Κατ'άναλογίαν πρός
τήν ύποδειγματικήν λογιστικήν έγγραψήν, θά συμβολίσωμεν, χάριν
συντομίας, τήν απλήν λογιστικήν έγγραψήν διά τοϋ συμβόλουί [çxtKj
ή άκόμη α. ΐρ^χΤΙ · At υποδειγματικοί λογιστικοί έγγραψαί
έκψράζουν άπλώς τάς δυνατάς έγγραφάς, τάς όποίας προβλέπει τό λο
γιστικόν σχέδιον* διά νά πραγματοποιηθώ μία λογιστική έγγραφή
ό λογιστής πρέπει νά έπιλέξη# δι'άναλύσεως τής συναλλαγής,μίαν
ύποδειγματικήν έγγραψήν, είς τήν όποίαν νά προσάψη τήν είσρέουσαν καί έκρέουσαν άξίαν. *Η άπλή λογιστική έγγραφή, συμψώνως
πρός τόν ώς άνω όρισμόν, άντιστοίχεί είς τό άπλοϋν ήμερολογ ιακόν άρθρον τής διγραψικής μεθόδου.
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Γενικώς παρατηρείται δτι ή λογιστική διά μητρών δέν έπιδέχεται συνθέτους καί πολυσυνθέτους έγγραφάς.
‘Ως πρός τάς συνθέτους, νομίζομεν δτι δυνάμεθα νά θεωρήσω
μεν ταύτας ώς μήτρας διαστάσεων ν X ν, φερούσας άξίας είς πλείονα τοΟ ένός φατνία, άνήκοντα άπαραιτήτως είς τήν αύτήν γραμ
μήν ή τήν αύτήν στήλην. "Απαντα τά λοιπά στοιχεία είναι μηδε
νικά. Χάριν συντομίας, έφ'δσον εΤναι γνωστή ή - τάξις ν τής μή
τρας, δυνάμεθα νά συμθολίσωμεν ταύτην διά μιάς τών
άκολούθων
εκφράσεων :
IQxun. α·ά' α 'ί\ι
*

|[a t « r

« %

............ ÜJ
............................ .

Δέν είναι όμως δύσκολον νά διαπιστώσωμεν δτι ό άνωτέρω ο
ρισμός είναι καταχρηστικός. Πράγματι, ή είκονίζουσα μίαν σύν
θετον έγγραφήν μήτρα, κατ'ούσίαν άποτελει άθροισμα πλειόνων α 
πλών, όπως εύχερώς άποδεικνύεται:
|[α υ>,, α'λ , α"μ .... ]| =

|[αυκ]|

= a |[lLH]|

+

|[α 'λ]|
+

+

|[α"μ]| + ..... =

α·. | | | | + α ”. |[ΐ,μ]|+·.

Κατ'ούσίαν λοιπόν ή σύνθετος λογιστική έγγραφή άποτελείμίαν
άπλήν συγκέντρωσιν είς τήν αύτήν μήτραν πλειόνων άπλών εγγρα
φών, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι άνήκουν είς τήν αύτήν γραμμήν
ή
τήν αύτήν στήλην.
‘Ως πρός τάς πολυσυνθέτους έγγραφάς, τό θέμα θά μας άπασχολήση είς άλλο σημείον έν έκτάσει.
Μ ή τ ρ α
σ υ ν α λ λ α γ ώ ν
δοθείσης χρονικής περιόδου τ
καλείται ή μήτρα £τ] ή οποία προκύπτει ώς άθροισμα του συνό
λου τών άπλών καί συνθέτων λογιστικών έγγραφών τής
περιόδου.
Είναι προωανές δτι πρόκειται περί τετραγωνικής μήτρας, τών αύ
τών διαστάσεων πρός τήν Βασικήν Μήτραν Λογιστικών
'Εφαρμογών.
Μεταξύ τών στοιχείων τών δύο τούτων μητρών ύφίσταται άμφίμονοσήμαντος άντιστοιχία’ συνεπώς, λόγψ τής μεταβατικότητος
τής
σχέσεως, θεμελιουται καί άμφιμονοσήμαντος άντιστοίχία
μεταξύ
τών στοιχείων ταύτης καί τών στοιχείων του Μείξονος Σχεδίου Δια
τεταγμένων Λογαριασμών. Διά νά μεταπέσωμεν είς τό έπίπεδον τοϋ
Έλάσσονος σχεδίου Διατεταγμένων Λογαριασμών δέν έχομεν παρά νά
θεωρήσωμεν ώς έχοντα μονίμως τήν τιμήν Ο τά στοιχεία τής
μή
τρας συναλλαγών τά άντιστοίχούντα πρός τά στερούμενα οίκονομικής-λογιστικής σημασίας στοιχεία του Μείξονος σχεδίου.
Ά θ ρ ο ι σ τ ή ς
Χ ρ ε ώ σ ε ω ν
καλείται τό γραμμοδ ιάνυσμα [ § t f
[1.1,1,...1 , περιέχον ν στοιχεία ίσα πρός τήν μο
νάδα. Τό ένηλλαγμένον τούτου στηλοδιάνυσμα LeD * καλείται
άθ ρ ο ι σ τ ή ς
π ι σ τ ώ σ ε ω ν .
Έ κ του μαθηματικού ορισμού του προπολλαπλασιασμοΟ
μήτρας
έπί γραμμοδιάνυσμα καί του μεταπολλαπλασιασμοΟ ταύτης έπί στηλοδιάνυσμα, έν συνδυασμψ πρός τούς άνω τεθέντας ορισμούς, προκύπτει:
- δτι τό γινόμενον
. [V] είναι γραμμοδ ιάνυσμα, έκφράζον
τά άθροίσματα τών χρεώσεων τών ύπό διγραφικήν έννοιαν λο
γαριασμών.
- δτι τό γινόμενον [τ] . [V ]* είναι στηλοδιάνυσμα έκφράζον
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τά αθροίσματα τών πιστώσεων τών υπό διγραφικήν έννοιαν λο
γαριασμών.
- ότι τά έν λόγψ αθροίσματα, λαμβανομένου ύπ'όψει τοϋ
δρισμοϋ τηςμήτρας συναλλαγών
, 6έν περιέχουν τά υπόλοιπα
ένάρζεως, άλλά μόνον τήν κίνησιν τών λογαριασμών έντός τής
περιόόου τ.
Έά ν, κατόπιν τών άνωτέρω, έκφράσωμεν μέ τό σύμβολον:
(Μ·ΐτ]>
φρασις:

τό ένηλλαγμένον στηλοόιάνυσμα τοϋ Ce ]. Μ ,
Ιτ = φ ε ] . Γ τ φ *
=

00*

- Η *

=
* καλείται
Ί σ ο ζ ύ γ ι ο ν
π ε ρ ι ό ό ο υ
τ.

-

Μ·[ε]
-

of. Η *

gj) ·[ε] *
κ α θ α ρ ώ ν

*

ή

εκ-

=
=

ά Ε ι ώ ν της

Τοϋτο έκφράζει τήν καθαράν κίνησιν τών υπό όιγραφίκήν έν
νοιαν λογαριασμών έντός τής θεωρουμένης λογιστικής
περιόόου,
ήτοι τήν διαφοράν (σύνολον χρεώσεως)- (σύνολον πιστώσεως)
δι'
έκαστον λογαριασμόν, χωρίς νά λαμβάνηται ύπ'όψει τό κατά
τήν
άρχήν τής χρήσεως υπόλοιπόν του.
Τό ίσοζύγιον τοϋτο, ύπό τήν μαθηματικήν του έκ<ρρασιν, άποτελεί στηλοόιάνυσμα ν στοιχείων, έκαστον τών οποίων είναι θε
τικόν μέν έψ'όσον ή καθαρά κίνησις τοϋ άντιστοίχου διγραφίκοϋ
λογαριασμού είναι χρεωστική, άρνητικόν όέ έφ'δσον ή καθαρά κίνησις είναι πιστωτική. Είς ήν περίπτωσιν έντός τής θεωρουμένης
περιόδου ήχθησαν ίσα ποσά είς τήν χρέωσιν καί τήν πίστωσιν έ
νός λογαριασμού, τό άντίστοιχον στοιχειον τοϋ ίσοζυγίου είναι
μηδέν.
Είς τό σημειον αυτό θά διατυπώσωμεν δύο ίδιότητας, προφα
νείς άλλωστε καί δυναμένας νά τύχουν καί πρακτικής άποδείξεως.
Ι Δ Ι Ο Τ Η Σ
Α'. Είς τήν λογιστικήν ταζινόμησιν διά μήτρας
τό άθροισμα τών χρεώσεων ίσοϋται πάντοτε πρός τό άθροισμα τών
πιστώσεων.
Απόδειξις.
“Εστω ή μήτρα συναλλαγών μιάς περιόδου:
-,.. -,
^
Τά άθροίσματα τών χρεώσεων όλων τών λογαριασμών
ται άπό τά στοιχεία τοϋ γραμμοδιανύσματος:

η

(29)

(κ = 1,2,......ν)

-η

Τό συμβολον

,
■.-»
εκφράζον

[^ ιμ []

εις άλλην περίιιτωσιν

δέν πρέπει νά συγχέηται πρός τό χρπσιμοιοιηθέν
^

πρώτον αποτελεί την γενικόν εχ<ρρα-

σιν μήτρας.Τό δεύτερον έκφράζει μιαν ειδικήν μήτραν, έχουσαν άπαντα τά
στοιχεία της μηδενικά, πλήν του a L)i.

1.14

Καί τό συνολικόν άθροισμα τών στοιχείων του
σματος τούτου είναι:
V

V

Η

Η *

Σ

ν
Σ

Σ
_ι= 1

_ι= 1

γραμμοδιανύ-

( 1)

α <*«

Η-1

'Ομοίως τά αθροίσματα τών πιστώσεων όλων τών λογαριασμών έκφράζονται άπό τά στοιχεία τοϋ στηλοόιανύσματος:

Η -SI

= kJ-H*

-

Σ

(ι = 1 ,2 , ... .ν

- IΜ

Χ= 1

Τά στοιχεία του στηλοόιανύσματος τούτου έχουν άθροισμα:
“V
\>
V
[ε].

=

Σ

Μ=1

Σ
χ=1

Σ
ι= 1

'Αλλ'αί έκφράσεις (1) καί (2) εϊναι ταυτόσημοι, ο.ε.δ.
Π ρ α κ τ ι κ ή
σ η μ α σ ί α
τ ή ς
ί δ ι ό τ η τ ο ς .
Είς τήν λογιστικήν διά μητρών ή ισορροπία μεταξύ χρεώσεως καί
πιστώσεως είναι διαρκής καί οφείλεται είς τό ότι ή έφ'άπαξ εγ
γραφή έκάστου ποσού άνήκει ταυτοχρόνως είς τήν χρέωσιν καί τήν
πίστωσιν. Συνεπώς παύουν νά ύφίστανται αί κατηγορίαι σφαλμάτων
αί όποΐαι, είς τήν διγραφικήν λογιστικήν, όδηγοϋν είς διαταρα
χήν τής συμφωνίας μεταξύ τών δύο στηλών του ισοζυγίου. Ώ ς
έκ
τούτου είς τήν λογιστικήν διά μητρών ή σημασία τοϋ ίσοζυγίουώς
μέσου Αριθμητικής έπαληθεύσεως τής όρθότητος τών καταχωρήσεων
είναι περιωρισμένη, άποβλέπουσα μόνον είς τήν άνίχνευσιν
δι
πλής καταχωρήσεως τής αύτής έγγραφής ή παραλείψεως καταχωρήσεως. Πρός τούτο άρκεΐ νά ύπολογισθή μόνον μία τών έκφράσεων (1)
ή (2) καί νά ουγκριθή τό έξαγόμενον πρός τό έξ άλλης διαδικα
σίας προκϋπτον άθροισμα τών συναλλαγών τής περιόδου
(ημερολό
γιου) .
Ι Δ Ι Ο Τ Η Σ
Β ' . Τ ό Αλγεβρικόν άθροισμα τών στοιχείων
Ισοζυγίου Καθαρών άξιών είναι πάντοτε μηδέν.

του

Απόδειξις:
Έ ξ δρισμοϋ:

Τ » ώχ&> - Οφ .[$*

{!')

Έ ά ν θέσωμεν

L--,

θά είναι:

. "

'« - Μ
[Τ]*

= [a*,]

Συνεπώς ή (I') γίνεται: .

Ιτ =

" [αν φ eΗ

= βαχ υ

Σ

κ= 1

~

*

«υ χ)~] · [ε] *

(αΧ t ~ a tx)

—
—

διά ι = 1 ,2 ,..ν
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Τό συνολικόν άθροισμα τών στοιχείων τοΟ καθαροΟ
θά εΕναι λοιπόν:_ν ν
[ε]. ιτ =

Σ Σ ^αΜ
Ι “ αΐχ)

4-μ = 1 ι =1

ισοζυγίου
(2 ')

-

'Αλλ'έάν άναπτύξωμεν τόν·, τελευταΕον αύτόν άθροιστήν,παρατηροΟμεν ότι έκαστον στοιχειον τής Τ έμφανίζεται είς τό έν λόγψ
ανάπτυγμα όίς: μίαν φοράν μέ θετικόν καί μίαν μέ άρνητ ικόν πρόσημον. Συνεπώς:,
_ _
Ιτ = [oj
ό.έ.δ.
(3')
“Οπως εΕναι γνωστόν, είς τό τέλος τής χρήσεως, προκειμένου
νά συνταχθή δ ίσολογισμός, έπιχειρειται μία προσαρμογή τών λο
γιστικών υπολοίπων πρός τά δεδομένα τής πραγματικής άπογραοής.
Τό σύνολον τών σχετικών έγγραφών συνιστά τάς έγγραφάς
τακτοποιήσεως ή ίσολογισμοϋ καί δύναται νά άποτελέση, άθροιζομένων
τών έπί μέρους μητρών έγγραφών, μίαν νέαν μήτραν, τήν όποίαν θά
καλέσωμεν μ ή τ ρ α ν
τ α κ τ ο π ο ι ή σ ε ω ς
καί θά έκφράσωμεν διά τοϋ συμβόλου [Υ] = [β^χ]· #Ε<^ν ué [Β(τ-1)] παραστή
σωμεν τόν ίσολογισμόν ένάρξεως, έκφραζόμενον ώς στηλοόιάνυσμα
έχον τά ένεργητικά κονδύλια θετικά, τά παθητικά άρνητικά,άπαν
τα δέ τά στοιχεία τά άντιστοίχούντα είς λογαριασμούς μή έμφανιζομένους είς αύτόν μηδενικά, ή έκφρασις:
Ιτ = DB (τ -1 )] + [(Τ + Y)* - (Τ + Υ)] . [ε] *

(4)

ίσοδυναμεΐ πρός τό δεύτερον προσωρινόν ίσοζύγιον καί περιλαμβά
νει κονδύλια, τά όποια έχουν τήν θέσιν των είτε είς τόν ισολο
γισμόν λήξεως, είτε είς τόν ίσολογισμόν άποτελεσμάτων χρήσεως.
Εύχερώς όθεν καταρτίζομεν τάς καταστάσεις ταύτας ύπό τήν παρα
δοσιακήν των μορφήν.
νΕν σημειον θά έξάρωμεν είς τήν άνωτέρω διαδικασίαν: τό δτι
αί έγγραφαί τακτοποιήσεως συνεκεντρώθησαν είς μίαν ίδιαιτέραν
μήτραν \Υ] · ΤοΟτο σημαίνει οτι κατά βάσιν ή μήτρα τών συναλλα
γών δύναται νά παραμείνη άθικτος καί νά συνδυασθη μέ διαφόρους
μήτρας τακτοποιήσεως, έκάστης τούτων καταρτιζομένης βάσει δια
φορετικού υποδείγματος άποτελεσμάτων. Φθάνοιιεν λοιπόν
άνέτως
είς τήν διατύπωσιν πολλαπλών ισολογισμών, καί φυσικά λογαρια
σμών άποτελεσμάτων χρήσεως, έκάστου ζεύγους ίσολογισμοΟ-άποτελεσμάτων άπορρέοντος έκ διαφόρου μήτρας τακτοποιήσεως.
#Αρκεί
έκάστην φοράν νά ύπολογίζηται ή παράστασις (4) μέ σταθερούς ό
λους τούς όρους πλήν τής [υ].
Έ ά ν ή Βασική Μήτρα Λογιστικών Έφαρμογών είναι διαρθρωμένη
κατά τοιουτον τρόπον ώστε οί λογαριασμοί 1, 2 ,
κ νά εΕναι
οί έμφανιζόμενοι είς τόν ίσολογισμόν καί οί (κ+1 ) , (κ+2),...ν
οί άπαρτίζοντες τόν λογαριασμόν τών άποτελεσμάτων χρήσεως, δύναται νά ύποδιαιρεθή είς 4 ύπομήτρας*30) κατά τό υπόδειγμα του
Πίνακος Δ. 5. Έ ξ αύτών αί Αί καί Αι» εΕναι τετραγωνικοί ,τάξεως
κ καί ν-κ άντιστοίχως. “Οπως παρατηρούν οί KEMENY-SCHLEIFER SNELL-THOMPSON, έν σ<ράλμα διαπραττόμενον είς τήν ύπομήτραν Α Χ
έπηρεάζει μόνον τόν ισολογισμόν χωρίς νά έχη έπίπτωσιν έπί τών
άποτελεσμάτων. Τό άντ ίθετόν συμβαίνει είς τήν ύπομήτραν Α»*δπου

(30)

Βλέπε ΚΕΜΕΝΥ - SCHLEIFER - SNELL - THOMPSON.

116

τό σφάλμα έπηρεάζει μόνον τά άποτελέσματα ένώ ô ισολογισμός
παραμένει άμετάβλητος πρό καί μετά τήν διόρθωσιν. Σφάλματα τέλος
διαπραττόμενα είς τήν περιοχήν τών υπομητρών Α 2 καί Α 3 επηρε
άζουν καί τόν ισολογισμόν καί τά άποτελέσματα.
κ

1, 2, 3,

Α!
κ
(κ+1)
(κ+2)
α

3

(κ+1),
1
1
1
1
1
1
}
I
1
1
1
1
1
1
1
1I
ί
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Πίναξ Δ.5

(κ+2)

α

2

Α.Η

Είς τήν Βασικήν Μήτραν Λογιστικών 'Εφαρμογών δυνάμεθα νά όρίσωμεν ύπομήτρας καθ' οίονδήποτε τρόπον καί νά έργασθώμεν μό
νον έπ'αύτών: δυνάμεθα π.χ. νά άπομονώσωμεν μίαν ύπομήτραν πε
ρί έχουσαν όλους τούς λογαριασμούς τούς χρησιμοποιούμενους ύπό
τής Αναλυτικής Λογιστικής τής Έκμεταλλεύσεως κ αί /‘ύπό
ώρι
σμένας προϋποθέσεις, νά πραγματοποιήσωμεν τήν κοστολόγησιν, έφαρμόζοντες τούς κανόνας του λογισμού διά μητρών. Είς τήν πα
ράγραφον 4.4 τοϋ παρόντος κεφαλαίου θά έξετάσωμεν έν έκτάσει τάς δυνατότητας αύτάς τής λογιστικής διά μητρών αι όποίαι
σχετικώς προσφάτως ήρχισαν νά διερευνώνται είς μερικάς πρωτοπορ ειακάς έργασ ία ς .
Η

ΪΙΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΩΝ.

Έννοια
άνάλογος τοϋ πολυσυνθέτου
διγραφίκοϋ
άρθρου θά
πρέπει
νά
άποκλεισθη
άπό τήν λογιστικήν διά
μητρών,
καίτοι,
κατ' άναλογίαν πρός τάς συνθέτους έγγραφάς, ή διατύπωσίς της δέν είναι άδύνατος. Πράγματι, εστω ήδιγραφική έγ
γραφή:
Λογαριασμός Α ............ Δρχ.
Λογαριασμός Β .............

"

Λογαριασμός Γ

"

Λογαριασμός Δ

"
Φ+χ = Φ+ω = κ

Αύτη, έφ' όσον φ#Φ, Φ^ω, χ^φ, χ^ω, δέν δύναται νά έκφρασθή άπ'
εύθείας διά μήτρας. Καί τοϋτο διότι είς τήν διγραφίκήν διατυπωσιν έμπλέκονται άξίαι άκολουθοϋσαι διάφορα τόξα τοϋ πλέγμα
τος. Δι' ένός λογιστικοϋ τεχνάσματος, τής δημιουργίας ένός δια
μέσου λογαριασμοϋ τακτοποιήσεως, ή πολυσύνθετος αύτη έγγραφη
.δύναται νά άναλυθή είς δύο συνθέτους:
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Λογαριασμός Α .......
Λογαριασμός

Β

.................................

Διάμεσος Λ/σμός

φ
II

Διάμεσος Λογαριασμός .... Δρχ.
II
Λογαριασμός Γ ..
Λογαριασμός Δ ..

X

II

II

Κ

Κ

Φ
ω

όπότε ή παράστασίς της διά τής αύτής μήτρας είναι κατορθωτή (πί
ναξ Δ.6)
1

Πίναξ Δ.6
Ά λ λ ' ούτω τά φατνία τής μήτρας τά άντιστοιχοϋντα είς
τήν
γραμμήν καί στήλην τού διαμέσου λογαριασμού χάνουν τήν οίκονομικήν-άναλυτικήν σημασίαν των. Διότι ο διάμεσος λογαριασμός
άποτελεί έν προκειμένψ πλασματικόν κατασκεύασμα, χρήσιμον μό
νον διά νά ύπερνικηθή μία τεχνική δυσκολία. "Η έννοιά του
ώς
είσροής ή εκροής δέν είναι σαφής. "Επομένως αί είς τά
άντίστοιχα φατνία έγγραφόμεναι καί λόγψ ύπάρξεως πλειόνων συνθέτων
εγγραφών -ένίοτε διαφόρου ύφής- συσσωρευόμεναι άξίαι δέν
δύνανται νά άποτελέσουν building-blocks, έξαφανιζομένου ούτω τοϋ
πλέον ούσιώδους πλεονεκτήματος τής λογιστικής διά μητρών.
Έ ά ν λοιπόν έν δικαιολογητικόν οίκονομικής συναλλαγής δύναται νά προκαλέση, είς τήν διγραφικήν μέθοδον, μίαν πολυσύνθε
τον έγγραφήν, ή έγγραφή αύτη θά πρέπει, διά νά λάβη τήν δέου
σαν έκφρασιν είς τήν λογιστικήν διά μητρών, νά άναλυθή είς πλείονας άπλάς. Πώς όμως θά γίνεται ή τοιαύτη άνάλυσις έφ' δσον θά
πρέπει νά άποκλεισθή ή έντός τοϋ Π ίνακος Λογαριασμών ϋτταρξι ς στοί
χε ίων άναλόγων πρός τόν διάμεσον λογαριασμόν τοϋ παραδείγματός
μας; Τό θέμα δέν έχει άπασχολήσει, έξ δσων γνωρίζομεν, τούς άσχοληθέντας μέχρι σήμερον μέ τήν λογιστικήν διά μητρών, όί ό
ποιοι περιορίζονται νά διαπιστώσουν τό άδύνατον τής άπ' εύθείας άπεικονίσεως, ύπό μορφήν μήτρας, μιας πολυσυνθέτου έγγραφής
καί νά υποδείξουν μόνον τήν άνάγκην άναλύσεώς της είς πλείονας
άπλάς. Έ ξ
δσων μάς προκύπτουν, μόνον ô IJIRI άποδεικνύει μαθηματικώς τήν δ υ ν α τ ό τ η τ α
άναλύσεώς μιάς
πολυσυν
θέτου έγγραφής είς έν σύνολον άπλών, διά τοϋ άκολούθου συλλο
γισμού: "... πάσα πολυσύνθετος συναλλαγή δύναται νά άναλυθή είς
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ëv σύνολον άπλών συναλλαγών 6ιά συνδυασμού έκάστης χρεώσεως μέ έκάστ ην πίστωσιν πατά μίαν άναλόγ ικήν άξίαν. Ύποθέσωμεν ,π.χ. ,ότ ι μία πο
λυσύνθετος έγγραφή προκαλει μ χρεωστικός έγγραφός τών οποίων τά ποσά
άντιπροσωπεύονται ύπό τών συμβόλων χι, χ2 ,...χμ άντιστοίχως, καί ν
πιστωτικός έγγραφάς τών όποίων τά ποσά είναι άντιστοίχως πι, π2, ..πν .
Τότε ή πολυσύνθετος συναλλαγή δύναται νά άναλυθή είς εν σύνολον μΧυ
άπλών συναλλαγών/εκάστη τών όποίων συνδέει τήν ι χρεωστικήν έγ*γρα
φήν (ι=1,2 , . . .μ) μέ τήν κ πιστωτικήν (mf 1,2,...v ) διά τών σχέσεων:
Π:

=

X..

É

π

ηλ

λ=1

(31)

Σ
λ =1

Χλ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.
Οΰτω ή έγγραφη:
Δρχ.
Ταμειον ..............
Γραμμάτια Εισπρακτέα ......
"
Επιστροφαί Εμπορευμάτων ., Μ
Χρεώσται ..............
"
"
Τάκοι Πιστωτικοί ......

20.000
40.000
40.000
98.000
2 .0 0 0

διά τής έποίας διακανονίζεται'μία πώλησις έπί πιστώσει εμπορευμάτων άζίας
98,000 δρχ., υπολογιζόμενου έπί του γραμματίου τάκου 2.000 δρχ., κατά τάν
άποψιν τού IJIRI αναλύεται είς τάς έξης 3 X 2 = 6
έγγραφάς:

Ταμειον .....
Χρεώσται
Ταμείου ............
Τάκοι πιστωτικό
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Χρεώσται ....
Γραμμάτια εισπρακτέα
Τάκοι Πιστωτικοί

Δρχ

19.600

II

19.600
400
400
39.200
39.200
800
800

'Επιστροφαί ’Εμπορευμάτων
Χρεώσται ........

39.200

'Επιστροφαί 'Εμπορευμάτων
Τάκοι Πιστωτικοί .

800

39.200

800

ΜΟμως, κατά τήν γνώμην μας, ό τοιοϋτος τρόπος άναλύσεως δέν
είναι δυνατόν νά γίνη δεκτός. Α π λ ώ ς άποδεικνύει τήν άπό μαθηματι
κής άπόψεως δυνατότητα άναλύσεως τής πολυσυνθέτου πράξεως είς πλείονας άπλάς. Ά λ λ ά δέν αποδίδει τ ή ν
ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ν
πραγ μ α τ ι κ ό τη τ α
τής πράξεως. Οΰτω, είς τό συγκεκριμένον παράδειγμα τό όποιον.παρεθέσαμεν, ένώ έκ τών πραγμάτων οί
πιρτωτικοί τόκοι όφείλουν τήν γένεσίν των άποκλειστικώς είς τό
(31) "Management Goals a/îd Accounting for Control",

σ. 84
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γεγονός της άποδοχής τοϋ γραμματίου/6 ιά τών εγγραφών αίτινες ’προ
κύπτουν ύπό της εφαρμογής τοϋ προτε ινομένου τύπου μέρος τούτων μονον σχετίζεται, μέ τήν πραγματικήν αίτίαν τής γενέσεώς των, ένώ οι υ
πόλοιποι φαίνονται άπορρέοντες έκ τής καταβολής τών μετρητών ή ’τής
έπι στροφής τών εμπορευμάτων· Έ ν ώ έπιστρέφονται έμπορε ύματα άξίας
40.000 δρχ. φαίνεται, ύπό τής προτε ινομέ νης άναλύσεώς f δτι έπιστρέψονται έμπορεύματα μόνον 39.200 δρχ.καί δτι ή διαφορά τών 800 δρχ.
προέρχεται έκ καταλογισμού τόκων.'
%Η Λογιστική όωείλει νά έκφράση μίαν οίκονομικήν πραγματι
κότητα. %Ως έκ τούτου δέν άποτελεί αύτοσκοπόν καί
δέν είναι
σκόπιμον νά ύψωθή είς τό έπίπεδον άφαιρέσεως τής μαθηματικής έπιστήμης. %Η χρήσις μαθηματικών έννοιών ή μαθηματικού λογισμού
είς τόν χώρον τής Λογιστικής/ είναι, ώς άποδεικνύεται έκ πρω
τοπόρε ιακών έργασιών έκλεκτών συγγραφέων, πολύτιμον έργαλειον
διά τήν άξιωματικήν θεμελίωσιν τής Λογιστικής, τό όποιον θά άσκήση άποψασιστικήν έπίδρασιν είς τήν μελλοντικήν έξέλιξίντης.
Τό έργαλείον δμως αύτό πρέπει νά χρησιμοποιήται μετά περισκέφεως καί πάντοτε έν συναρτήσει πρός τήν συγκεκριμένην οίκονο
μικήν πραγματικότητα, τήν όποίαν ή Λογιστική καλείται νά
έκψράση. Τό γεγονός αύτό άκριβώς διαφοροποιεί καί τήν Λογιστικήν
άπό τήν Μαθηματικήν έπιστήμην: μόνος ό μαθηματικός λογισμόςβιά
τοϋ όποίου θεμελιοϋνται άφηρημέναι λογικαί δομαί, δέν άρκεΐ διά
τάς λογιστικάς έφαρμογάς. Χρειάζεται καί ή αίσθησις τής οίκο
νομικής πραγματ ικότητος, καί τήν αίσθησιν ταύτην μόνον ό οίκονομικώς κατηρτισμένος λογιστής διαθέτει.
Ούτω, κατά τήν γνώμην μας, ή άνάλυσις μιάς
πολυσυνθέτου
πράξεως είς άπλάς ή έστω συνθέτους, δέν θά πρέπει νά γίνεται
κατά τήν μαθηματικήν, άλλά κατά τήν οίκονομικήν λογικήν.*Η οίκονομική άνάλυσις τής πράξεως ύπό τοϋ άρμοδίου λογιστοϋ θά^καθορίση τών άριθμόν καί τό είδος τών άπλουστέρων έγγραωών αίτινες θά άντικαταστήσουν τήν πολυσύνθετον.
Ούτω,· είς τό συγκεκριμένον παράδειγμά μας, μια άνάλυσις
της πράξεως
είς άπλουστέρας δύναται νά όδηγάσΐ} είς διαφόρους έγγραφάς, αναλόγως
προς
τόν διδομένην έρμηνείαν, π.χ.:
Χρεωοται ................
Τόκοι Πιστωτικοί ····

Λρχ.
II

Ταμείον .................
Γραμμάτια Εισπρακτέα ....
Έπιστροφαι Έμπορευμάτων.
Χρεωσται ...........

Μ
II
II

2.000
2.000
20.000
40.000
40.000
100.000

άλλον τρόπον:

Ταμείον .............. ..
Έπιστροφαι Έμπορευμάτων.
Χρεωσται ...........

Δρχ.
II
II

20.000
40.000

Γραμμάτια Εισπρακτέα ....
Χρεωσται ............
Τόκοι Πιστωτικοί ....

ft
II.
II

40.000

60.000

38.000
2.000

12 0

Βεβαίως διά τής ύπό του λογιστοϋ άναλύσεως τής πράξεως, ύπεισέρχεται είς τήν λογιστικήν άπεικόνισιν έντονον τό ύποκειμενικόν στοιχειον: άπαιτείται ερμηνεία τής συναλλαγής καί ήέρμηνέία δέν γίνεται άπό όλους κατά τόν αύτόν τρόπον^
Είς πολλάς δέ περιπτώσεις είναι δυσχερεστάτη, άν μή άδύνατος, ή σχε
τική άξιολόγησις τών διαφόρων ερμηνειών: έκάστη τούτων
είναι
όρθή άπό τίνος άπόψεως. Δι' αύτό σημασίαν έχει, νομίζομεν, δχι
τόσον ή έρμηνεία -έφ' όσον φυσικά είναι λογικώς παραδεκτή- ό
σον ή ομοιόμορφος εφαρμογή της έντός ένός εύρυτέρου
συνόλου
λογιστικών απεικονίσεων: παρόμοια ι πράξεις πρέπει νά έρμηνεύωνται πάντοτε κατά τόν ίδιον τρόπον.
Τό ότι ή λογιστική διά μητρών κατά βάσιν στηρίζεται
είς
τάς άπλάς έγγραφάς δέν θά πρέπει νά θεωρηθή ώς μειονέκτημά της.
Άντιθέτως, νομίζομεν ότι άποτελεϊ πλεονέκτημα, καθ' όσον έξαίρει ετι περισσότερον τήν λογιστικήν δυαδικότητα καί
συντελεί
είς τήν σαφεστέραν λογιστικήν έμσάνισιν πολυπλόκων συναλλαγών.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΜΗΤΡΩΝ.

Τής λογιστικής διά μητρών ύφίστανται διάφοροι θεωρητικαί παραλλαγαί. *0 πρώτος προτείνας ταύτην, κατά τό 1957,
καθ. RICHARD
MATTESSICH, δεν έκφράζει τούς ισολογισμούς ένάρξεως καί λήξεως
ύπό μορφήν διανυσμάτων, άλλ' ένσωματώνει τούτους είς τήν μήτραν
ή οποία προκύπτει έκ του άθροίσματος τών μητρών συναλλαγών καί
τακτοποιήσεως, προβλέπων τρεις άκόμη στήλας καί γραμμάς.
Είς
τήν πρώτην τών προσθέτων τούτων στηλών καταχωροΟνται τά παθη
τικά υπόλοιπα τοΟ ισολογισμού ένάρξεως ένώ είς τήν πρώτην πρό
σθετον γραμμήν τά ένεργητικά ύπόλοιπα ένέρξεως. Ή δευτέρα πρό
σθετος στήλη δέχεται τά άθροίσματα τών γραμμών καί ή
δευτέρα
πρόσθετος γραμμή τά άθροίσματα τών στηλών. Τέλος ή
τελευταία
στήλη καί ή τελευταία γραμμή προορίζονται διά τά υπόλοιπα του
ίσολογισμου λήξεως. Τό τοιοΟτον όμως, κατά τήν γνώμην μας, πα
ρουσιάζει τά άτοκον νά νοθεύη τήν έφαρμογήν του λογισμού
διά
μητρών άπό μαθηματικής άπόψεως, χωρίς τό μειονέκτημα τούτο νά
άντισταθμίζηται ύπό άλλων λογιστικών πλεονεκτημάτων.
Περισσότερον ένδιαφέρουσα είναι μία νεωτέρα προσέγγισις τοϋ
θέματος μέσψ τής θεωρίας τών πλεγμάτων ή δικτυωτών διά βελών,
τήν όποίαν έπεχείρησεν ό IJIRI<33), καί ή όποία πολλά ύπόσχε τα ι,
ίδίως είς τό τομέα τών έφαρμογών του προγραμματισμοΟ διά
τήν
κατάστρωσιν τών σχεδίων τής μελλούσης δραστηριότητος έπί λογι
στικής βάσεως.
Έ ν πλέγμα μαθηματικώς έκφράζει μίαν σχέσιν έφαρμογής ένός
συνόλου είς τόν έαυτόν του. Έ ά ν τά στοιχεία τοϋ άρχικοϋ συνό
λου παρασταθοΟν έπί έπιπέδου δι' ένός συνόλου σημείων ή δε σχέ
σις έφαρμογής διά τόξων συνδεόντων τά σημεία ταύτα καθ' ον τρό
πον όρίζει ή σχέσις, ή προκύπτουσα παράστασις
άποτελεϊ
τήν
γραφικήν άπεικόνισιν τοΟ πλέγματος.
Άλλ ' ή γραφική άπεικόνισις ένός σχεδίου λογαριασμών κατ'
ούσίαν άποτελεϊ γραφικήν άπεικόνισιν πλέγματος,καί μάλιστα,έφ'

(32)

Πρβλ, ΤΣΙΜΑΡΑ, Μ., " ’Αρχαί Γενικής Λογιστικής", τονίζοντα ιδιαιτέρως
δτι "αί ημερολογιακοί διατυπώσεις συνιστουν -πολι5 περισσο'τερον άπό ότι νομίζεται- μίαν υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ή ν
έρμηνείαν των γεγονό
των". σ. 312. 'Υπογραμμίζει 6 συγγραφείς.

( 33>

Λεπτομερή άνάπτυζιν βλέπε εύς ‘IJIRI, Υ·, "Management Goals and.
counting for Control", κεφαλ. 5.
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όσον τιρόκει.ται περί του Μείζονος Σχε6ίου Διατεταγνιένων Λογαρια
σμών, έχομεν τήν είδι-κήν περίπτωσιν πλέγματος ίσχυρώς συνεκτι
κού, καθ' όσον δύο τυχόντα σημεία τοΟ συνόλου (λογαριασμοί Οπό
δ ιγραφικήν έννοιαν) είναι μεταξύ των συνδεόεμένα διά δύο τόξων
άντιθέτου φοράς.
"Εν πλέγμα δύναται νά παρασταθή ύπό μήτρας, καί μάλιστα κα
τά δύο διαφόρους τρόπους. Κατά τόν πρώτον ή μήτρα είναι τετρα
γωνική, έκαστη δέ γραμμή καί στήλη άναφέρεται είς έν στοιχείον
του συνόλου, έν προκειμένψ είς ένα διγραφικόν λογαριασμόν. Αί
γραμμαί έκφράζουν προελεύσεις (σημεία άφετηρίας τών τόξων)
αί
στήλαι προορισμούς (πέρατα τών τόέων) . Έ ά ν ύφίσταται σύνδεσμος
προελεύσεως-προορισμοϋ μεταξύ τών σημείων ι καί κ,
σημειοϋται ό άριθμός 1 είς τήν διασταύρωσιν τής γραμμής ι
καί
τής
στήλης κ, άλλως σημειουται 0. Ούτω έάν έχομεν τούς
λογαρια
σμούς Ταμειον, Έμπορεύματα, Χρεώσται καί Κεφάλαιον (Τ,Ε,Χ,Κ),
μέ δυνατούς συνδέσμους TE, ΤΧ, ΤΚ, ET, EX, ΕΚ, XT, ΧΕ, ΧΚ, ΚΤ,
ΚΕ, ΚΧ, τό έν λόγψ σχέδιον δύναται νά παρασταθή διά τής μήτρας
τοΟ πίνακος Δ.7.
Τ

Ε

X

Κ

Τ

0

1

1

1

Ε

1

0

1

1

X

1

1

0

1

Κ

1

1

1

0

Πίναξ Δ.7
Έ ά ν περάσωμεν είςέν ελασσον σχέδιον, τότε θά πρέπει νά άντικατασταθουν μέ μηδενικά τά στοιχεία τής μήτρας τάέκφράζοντα συνδέσμους
λογαριασμών μή έχοντας οίκσνσμικόν νόημα είτε άφ' εαυτών είτε είς μίαν
συγκεκριμένην λογ ιστ ικήν έφαρμογήν.Έάν ύποθέαωμεν, π.χ., ότι,είς τήν
περίπτωσιν του στοιχειώδους παραδείγματός μας, άπεκλείσθησαν κατά τήν σύστασιν τής οίκονομικής μονάδος αί είσφοραί κεφαλαίου είς είδος ή ή έκχώρησις απαιτήσεων καί έχει συνομολογηθή, δτι, κατά τήν λήξιν τής έπιχει
ρήσεως, τό κεφάλαιον θά έπιστραφή είς τούς φορείς τής οίκονομικής μο
νάδος πάλιν είς μετρητά, τότε άποκλείονται ο ί.σύνδεσμοι του Κ έψαλα ί
ου μέ όλους τούς άλλους λογαριασμούς, πλήν του Ταμείου. Τό έν
λόγψ λογιστικόν σχέδιον έκφράζεται ύπό του πλέγματος τοϋ σχήματος Δ.7 καί τής μήτρας τοϋ πίνακος Δ.8.
Τ
•

^ F
> ·**

•
X

Κ
Σχήμα Δ.7

Τ

Ε

X

Κ

Τ

0

1

1

1

Ε

1

0

1

ο

X

1

1

0

0

Κ

1

0

0

0

Πίναξ Δ.8

*Η τοιαύτη άναπαράστασις διά μήτρας είναι, νομίζομεν,
λίαν
έξυπηρετική διά τήν συνοπτικήν άπε ικόν ισιν ενός Λογιστικού Σχε
δίου, άκόμη καί είς τά πλαίσια τής διγραφικής λογιστικής, διό
τι ύποδεικνύει είς τόν λογιστήν όχι μόνον ποιοι είναι οί προβλεπόμενοι λογαριασμοί, άλλά καί ποίαι είναι αί μεταξύ αύτών έ-
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τιιτρεπόμεναl συνόεσμολογίαι. Πλεονεκτεί δέ τής γραφικής Απεικονίσεως ή όποία, έφ' όσον ό αριθμός τών λογαριασμών είναι μέγας , Αποβα ίνε ι πολύπλοκος.
Κατά τόν έτερον τρόπον άπε ικονίσεως, τόν όποιον χρησιμοποι
εί ô IJIRI,η μήτρα είναι όρθογώνιος καί αι μέν γραμμαί της Αντι
προσωπεύουν τά στοιχεία του Πίνακος Λογαριασμών,αι δέ στήλαι τά
στοιχεία του Σχεδίου Διατεταγμένων Δογαριασμών. 'Εκάστη στήλη
τής μήτρας φέρει τήν ένδειξιν - 1 είς τήν γραμμήν ήτις
Αντι
στοιχεί είς τήν έκροήν τοΟ διατεταγμένου ζεύγους
τής οικείας
στήλης (πίστωσιν) καί τήν ένδειξιν 1 είς τήν γραμμήν ήτις Αν
τιστοιχεί είς τήν είσροήν τοϋ διατεταγμένου ζεύγους. Απαντα δέ
τά λοιπά στοιχεία τής στήλης είναι μηδενικά. Ούτω είς τό
έκφραζόμενον ύπό τοϋ πίνακος Δ.7 πλέγμα Αντιστοιχεί ή μήτρα ή έκφραζομένη ύπό τοϋ πίνακος Δ.9.
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Δ.9

είς δέ τό πλέγμα τοϋ σχήματος Δ.7 Αντιστοιχεί ή μήτρα τοϋ πί
νακος Δ. 10. Τήν μήτραν τής μορφής αύτής χρησιμοποιεί
δ IJIRI
πρός ύπολογισμόν τοϋ Ισοζυγίου Καθαρών άξιων. Πρός τοϋτο σχη
ματίζει στηλοδιάνυσμα ω, τά στοιχεία τοϋ όποίου, έκ τών
άνω
πρός τά κάτω, είναι τΑ άχθέντα είς τούς διατεταγμένους λογαρια
σμούς ποσά, καθ* ήν σειράν Αντιπροσωπεύονται ουτοι ύπό τών στη
λών τής μήτρας Ω . Τό *Ισοζύγιον καθαρών Αξιών εύρίσκεται τότε
διά τοϋ πολλαπλασιασμού:
ΙΤ = Μ
· [ω] ·
Ή προσέγγισις αϋτη, παρά τό ότι είναι περισσότερον πολύπλοκος,
είναι ένδιαφέρουσα -δπως έσημειώσαμεν- διά τήν περίπτωσιν καθ*
ήν ή Λογιστική λαμβάνει προεκτάσεις είς τήν περιοχήν ώρισμένων
έφαρμογών μή γραμμικού προγραμματισμού.
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Πίναξ Δ. 10
Αί πρώται έρευναι έφαρμογής τής θεωρίας τών πλεγμάτων είς
τήν Λογιστικήν χρονολογούνται άπό τοϋ 19631*). Σχολιάζων τάς έρεύνας ταύτας ό MATTESSICH λέγει δτι ή νέα αύτη περιοχή πρέπει
( 3*)

Πρόκειται περί τής μελέτης τών CHARNES-COOPER-IJIRI, ”Break-Even
Budgeting and Programming to Goals” είς .Tournai
of Accounting
Research, τεύχος 1/1963, σσ. 16-43.
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νά προσεχθώ Ιδιαιτέρως, διότι συνιστά "μίαν ακόμη θύραν ή ό
ποια άνοίγει τήν δυνατότητα νά συνδεθοϋν αί λογιστικαί ταυτό
τητες μέ υποθέσεις συμπεριφοράς (Behavioral hypotheses)
3S>.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Τά πλεονεκτήματα καί αί δυνατότητες τής λογιστικής διά μη
τρών δύνανται νά συνοφισθοϋν είς τά έξής:
Π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α
Θ ε ω ρ η τ ι κ ά
1. Ή λογιστική διά μητρών παρέχει τήν δυνατότητα μιάς άξιωματικής θεμελιώσεως τών λογιστικών μεθόδων έπί μαθηματικών
έννοιών -έστω στοιχειωδών. Βεβαίως, δπως καί είς άλλο σημεΐον έλέχθη, ή Λογιστική δέν δύναται νά θεωρηθή δτι άποτελεΓ κλάδον τών έωηρμοσμένων Μαθηματικών δ χαρακτήρ της
είναι κατά βάσιν οικονομικός καί οίαδήποτε άξιωματική θεμελιωσίς της κατά τά πρότυπα τής Μαθηματικής θά πρέπει νά
θεωρήται έπικουρική τής οίκονομικής θεμελιώσεως, ή
όποία
πρέπει νά έχη τό προβάδισμα. Άλλά. ή μαθηματική θεμελίωσις, μέ τήν αύστηρότητα τής διατυπώσεως καί τήν λογικήν ά(ραίρεσιν αί όποιαι τήν διακρίνουν, προσφέρει μίαν νέανθεώρησιν τής Λογιστικής, διά τής όποίας έπιτυγχάνεται μεγαλυτέρα έμβάθυνσις είς τούς λογιστικούς μηχανισμούς.
Έπί
πλέον ή άποκατάστασις ένός συνδέσμου τής Λογιστικής μέ τήν
Μαθηματικήν Επιστήμην τής έπιτρέπει νά παρακολουθήσω
τάς
ραγδαίας έξελίξεις τής τελευταίας ταύτης καί έκ τοϋ γεγο
νότος τούτου άσ<ραλώς θά ώφεληθή ή έξέλιξις τών λογιστικών
τεχνικών( .
2. *Η άρχή τής λογιστικής δυαδικότητος έξαίρεται δλως Ιδιαιτέ
ρως, καθ' όσον ή ίσότης χρεώσεως-πιστώσεως απορρέει άπό τήν
διδιάστατον ταξινόμησιν ένός ποσοϋ καί όχι άπό τό τεχνητόν
γεγονός τής διπλής εγγραφής αύτοϋ είς δύο λογαριασμούς.Κα
θίσταται δηλαδή σαφής ή διπλή θεώρησις τοϋ αύτοϋ γεγονότος.
3. Ή λογιστική διά μητρών έπιτρέπει άνέτως τάς προεκτάσεις τής
Λογιστικής είς τόν χώρον τοϋ προγραμματισμού,γραμμικού καί
μή, καί δι* αύτοϋ είς τόν χώρον τών Επιχειρησιακών Ε ρ ε υ 
νών ( 37).
4. *Η λογιστική ταξινόμησις πραγματοποιείται κατά οίκονομικάς
πράξεις καί ούχί κατ * οίκονομικά άντικείμενα* τοϋτο έχει δλο^ς ίδιαιτέραν σημασίαν άπό άπόψεως Λογιστικής Αποφάσεων.
*Η λογιστική ταξινόμησις λοιπόν δέν άποτελεϊ μίαν
μέθοδον
έμφανίσεως ή άποθηκεύσεως τοϋ πληροίοοριακοϋ ύλικοϋ, άλλά κα
θίσταται άναλυτικόν έργαλεΐον, διά τής
συγκρότήσεως τών
Building-blocks, έκφραζόντων όμοιογένειαν οίκονομικών άπο
φάσεων.
5. Αποκαλύπτει τάς έσωτερικάς σχέσεις αί όποιαι,υπάρχουσαι με
ταξύ είσροών καί έκροών, ένδέχεται νά εμφανίζουν μίαν σχε
τικήν σταθερότητα καί άλληλεξάρτησιν. Τοϋτο άποτελεϊ
Ιδι
αιτέραν συμβολήν είς τόν προγραμματισμόν.
(35) "Accounting and Analytical*Methods”e σ. 87.
( 36)

Διά τάς

σχέσεις Λογιστικής καί Μαθηματικών Βλέτε κατωτέρω 5.1.

(37)

Βλέκε έν έκτάσει κατωτέρω 5.2. *Ε«ίσης ΛΑΜΠΡΟΥ, X., "*Η έιίόρασις
τής ’Ειιχειρησιακής ’Ερεύνης είς τά λογιστικόν έιάγγελμα", ιεριοδ.
"Λογιστής” , No 173/1968.
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Π λ ε ο ν ε κ τ ή μ α τ α
1.

Π ρακτικά

Καθίσταται περισσότερον άποτελεσματική ή χρησιμοποίησις ήλεκτρονικών διερευνητών διά τήν έκτέλεσιν τής λογιστικής
έργασίας καί τήν αύτοματοποίησιν τών έπαναλαμβανομένων ή
τών μή άπαιτουσών δημιουργ ικήν σκέψιν ένεργειών τής
λογι
στικής διαδικασίας.

2. Έφαομοζομένη διά χειρός, συνεπάγεται σημαντικήν έξοικονόμησιν χρόνου. #Εν προκειμένψ σημειοΟμεν ότι, παρά τό γεγο
νός πού ή λογιστική διά μητρών έπενοήθη κυρίως έν όψει τηρήσεως τής λογιστικής δι' ήλεκτρονικοΟ διερευνητοϋ,δέν λεί
πουν καί παραλλαγαί της κατάλληλοι δι' έργασίαν διά χειρός,
ή διά κλασσικών μηχανογραφικών μέσων. *0 CORCORAN άναψέρει,
έξ ίδιας πείρας, δτι είς τήν περίπτωσιν αύτήν έξοικονομειται τό 1/3 τοΟ χρόνου τοΟ άπαιτουμένου διά μίαν διγραφικήν
έφαρμογήν, διότι, πλήν τής άναγραφής ένός ποσοϋ άντί δύο,
τό σύστημα έπιτρέπει τήν συγχώνευσιν διαφόρων άναλυτικώνήμερολογίων. Είς τήν 'Αμερικήν κυκλοφορεί ήδη είς τό έμπόριον καταλλήλως διαγραμμισμένος χάρτης έπί τοΟ όποίου δύναται νά άναπτυχθή μήτρα διαστάσεων 5 3X53, ήτοι 50X50 διά
τούς λογαριασμούς, πλέον αί τρεις βοηθητικαί γραμμαί
καί
στήλαι διά τούς ισολογισμούς συμφώνως πρός τήν
άντίληφιν
TOO MATTESSICH.< “>
Βεβαίως ή πρακτική έφαρμογή τής λογιστικής 6 Là μητρών θέ
τει πλήθος οργανωτικών προβλημάτων δέν είναι υπερβολή νά είπωμεν δτι προϋποθέτει πλήρη άλλαγήν νοοτροπίας έναντι δλων τών
καθιερωμένων λογιστικών όργανωτικών συστημάτων. 'Ενδέχεται δέ,
είς πολλάς περιπτώσεις, νά έπιβάλλη ριζικήν άλλαγήν άντιλήψεως
σχετικώς μέ τάς ύπό τών έμπορικών καί φορολογικών νόμων θεσπιζομένας υποχρεώσεις τηρήσεως λογιστικών βιβλίων. Δέν θά ύπεισέλθωμεν είς τάς λεπτομερείας ταύτας διά τής παρούσης μας μελέτης,ήτις περιορίζεται είς τήν διερεύνησιν τών χαρακτηριστικών καί
τών δυνατοτήτων τής λογιστικής διά μητρών άπό θεωρητικής άπόψεως.
4.4.ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΜΗΤΡΩΝ
*Η λογιστική διά μητρών δύναται νά τύχη έψαρμογής είς διαφό
ρους έπιδιώξεις τής Λογιστικής
'Αποφάσεων. Είς τά κατωτέρω
θά δώσωμεν τά κύρια χαρακτηριστικά τών εφαρμογών της:
α) είςτόν προγραμματισμόν τής μελλούσης δραστηριότητος,
β) είς τήν κοστολόγησιν.
li ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑ ΜΗΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

*Η κυριωτέρα ίσως δυνατότης τής λογιστικής διά μητρών έγ
κειται είς τό δτι διευκολύνει τόν προγραμματισμόν τής μελλού
σης δραστηριότητος τής οικονομικής μονάδος.
*Ο προγραμματισμός, έμφυτος είς τόν έχοντα στοιχειώδη όργανωτικήν σκέψιν άνθρωπον, άνεπτύχθη έπί έπιστημονικών βάσεων κα
τά τάς τελευταίας δεκαετίας. Διάφορα υπήρξαν τά στάδια
αύτής
τής άναπτύξεως. *0 MATTESSICH τά έπισημαίνει ώς εξήςί39':
^^

CORCORAN, A.W.,"Matrix Bookkeeping", The journal of Accounting, No 3/1964.

( 39) "Simulation of the Firm through a Budget Computer Program", σ.7.
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Δημοσίευσις του πρώτου βιβλίου πραγματευομένου κατά συστη
ματικόν τρόπον τά περί προϋπολογιστικών έλέγχων.Πρόκειται
διά τό έργον του JAMES 0. MC KINSEY "Budgetary Control" ,
Ronald Press, N.Y 1922.
-

Άνάπτυξις τών τεχνικών καί τών διαγραμμάτων τοΟ νεκροΟ ση
μείου, τών περιφήμων Break-Even Charts τής
'Αμερικανικής
βιβλιογραφίας (δεκαετίαι
'30-'40).

-

Άνάπτυξις τών τεχνικών τής προτύπου κοστολογήσεως (δεκαετ ίαι '40-'50) .
Έκμετάλλευσις τών έθνικών στατιστικών ύπό τών μικροοικο
νομικών μονάδων διά τήν πρόβλεφιν τών πωλήσεών των.

Τά άνωτέρω στάδια διεμόρφωσαν μίαν τεχνικήν
προγραμματι
σμού τήν όποίαν δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν "κλασσικήν". Κύριον
γνώρισμά της είναι ότι τό συνολικόν πρόγραμμα δράσεως τής .οί
κονομικής μονάδος καταρτίζεται άπό τήν ένοποίησιν μεμονωμένων
μερικών προγραμμάτων: ό προγραμματισμός τών πωλήσεων όδηγεί είς
προγραμματισμόν τής παραγωγής, ούτος είς προγραμματισμόν
τών
έφοδιασμών καί ό τελευταίος είς χρηματοοικονομικόν προγραμμα
τισμόν. Αί τεχνικαί τών προϋπολογιστικών έλέγχων, συνδυαζόμεναι λογιστικώς μέ τάς τεχνικάς τοϋ προτύπου κόστους, έπέτρεφαν
είς τόν κλασσικόν προαγραμματισμόν νά φθάση είς ύψηλόν έπίπεδον τελειότητος έντός τής δεκαετίας '40.
'Αλλά ή τεχνική τών προϋπολογιστικών έλέγχων παρουσιάζει έν
άδύνατον σημειον: μειονεκτεϊ είς τήν έναρμόνισιν καί διάρθρωσιν είς όργανικόν σύνολον τών μερικών προγραμμάτων τά όποια κα
λύπτουν τάς έπί μέρους δραστηριότητας τής οίκονομικής μονάδος.
"Οσον καλώς καί έάν έχη συνταχθή έκαστον τούτων,
λαμβανόμενον
αύτοτελώς, δέν παύει νά άποτελή τμήμα ένός συνόλου -καί τό σύ
νολον αύτό είναι έν προκειμένψ κάτι περισσότερον άπό τό άθροι
σμα .τών έπί μέρους στοιχείων του. Έ κ ά σ τ η υπηρεσία τής οικονο
μικής μονάδος, καταρτίζουσα τό πρόγραμμα δράσεώς της, έπιδιώ
κει. νά Αριστοποιήση τόν μερικόν αντικειμενικόν σκοπόν είς τόν
όποιον αποβλέπει. 'Αλλά τό σύνολον τών Αριστοποιήσεων
τούτων
δέν όδηγεί κατ' Ανάγκην είς Αριστοποίησιν τών γενικωτέρων άν
τε ιμεν ικών σκοπών τής οικονομικής μονάδος. Διά νά περιωρισθώμεν είς έν Απλούστατον καί ολως στοιχειώδες παράδειγμα: τό μέγιστόν κέρδος συνήθως δέν έπιτυγχάνεται ούτε είς τό ύψος
τής
παραγωγής τής έλαχιστοποιούσης τό κόστος (Αντικειμενικός σκο
πός τοϋ τμήματος παραγωγής) ούτε είς τό ύφος τής παραγωγής τής
Ανταποκρινομένης είς τόν μέγιστόν δυνατόν κύκλον
έργασιών
(Αντικειμενικός σκοπός τής υπηρεσίας πωλήσεων). Ή
διεύθυνσις
τής οίκονομικής μονάδος είναι
Αναγκασμένη νά'έπιδιώζη τόν
συντονισμόν
τών μερικών
αύτών προγραμμάτων
πρόβαίνουσα
είς
συμβιβασμούς, άπομακρυνομένη άπό ώρισμένα έκ τών με
ρικών "Αρίστων", διά νά έπιτύχη τήν αριστοποίησιν τής κυρίας
έπιδιώξεώς της. Ά λ λ ' είς τήν βάσιν τών συμβιβασμών αύτών εύρίσκονται συνήθως έμτιειρικοί συλλογισμοί καί
έκτιμήσεις. Καί
δέν είναι δυνατόν νά γίνη Αλλως, λόγψ του πλήθους τών παρεμβαινόντων παραγόντων, οί όποιοι δέν έπιτρέπουν
πάντοτε μίαν
δευτέραν καί τρίτην ριζικήν Αναθεώρησιν τών Αρχικών προγραμμά
των έντός λογικώς συντόμου χρονικού διαστήματος.
Έ ν τ ό ς τής δεκαετίας '50 διανοίγονται νέαι προοπτικαί
ώς
πρός τάς τεχνικάς τού προγραμματισμού: Aco' ενός ή έπεξεργασία
τών μεθόδων γραμμικού προγραμματισμού καί γενικώτερον τών τε
χνικών τών Έ π ι χ ε ιρησιακών Ερευνών, άω' ετέρου μία συστηματι
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κή έμφασις τών προβλημάτων τοϋ Ανθρωπίνου παράγοντος και ιδίως
τών ψυχολογικών κινήτρων κατά τήν διατύπωσιν τοΟ προγράμματος
δράσεως καί τήν έκτέλεσίν του^
.
Κατά τά σχετικώς πρόσφατα έτη περισσότερον έξελιγμέναι μα
θηματικοί τεχνικαί έπέτρεψαν τήν διατύπωσιν καί άλλων υποδει
γμάτων προγραμματισμοΟ: δ κυρτός προγραμματισμός, δ δυναμικός
προγραμματισμός, δ τετραγωνικός προγραμματισμός κ.ά. άποτελοΟν
τεχνικάς τών δποίων αί δυνατότητες δέν έχουν έξαντληθή.
Προσ φ ά τ ω ς δ IJIRI έχει έπιχειρήσει μίαν έοαρμογήν μή γραμμικοϋ προ
γραμματισμού είς τήν περιοχήν τοϋ ύπολογισμοΟ τοϋ νεκρού ση
μείου καί τού σχεδιασμοϋ κερδών (Profit Planning)^1).
At νέαι αΰται τεχνικαί έστρεψαν τήν περί τόν προγραμματι
σμόν έρευναν είς τήν προσπάθειαν διατυπώσεως ένός γενικού ύποδείγματος προγραμματισμού τής οίκονομικής μονάδος. 'Αντί δηλα
δή νά διατυπούνται μερικά προγράμματα τών δποίων έπιζητείται ή
έκ τών ύστέρων έναρμόννσις, έπιδιώκεται νά καταρτισθή έν γενι
κόν υπόδειγμα, έπιτρέπον τήν κατάρτισιν ενός συνολικού προγράμ
ματος δράσεως τής οίκονομικής μονάδος, είς τό δποίον Αντικει
μενικός σκοπός θά είναι ή άριστοποίησις τών βασικών έπιδιώξεων αύτής, ένώ αι δευτερεύουσαι έπιδιώξεις (π.χ. ύψος παραγωγής
ή κύκλου έργασιών) έμφανίζονται ώς μεταβληταί τών δποίων έπιζητείταιδ προσδιορισμός είς τά πλαίσια τού γενικού προγράμματος.
*0 MATTESSICH παρατηρεί ότι, πρός τό παρόν, δέν ύπάρχει είς
τήν διάθεσίν μας έν γενικόν υπόδειγμα Αρκούντως ρεαλιστικόν,τό
δποίον νά δύναται νά άνταποκριθή είς τόν σκοπόν
αύτόν
πλή
ρως*
· 'Αλλά θά πρέπει, νομίζομεν, νά δμολογηθή δτι, άν at νεώτεραι τεχνικαί προγραμματισμού δέν έφθασαν άκόμη είς τόν έπιθυμητόν βαθμόν τελειότητος, έν τούτοις ή συντελεσθείσα πρόοδος
είναι μεγάλη καί έπιτρέπει νά άντιμετωπισθή τό θέμα τού
προ
γραμματισμού ύπό μίαν νέαν εντελώς προοπτικήν.
Al χρησιμοποιούμενοι τεχνικαί όνομάζσνται γενικώς "προ(χ>μοιώσειςΜ
(simulations) . Διά τοϋ δρου νοείται ή διά τεχνικών μέσων καί έπί σκοπψ πε ιραματ ισμοϋ άναπαραγωγ ή ο ίκονομ ικών φα ινομέ νων. *Η άνάπτ υξ ις
τών τεχνικών προσομοιώσεως συνδέεται μέ τήν ύπό τών'Επιχειρησιακών
Ερευνών επεξεργασίαν λύσεωςπροβλημάτων ύπό Αβεβαιότητα,δπότε παρεμ
βαίνουν αι πιθανότητες έπελεύσεως ένός γεγονότος τό δποίον δύναται νά θεωρηθή τυχαίον καί ύπόκειται είς περιγραφήν ύπό ένός νόμου κατανο
μής πιθανότητος.Αι αφίξεις αυτοκινήτων είς συνεργείον καί δ χρόνος έπισκευής ένός έκαστου είναι γεγονότα τυχαία καί μή δυνάμενάνά θεω
ρηθούν δμοιόμορψα (π.χ. δ χρόνος έξυπηρετήσεως έξαρτάται έκ τοϋ εί
δους τής βλάβης)!Αλλ' ή στατιστική μελέτη τούτων, έπιτρέπουσα τήν
ύπαγωγήν τών .τυχαίων γεγονότων είς ώρισμένα γνωστά ύποδείγματα
πιθανοτήτων, οδηγεί είς χρήσιμα συμπεράσματα: ποίος π.χ.πρέπει
νά είναι ό άριστός Αριθμός τοϋ άπασχολουμένου τεχνικού προσω
πικού ή ποίος δ άριστός Αριθμός τών έγκαταστηθησομένων Αντλιών
βενζίνης, κ.λ.π. Διά τής προσομοιώσεως μελετάται τό πρόβλημα
ούχί βάσει πραγματικών δεδομένων, άλλά βάσει πλασματικών Αφίξε
ων καί χρόνων έξυπηρετήσεων, προσδιοριζομένων τ υ χ α ί ω ς ύπό

( **°)

MATTES SICH, R . , ένθ* άνωτ. σ. 8. *Επί τής σημασίας τών σχετοζομένων μέ
τούς προϋπολογισμούς προβλημάτων ανθρωπίνου παράγοντος βλέπε ARGYRIS,P,
"The Impact of Budgets on People", Ithaca, N.Y, 1952.

( ·*ΐ) n Management Goals and Accounting for Control", Κεφ. 2ov.

(**)

Ένθ* άνωτ., σ. 8.

---------------------.------ -- ■— ,». „■ .
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ένός ηλεκτρονικού ô ιερευνητοϋ, άλλ' υποκειμένων είς τόν αύτόν
μέ τά πραγματικά γεγονότα νόμον κατανομής πιθανότητος^ **3^.
Κατά τά τελευταία έτη ο όρος "προσομοίωσις" όιηυρύνθη ώστε
νά περιλάβη καί >άλλα υποδείγματα, μή συνδεομένα μέ άναπαραγωγήν τυχαίων γεγονότων. Ύ π ό τήν μορφήν ή οποία μάς ένδιαψέρει
εδώ, ώς προσομοίωσις δύναται νά χαρακτηρισθή ή κατάρτησις ε
νός όσον τό δυνατόν περισσότερον ρεαλιστικού "ομοιώματος" τής
οίκονομικής μονάδος, έκψραζομένου διά μαθηματικών σχέσεων^ΙΑ) .
Τοϋτο, κατά τήν έκφρασιν τοϋ MATTESSICH, καταλήγει "είς εν γιγαντιαιον πλαίσιον περιέχον ένα δυσκολομεταχείριστόν
άριθμόν
έξισώσεων καί μεταβλητών -ενίοτε στοχαστικών μεταβλητών- αί ο
ποί αι άντανακλοϋν λεπτάς αιτιώδεις σχέσεις όλων τών
διαδικασιών άποφάσ εων".
*0 αύτός συγγραφεύς, είς άλλην£ργασίαν του^·1*5),τονίζει καίπροσπαθεί νά έξάρη τόν κατά βάσιν λογιστικόν χαρακτήρα ένός τοιούτου υποδείγματος. Κατά τήν άποφίν του, τά υποδείγματα αύτοϋ
τοϋ είδους δικαιοϋνται τοϋ “τίτλου "Λογιστική τοϋ μέλλοντος",ύ
πό τήν έννοιαν ότι άποβλέπουν είς τήν προετοιμασίαν τοϋ
μέλ
λοντος τής οίκονομικής μονάδος βάσει λογιστικών διαδικασιών δυναμένων νά προεκταθοϋν είς τήν περιοχήν τοϋ γραμμικοϋ προγραμ
ματισμού. Ή διαφορά των άπό τήν Λογιστικήν 'Ελέγχου, τήν
έστραμμένην πρός τό παρελθόν, έγκειται είς τόν βαθμόν .συγκεντρωτικότητος: ή πρός τό παρελθόν έστραμμένη λογιστική άσχολειται μέ τήν καταγραφήν έξατομικευμένων πράξεων* ή λογιστική τοϋ
μέλλοντος μέ σύνολα όμοειδών πράξεων προβλεπόμενα ή προϋπολο
γίζαμε να διά μίαν μέλλουσαν περίοδον: τό ενδιαφέρον έδώ είναι
νά καθορισθοϋν συνολικώς α'ι βασικαί ροαί χρήματος, υλικών ά
γαθών πάσης φύσεως, υπηρεσιών, δικαιωμάτων καί κεφαλαίων
αι
όποίαι χαρακτηρίζουν τόν βίον πάσης οίκονομικής μονάδος.
Διεφάνη ήδη έκ τών άνωτέρω ô λόγος διά τόν όποιον ή λογι
στική διά μητρών είναι ή περισσότερον ένδεδειγμένη διά τάς ^έφαρμογάς προγραμματισμοϋ:ταξινομοϋσα τά οικονομικά γεγονότα από ά-\
πόφεως ομοιογενών πράξεων καί -παρέχουσα ουτω σύνολα πράξεων ό
μοιε ιδών άπό άμφοτέρας τάς άπόφεις τής δυαδικής των θεωρήσεως,
προμηθεύει μίαν βάσιν άναπτύξεως τοϋ ύποδείγματος. Τοϋτο θά καταστή σαφέστερον διά μιάς έφαρμογής τήν όποίαν παραθέτομεν έν
συνεχείςι καί ή όποία στηρίζεται είς άνάλογον προσπάθειαν
τοϋ
MATTESSICH κατά τάς γενικάς γραμμάς τηςί ^ . Τό παράδειγμα εί
ναι όλως στοιχειώδες· σκοπός του όμως είναι νά υπόδειξη
ένα
τρόπον σκέφεως διά περισσότερον συνθέτους έφαρμογάς, κατά τάς
οποίας τό πλέγμα τών λογαριασμών είναι πλέον πολύπλοκον καί τό
πλήθος τών παρέμβαινουσών μεταβλητών πολύ μεγαλύτερου. Τοιαϋται έφαρμογαί, άπαιτοϋσαι τήν χρησιμοποίησιν ηλεκτρονικού διερευνητοϋ, υπερβαίνουν τά πλαίσια τής έργασίας μας( 7'

( **3)

*0 τυχαίος προσδιορισμός, γενόμενος διά χρησεως πινάκων τυχαίων αρι
θμών, εδωσε είς τάς μεθόδους ταύτας την ονομασίαν Τ ε χ ν ι κ α ί
M o n t e
- C arlo.

( «a ) *Ε νθ * άνωτ., σ . 1
( **5) "Accounting and AnalyticalMethods", κεφαλ. 9.
(*♦6) "Accounting and Analytical

Methods",

σ. 334 κ.ε.

( *»7) 'Υπόδειγμα
είς τοιαύτην έκτασιν μετά τοϋ σχετικού ηλεκτρονικού προ
γραμματισμού, υποδεικνύει ο MATTESSICH. Βλέπε σχετικως
"Accounting
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
“Εστω τό λογιστικόν σχέδιον τό άπεικονιζόμενον υπό τοΟ πί
νακος Δ.11 (Βλέπε είς έπομένην σελίδα). Τούτο παρουσιάζεται υ
πό μορφήν μήτρας έμφαινούσης τόσον τούς διγραφικούς όσον
καί
τούς διατεταγμένους λογαριασμούς. Χάριν μεγαλυτέρας ευκολίας ή
μήτρα δίδεται ύπό Αναλυτικήν καί ούχί μαθηματικήν έκφρασιν,τών
μοναδιαίων στοιχείων της άντικατασταθέντων ύπό συμπλεγμάτων δύο
γραμμάτων, έκ τών όποίων τό πρώτον, άντιστοιχοϋν εις τήν γραμ
μήν, ύποδεικνύει τόν πιστούμενον διγραφικόν λογαριασμόν καί τό
δεύτερον, Αντιστοιχούν είς τήν στήλην, ύποδεικνύει τόν χρεούμενον λογαριασμόν^1*8). Τά συμπλέγματα ταυτα δύνανται νά χρησι
μοποιηθούν Αντί τών τίτλων τών διατεταγμένων λογαριασμών.'Επί
σης, χάριν άπλότητος, δέν έσημειώθησαν τά μηδενικά στοίχεια τής
μήτρας, τά όποια πρέπει νά νοούνται ώς ύπάρχοντα είς τά
κενά
Φατνία αύτής.
Πρός πληρεστέραν άποσαφήνισιν, παρατίθεται κατωτέρω τό
κριβές περιεχόμενον έκάστου διατεταγμένου λογαριασμού:

α

Γ-Σ

'Αποσβέσεις Παγίου 'Ενεργητικού βαρύνουσαι τό κόστος.

ΕΓ

'Αποσβέσεις Παγίου 'Ενεργητικού μή κοστολογήσιμοι.

ΑΕχ

Αρχικόν Απόθεμα έτοιμων προϊόντων μεταφερόμενον είς
έκμετάλλευσιν.

ΡΕκ

Κόστος παραχθέντων, μεταωερόμενον είς
σιν.

ΥΡ
XT

ΤΥλαι πρός κατεργασίαν.

ΧΑχ
ΤΥ

Άπόσβεσις άναξιοχρέων άπαιτήσεων.

ΤΠ

Έ ξόφλησις ύποχρεώσεων.

Είσπραξις 'Απαιτήσεων.
'Αγορά ύλών τοϊς μετρητόις.

ΤΗ

Πληρωμή έργατικών.

ΤΜ

Πληρωμή μεταβλητών βιομηχανικών έξόδων.

ΤΣ

Πληρωμή σταθερών βιομηχανικών εξόδων.

ΤΓ

Πληρωμή γενικών έξόδων.

ΠΕ

Έκμετάλλευ-

Α γ ο ρ ά (έπί πιστώσει) νέων παγίων στοιχείων.

and Analytical Methods*1, σ. 344-408 έν συνδυαστώ μέ "Simulation
of
the Firm**, δπου παρατίθενται* καί προγράμματα έκπονηθέντα ύπό άλλων ε
ρευνητών .
( **β) *0 τοιουτος συμβολισμός έρχεται, ίσως, είς άντίθεσιν μέ την λογιστικήν
συνήθειαν καθ * ην πρώτος απαγγέλλεται* ό χρεούμενος καί επεται 6 πιοτούμενος λογαριασμός. Είναι δμως σύμφωνος μέ τόν παραδεδεγμένου μα
θηματικόν συμβολισμόν τών μητρών, καθ* όν προηγείται ή ύπόδειζις τής
γραμμής καί επεται ή ύπόδειζις τής στήλης. Ό IJIRI συμβιβάζει τάς
δυο
ταύτας απόψεις χρησιμοποιών τήν μήτραν κατ ενηλλαγμένην έννοιαν:αίγραμμαί άφιεροϋνται είς τάς χρεώσεις καί αί στήλαι είς τάς πιστώσεις.’Επροτιμησαμεν ομως την άλλην μορφήν,ήν υιοθετούν οί πλεΐστοι τών συγγραφέων,
κατ* αναλογίαν πρός τάς μήτρας είσροών-έκροών του LE0NTIEF. "Αλλωστε
τό θέμα είναι επουσιώδες καί μετά μικράν έζάσκησιν δύναται τις
νά
χειρισΟζί άμφοτέρας τάς μορφάς.

Π ίν α ξ Δ . 11
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ΠΥ

'Αγορά Ολων έπί παστώσει.

ΠΤ

Σύναψις δανείων.

ΚΑχ

Μεταφορά σύνολι κ ο Ο κέρδους είς Κεφάλαιον.

HP

'Ημερομίσθια βαρύνοντα τήν παραγωγήν.

ΜΡ

Μεταβλητά βιομηχανικά έξοδα βαρύνοντα τήν παραγωγήu

ΣΡ

Σταθερά βιομηχανικά έξοδα βαρύνοντα τήν παραγωγήν.

ΕκΑ

Μεταφορά τελικοΟ άποθέματος είς λογαριασμόν
ματος προϊόντων.
t

άποθέ-

ΕκΧ

Πωλήσεις (άπασαι αϊ πωλήσεις λογίζονται έηί
σει).

πιστώ

ΓΑχ

Γενικά "Εξοδα αγόμενα είς χρέωσιν άποτελεσμάτων.

ΑχΕκ

Μεταφορά άποτελέσματος έκμεταλλεύσεως είς άποτελέσματα χρήσεως (υποτίθεται ότι πρόκειται περί κέρ
δους) .

'Εάν άπεινονίσωμεν τούς ίσολογισμούς ένάρξεως καί. λήξεως μέ
στηλοδιανύσματα, τά στοιχεία τών δποίων φέρουν τόν δείκτην
Ο
διά τόν πρώτον καί 1 διά τόν δεύτερον, έπιτυγχάνομεν, βάσει τοϋ
τύπου s
[Bol

+ <[t J*

- [τ]) .[ε] *

= [β ,]

όπου Β0 καί Βιοί ίσολογισμοί ένάρξεως καί λήξεως καί [τ] ή μή
τρα συναλλαγών! '*9) ,μετά τήν έκτέλεσίν τών πράξεων
( (JTj * - 0TJ) . £ε]*, τήν άκόλουθον σχέσιν:
Εο

ΠΕ - ΕΣ - ΕΓ

Α0

Ε μ Α - ΑΕχ

Ρο

ΥΡ + HP + ΜΡ + ΣΡ - ΡΕκ

Ρι

Υο

ΤΥ + ΠΥ - ΥΡ

Υι

Χο

ε μχ

ΧΑχ
- χτ
XT + ΠΤ - ΤΥ - ΤΠ - ΤΗ - ΤΜ

Χι
Τι

Τ0

ΤΠ - ΠΕ - ΠΥ - ΠΤ

-π0
"Ko
0

-·Π
Λι

+

- ΤΣ - ΤΓ
—

-π,

-κ ,

-ΚΑχ
ΤΗ - HP

0

0

ΤΜ - ΜΡ

0

0

ΕΣ + ΤΣ - ΣΡ

0

ό

ΑΕμ +

0

ΕΓ

0

_ΧΑχ

+

ΡΕκ
ΤΓ

+

-

ΚΑχ

+

ΑχΕκ

- ΕηΑ -

ΓΑχ

0
0

ΓΑ χ

+

ΕκΧ

-

ΑχΕκ

_0_

Είς τήν σχέσιν ταύτην παρεμβαίνουν 40 διακεκριμένοι μεταξύ
των ποσότητες καί ύπό ταύτης όρίζονται 14 έξισώσεις. Έ κ
τών
40 όμως τούτων ποσοτήτων μερικαί είναι σταθεραί, ήτοι:
(••9)

Χάριν αχλοποιήσεως η μήτρα έγγραφων τακτοποιήσεως έχει συγχωνευθ^ είς
τή παράδειγμά μας μέ τήν καθ* έαυτά μήτραν συναλλαγών.
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- φ ύ σ ε ι
σ τ α θ ε ρ α ί ,
δηλαδή απολύτως βέβαιαι έκ λο
γιστικής διαδικασίας άναγομένης είς τό παρελθόν: είς αύτήν
τήν κατηγορίαν έμπίπτουν τά κονδύλια τοΟ ισολογισμού ένάρξεως.
- θ έ σ ε ι
σ τ α θ ε ρ α ί ,
ήτοι κονδύλια τά όποια θά δι
αμορφωθούν είς τό μέλλον, άλλά τά όποια ή έπιχείρησις έπιθυμεΐ, ώς έκ του γενικωτέρου προγραμματισμού τής πολιτικής
της, νά διαμορφωθούν είς έν ώρισμένον ύφος. Π.χ. ή έπιχείρησις ένδέχεται νά άποβλέπη ώστε είς τόν ισολογισμόν λήξε
ως ό λογαριασμός Ταμειον, διά λόγους ρευστότητος, νά έμψανίζη έν ώρισμένον ύπόλοιπον. 'Επίσης ώς θέσει σταθεραί δύνανται νά λογισθούν ώρισμέναι ποσότητες διά τάς οποίας ύποτίθεται ότι θά διαμορφωθούν καθ' όν τρόπον διεμορωώθησαν
κατά τό παρελθόν ή διά τάς όποιας ή παρελθούσα διαμόρφωσίς
των έπιτρέπει μίαν άσψαλή πρόβλεψιν:π.χ. τά σταθερά βιομη
χανικά καί τά γενικά έξοδα.
Αί υπόλοιποι ποσότητες είναι μεταβλητοί. *Ωρισμέναι όμως έκ
τών μεταβλητών τούτων είναι δυνατόν νά ύπολογισθοϋν έπί τή βά
σει έξωγενών στοιχείων καί παραμέτρων: πρόκειται περί προβλέ
ψεων καί ύποθέσεων αίτινες ύπεισέρχονται είς τό υπόδειγμα καί
αίτινες άπορρέουν συνήθως έκ τής στατιστικής άναλύσεως τών γε
γονότων τού παρελθόντος καί τής οίκονομικής συγκυρίας. Είς τό
σημείον αύτό, καθώς καί διά τόν καθορισμόν τών θέσει σταθερών
ποσοτήτων, τό λογιστικόν ύπόδειγμα άποκτά προεκτάσεις είς τόν
χώρον τής στατιστικής καί τών έπιχειρησιακών έρευνών.
Ούτω περιορίζομεν κατά πολύ τάς άγνώστους μεταβλητάς.Αι υ
πόλοιποι ύπολογίζονται πλέον δ ι ' έπιλύσεως τοϋ συστήματος τό ό
ποιον ορίζεται άπό τάς εξισώσεις τής άνωτέρω έκφράσεως. Διά νά
ύπάρχη μαθηματικώς δυνατή καί ώρισμένη λύσις, θά πρέπει αί ά
γνωστοι μεταβληταί νά είναι ισάριθμοι πρός τάς έξισώσεις
τής
έκφράσεως -είς τό παράδειγμά μας 14- πράγμα τό όποιον σημαίνει
ότι, έφ' δσον εχομεν 8 φύσει σταθεράς ποσότητας, θά πρέπει νά
καλύφωμεν άλλας 1 8 , θεωρουντες ταύτας ώς θέσει σταθεράς, ή ύ
πολογ ίζοντες ταύτας διά παραμέτρων ή έξωγενών στοιχείων
(14 +
+ 8 + 18 = 40).
Ούτω, είς τό παράδειγμά μας, έχοντες <ούσει σταθεράς τάς πο
σότητας Ε0 , Α0 , Ρ0 , Υ0 , Χ0 , Τ0 , Π0/ καί Κ0/ καί θεωρουντες θέ
σει σταθεράς τάς Α! , Ρ, , Υ 1# X,, Τι, αίτινες ούτω καθίσταν
ται σκοποί πρός έπίτευξιν, ώς καί τάς ΤΣ καί ΤΓ διά τάς όποι
ας προβλέπεται ότι θά διαμορφωθούν όπως είς τό παρελθόν, δυνά
μεθα νά διατυπώσωμεν τό ακόλουθον ύπόδειγμα:
Μ εταβλ η τ α ί
ύπολογ ιζόμεναι
βάσει προβλέ
ψεων
ή σ τ α τ ι σ τ ι κ ώ ς
κ α θ ο ρ ι σ θ ε ι σ ώ ν παραV
( 1)

Εκ X
ι =1

ν
( 2)

( 5°)

ΜΡ

Περί μιας έκάστης βλέπε επεξηγήσεις έν τελεί τού υποδείγματος.
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( 3)

HP =

Σ
η t n£
t=l

(4)

YP =

£

ν
υ«Χ

t=1
(5)

Έ

·

ΧΑχ = Φ ( Χ 0 + ΕκΧ

(6)

ΕΣ

= α ι( Ε 0 + ΠΕ

(7)

ΕΓ

= α 2 (Ε')

(8)

ΠΕ

= Φ(ΚΑχ)

(9)

ΤΥ

= α 3 (ΠΥ)

(10)

Πι

= αι» (ΠΕ + ΠΥ

(11)

ΑΕχ = Α 0

σ ώ σ ε ι ς
η ο ο σ δ ι ο ρ ί
π ο υ ς
μ ε τ α β λ η τ ά ς:

- XT)
- Ε')

+ Π*Γ)

ϋ ο υ σ α ι

τάς

υ π ο λ ο ί 

(12)

Εο+ΠΕ-ΕΣ-ΕΓ=Ε,

(13)

Αο + ΕμΑ - ΑΕχ = Αι

(14)

Ρ ο + Υ Ρ + ΗΡ + ΜΡ + Σ Ρ - 1?Εχ = Ρι

(15)

Υ ο + Τ Υ + Π Υ - Υ Ρ = Υι

(16)

Χο + ΕχΧ - XT - ΧΑχ = Χι

(17)

Το + ΧΓ + ΪΓΓ - Τ Υ - 1 Ή - Τ Η - Τ Μ - Τ Σ - Τ Γ = Τι

(18)

Π ο - Ί Π + ΠΕ + Π Υ + Π Τ = Πι

(19)

Ko + ΚΑχ = Κι

(20)

ΤΗ - HP = Ο

(21)

ΊΜ - ΜΡ = Ο

(22)

ΕΣ + ΤΣ - ΣΡ = Ο

(23)

ΑΕχ + ΡΕχ + ΑχΕχ -

(24)

ΕΓ + ΤΓ - ΓΑχ = Ο

(25)

ΧΑχ + ΚΑχ + ΓΑχ -ΑχΕχ

'Επεξηγήσεις

έ π ί τών

ΕχΑ - ΕχΧ = Ο

=Ο

ά ν ω τ έ ρ ω

σχέσεων:

(1) Πρόβλεψυς τοΟ συνολιχοϋ χύχλου εργασιών, διαμορφουμένη έχ τοϋ αθροίσμα
τος τών επί μέρους πωλήσεων έχάστου προϊόντος, ôta πολλαπλασιασμοϋ.τών προβλεπομένων ποσοτήτων έπί τάς προβλεπομένας τιμάς (π = ποσότης, τ = τιμή).
(2) (3) (u) Πρόβλεψις προτύπων αναλώσεων παραγωγικών συντελεστών
διαμορΦουμένη δι* άθροίσεως τών αναλώσεων έκαστου παραγωγικού συντελεστοΟ δι*
έκαστον παραγόμενον προϊόν (μ^ = μοναδιαίος συντελεστής μεταβλητών εξόδων
προϊόντος t, ημ = έργατιχά κατά παραγομένην μονάδα προϊόντος t, υς = αξία
ύλών χατό παραγομένην μονάδα t, h J παραχθησομένη πρότυπος ποσότης προϊόν
τος υ). *Η π' υπολογίζεται βάσει του τόπου:
Παραγωγή = Πωλήσεις + ’Απογραφή λήξεως - *Απογραφή ένάρξεως.
At ποσότητες τής άπογραφής ένάρξεως είναι γνωσταί. At τών πωλήσεων προϋπε-
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λογέσθησαν. Ώ ς πρός τάς ποσότητας της άπογραφής λήξεως,
έχουσεν
έπέσηδ
ιροϋπολογεσθη έ φ ’ όσον η άξία της άπογραφής λήξεως, ούσα συνάρτησες
τών
ποσοτήτων, έθεωρήθη ώς θέσεε σταθερά.

(5) 'Υποδηλοε ότε τοάποσβεννύμενον δε* άναξεοχρέους άπαετήσεες ποσόν
τελεε συνάρτησεν του ύπολοέπου τών άπαετήσεων.

άπο-

(6) (7) 'Υποδηλουν ότε αε άποσβέσεες ύπολογέζονταε έπί τής άξίας τοϋ
πα
γίου ένεργητεχοϋ βάσεε συντελεστών (αι καί α 2 ). Ή ποσότης Ε' εδναε η άξεα τοϋ παγίου ένεργητεχοϋ τοϋ μή χρησεμοποεημενου δεά παραγωγεκούς,
ύπό
στενήν εννοεαν, σκοπούς (π.χ. χτερεα γραφείων δεοεχήσεως).
(8) Αε άγοραε νέων παγίων στοεχεεων άποφασέζονταε συναρτήσεε τών προβλεπομένων καθαρών κερδών.
(9) Αε άγοραζόμεναε μετρπτοες δλαε τελοΰν, έν σχέσεε πρός τάς άγοραζομένας
έπε πεστώσεε, είς λόγον σταθερόν, έκφραζόμενον ύπό τής παραμέτρου

0 3

.

(10) 'Κ έπεχεερησες ένεθυμεε όπως αε χατά τό τέλος τής χρήσεως άνεξόφλητοε ύκοχρεώσεες της άνέλθουν εες εν σταθερόν ποσοστόν a* τών χατά την πε
ρίοδον τοϋ προϋπολογεσμοϋ δημεουργηθησομένων υποχρεώσεων.
(1 1 ) Ή

εσότης είναε προφανής έξ όρεσμοϋ.

(12)-(25) Πρόχεεταε περί τών έξεσώσεων αετενες σχηματίζουν τήν μητραεχήν έξίσωσεν. ’Εν προχεεμένω εχομεν νά παρατηρήσωμεν οτε αντί επελύοεως τοϋ συ
στήματος τών 14 έξεσώσεων δύναταε νά πραγματοποεηθ!) επέλυσες τής
παρατεθεεσης μητραεκής έζεσώσεως, χατά τά ύπό τοϋ Λογισμού Μητρών δεδασχόμενα.

Τό άυωτέρψ ύπόόειγμα θά χρησιμοποεήσωμεν εες μιαν Αριθμη
τικήν έφαρμογήν, άποσαωην ίζουσαν καλύτερον τόν χειρισμόν του.
"Εστω ό Ακόλουθος άρχεκός ίσολογεσμός (εες χελ. δρχ.):
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.19χΟ

Πάγεον 'Ενεργητικόν
’Αποθέματα Προεόντων
Ή μ ι χ α τ ε ε ρ γ α σ μ έ ν α ..

ΤΥλαε ............
Χρεώσταε ........
Ταμεεον .........

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

10.000

Πεστωταέ ......

6.000

2.000
500
1.500
4.000

Κεφάλαιον .....

13.000

1.000

_________

19.000

19.000

"Εστω δτε ή έπιχείρησις έπιθυμει, κατά τό τέλος τής χρήσε
ως , νά εύρεθή μέ μεεωμένα άτιοθέματα ετοίμων προϊόντων καί ύλών,
ένώ τά ήμεκατεεργασμένα θά παραμείνουν είς τό αύτό έπίπεδον £έτουσα τάς Ακολούθους άξίας πρός έπέτευξεν:
'Αποθέματα προϊόντων Αι =

1.000

Ήμεκατε εργασμένα
*Υλαε

500
1.000

Ρι =
Y1 =

Ή έπεχείρησες έπίσης έλπίζεε δτε μία
πλέον άποτελεσματεκή
πολετεκή έναντε τής πελατείας θά όδηγήση είς
πλέον έγκαιρον
είσπραξεν τών Απαιτήσεων, μέ Αποτέλεσμα τήν μεεωσεν τοΟ ύπολοίπου τών χρεωστών κατά τήν 3l.12.I9XI είς:
Χρεώσταε

Χι = 3.000

Δεά λόγους ρευστότητος τίθεται δτε
λος τής χρήσεως, νά ύπάρχουν μετρητά:
Ταμειον

θά πρέπεε, κατά τό τέ
Τι = 2.000
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‘Ως πρός τά καταβαλλόμενα σταθερά έξοδα, είναι:
Βιομηχανικά Σταθερά "Εξοδα
ΤΣ = 1.000
Γενικά "Εξοδα
ΤΓ = 2.000
"Εστω έπίσης δτι προβλέπονται αι κάτωθι πωλήσεις:
Προϊόν 1, μονάδες 10.000 πρός 1.000
Δρχ. 10.000 χιλ.
Προϊόν 2,
"
5.000 "
5.000
25.000 "
Ήτοι Πωλήσεις ΕκΧ Χιλ.Δρχ. 35.000
'Επίσης έστω ότι έκ τής προτύπου κοστολογήσεως προκύπτουν:
Μεταβλητά "Εξοδα Παραγωγής
ΜΡ = 3.000 χιλ. Δρχ.
'Εργατικά
HP = 8.000 ”
*Υλαι
ΥΡ = 9.000 Μ
ΘεωροΟνται ώς επισφαλείς, άπαιτήσεις άντιπροσωπεύουσαι 300
χιλ. δρχ., ήτοι
ΧΑχ = 300
‘Υπολογίζονται αι εξής αποσβέσεις, έπί άξίας παγίου ενεργη
τικού 8.000 χιλ. δρχ. δεσμευμένου καί 2.000
χιλ. δρχ. μή δε
σμευμένου είς τήν παραγωγικήν λειτουργίαν:
Κοστολογήσιμοι,συνελεστής
20%, ΕΣ =
*8000 = 1.600
Μή κοστολογήσιμοι, συντελ. 10%, ΕΓ =

*2000 =

200

Καθορίζεται ότι τό 1/2 τών καθαρών κερδών πρέπει νά διατεθή διά νέας έπενδύσεις, ήτοι:
ΠΕ =^-·ΚΑχ
Ή έπιχείρησις σχεδιάζει ότι θά άγοράση τό 1/5 τών συνολικώς χρησιμοποιηθησομένων ύλών τοϊς μετρητοϊς, ένώ τά υπόλοιπα
4/5 θά άγορασθοϋν έπί πιστώσει, ήτοι:
ΤΥ = Ο,25ΠΥ
Έ σ τ ω ότι τίθεται αι« = 0,10
Έ ά ν τάς άνωτέρω τιμάς θέσωμεν είς τάς έξ ισώσεις του
9πο~
* δείγματος καί έπιλύσωμεν τό προκϋπτον σύστημα, εύρίσκομεν ότι,
διά νά επιτευχθούν τά προγραμματισθέντα, θά πρέπει αί υπόλοι
ποι είσροαί καί έκροαί ώς καί αί μή προσδιορισθεΐσαι ποσότητες
του τελικού ισολογισμού, νά Ô ιαμορφωθουν ώς έξής:
ΤΠ = -9.750
ΡΕκ = 22.600
ΤΗ = 8.000
ΠΕ = 4.450
ΑχΕκ = 11.400
ΤΜ = 3^000
ΤΥ = 1.700
ΚΑχ = 8.900
ΣΡ = 2.600
= 6.800
Κι = 21.900
ΠΥ
ΓΑχ = 2.200 = 35.700
Ει = 12.650
XT
ΕκΑ = 1.000
=-28.750
Πι = -1.750
ΠΤ
ΑΕκ = 2.000
%Τήν μαθηματικήν λύσιν πρέπει νά άκολουθήση ή κριτική διερεύνησις καί ή ερμηνεία τών έξαγομένων. Σημειουμεν ότι όλα τά
έξαγόμενα πρέπει νά έκφράζωνται διά θετικών άριθμων. Έμφάνισις αρνητικών ποσοτήτων είς τήν λύσιν σημαίνει, κατ' άρχήν, άδυναμίαν συνδεδυασμένης έπιτεύξεως τών προγραμματισθέντων. Νο
μίζομεν όμως ότι, είς ώρισμένας περιπτώσεις, ή κατάλληλος δι-
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ερμήνευαις τών άρνητικών ποσοτήτων δύναται νά δώση εις ταύτας
νόημα καί νά όδηγήση είς μικράς τροποποιήσεις του άρχικου προ
γραμματισμού χωρίς νά άπορριφθή ή προκύφασα μαθηματική λύσις.
Ούτω, είς τό συγκεκριμένου παράδειγμά μας, τό ΤΠ = -9750 πρέ
πει νά θεωρηθή ούχί ώς έξόφλησις υποχρεώσεων, άλλ'άντιθέτως ώς
λήφις δανείων, ήτοι ΠΤ = 9.750· Ούτω αί συνολικώς άναληφθεισαι
νέαι υποχρεώσεις τής έπιχειρήσεως άνέρχονται είς:
ΠΕ = 4.450
ΠΥ = 6.800
ΠΤ = 9.750
21.000

Τό Π ! λοιπόν όωείλει νά διαμορφωθή είς Π* = 2.100, κατά τήν έξίσωσιν (10).
Τίθεται ήδη τό έρώτημα τής έρμηνείας τοϋ ΠΤ = -28.750.
‘Ερμηνεύοντες τοϋτο άντιθέτως ώς έξόφλησιν υποχρεώσεων ΤΠ = 28.750
δέν ίκανοποιοϋμεν τάς άπαιτήσεις τοϋ προγραμματισμού, διότι τό
πιστωτικόν υπόλοιπον τών πιστωτών μετατρέπεται είς χρεωστικόν.
Άλλ'

έκ τοϋ λογαριασμοϋ τών πιστωτών

προκύπτει:

’Αρχικόν υπόλοιπον ............... Χιλ. Δρχ.
Νέαι υποχρεώσεις .................
"
"

5.000
21.000

Τελικόν υπόλοιπον, ώς άνωτέρψ

II
Μ

II
11

27.000.
2.100

ΕξοφληΟησόμεναι υποχρεώσεις

1»

11

24.900

Συνεπώς έκ τοϋ άνωτέρω ποσοϋ μόνον 24.900 δύνανται νά δια
τεθούν δι' έξόφλησιν υποχρεώσεων, διά νά μείνουν σεβασταί αί
προδιαγραωαί τοϋ προγραμματισμού, έν πάσει δέ περιπτώσει ουδέ
ποτε τό πρός έξόφλησιν υποχρεώσεων ποσόν δύναται νά ύπερβή τάς
27.000 δρχ.,όπότε ό λογαριασμός "Πιστωταί" δέν θά έμφανισθή εις
τόν ισολογισμόν λήξεως. Αί υπόλοιποι
3.850 (ήτοι 28750 - 24900 )
θά πρέπει νά λάβουν άλλην ερμηνείαν, θεωρούμεναι είτε ώς χορηγηθέντα δάνεια, είτε ώς τοποθετήσεις πλεοναζόντων ρευστών (δη
μιουργία άπαιτήσεως). Ή έπιχείρησις επίσης δύναται νά τροπο
πο ιήση τόν ώς πρός τό Ταμείον προϋπολογισμόν της καί νά
άποβλέφη είς υπόλοιπον Ταμείου ηύξημένον κατά τό ποσόν τοϋτο.
Κατόπιν τών άνωτέρω, ή έπιχείρησις δύναται νά διατυπώση όριστικώς τό πρόγραμμά της ύπό μορφήν προϋπολογιστικοϋ Ισολογι
σμού καί προϋπολογιστικών λογαριασμών έκμεταλλεύσεως καί άπο
τελεσμάτων, οί οποίοι, ύπό τήν συνήθη μορφήν των, θά έχουν ώς
έξης:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓIΣΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.19X1

Πάγιου ’Ενεργητικόν
Αποθέματα Προϊόντων
Ημικατειργασμένα
Υλαι
Χρεωσται
Χρεώγραφα
Ταμεϊον

Ει 12.650
Ai 1.000
500
Pi
Υι 1.000
Xi 3.000
ΧΡι 3.850
Ti 2.000
24.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Πιστωταί
Π ι 2.100
Κεφάλαιον
Κι 13.000
’Αποτελ.Χρήσ. Αχι 8.900

24.000
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 19X1

ΧΡΕΩΣΙΣ_________
Ημικατειργ. ’Ενάρξεως
Πρώται ΤΥλαι
Εργατικά
Με τα βλ. Βιομηχ. "Εξοδα
Σταθερά "Εξοδα
’Αποσβέσεις
Λοιιά

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
500
9.000
8.000
3.000
2.600

Κόστος Παραχθέντων
‘Ημικατειργ. λήξεως.

22.600
500

1.600
1.000
23.100

23.100

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΓ.ΥΣΕΩΣ 19X1
ΧΡΕΩΣΙΣ

.ΙΙΙΣΤΩΣΙΣ
2.000

Αρχικόν άιόθεμα
Παραγωγή
Ακοτέλεσμα *Εκμεταλλεύσεων

22.600
11.400

Πωλήσεις
*Τελικόν ’Απόθεμα

36.000

35.000
1.000

36.000

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 19X1
‘ΧΡΕΩΣΙΣ

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

Γενικά "Εξοδα
%ΑιοσΘέσεις
Διάφορα

2 .2 0 0

’Ακοτέλεσμα Έκμετ.

11.400

200

2.000

'Ακόσβ. αναξιόχρεων ιιελατών.
ΚΑΘΑΡΟΝ ΚΕΡΔΟΣ

300

8.900
11.400

11.400

Ανακεφαλαιοϋντες καί συμπληροϋντες τά άνωτέρω, παρατηροϋμεν δτι 6 προγραμματισμός τής όλης δραστηριότητος τής έπιχειρήσεως,
βάσει ενός λογιστικου υποδείγματος, περιλαμβάνει τά έξής στά
δια:
α),Τήν σύνταξιν τοϋ υποδείγματος,
β) Τόν προσδιορισμόν:
—

των θέσει σταθερ'ών ποσοτήτων,

—

τών έξωγενών μεταβλητών,

-- τών παραμέτρων,
γ) Τήν έπίλυσιν τοΟ προκύπτοντος συστήματος έξισώσεων,
6) Τήν κριτικήν μελέτην τών έξαγομένων, ή όποία καταλήγει είς
τήν διατύπωσ,ιν τοϋ προγράμματος, κατόπιν ένδεχομένων τρο
ποποιήσεων τών άρχικών έξαγομένων.
‘Η
σύ ν τ α ξ ι ς
τοϋ
Ο π ο δ ε ί γ μ α τ ο ς
έξαρτάται κατά
πολύ άπό τό υφιστάμενον λογιστικόν σχέδιον τής οίκονομικής μονάδος. Έ φ * δσον τό λογιστικόν σχέδιον άπεικονίζει μέ πληρότη
τα τήν* λειτουργικήν διάρθρωσιν τής οίκονομικής μονάδος, τό έξ
,αότοϋ άπορρέον υπόδειγμα θά είναι πλήρες. Προσοχή δέον νά άποδίδηται είς τόν σαφή καθορισμόν τών
οίκοδομικών
στοιχείων
(building-blocks) τά όποια υπεισέρχονται είς τό υπόδειγμα ύπό
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μορφήν διατεταγμένων λογαριασμών. ‘Η άξία του υποδείγματος έξαρτάται άπό τήν σαφήνειαν ώς πρός τήν έννοιαν καί τό περιεχόμενον τών στοιχείων τούτων. *Η σημασία λοιπόν τοΟ έπιστημονικώς συντεταγμένου λογιστικού σχεδίου είναι πρωταρχική.
“Ο
π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ μ ό ς
τών
θέσει
σ τ α θ ε ρ ώ ν π ο 
σοτήτων,
τών
έ ξ ω γ ε ν ώ ν
μ ε τ α β λ η τ ώ ν
καί
π α ρ α μ έ τ ρ ω ν
είναι άπό τά λεπτότερα σημεία τής όλης έργα
σίας, δεδομένου δτι ο άντίκτυπός των έπί τών προκυπτουσών λύ
σεων είναι άμεσος. Διά του προσδιορισμού τών ποσοτήτων τούτων
υπεισέρχονται είς τό υπόδειγμα τά στοιχεία τής προβλέψεως καί
τών προσδοκιών. Είς τό σημείον αύτό ή Λογιστική εύρίσκει ευρύ
τατο ν πεδίον προεκτάσεώς της είς τόν χώρον τών 'Επιχειρησιακών
Έρευνών. Ά κ ό μ η καί είς τό τελείως υποτυπώδες παράδειγμά μας,
ô καθορισμός τών άποθεμάτων λήξεως (Αι , Ρι, καί Yj) θά ήδύνατο νά πραγματοποιηθώ δι' έφαρμογής του καταλλήλου υποδείγματος
διαχειρίσεως άποθεμάτων, δδηγουντος είς υπολογισμόν τής "οίκο
νομικής ποσότητος άνεψοδιασμού". 'Επίσης τό ποσόν τών άποσβεννυμένων άναξιοχρέων άπαιτήσεων θά ήδύνατο νά μή είναι άπλώς μία
συνάρτησις του υπολοίπου του λογαριασμού τών Χρεωστών, άλλά νά
προκύπτη δι' έφαρμογής ένός υποδείγματος στηριζομένου είς τήν
διαδικασίαν MARCOV, διά τού όποιου τά ύπόλοιμα τών χρεωστών δι
αχωρίζονται είς τάξεις, άναλόγως πρός τήν διάρκειαν τής όφεί
λής, καί μελετώνται αί μαθηματικαί πιθανότητες όπως
μεταπέση
εν υπόλοιπον άπό τής μιάς τάξεως είς τήν άλλην* S1*. "Οπως
πα
ρατηρεί ό SCHRODERHEIM, είς τήν σύγχρονον λογιστικήν ή έκτίμησις όλοέν παραχωρεί τήν θέσιν της είς τόν υπολογισμόν. Ε νί ο τ ε
δέ οί υπολογισμοί στηρίζονται έπί στατιστικού δείγματος,
οπό
τε πρέπει νά πληρούνται οί δροι τής έπιστημονικής δειγματολη
ψίας ώς πρός τόν τρόπον έπιλογής τού δείγματος καί τό μέγεθος
αυτού διά νά προκύψουν έξαγόμενα έμπίπτοντα έντός τού έπιθυμητοΰ διαστήματος έμπιστοσύνης.
*Η
έ π ί λυ σις
τοϋ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς
είναι συνήθως έπιπονος καί πρακτικώς άδύνατος διά χειρός, λόγψ τού πλήθους τών έξισώσεων καί τών πρός υπολογισμόν άγνώστων. *0 προγραμματισμός
τοϋ υποδείγματος δι' έπίλυσίν του ύπό ηλεκτρονικού διερευνητοΰ άποτελεί τήν έν προκειμένψ διέξοδον.
Ή
κριτική
δ ι ε ρ ε ύ ν η σ ι ς
τής
λύσε ω ς
άποβλέπει είς τρία τινα:
α) είς τήν ερμηνείαν τών ένδεχομένων άρνητικών ποσοτήτων
καί
τήν έκ ταύτης έπιβαλλομένην τροποποίησιν τής λύσεως
-δπως
τοϋτο έγένετο είς τό παράδειγμά μας.
β) είς τήν έξέτασιν τοϋ πρακτικώς έπιτευξίμου τής
εύρεθείσης
λύσεως. Έ μαθηματική λύσις ένδέχεται νά παρέχη τιμάς μετα
βλητών αίτινες νά είναι άδύνατον νά έπιτευχθοΰν είς τήν πρα
γματικότητα. Είναι π.χ. δυνατόν ή έπίλυσις τού συστήματος νά
ψανερώση ότι αί τεθεϊσαι έπιδιώξεις άπαιτοϋν τήν προσφυγήν
είς ξένον δανεισμόν είς βαθμόν κατά πολύ μεγαλύτερον τήςπιστοληπτικής ίκανότητος τής οίκονομικής μονάδος. %Η λύσις τό
τε θά πρέπει νά άπορριφθή καί νά άναζητηθή άλλη,
τροποποιουμένων τών άρχικώς τεθεισών έπιδιώξεων. Ε π ί σ η ς ή λύσις θά
πρέπει νά άπορριφθή έφ' δσον άποβαίνει άδύνατος ή έρμηνεία
ώρισμένων άρνητικών ποσοτήτων.
(51)

SCHRODERHEIM, G., "Using Mathematical Probability to Estimate the Al
lowance for Doubtful Accounts", The Accounting Review, 196H. 'Επίσης
KEMMENY-SCHLEIFER-SNELL-THOMPSON, ένθ' άνωτ.
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γ)

είς έ£έτασιν του κατά πόσον ή λύσις οδηγεί είς ένα ικανο
ποιητικόν βαθμόν οικονομικής άποδοτικότητος. Είς ήν περίπτωσιν τά κέρδη είς τά όποια όδηγεί ή λύσις δέν κρίνονται
Ικανοποιητικά/ θά έξετασθή ή δυνατότης άλλων λύσεων.
Είς
τό σημειον αύτό έγκειται καί τό κυριώτερον πλεονέκτημα έ
νός ούτω διατυπωθέντος υποδείγματος : άρκεϊ δηλαδή νά μεταβάλλομεν τάς θέσει σταθεράς μεταβλητός ή νά στηρίΕωμεν τάς
προβλέψεις μας έπί άλλων προοπτικών -π.χ. μείωσις τιμών πω
λήσεως οδηγούσα είς μεγαλύτερον κύκλον έργασιών ή διαφοροποίησις τιμών κ.λ.π.- διά νά έπιτύχωμεν μίαν άλλην λύσιν.
Ούτω είναι κατορθωτή ή μέσψ ένός λογιστικού
υποδείγματος
διαπίστο>σις τών συνεπειών αι όποίαι δύνανται νά προκύψουν
άπό διάφορα διαζευκτικώς δυνατά προγράμματα δράσεως.

Θά πρέπει νά σημειωθή δτι τό υπόδειγμα τούτο δέν άποβλέπει
είς τήν διαπίστωσιν τής "άρίστης" λύσεως, τής λύσεως δηλονότι
τής μεγιστοποιούσης τό κέρδος ή άριστοποιούσης τούς άντικειμενικούς σκοπούς τής οίκονομικής μονάδος. 'Απλώς ϋποβοηθει
είς
τήν έξεύρεσιν μιάς "Ικανοποιητικής" λύσεως χάρις είς τήν οποί
αν δύναται νά άποκρυσταλλωθή έν πρόγραμμα δράσεως όδηγοΰν είς
έπίτευξιν τών άντ ικε ιμεν ικών σκοπών τής οίκονομικής μονάδος είς
βαθμόν δυνάμενον νά θεωρηθή ώς Ικανοποιητικός.
Κατά τό^ MATTESSICH(
είναι δυνατόν νά μεταπέσωμεν είς έν
υπόδειγμα γραμμικού προγραμματισμού. Αι έκ τής μήτρας
προκύπτουσαι έΕισώσεις θεωρούνται ώς περιορισμοί τοϋ γραμμικού προ
γράμματος* τίθενται πρόσθετοι περιορισμοί, π.χ. παραγωγικής Iκανότητος, χωρητικότητος άποθηκευτικών χώρων, άναληφθεισών ήδη
ύποχρεώσεων παραγωγής ώρισμένων προϊόντων κ.λ.π. Οί πρόσθετοι
οΰτοι περιορισμοί λαμβάνουν μορψήν ανισοτήτων. 'Αλλά καί ώρισμέναι άπό τάς άρχικάς έΕ ισώσεις δύνανται νά έκφρασθούν ώς άνισότητες έκφράζουσαι έν έλάχιστον ή έν μέΥιστόν τών έπιδιωκομένων δευτερευόντων σκοπών. 'Επίσης πρέπει νά διατυπωθή ή κα
τάλληλος οίκονομική συνάρτησις ή όποία, είς
τά
προβλήματα
γραμμικού προγραμματισμού, έκφράζει, ώς γνωστόν, τόν κύριον άν
τ ικειμενικόν σκοπόν τοϋ όποίου έπιδιώκεται ή άριστοποίησις. 4Η
τοιαύτη συνάρτησις δύναται νά λάβη διαφόρους μορφάς,
συνήθως
όμως ώς γενικός άντικειμενικός σκοπός τίθεται ή μεγιστοποίησις
του καθαρού κέρδους ή τών μικτών περιθωρίων.
Παρά τήν τοιαύτην γνώμην του δμως, ô MATTESSICH δέν έχει
προχωρήσει είς συγκεκριμένος ύποδείΕεις ένός γενικού γραμμικού
προγράμματος, περιλαμβάνοντος άπάσας τάς λειτουργίας τής οικο
νομικής μονάδος* αί πρακτικοί δυσχέρειαι τού έγχειρήματος συνετέλεσαν ώστε μέχρι σήμερον νά μή έχει πραγματοποιηθώ
. Κατά
τήν γνώμην μας έν τοιοΰτον πρόγραμμα χάνει τόν λογιστικόν χα
ρακτήρα τόν οποίον παρουσιάζει τό γενικόν ύπόδειγμα
άναπαραστάσεως, ύπό τήν έννοιαν ότι διά τής μετατροπής ώρισμένων έ£ισώσεων είς άνισότητας παύει νά άποτελή τήν έκψρασιν τής λογι
στικής δυαδικότητος. Ά φ ' έτέρου ή όλη λογική τοϋ προγραμματι
σμού θά πρέπει νά στηριχθή έπί άλλης βάσεως.

( 52) 11Accounting and Analytical Methods",

σ. 338.

( 53) *0 IJIRI εχει προτείνει cv μΚ γραμμικήν υπόδειγμα tipιστοtoιήσεως, νοουμένης έν προκειμένη ώς έλαχιστοποιήσεως τής άκοκλίσεως άπό τούς τεθέντας αντικειμενικούς σκοπούς. Βλ. "Management Goals and Accounting
for Control".
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'Ενώ δηλαδή τό υπόδειγμα άναπαραστάσεως αποβλέπει είς τόν προσ
διορισμόν του συνολικοΟ ύψους τών διατεταγμένων λογαριασμών μέ
βάσιν τήν ποσοτικήν πρόβλεψιν του μέλλοντος κύκλου
εργασιών,
είς έν γραμμικόν πρόγραμμα ό ποσοτικός καθορισμός του
κύκλου
έργασιών θά περιλαμβάνηται, κατ' ανάγκην, μεταξύ τών πρός προσ
διορισμόν άγνωστων, άλλως δέν βλέπομεν κατά ποιον τρόπον είναι
δυνατόν νά όδηγηθώμεν είς μεγιστοποίησιν τής οίκονομικής
συναρτήσεως.
Μία τελευταία παρατήρησίς μας άναφέρεται είς τήν ελλειψιν
δυναμικής δομής τόσον είς τό υπόδειγμα άναπαραστάσεως όσον καί
είς τό γραμμικόν. Ά μ ψ ό τ ε ρ α τά ύποδείγματα καθορίζουν κατά τρό
πον συνολικόν τάς ποσότητας αίτινες δέον ν' άποτελέσουν άντι
κε ιμενικούς σκοπούς πρός έπίτευξιν έντός τής περιόδου είς ήν
άναφέρεται ό προγραμματισμός. Ά λ λ ' ή άνάλυσις τής
συνολικής
ταύτης περιόδου είς ύποπεριόδους δυνατόν νά έγκλείη αδυναμίας
έκτελέσεως τών προγραμματισθέντων, όφειλομένας είς τό ότι ώρισμέναι μεταβληταί λαμβάνουν, έντός τών ύποπεριόδων, τιμάς
αί
οποίαι καθιστούν αδύνατον τήν έκτέλεσίν του προγράμματος -π.χ.
έλλειψις μετρητών καθ' ήν στιγμήν άπαιτείται νά πραγματοποιηθή
πληρωμή. Τό μειονέκτημα αμβλύνεται δι' έπιβραχύνσεως του όρίζοντος προγραμματισμού, αν καί νομίζομεν δτι τό σημειον αύτό θά
πρέπει νά κατευθύνη, είς τό προσεχές μέλλον, τήν έπιστημονικήν έρευναν πρός τήν προσπάθειαν διατυπώσεως γενικών δυναμικών
προγραμμάτων.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑ ΜΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΙΣ*
*Η διατύπωσις ένός γενικού προγράμματος άποτελεϊ τήν μείζονα έψαρμογήν τής λογιστικής διά μητρών. Ά λ λ ' είς τά
πλαίσια
μερικωτέρων επιδιώξεων τής λογιστικής διαδικασίας ή λογιστική
διά μητρών δύναται νά προσφέρη πολλαπλάς έξυπηρετήσεις, αί όποίαι, κατ' ουσίαν, αποτελούν έωαρμογήν τής γραμμικής άλγέβρας
είς τάς λογιστικάς ένεργείας. Ουτω ή κοστολόγησις δύναται, ύφ'
ώρισμένας προϋποθέσεις, νά λάβη τήν μορφήν τής έκτελέσεως μιάς
σειράς πράξεων έπί μητρών. Είς τά επόμενα θά έπιχειρήσωμεν τήν
διατύπωσιν ένός απλού υποδείγματος, τού όποιου ό σκοπός είναι
καθαρώς άποδεικτικός, καί διά τού οποίου υποδεικνύεται μία κατεύθυνσις διανοίγουσα ένδεχομένως δυνατότητας είς αύτόν τόν το
μέα. Είς τά ακόλουθα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τό κοστολογικόν ύπόδειγμα νά προκύψη άπό τά πλαίσια τής Βασικής
Μήτοας
Λογιστικών 'Εφαρμογών, ώς σειρά πράξεων μεταξύ διαφόρων χαρα
κτηριστικών ύπομητρών αύτής's^.
%Ως γνωστόν, είς κάθε κοστολογικήν ένέργειαν τήν βάσιν άποτελεϊ μία ταξινόμησις τών άναλώσεων κατά φύσιν, έκ τής όποίας
μεταβαίνομεν είς μίαν άλλην ταξινόμησιν τών δαπανών κατά προ
σωρινόν προορισμόν (θέσεις κόστους), έπιτρέπουσαν τελικώς τήν
ένσωμάτωσιν τών έν λόγψ δαπανών είς τούς όριστικούς φορείς κό
στους (παραγόμενα ύλικά ή άϋλα προϊόντα). Τό ύπόδειγμα τό
ό
ποιον θά έπεξεργασθώμεν στηρίζομεν είς τάς άκολούθους
ύποθέσεις:
ο)

(s*)

Αί δαιάναι κατά φύσιν ταξινομούνται είς τρεις κατηγορίας:

Τούτο δέν συμβαίνει είς αλλας σχετικός εργασίας, ai όιοϊαι ουτω εχοιν
τόν χαρακτήρα μαθηματικών μάλλον ιαρά λογιστικών έφαρμογών. Πρβλ. τ<ί
δημοσιεύματα τών WILLIAMS-GRIFFIN καί CHURCHILL.
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"Υλας
’Εργατικά
Βιομηχανικά "Εξοδα.
β)

Αί αναλώσεις πραγματοπουοΰυταυ έντός της αύτής κοστολογικης
περιόδου
καθ ην ηγοράσθησαν οι συντελεσταί παραγωγής, συνεπώς δέν υπάρχουν α
ποθέματα ένάρζεως καί λήξεως.

y)

Ai δαπάναι υλών καί έργασίας είναι άμεσοι ώς πρός τάς θέσεις κόστους,
ενώ τά Βιομηχανικά "Εξοδα θεωρούνται έν τφ συνόλψ των ώς έμμεσος δα
πάνη, κατανεμομένη βάσει συντελεστών.

δ)

Αί θέσεις κόστους διακρίνονται είς κυρίας καί βοηθητικός, του συνολι
κού κόστους εκάοτης τών τελευταίων τούτων κατανεμομένου είς τάς έτέρας
θέσεις κόστους (κυρίας η βοηθητικός) βάσει συντελεστών.

ε) "Εκαστον έκ τών κυρίων παραγωγικών τμημάτων -πλήν του τελευταίου- διο
χετεύει μέρος τής παραγωγής του είς τό επόμενον πρός περαιτέρω κατερ
γασίαν καί μέρος εις τήν αποθήκην ετοίμων πρός πώλησιν. 'Υφίσταται στα
θερά σχέσις μεταξύ της πρός περαιτέρω κατεργασίαν καί της πρός πώλησιν
διατιθεμένης παραγωγής δι’ έκαστον τμήμα.
στ) Εις τό τέλος τής κοστολογικης περιόδου δέν απομένουν ημικατειργαομένα.
ζ) 'Υποτίθεται ότι η αναλυτική λογιστική έκμεταλλεύσεως είναι έντελώς ανε
ξάρτητος άπό τήν γενικήν λογιστικήν τής οικονομικής μονάδος, τοΟ
με
ταξύ των συνδέσμου διασφαλιζόμενου δι* ιδιαιτέρου λογαριασμού όν θά κα
λέσωμεν "λογαριασμόν συνδέσμου". 'Η τελευταία αΰτη ύπόθεσις έ'χει
ώς
σκοπόν νά περιορίσω την. μήτραν έπί τής οποίας θά εργασθώμεν, καίτοι καί
άνευ τής ύποθέσεως ταύτης θά πτο δυνατόν νά ληφθί) έκ τής μήτρας συναλ
λαγών η ύπομήτρα ή αντιστοιχούσα είς τήν αναλυτικήν λογιστικήν
έκμε
ταλλεύσεως .
'Η κοστολογική διαδικασία τοΟ υποδείγματος μας δύναται,κα
τόπιν τών άνωτέρω, ν ά ά π εινονισθή γραφικώς δ ι ά του σχήματος Δ.8
ΔΑΠΑΝΑΙ
ΚΑΤΑ ΦΥΣΙΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Κυριαι

---— -----^

ΤΕΛΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ

Προϊόντα

Βοηθητικαί J
Σχήμα Δ . 8.
*Η μ ή τρα τής άν α λυτικής λογιστικής έκμεταλλεύσεως
δίδεται
δ ι ά του Πίνακος Δ . 12. Χάριν ευκολίας υποθέτομεν δτι τά είς
τά
περιθώρια σ ύ μ βο λα τών λογαριασμών
έκωράζουν έπίσης τό ά θ ρ ο ι 
σ μ α τής άν τιστοίχου γραμμής ή στήλης. (Βλέπε π ί ν α κ α είς έπομένην σ ε λ ί δ α ) .
'Η άρχική, π ρ ό πάσης κοστολογικής ένεργείας, θ έ σις τής μή
τρας είναι τά τ ρί α συ νο λ ικ ά π οσ ά τών δαπανών κα τ ά «ρύσιν: Y (δλαι) , Η (έργατικά), Ε (Βιομηχανικά "Εξοδα), τά ό π ο ι α μ ε τα βι β ά
ζονται είς τήν ά να λυτικήν λ ογ ιστικήν τής έκμεταλλεύσεως ύπό τής
γενικής λογιστικής, μέσψ του λογαριασμού συνδέσμου Λ.
'Η τελική λογιστική ένέργεια
είναι ή χρέωσις τού λ ο γ α ρ ια 
σμού συνδέσμου μέ τό τελικόν κόστος προϊόντων (ποσά πρώτης στή
λης) · ούτω ή ά ξ ί α τών παραχθέντων μεταβιβάζεται είς τήν
γ εν ι 
κήν λογιστικήν,άρμοδίαν δ ι ά ν ά παρακολουθήση τήν διάθεσίν των.

TfrT
ΙΙίναξ Δ. 12
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Επειδή δέ, έκ τών υποθέσεων 3 καί στ, προκύπτει ότι
δέν παρα
μένουν εις τό τέλος τής κοστολογικής περιόδου ύπόλοιπα ή άπογρατραί υ λώ ν καί ήμικατειργασμένων, θά είναι:
Υ + Η + Ε = Σ

Πυ

Τ ά έ τερα ά να γε γ ρ α μ μ έ ν α είς τήν μήτραν π ο σά προέρχονται
έκ
τών ένδιαμέσων κοστολογικών ένεργειών. Ού τ ω αί γραμμαί Υ, Η,Ε,
ά ντ ιπ ρ οσωπεύουν τήν έπιβάρυνσιν έκάστης θέσεως κόστους μέ
υλας, έργατικά καί έξοδα. Θά είναι δ έ :

υ=

Σ

Σ

ε =
ε,
Αί γραμμαί Α Μ + ι έως Αχ έδέχθησαν τάς κατα ν ομ ά ς έκάστης β ο 
η θη τι κ ής θέσεως κόστους. Είναι δέ:

Αθ = Σ αθ>· = Σ νθ^Αθ
όπου:
Αθ

τό σ υ ν ο λ ι κ ώ ς κατανεμόμενον κόστος τό όποίον
συνεκεντρώθη είς τήν θέσιν θ μετά τόν είς αύτήν
καταλογισμόν
π άσης έπιβαρύνσεως έκ τών ύπολοίπων θέσεων κόστους,

α § υ τό είς τήν θέσιν ι καταλογιζόμενον κόστος,
νον έκ τής θέσεως θ,

προερχόμε-

νθι ό σ υντελεστής βάσει του όποίου πραγματοποιείται ή
τανομή έκ τής θέσεως θ είς τήν θ έσιν ι.

κα

Αί γραμμαί Αι
έως Α* έκιρράζουν τάς ά ξίας τών μεταβιβαζομένων π ρ ός π ε ρ α ι τ έ ρ ω έπεξεργασίαν (1-πυ).Αυ καί τάς άξίας
τ ώ ν ετοίμων προϊό ν τω ν til A l αιτινες προέοχονται έξ έκάστης
κυ
ρίας θέσεως κόστους.
Τήν παρατεθείσαν μήτραν του πίνακος Δ . 12 δυ ν άμ ε θα νά χωρίσ ωμεν είς ύπομήτρας, ώ ς έμψαίνηται είς τό σ χ ή μ α Δ . 9,
έκάστης
τών όποίων ή έννοια έχει ώ ς έξής:
----------------■ ---------- ------

0

0

0

Μ 23

0

0

0

μ

μ«·ι

0

0

Λ

0

μ 12

Υ
Η
Ε

0

Αι

Πι

Σ χήμα Δ . 9

33

Μ*

0
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Ui2 γραμμοδιάνυσμα περιέχον τάς δαπάνας κατά φύσιν.
Μ 23 ορθογώνιος μήτρα διαστάσεων 3 X λ, δεχομένη τάς καταλογιζομένας κατά θέσιν κόστους δαπάνας (λ τό πλήθος τών θέσεων
κόστους), αϊτινες προέρχονται έκ τών λογαριασμών Υ, Η καί
Ε.
Μ 33 τετραγωνική μήτρα τάξεως λ, δεχομένη τάς καταλογιζομένας
κατά θέσιν κόστους δαπάνας αϊτινες προέρχονται έξ άλλων θέ
σεων κόστους.
Μ 34 ορθογώνιος μήτρα διαστάσεων λ X κ (κ τό πλήθος τών παραγομένων προϊόντων), δεχομένη τήν άξίαν τών παραγομένων προϊ
όντων.
μμ

στπλοδιάνυσμα δεχόμενον τήν άξίαν τών παραγομένων
των.

προϊόν

Πλήν τής λογιστικής μήτρας θεωρουμεν καί μίαν άλλην,φέρουσαν είς τά άντίστοιχα φατνία αύτής ώς στοιχεία τούς παραδεδε
γμένους συντελεστάς κατανομής. Αϋτη, καλουμένη μήτρα τών συν
τελεστών, θά έμφανίζηται ώς είς τό σχήμα Δ.10

Al
Αι

Α2

Ακ

Axtl

Αθ

Αλ

(1 -π )ι

Α;»

Αθ
Αχ

Πυ

Π*

Πι
•Ι-Τίχ-Ι

*1
1

Α*
Α*+1

Πι

V(x+l)X

V(M +1)1 v («t l )2 V ( m+ 1 ) m
ν θ2

ν λλ

%

Σχήμα Δ.10
Τό (l-nL) συμβολίζει τήν αναλογίαν τοΟ προϊόντος ι τό
όποιον
διατίθεται πρός περαιτέρω κατεργασίαν, ένώ π υ είναι ή άναλο
γ ία τοϋ αύτοϋ προϊόντος ή προοριζομένη πρός πώλησιν. Διά
τής
γενικής έκφράσεως
παρίσταται ή άναλογία τοϋ συνολικού κό
στους τοϋ συγκεντρωθέντος είς τήν θέσιν Α% ή όποία μεταφέρεται
είς χρέωσιν τής θέσεως A u·. Είναι φυσικόν ότι τά στοιχεία έκά
στης γραμμής τής μήτρας ταύτης θά έχουν άθροισμα ίσούμενον πρός
τήν μονάδα. Δυνάμεθα δέ νά τήν θεωρήσωμεν διηρημένην είς
δύο
ύπομήτρας, κατά τό σχήμα Δ . 11.

Σχήμα Δ.11
"Ηδη θά δείξωμεν ότι, υπό τάς προϋποθέσεις τοϋ υποδείγμα
τος μας, τό κόστος τών τελικών προϊόντων προκύπτει ώς έξαγόμε-
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νον του κάτωθι πολλαπλασιασμού μητρών:
[Uui]

= [Μ»α ]* · Ρ·“Μ 3Sα *] ” 1. [μ23] * . [ε]

( 1)

δπου X ή μοναδιαία τετραγωνική μήτρα λ τάξεως καί ε τό μοναδιαϊον στηλοδιάνυσμα 3 γραμμών. βΟ άστερίσκος δηλοί έναλλαγήν τής
είς ήν άναφέρεται μήτρας καί δ έκθέτης -1 τήν άντίστροψον μή
τραν.
Έκ

'Απόδειξις:
τής βασικής κοστολογικής μήτρας προκύπτει δτι:
Π ι = TluA l

συνεπώς :
[μνιΐ = [ Μ » α ] * . [Â J
(2)
δπου [a J στηλοδιάνυσμα περιέχον τά συνολικά ποσά τά όποια συγκεντρούνται μετά τήν πραγματοποίησιν όλων τών κατανομών είς τάς
θέσε ις κόστους, κυρίας καί βοηθητικός.
'Acp' έτέρου δμως, έκ τών στηλών Α υ τής βασικής μήτρας,προ
κύπτει δτι:
\

Σ

Α υ = w t+Tlt+€:t+

ή:

v 0 t ·Α θ+(1-πυ-ΐ) · At - 1
θ=χ+1 χ
-(1—π^-ι).At-1+At νθυ.Αθ = υυ+ηυ+£ι

(3)

θ =Χ+ 1
Τή βοήθεια τής σχέσεως (3) δέν είναι δύσκολον νά
σωμεν δτι, διά ι=1 έως λ, θά έχωμεν τό σύστημα:

διαπιστώ-

λ
Αι

-

Σ
ν*!.. Α* « υι + ni + ε λ
θ =*+1
λ

Α 2 - (1-πι)Α! - ^

νθζ.Αθ = υ2 + η 2 + ε 2

<> (4)

θ =χ +ΐ

λ

Σ ν θλ·Αό
θ=ΜΊ·1

υ, + η. + ε

τό όποιον γράφεται :
[Ι· - Μ 33 «*] . [Au] = [Μί,]* [ε]
ή διά προπολλαπλασιασμοϋ έπί
[Aj

=

[ί - Μ 33*α]~ s

Ql - Μ 33 α *]-1 [Μ2ΐ]* [ε]

(5)

Αντικαθιστώντες ήδη είς τήν σχέσιν (2) τό [aJ] μέ τήν έκ
(5) προκυπτούσης ισοδυνάμου παραστάσεως, ευρίσκομεν τήν
δ.έ.δ .

τής

( 1) ,

Αξί ζ ε ι νά σημειωθή ότι, έφ' δσον οί συντελεσταί κατανομής
παραμένουν σταθεροί, αί μήτραι Μ 33α
καί Μ α μένουν άμετάβλητοι, συνεπώς παραμένει αμετάβλητον καί τό γινόμενον:
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[Μ3^α]* .[I - Mjsa*]"1 = [r]
(6)
‘Η κ ο σ τ ο λ ό γ η σ ε ς λ ο ιπ ό ν , μ ε τ ά τ ή ν π ρ ώ τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν , δ έ ν έ π ι β ά λ λ ε ι
ν έ ο ν ύ π ο λ ο γ ι σ μ ό ν τ ή ς ά ν τ ι σ τ ρ ό φ ο υ μή τ ρ α ς . Α π λ ώ ς ή
μήτρα
ά π α ξ ύ π ο λ ο γ ι σ θ ε ϊ σ α , π ρ ο π ο λ λ α π λ α σ ι ά ζ ε ι τ ή ν π αρ ά σ τ α σ ι ν :

|Γ|,

[Μ 23 1 * - [ε] . Θ ά ε χ ω μ ε ν δηλαδή.:
Cu«:

=

Q r ] C M 2î] *

[ε]

(7)

Τ ά ά ν ω τ έ ρ ω έφαρμόζομεν είς έν στοιχειώδες ά ρ ι θ μ η τ ι κ ό ν
ράδειγμα.

πα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
’Επιχείρησις κατασκευάζει δύο προϊόντα X καί Ψ, από τάς αυτά ς κρώτας ϋλας. Τό προϊόν X κατασκευάζεται είς τό παραγωγικόν τμήμα Α. Διά τόν κατα
σκευήν τοϋ Ψ τό ήδη παραχθεν προϊόν X ΰφίσταται συμπληρωματικήν κατεργασί
αν εις τό παραγωγικόν τμήμα Β.
Ή έπιχείρησις συνήθως πωλεϊ τά 30% τής παραγωγής τοϋ τμήματος Α
ώς
προϊόν X, ένώ τά υπόλοιπα 70% μεταβιβάζονται είς τό τμήμα Β πρός κατασκευήν
τοϋ προϊόντος Ψ.
*Η έπιχείρησις ίδιο παράγει, ηλεκτρικήν ένέργειαν, άτμόν καί διαθέτει ί
διον συνεργεϊον επισκευών. Αΐ μεταξύ τών τμημάτων σχέσεις έμψαίνονται είς
τό διάγραμμα Δ.12.

ι

*
1

Υ ! : ’Ατμοπαραγωγή

A, Β

: Κύρια παραγωγικά τμήματα

Ϊ 2 : 'Ηλεκτροπαραγωγή

X, Ψ :"Ετοιμα προϊόντα

. Υ 3 : ’Επισκευαί
Σχήμα Δ.12.
Οί συντελεσταί κατανομής τοϋ κόστους τών βοηθητικών υπηρεσιών έχουν ώς

ε

ξής:

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑ
ΑΝΑΛΙΣΚΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ_________Α_______ Β__________Yj________ Y 2______ ϊ_2_____________
γχ
Υ2
YJ
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100%
100%
100%

I
-a
•ο

O
O

O O
O O

o o o
OO

D

o

'U>

Q.
O
S*
-a

>
3
:>
'ω

o

—

έχά

ω

O

δαπάναυ
αύ άμεσου

> -*

ΓΜ

U)

•3

;>

>
3
r-

>

Ό
: _>
O
Qt*

m

P
*3

oo m
O
ί
ο
Ό
X

m

V£> CM

ι* /
-ω

**

Ο

ο
a.
ω

o

x >

*a i3
x

->
h
r

%a

al

w
w

<

x ω

0
·

?

>

‘3
P

a.
> o

-> >
aw*
jc q.

->
h*

p
0
ω
r-<

o

X

=L

H *CT
a
x *c

»o

*3

>

•D

O

W

wg

S

p

3
1C· ;>
»-* '0>

'G

δ

«ω

ω

o
o

X

O
j H
ω o
O
a ω oX
a. o.
»ω c

X
O

β

ο.

13

->
>-

H

o

>

$ τ

.

>

a

10

X

‘-J'
fcfa)

«
x

ο

ω
ΙΟ oX <P
<T> a c r ? H
'
C
o
oJ •σ
o
rî ca
>-

•3

*ηβ αC>

l/>
JC

0
O
o

>

κγ

ω
Ό
%a
>
ο
»

v/>
Ό
a

β

8

X

D
O
*o
Ό

a
x

X

περύοδον
χοστολογυκην

-ω —

Q

'a
tr
-a

«o

\Α

τυνα

LU)

X

8
CM

.. x
(J
«r

a

δ
p
c
>
a
ο
c
a?
x

'C
Q.
a

>

H i3
so
-<

50

2

a

ΰ

Ο ο·. οκ ο ο*
ο *Η ο ο ο

1CM
ι*ftΟ)ft «—
* ftΗ *
ο Οο ο ο

ro ο ο ο ο
Η
Ο ο ο ο ο

ο* οκ ο% Η Γ-<
κ
ο ο ο Ο ο
Γ·» ο
ΓΟ CM
%
kk
*
ο ο ο Ο Ο
·.

ο
,Ο
1
—

ο

X
_>

ο

Ι-*
D
Ο
Η
?
“3

1ο
ο
ο

'C >·
ϋ f»
ο (Ο
κ
\Α

Ο

ο* ο* ιη». ΓΟ». *3ν
*
ο ο Ο Ο Ο
« OJ «Ό
< CQ X X X

3

I*'
Ο
Ό

14 X
•J 0
U>

ο

X
1

ιϋ

•ο ο·

‘ο

0,810
0,144
0,263
1,183

ο1

ο

ο

ο

ο

> ιρ

ο

ο

ο

ο

α

_)
ω

ο

fi

ο

1—
1

'_>

Ο

ΚΛ

ο
α
3

'3

cû

X

-Ο

ζ>

cr
h
-

Γ5
λ
, 2.

*

ι3
(ι>

>

ΰ =>

Ε-* Μ

ι— ι
fcj

CO
ft
1° °ι

CO
ft
1° ° ι

«V/
Γ»
IΙΛ
Ο
Sο
α

Η
D

ιο
00
U0
ο
00
ΙΟ
ΙΛ
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο

0,840
0,1^5
1,173
Ο,278

CMfi CM<Τ>1
ι*· * ** #*
ο ο ο ο ο
1 1 1 1
*c
CO (Ό rH σ' CM
*>ο* ο«* ο«*
β% *» «* #· *> ->
ο ο ο
ο ο ο ο ο
1>
—ιI
I 1 1
ίΟ
ω
ιΛ ο ο Η
ί» ft *» ·» ftυ;
—
I
ο ο ο fi1 ο1 ο1 Η ο ο1 C
Η
ΰ
ο ο «Η ο
οft ο ο οκ οft Η
ο Ηο ο
ο ιΗ ο ο ο «
Ηο ο ο
CS
οΛC*** ο*· οf ο«* Η
Ρ
ο ο ο
ο ο ο °, ω
1 r 1

0,831
1,015
0,026
0,118

ο

ο
'D

1

Οftο ο ο οΑ
*» * *
Οο ο ο ο

ο

ο* ο•k ο Η CM*
ο ο ο Ο ο

r-4

1,000
0,000
0,000
0,000

LTJ ο ο *Η
ft ft
#> «*
Οο ο ο ο

U
CM
ω
«*
ο

0,700
0,000
0,000
0,000

Ο» ο« *Η CM Η»
ο ο ο Ο ο

«Η
fSCO
rv «*f i+CM
*»
ο Οο ο ο

C
O

147

Αύτη ύπελογέσθη μέ προσέγγμσμν 3 δεχαδμκών ψηφόων δμ’ έφαρμογής στομχεμωδώ
ων
I - Μ 33
I χαμ τής 'μοναδυαμας δυαγωμετασχηματυσμών είς τάς γραμμάς τής
νέου μήτρας τάξεως
Κατόη μν τών άνωτέρω:

S

1,000

0,000

0*3

0

0

ο1 •

0,700

1,000

Ο

0

0

0_

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,7000

0,563
0,831
1,015
0,026
0,118

0,536
0,840
0,145
1,173
0,278

0,0000

0,1689

0,1608

0,1872]

1,0000

0,8310

0,8400

ο,βιοο]

ηδη τόν τύπου (7), όπου:
ι
π μήτρα ή δμδομένη δμά τον) πίνακος
χα έ Μ 23

|5*0 ■

0,624
0,810
0,144
0,263
1,183

αμέσων

πανών έκαστου τμήματος, έφ’ δσον δέν ληφθοΟν ύπ ’ δφεμ α ί στήλη χαμ
τών άθρομσμάτων. Θά είναμ:
"χ

0,3000

0,0000

0,1689

0,1608

_Ψ__

0,7000

1,0000

0,8310

0,8400

(1800 + 169 + 320 +197)

6000
3000
- 1000
0 ,8 100_
2000
1000

0,1872

2000
4000
1000
2000
1000

1
1
•1L

(600 + 169 + 380)

(4200 + 3000 + 831 + 1680 + 810)(1400 + 5000
1
1
1

(600 + 169 + 320 + 190)
(1400 + 4000 + 831 + 1680 + 810_
ΣΗΜ.

2000
5000
1000
1000
2000

γραμμή

831 +
5.067

-

_28.933_

Είς ώρμσμένους πολλαπλασμασμους τά ποσά ηύξήθησαν χατά τμ δμάνάδματηρηθϊ} ή συμφωνία μεταξύ άθρουσμάτων χόστους χαμ δεδομένων
δαπανών
(5067 + 28933 = 34000). Αί μμχροδμαφοραμ τάς οποίας έχαλύψαμεν χατ-’
αυτόν τόν τρόπον όφείλοντο είς τό δτμ τά στομχεμα τηςάντμστρόφου μή*
τρας ύπελογίσθησαν μέ τρία μόνον δεχαδμχά ψηφία. Έ ά ν είχον
ληφθζι
μέ 5 ψηφία, θά είχομεν εξαγόμενα άχρμβέστερα.
y
Μέ βάσμν τήν έν'δμαμέσως προχύφασαν χατά την έχτέλεσυν τών πράξεων

( 55)

Έ ά ν χαλέσωμεν α, β, γ, δ χαμ ε άντμστοίχως τάς πρώτην, δευτέραν χλπ.
γραμμάς, οί μετασχηματμσμοί ομτμνες έφηρμόσθησαν πρός εΰρεσμν τής άντμστρόφου εϊναμ οί άχόλουθομ:
fî-MsaaJ
{ ί.(0,7α+β) = β| ,

m

VI.
VIII.
IX.

II. (0,1γ+ε)=ει

.. 10
1000
Ι Π . — δ = δ, , IV. 0,216, + ε, = ε2, V .
843 £2 = ε3
0,222ε3 + δι = δ2

,

VII.

0,1ε3 + Ο,ΐδι + γ = γι ,

0,75γ\ + 0,5102 + 0,48ε3 + ύ\ = β2
0,5γι + 0,3δ2 + 0,4ε3 + α = αι

}

■+

^
Γΐ - Mssa]” 1
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4J0Tpav, δυνάμεθα νά συντάξωμεν
Δ.1·*.

τούς πίναχας άναλύσεως κόστους

Δ.13

χαί

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ X
ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΜΕΣΟΙ
ΔΑΠΑΝΑI
ΤΜΗΜ. Α

Ύλαι

ΑΜΕΣΟΙ
ΔΑΠΑΝΑΙ
ΤΜΗΜ. Β

ΑΤΜΟΠΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΕΠΙΣΚ·

1.800

#Εργατικά
Βιομ."Εξοδα

ΣΥΝΟΛΟΝ

169

320

190

2.479

600

—

169

160

380

1.309

600

—

169

320

190

1.279

3.000

—

507

800

760

5.067

Πίναξ Δ.13
ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ψ
ΑΜΕΣΟΙ
ΔΑΠΑΝΑΙ
ΤΜΗΜ. Α

ΑΜΕΣΟΙ
ΔΑΠΑΝΑΙ
ΤΜΗΜ. Β

τΥλαι

4.200

3.000

831

1.680

810

10.521

#Εργατικά

1.400

5.000

831

840

1.620

9.691

1.400

4 .000

831

1.680

810

8.721

7.000

12.000

2.493

4.200

3.240

28.933

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Βιομ."Εξοδα

ΑΤΜΟΠΑΡ. ’ΗΛΕΚΤΡ. ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΟΛΟΝ

Πίναξ Δ.14
'Ως πρός τό χατά μονάδα χόστος, τοϋτο εύχερώς υπολογίζεται:
—

—

1
60

0

0

1
140

—

—
5.067

84,45
=

28.933

206,67
-

—

"Εστω πδη δτι θελωμεν νά ύπολογισωμεν τό κόστος κατά παραγωγικόν
δπλαδό:

τμήμα,

α)

τάς συνολικός δαπάνας μό τάς όποίας έπεβαρύνθη τό Τμήμα Α δι
τά προϊόντα,

αμφότερα

β)

τάς συνολικός δαπάνας αϊτινες συνιστοϋν προστιθεμόνην αξίαν εις τό προϊ
όν X διά νά πρόκυψή τό Υ.

Πρός τούτο θεωροϋμεν τόν μότραν τών συντελεστών, πάραλείποντες εχ ταύτης
τούς συντελεστάς τούς άναφερομένους είς τόν διαχίνησιν τών προϊόντων X
χαί
Υ. Αύτη θά εχ^ ώς έζής:
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Υ.

Υ2

Α

Β

0 , Ι

0,5

0,4

ο
Ο

Υ3

Υ,
Υΐ

0,0

0,1

0,1

Ο,2

0,3

0,3

Υ3

0,1

0,2

0,1

1 0,4

0,2

Τ<5 συνολεκόν χόατ’
ος τών τρημάτων A mC Β θά προχυπτί} από τά άρέσως ε£ς
τά έν λόγω τρήρατα χαταλογεσθόντα έξοδα, πλέον τά πρυερχόρενα έκ τής χατανορής του τελεχοΐ) κόστους τών βοηθητεχών ΰπηρεσεών. Δεά συλλογεσροϋ ανάλο
γου πρός τόν προηγουρε'νως άναπτυχθόντα εύρεσχορεν:
Α

(6000 + 2000 + 2000)

_Β_

*

(3000 + 5000 + 4000 )_

Ί

0
1
0

0
0

ο"
0

0,1
0,1
0,2

"0,0

- 0,0

1_

_0,1

"ιοοοο"
12000

0,3

0,4

0,4

0,3

0,2_

-1

0,1
0,2

1000
2000
1000

.

0,1_

0,5

0, 3

Μ

0,4

0, 3

0,2
ι

=
Τ1000
2000
JL000
10000

+

1000
1000
2000

1000
2000
1000

1, 015
026
118

1000
2000
1000

0,145
1,173
0,278

.

Τ
1

1_

0,144
0,263 1
l,183j

1
1
1
—-

"ο, 5625

0,5356

0,6241

0,4374

0,4655

0,3731

12000

1000
1000
2000

ο c

+

0,5

Ίοοο

1000

1000

V

2000

1000

2000

1

1000

2000

1000_

1.

(563

+ 1070 + 625)

(563

+ 535 + 1252)

(437

+

930 + 375)

(437

+ 465 + 748)

(563 + 1070 +625)

ιοοοο]

6866

16866

(437

1200θ]

5134

17134

ιοοοο

+

_12000_

+

930 + 375)

+

Αε λειιτοΐιερρ -tp τών ανωτέρω ύιολογεσμων όδηγοϋν εες τήν συνταξεν τών χάτωθε κενάχων

ΕΙΔΟΣ
1ΔΑΠΑΝΗΣ
U----------------- - —

ΑΜΕΣΟΝ

ΓΥλαι

6.000

563

1.070

625

8.258

'Εργατικά.

2.000

563

535

1.252

4.350

Βεομηχ."Εξο6α 2.000
10.000

563
1.689

1.070
2.675

625
2.502

4.258
16.866

ΑΤΜΟΠΑΡ.

nCvag

ΗΛΕΚΤΡ.

Δ. 15

ΕΠΙΣΚ.

ΣΥΝΟΔΟΝ

150

ΚΟΣΤΟΣ ΔIΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Β
ΑΜΕΣΟΝ
ΗΛΕΚΤΡ.
ΑΤΜΟΠΑΡΑΓ.
ΚΟΣΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΠΙΣΚ.

ΣΥΝΟΛΟΝ

*Υλαι

3.000

437

930

375

4.742

'Εργατικά

5.000

437

465

748

6.650

4.000

437

930

375

5.742

12.000

1.311

1.498

17.134

Βιομηχ. Έ ξ ο δ α

2.325

Πίναξ Δ.16
Τό θέμα τής κατανομής τών έμμέσων δαπανών δύναται έπίσηςνά
τύχη λύσεως διά του λογισμού μητρών, δταν υπάρχουν παροχαί έκ
μιάς βοηθητικής θέσεως κόστους είς άλλην. Έ ν προκειμένψ περιοριξόμεθα νά έφαρμόσωμεν είς τό άριθμητικόν παράδειγμά μας μέ
θοδον προταθεισαν ύπό τών WILLIAMS καί GRIFFIN'
.
*Ας καλέσωμεν Υχ , Υ2., Υ3 τό κόστος έκάστης τών Βοηθητικών υπηρεσιών άντιστοίχως, ήτοι άτυοπαραγωγής, ηλεκτροπαραγωγής καί επισκευών, δπως θά δι
αμορφωθώ μετά πάσαν κατανομήν. Αί κάτωθι εξισώσεις, άποτελοΟσαι γραμμικόν
σύστημα, είναι προφανείς, προκύπτουσαι εύχερώς έκ τών αρχικών δεδομένων:
Υχ = 0 ,1 Υ 2

+

0 ,1 Υ 3 +(1000 +1000 +1000)

Υ 2 = 0,1Υ2

+

0,2Υ3 +(2000 +1000 t2000)

Υ 3 = Ο,ΙΥι

+

0,2Υ2 +0,1Υ3 +(1000 + 2000+1000·)-

Αΰται, μετά την αναγωγήν τών όμοιων δρων καίτην μεταφοράν
τά πρώτα μέλη, γίνονται:
Υΐ - Ο,ΙΥ*

-

0,1Υ3=3000

0,9Υ2 - 0,2Υ3
-Ο,ΙΥι -

0,2Υ2

τών αγνώστων εις

- 5000

+

0,9Υ3=4000

Τούτο, ύπό μορφήν μήτρας, γράφεται:
1,0

-ο ,ι

-0,1

0,0

0,9

-0,2

: 0,1
Συνεπώς :

Υι
Υ2
Υ3

s

(56)

-0,2

0,9_

1 ,0

-0,1

0 ,0

0,9
0,2

-ο,ι

.

-

1,015

0,145

0,144

0,026

1,173

0,263

0,118

0,278

1,183

Υι

3000

Υ2 =

5000

Υ3

4000

-ο ,ι
-

-1

0 ,2

0,9

3000
5000
4000
4346

3000
•

5000
4000

=

6995
6446

"The Mathematical Dimension of Accountancy". Επίσ ης τών ίδιων
trix Theory and Cost Allocation".
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Μέ Βάσιν τά άνωτέρω εξαγόμενα, δυνάμεθα νά συντάξωμεν τόν κινακα Δ.17.
ΠΙΝΑΞ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΛΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Α
"Αμεσοι Δαπάναι:
"Υλαι
'Εργατικά
Βιομ. rΕξοδα
Σύνολα I.

6.000
2.000
2.000
10.000

Β

3.000
5.000
4.000
12.000

Υι

1.000
1 .οοο
1.000
3.000

Υ2
2.000
1.000
2.000
5.000

Έπισκευαί
Σύνολα IX Πλέον Σύνολα Ι·

1.000
2.000
1.000
4.000

ΣΥΝΟΔΟΝ

13.000
11.000
10.000
34.0001

....... ........

Κατανομή βάσει
συντελεστών:
#Ατμοπαραγωγή
*Ηλεκτροπαραγωγή

Υ3

2.173
2.100
2.593
6.866
10.000
16.866

1.738
2.101
1.295
5.134
12.000
17.134

700
646
1.346
3.000
4.346

700
1.295

435
1.394
617

1.995
5.000
6.995

2.446
4.000
6.446

2.100
2.101
700
700
1.394
6.995

2.593
1.295

4.346 S
6.995
6.446
17.787

Μεταψορά είς:
Ι Τμήμα Α
Β

2.173
1.738
—
—

Υι
Υ2
Υ3

34.000

435
4.346

=

16.866

17.134

—

—

646
1.295
617
6.446

—

17.787 !

----

Πίναξ Δ.17
Μία άλλη ανάγκη τήν οποίαν θά δυνηθή νά καλύψη είς τό προ
σεχές μέλλον ή λογιστική διά μητρών, είναι ή άνάγκη
ύπολογισμοϋ τού κόστους βάσει πολλαπλών ύποδειγμάτων. "Οπως
έξετέθη
καί είς τό προηγούμενον κεφάλαιον, τά βασικά κοστολογικά ύπο
δείγματα είναι:
τό ύπόδειγμα του πλήρους κόστους (Full Costing),
τό ύπόδειγμα του μεταβλητού κόστους (Variable Costing κα
κώς καλούμενον συνήθως Direct Costing ή Marginal Costing),
τό ύπόδειγμα τόύ άμέσου κόστους (κατά κυριολεξίαν).
Τό πολλαπλόν κοστολογικόν ύπόδειγμα δύναται, νομίξομεν, νά
έπιτευχθή διά χρήσεως δύο μητρών, αί όποιαι δύνανται νά θεωρη
θούν είτε ώς ύπομήτραι τής Βασικής Μήτρας Λογιστικών 'Εφαρμο-
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γών εϊτε ώς λεπτομερέστεροι άναλύσεις ώρισμέυων φατνίων αύτής.
Αί μήτραι Απεικονίζονται είς τούς πίνακας Δ. 18 καί άναφέρονται
είς υποθετικήν έπιχείρησιν, παράγουσαν δύο προϊόντα, τά Α
καί
Β, έκαστον τών δποίων διέρχεται άπό τρία παραγωγικά
τμήματα.
*Εκ τών δύο μητρών, ή πρώτη δέχεται τά μεταβλητά έξοδα,
δηλαδή
τά μεταβαλλόμενα συναρτήσει του βαθμού άπασχολήσεως, καί ή δ ε υ 
τέρα τά σταθερά, ή κυριολεκτικότερου τά άνεξάρτητα τών
διακυ
μάνσεων τού βαθμού άπασχολήσεως. "Εκαστον τών μεταβλητών ή στ α 
θερών εξόδων τοποθετείται είς τό φατνίον ώς πρός τό όποιον εί
ναι ^άμεσον: δυνάμεθα νά διακρίνωμεν έξοδα άμεσα ώς
πρός
τό
προϊόν καί τό παραγωγικόν τμήμα ταυτοχρόνως ή μόνον ώς πρός τό
προϊόν ή μόνον ώς πρός τό παραγωγικόν τμήμα ή τέλος έξοδα έμ
μεσα, τά όποια εύρίσκουν τήν θέσιν των είς τό τελευταίου φατ
νίου της τελευταίας γραμμής ή στήλης έκάστης μήτρας. Οί δεικται
υποδηλώνουν τήν άμεσότητα τού εξόδου. Ουτω, τό σύμβολου
Μ/\χ
σημαίνει μεταβλητόν έξοδον άμεσον ώς πρός τό προϊόν Α καί
ώς
πρός τό τμήμα I ταυτοχρόνως* τό σύμβολου Σβ άντιπροσωπεύει στα
θερόν έξοδον άμεσον μόνον ώς πρός τό προϊόν Β άλλ' έμμεσον ώς
πρός τά παραγωγικά τμήματα, κ.λ.π. "Εκαστον φατνίον τών μητρών
θά πρέπει νά νοηθή ώς περιέχον τό άθροισμα τών είς αύτό ένταχθέντων όμοειδών εξόδων.
Είς περίπτωσιν μεταβλητής κοστολογήσεως έργαζόμεθα μέ τήν
πρώτην μήτραν. Ά ρ κ ε ϊ νά πραγματοποιήσουμε ν τάς κατανομάς
τών
δύο τελευταίων γραμμών είς τό κόστος τών προϊόντων,
γενομένας
βάσει οίουδήποτε υίοθετηθέντος υπό τής έπιχειρήσεως όρθολογικού κριτηρίου, διά νά προκύφη ώς άθροισμα τών δύο πρώτων γραμ
μών τό κα τά τάς άρχάς τής μεταβλητής κοστολογήσεως κόστος τών
προϊόντων Α καί Β. *Η μήτρα τών σταθερών έξόδων άντιπροσωπεύει
μίαν μάζαν έξόδων άτι να δέον νά καλυφθούν ύπό τών μικτών περι
θωρίων.

ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Α
ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Β
ΕΞΟΔΑ
ΑΜΕΣΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

“

v u

.

ρ β Ο Α Α

ΠΑΡΑΓΩΓ. ΤΜΗΜΑ
3
1
_2___

ΑΜΕΣΑ
ΠΡΟΙΟΚ

«Α»

ΗΑί

ΜΑ.

μα

εΑ,

“Β,

ΜΟί

μβ,

Μβ

εβ ,

Μ!

Ηι

Μ,

ΕΜΜΕΣΑ
ΕΞΟΔΑ

ΠΑΡΑΓΩΓ. ΤΜΗΜΑ
1
2
3

S»

!

Σ*

—

ΑΜΕΣΑ
ΠΡΟΪΟΝ.

Ε Ξ Ο Δ Α

εβ

Σ,
Σ00

ΜοΟ

_
Ηήτοα αεχαβλ. δαπανών
ΠΟναΕ Δ.18α

Μήτρα Σταθερών δαπανών
ΠΟναξ Δ.180

Είς περίπτωσιν πλήρους κοστολογήσεως .έργαζόμεθα καθ' όμοι
ου τρόπον, άλλ' έπί μιάς μόνον μήτρας, προκυπτούσης ώς άθροίσματος τών παρατεθεισών.
Είς περίπτωσιν άμέσου κατά κυριολεξίαν κοστολογήσεως, δέν
πραγ ματοπο ιε ιτα ι κατανομή. Έ ργ αζόμεθα καί πάλιν μέ τήν μήτρανάθροισμα, άπό τήν όποίαν άπορρέει τό κόστος τού προϊόντος Α ώς
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άθροισμα τής πρώτης γραμμής καί τό κόστος τοΟ προϊόντος Β ώς ά 
θροισμα τής δευτέρας γραμμής ταύτης. Τά κονδύλια τών δύο τελευ
ταίων γραμμών τής μήτρας περιέχουν έξοδα έμμεσα ώς
πρός τά
προϊόντα, τά όποια δέον νά υπερκαλυφθούν ύπό τών μικτών περι
θωρίων.
Καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν ή σημασία τής λογιστικής τα
ξί νομήσεως κατά τρόπον έπιτρέποντα τήν διαμόρψωσιν
buildingblocks κατέστη άπολύτως σαφής.
Τό άνωτέρω υπόδειγμα ήτο σκοπίμως ιδιαιτέρως άπ λ ο ύ ν ή μέ
θοδος όμως ίσχύει καί διά πολύ πλέον συνθέτους περιπτώσεις, Α
παιτούσα ιδιαιτέραν προσοχήν κατά τήν διαμόρφωσιν τών άρχικών
μητρών αί όποϊαι πρέπει νά αποτελούν τήν πιστήν άπεικόνισιν τής
τεχνικής-όργανωτικής δομής τής οίκονομικής μονάδος. Αί μήτραι αυται δύνανται νά συνυπάρχουν μετά τής Βασικής Μήτρας Λογιστικών
έφαρμογών, καθ' δσον δέν είναι πάντοτε εύχερές ή τελευταία αύ
τη νά διαρθροϋται κατά τάς άπαιτήσεις τού πολλαπλού κοστολογικού ύποδείγματος.
4.5.Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 01 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΑΙ
Έλέχθη, είς διάφορα σημεία τού παρόντος κεφαλαίου, ότι
ή
Λογιστική διά μητρών δέν είναι, συνήθως, πρακτικώς έφαρμόσιμος
παρά μόνον έφ* δσον ή λογιστική διαδικασία πραγματοποιείται ύ
πό ήλεκτρονικών διερευνητών. Πράγματι, αί νέαι αδται λογιστικαί τεχνικαί άπέρρευσαν άπό τήν προσπάθειαν άξιοποιήσεως
τών
δυνατοτήτων τών ήλεκτρονικών διερευνητών, τών όποίων ό
ρόλος
είς τάς λογιστικάς καί γενικώτερον τάς διαχειριστικός έφαρμογάς βαίνει συνεχώς αύξανόμενος.
Είναι ίσως πολύ ενωρίς διά νά γίνη Αντιληπτή, είς δλην της
τήν εκτασιν ή βαθεϊα μεταβολή τήν όποίαν τά μηχανήματα ταύτα θά
έπίφέρουν είς τήν αυριανήν έπιχε ίρησιν: σήμερον, ακόμη δέν έ
χουν συνειδητοποιηθή είς όλην των τήν έκτασιν αί
δυνατότητές
των· παρά ταύτα τό πρόβλημα τών οίκονομικών μονάδων αί όποιαι
διαθέτουν ήλεκτρονικούς διερευνητάς μετατίθεται πλέον όχι είς
τό πώς θά έπιτύχουν τάς άναγκαίας πληροφορίας, άλλ' είς τό πώς
θά Αξιοποιήσουν τόν πληροφοριακόν πλούτον τόν όποιον, χάρις είς
τήν μηχανήν διαθέτουν.
*0 ηλεκτρονικός διερευνητής χαρακτηρίζεται άπό τό δτι λει
τουργεί βάσει προγράμματος τό όποιον αποθηκεύεταιέκ τών προτέρων είς τήν μνήμην τής μηχανής καί τό όποιον τής ύπαγορεύει τήν
σειράν καί τό εϊδος τών άριθμητικών καί λογικών πράξεων τάς ό
ποίας δέον νά έκτελέση.Τούτο έχει ώς άποτέλεσμα τήν καθ* όλοκληρωμένον τρόπον ένσωμάτωσιν τών λειτουργιών ένός
κλασσικού
μηχανογραφικού συστήματος είς μίαν καί μόνην μηχανήν, τής οποί
ας ή προσαρμοστικότης είς διαφόρους χρησιμοποιήσεις είναι πολύ
μεγαλυτέρα* 57>. Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει ταύτην ώς "σκεπτομένην μηχανήν"· ή ονομασία "ηλεκτρονικός εγκέφαλος" είναι χαρα
κτηριστική. Τούτο όμως άποτελεϊ ύπερβολήν: επ' ούδενί λόγψ μία
τοιαύτη σύγκρισις εύσταθεϊ’ είς τήν πραγματικότητα ή μηχανή έργάζεται καθ' ύπαγόρευσιν, ούσα Ανίκανος νά εκπλήρωσή τάς δημιουργικάς λειτουργίας τού εγκεφάλου.Κατά τήν έπιτυχή παρατή-

(57)

Βλέ*ε τό έχδοθέν υιό τής Εύρωιαϊχής 'Ενώσεως 'Εμπειρογνωμόνων Λογι
στών "Manuel de revision comptable", σ. 4.
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ρησιν του IRVING A DLER, δέν είναι τίποτε περισσότερον ά
πό
εν έργαλεϊον άποτελοΟν προέκτασιν του εγκεφάλου, όπως
τό τηλεσκόπιου
καί
τό μικροσκόπιον άποτελούν προεκτάσεις
του οφθαλμού, τό σφυρίον προέκτασιν τής χειρός καί ή λα13ίς τών δακτύλων^50'.
'Αλλ' αί συνέπειαι έκ τής χρησιμοποιήσεως αύτου
του έργαλείου είναι άνυπολόγιστοί. 'Εάν τοΟ έμπιστευθώμεν τήν τήρησιν
τής λογιστικής, ό λογιστής άποδεσμεύεται άπό τό μεγαλύτερον μέ
ρος τής έργασίας ρουτίνας καί εϊναι είς θέσιν νά στρέψη
δλην
τήν δραστηριότητά του είς δημιουργικήν λογιστικήν έργασίαν, ή
όποία μελλοντικώς θά συνίσταται είς τήν προσαρμογήν υποδειγμά
των πρός τά ειδικά προβλήματα τά όποία άντιμετωπίζει ή οίκονο
μική μονάς, καθώς καί είς τήν διερμήνευσιν τών έΕαγομένων.
Ή
μηχανή δηλαδή συντελεί είς τήν έΕαφάνισιν του καταστιχογράφου
καί τήν έδραίωσιν τής θέσεως τοΟ έπιστήμονος λογιστού.
‘Η χρησιμοποίησις του ήλεκτρονικοϋ διερευνητου είς τάς λο
γ ιστ ικάς έφαρμογάς έγείρει νέας δυσκολίας. Είναι κατά
πρώτον
αί δυσκολίαι άναλύσεως καί προγραμματισμού τών έπιχειρηματικών
προβλημάτων, αι όποίαι έπιβάλλουν μίαν είδικήν κατάρτισιν τοϋ
λογιστοϋ, καθιστώσαν αύτόν Ικανόν νά συλλαμβάνη τό πρόβλημα κα
τά τρόπον έπιτρέποντα τόν "ήλεκτρονικόν" χειρισμόν του. Είναι
άκόμη προβλήματα προκύπτοντα έκ τής προσπάθειας μιάς όσον
τό
δυνατόν περισσότερον ορθολογικής χρησιμοποιήσεως τοϋ ηλεκτρο
νικού διερευνητου, τό κόστος λειτουργίας τοϋ όποιου εϊναι γε
νικώς υψηλόν. Πράγματι, διά νά χρησιμοποιηθή ό διερευνητής κα
τά τρόπον Ικανοποιητικόν, έπιβάλλεται ή έφ' απαζ εισαγωγή τών
άρχικών δεδομένων, τά όποία έπεζεργάζεται ή μηχανή δίδουσα τά
τελικά έΕαγόμενα. Ό ηλεκτρονικός διερευνητής, μετά τήν εισα
γωγήν τών δεδομένων ύπό μορφήν διατρήτων δελτίων ή
διατρήτου
ταινίας ή μαγνητοταινίας, μετασχηματίζει ταϋτα ώς
πρός τήν
μορφήν διά μετατροπής των είς άριθμούς εκπεφρασμένους κατά τό
δυαδικόν σύστημα άριθμήσεωςί 59>, οίτινες καί "αποθηκεύονται "είς

(se) "Le langage électronique",
(59)

ο. 12.

Τούτο εϊναι σύστημα κατά τό όποιον βάσις μετα3άσεως εις μιαν μονάδα
έν εϊναι η δεκάς άλλ* η δυάς. *βς εκ τούτου οιος δηκατά τό δυαδικόν σύστημα δύναται νά εκφρασθεΐ δια μόνων
των συμβόλων 0 h u l 1. Οι δόκα τρωτοί αριθμοί,
εκφράζονται
ως
έξης:
Δυαδικόν
Δεκαδικόν
Δεκαδικόν
Δυαδικόν
Σύστημα
Σύστημα
Σύστημα
Σύστημα
110
6
0
7
111
3
1000
8
2
10
3
1001
9
11
1010
10
100
5
101
'Η χρήσις του συστήματος τούτου άπλουστεύει την τεχνολογικήν
δουην
της μηχανής, καΟ* δαον έκαστον φηφίον τοϋ δυαδικως εκπεφρασμένου α
ριθμού δύναται νά ιαρασταθ?! ύπό της ύπάρζεως π της έλλεόψεως μιδς^χα
ρακτηριστικής ϊδιότητος: ουτω π.χ. διελευσις ρεύματος δι ενός αγω
γού 1, μη διελευσις 0 η δακτύλιον μαγνητισμένου κατά μίαν φοράν
1,
κατά δό την αντίστροφον φοράν 0 κ.λ.». ’Επίσης ή έκτόλεσις των αρι0
Τ
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τά κύτταρα μνήμης τής μηχανής.
'Επί τή βάσει ένός προγράμματος δδηγιών έκ τών προτέρων άπόθηκευμένου είς τήν μνήμην τοΟ ήλεκτρονικοϋ διερευνητοϋ,ή μη
χανή άναζητά είς τά κατάλληλα κελλία (κύτταρα) τά
άπαραίτητα
πρωταρχικά δεδομένα, τά όποια καί έπεξεργάζεται, συμφώνως πρός
τάς οδηγίας του προγράμματος, έκτελοϋσα δλας τάς άπαραιτήτους
άριθμητικάς καί λογικάς πράξεις, τάς δποίας προβλέπει
τό πρό
γραμμα, μέχρι λήψεως τών έξαγομένων. *Η έκτασις τής μνήμης τής
μηχανής καί
ίλιγγιώδης ταχύτης έκτελέσεως τών άριθμητικών υ
πολογισμών καί λογικών πράξεων, έπιτρέπουν ένίοτε τήν έκ πα
ραλλήλου έκτέλεσιν περισσοτέρων τής μιάς έργασιών,
ήτοι τήν
σύγχρονον έκτέλεσιν διαφόρων προγραμμάτων, πράγμα τό
όποιον
έπιτείνει τάς δυσκολίας προγραμματισμού. Τό γεγονός δέ ότι ό
λοι οί ένδιάμεσοι χειρισμοί τών δεδομένων πραγματοποιούνται είς
τό έσωτερικόν τής μηχανής θέτει πλήθος έλεγκτικών προβλημάτων
-ύπό τήν στενήν έννοιαν τού δρου- καθ' δσον ένίοτε
ή σχέσις
μεταξύ άρχικών δεδομένων καί έξαγομένων δέν είναι προφανής καί
δέν δύναται νά πρόκυψη άνευ τής γνώσεως τών ένδιαμέσων άριθμη
τικών μετασχηματισμών. Άλλ ' οί ένδιάμεσοι μετασχηματισμοί δέν
είναι δυνατόν νά διατηρώνται έπ' άπειρον είς τήν μνήμην τής μη
χανής ή όποία πρέπει νά άποδεσμευθή διά νά δεχθή τά
δεδομένα
δι' άλλην έργασίαν. %Ως έκ τούτου ή έλεγκτική λειτουργία
τής
Λογιστικής δυσχεραίνεται. Καί ή δυσχέρεια έπιτείνεται
έκ τού
γεγονότος δτι αί συνεχείς καί ραγδαϊαι τεχνολογικοί έξελίξεις
είς τόν τομέα τού ήλεκτρονικοϋ ύλικοϋ θέτουν νέα προβλήματα ή
δημιουργούν νέας συνθήκας, ώστε νά μή είναι δυνατόν νά τεθούν
έλεγκτικοί κανόνες μέ μίαν σχετικήν διάρκειαν^60).
Ή Εύρωπαϊκή "Ενωσις 'Εμπειρογνωμόνων Λογ ιστών έπελήφθη ήδη
τοϋ θέματος, έξετάσασα τοϋτο άπό τής σκοπιάς του εξωτερικού έμπειρογνώμονος έλεγκτοϋ. Πρό τοϋ συνθέτου τών έλεγκτικών προ
βλημάτων τά δποία προκύπτουν καί τών όποίων ή άντιμετώπισιςέπιβάλλει έκ μέρους τοϋ έλεγκτοϋ μίαν έκτασιν γνώσεων ξένων πρός
τάς κυρίως λογιστικάς ή έλεγκτικάς γνώσεις, ή νΕνωσις προσανα
τολίζεται πρός τήν διάσπασιν τής άρμοδιότητος του έλεγκτοϋ, ή
δποία μελλοντικώς θά πρέπει νά κατανέμηται μεταξύ πλειόνων ει
δικών: έξ αύτών οί μέν θά έπωμίζωνται τόν έλεγχον τοϋ καθαρώς
τεχνικού μέρους τής έπεξεργασίας τών λογιστικών δεδομένων, ένώ
οί δέ θά εξετάζουν "τήν λογιστικήν καί οίκονομικήν όΨιν τών βα
σικών δικαιολογητικών καί συνθέτων καταστάσεων τάς όποίας έπεξειργάσθησαν αί μηχαναί
61'. Ά λ λ ά καί τοϋτο δέν λύει δριστιθμητικων πράξεων άπλουστεύεται κατά πολύ, καθ'οσον, ως «ρόςτύνπρόσθεσιν:

0 +0 = 0
0 + 1= 1
1+ 0 = Γ
1 + 1 = 30 (ητοι 0 καί 1 κρατούμενον)
ώζ upos τάν πολλαπλασιασμόν όέ, ολόκληρος ο πίναξ τοϋ πολλαπλασιασμού
ανάγεται είε τά έξης:

0X0=0
0X1 = 0
1X0=0
1X1 = 1
(60)

"Manuel de revision comptable", σ. 43.

( 61)

Έ ν θ ’ άνωτέρω, σ. 44.
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κώς τό πρόβλημα : ύφίσταται πάντοτε η δυσκολία τοΟ συντονισμού
ένός έλέγχου άσκουμένου Οπό όμάδος άτόμων διαφορετικής καταρτίσεως καί επιστημονικού προσανατολισμού. Τό τελικόν συμπέρα
σμα, είς τό δποίον έχει καταλήξει ή Ευρωπαϊκή Ενωσις
Εμπει
ρογνωμόνων Λογιστών είναι δτι δ 'Ορκωτός Λογιστής τού μέλλοντος
θά πρέπει νά έχη μίαν συμπληρωματικήν κατάρτισιν, ή δποία
νά
τού έπιτρέπη τήν κατανόησιν τών τεχνικών προβλημάτων -άπαραίτητον προϋπόθεσιν διά νά άναλάβη τήν διεύθυνσιν τού
σχετικού
έλέγχου καί τόν συντονισμόν τής όμάδος τών ειδικών.
*
* *

Έξητάσθησαν είς τό παρόν κεφάλαιον αί νεώτεραι
έξελίξεις
τών λογιστικών τεχνικών καί έπεχειρήθη μία άνίχνευσις τών δυ
νατοτήτων των. Πολλαί άπό τάς προηγουμένας θεωρήσεις δύνανται
νά άποτελέσουν τήν βάσιν έκκινήσεως νέων πρωτοπόρειακών
ερευ
νών είς τόν τομέα τών λογιστικών έφαρμογών. *Η λογιστική διά
μητρών καί αί ήλεκτρονικαί έφαρμογαί της πολύ άπέχουν άπό τού
σημείου είς τό όποϊον έξαντλούνται αί δυνατότητές των. Πιστεύομεν δτι, κατά τά άμέσως προσεχή έτη, έν σημαντικόν μέρος τών
περί τήν Λογιστικήν έρευνητικών εργασιών θά μελετήση περαιτέρω
τάς δυνατότητας ταύτας, ή
άξιοποίησις τών όποιων θά τοποθετή τήν Λογιστικήν δλοέν καί περισσότερον είς τήν θέσιν οργά
νου έντός τής διαδικασίας έπιστημονικής προετοιμασίας καί θε
μελιώσεως τών λαμβανομένων αποφάσεων. 'Επειδή όμως τό λειτούρ
γημα τούτο τής Λογιστικής εξαρχάτα ι καί έκ τών εξελίξεων
τών
ποικίλων έπιστημονικών κλάδων πρός τούς όποιους αύτη
συνδέε
ται, μία έξέτασις τών σχέσεων ταύτης πρός τάς νεωτέρας έπιστηιιονικάς έξελίξεις καί τών έπιπτώσεων ας αί τελευταϊαι έσχον έ
πί ταύτης, κρίνεται άπαραίτητος. Αύτη θ ά άποτελέση τό άντικείμενον τού έπομένου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5 s'
η λ ο γ ισ τ ι κ ή εις τα π λ α ίσ ια των
συγχρόνων επ ιστη μονικώ ν ε ξ ε λ ίξ ε ω ν

J

Είς τό παρόν κεφάλαιον κατ' ούσίαν τίθεται τό θέμα τής ε
πιστημολογικής θέσεως τής Λογ ιστ ικής . Πρός τοϋτο όμως εϊναι Απα
ραίτητον νά εΕετασθοϋν αι σχέσεις της μέ τάς διαφόρους έπιστή·*
μας καί επιστημονικούς κλάδους οί όποιοι ήσκησαν ή δύνανται νά
άσκήσουν έπίδρασιν τόσον είς τό θεωρητικόν περιεχόμενόν της ό
σον καί είς τάς πρακτικάς έφαρμογάς της. Αί σχέσεις τής Λογι
στικής μέ τό Δίκαιον καί τάς Οίκονομικάς Έπιστήμας,
εχουσαι
κατ' ούσίαν έπαρκώς διερευνηθή είς τήν διεθνή άλλά καί τήν ελ
ληνικήν βιβλιογραφίαν, δέν θά μας απασχολήσουν ένταϋθα. "Αλλω
στε τό δεύτερον καί τό τρίτον κεφάλαια τής παρούσης
έργασίας
κατά βάσιν πέριΕ αύτών τών σχέσεων περιεστράφησαν, διά νά όδηγηθώμεν είς τό συμπέρασμα ότι τό περί τήν Λογιστικήν διαμορφωθέν δίκαιον έπροσανατόλισε ταύτην πρός τάς έλεγκτικάς διαδικα
σίας καί ότι έπιβάλλεται μία προσπάθεια προσαρμογής της είς τό
ρευστόν περιβάλλον τών συνθηκών ύφ' ας λαμβάνονται αί οίκονομικαί άποφάσεις. *Η προσαρμογή αύτη δέν δύναται νά
έπιτευχθή
παρά μόνον χάρις είς τάς σχέσεις τής Λογιστικής μέ ώρισμένους
νέους έπιστημονικούς κλάδους, όπως αί Έπιχειρησιακαί Έρευναι,
ή Θεωρία τής Μετρήσεως, ή Θεωρία τών Επικοινωνιών καί τής Πλη
ροφορίας, καθώς έπίσης καί μέ τάς νεωτέρας έΕελίΕεις άλλων έπιστημών όπως τά Μαθηματικά ή ή Στατιστική.
4Η έΕέτασις αύτη τής Λογιστικής καί τών σχέσεών
της πρός
τούς συγγενείς κλάδους θά έπιχειρηθή είς μίαν σειράν παραγρά
φων, άποτελουσών τεκμηρίωσιν τής άπόψεως καθ' ήν ή Λογιστική Α
ποτελεί σημείον συναντήσεως πλειόνων έπιστημονικών κλάδων. Τό
περιεχόμενόν τής άπόψεως ταύτης διερευνάται είς τήν τελευταίαν
παράγραφον τοϋ παρόντος κεφαλαίου.
5.1.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Τήν Λογιστικήν,κατά καιρούς, διάφοροι συγγράφεις έπεδίωΕαν
νά συνδέσουν μέ τά Μαθηματικά. Τό γεγονός ότι ή πρώτη περί διγραφίας πραγματεία εϊδε τό φως ώς τμήμα μαθηματικής συγγραφής,
καθώς έπίσης τό ότι μεταΕύ τών πρώτων λογιστικών συγγραφέων πε
ριλαμβάνονται έΕέχοντες μαθηματικοί τής έποχής, μεταΕύ τών ό
ποιων -έκτός τοϋ PACIOLI- ό περίφημος GIROLAMO CARDANO,ένίσχυσαν τήν άποψιν διαφόρων μεταγενεστέρων συγγραφέων, οί όποιοι,μέ
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έπί κεφαλής τούς LEAÜTEY και GILBAULT, έθεώρησαν την Λογιστι
κήν ώς κλάόον τής Μαθηματικής 'Επιστήμης. Ή άποψις αύτη έδράζεται άφ' ενός μέν είς τό δτι πρώτη ύλη τής λογιστικής έργασί
ας είναι άριθμητικά δεδομένα, άφ' ετέρου δέ είς τό ότι αι ίδιότητες τής διγραφίας είναι ίδιότητες άριθμητικαί. Ούτω
καί ή
Λογιστική έθεωρήθη κλάδος τών Μαθηματικών, κατατασσομένη . ύπό
διαφόρων συγγραφέων μεταξύ τών επιστημών άκριβείας
( sciences
exactes)(1).
Ή άποφις αύτη γενικώς έπικρίνεται σήμερον- Ή
Λογιστική
δέν δύναται νά θεωρηθή κλάδος τής Μαθηματικής έπιστήμης, ούτε
άποκλειστική εφαρμογή ταύτης. Κατά τόν CHARLES.PEIRCE, τά Μα
θηματικά, ώς πρός τήν μεθοδολογίαν των, είναι ή έπιστήμη
διά
τής όποίας λαμβάνονται άναγκαΐα συμπεράσματα, καί ώς πρός τόν
οκοπόν είναι ή σπουδή τών υποθετικών καταστάσεων τών
πραγμάτων^2). Δέν είναι αύτός ô σκοπός τής Λογιστικής, ή όποία
δέν
άσχολεΐται μέ τήν σπουδήν άφηρημένων λογικών δομών. Ούτε ή άκρίβεια τών άριθμητικών πράξεων δύναται νά τοποθετήση τήν Λο
γιστικήν είς τάς έπιστήμας άκριβείας, δεδομένου δτι ή έκτέλεσις τών πράξεων τούτων, καθώς καί ή όλη λογιστική διαδικασία,
εντάσσεται είς τά πλαίσια μιάς προσπάθειας υετρήσεως άξιών καί,
κατά τήν όξείαν παρατήρησιν του DUMARCHEY'3', ή δυσχέρεια προσ
διορισμού καί τό πολυσύνθετον τής έννοιας τής άξίας δέν
έπιτρέπουν έίς τήν Λογιστικήν νά λάβη τόν τίτλον τής άκριβούς έ
πιστήμης.
Παρά ταύτα θά πρέπει νά άναγνωρίσωμεν αύτό τό όποιον
καί
είς άλλο σημειον τής έργασίας μας διετυπώθη: δτι τά Μαθηματικά
έχουν άποβή πολύτιμον έργαλείον, τό όποιον, χρησιμοποιούμενον
μετά περισκέφεως καί έντός τών όρίων καί περιορισμών τών έπιβαλλομένων έξ αύτής ταύτης τής φύσεως καί τής τελικότητος τής
Λογιστικής, δύναται νά άσκηση άποφασιστικήν έπίδρασιν είς τάς
μελλούσας λογιστικάςέξελίξεις.
Τό δτι ή Λογιστική όφείλει νά έπωφεληθή άπό τάς έξελίξεις
τής μαθηματικής έπιστήμης, άποτελεί, ύπό τάς σημερινάς συνθήκας διακυβερνήσεως τών οίκονομικών μονάδων, μίαν άναγκαιότητα.
"Εχομεν είσέλθει είς έποχήν κατά τήν όποίαν αί ποσοτικαί άναλύσεις ύποκαθίστανται είς τάς ποιοτικάς τοιαύτας, αιτινες καί ήσαν αί κατά παρόδου ιν μέθοδοι λήψεως άποφάσεων. *0 μέ τάς πα
ραδοσιακός μεθόδους κυβερνών μίαν έπιχε ίρησιν, γνωρίζει, π.χ.,
δτι, έάν του προτείνουν μίαν εκπτωσιν έπί τής άγοραζομένης πρώ
της ύλης, έφ' δσον προμηθευθή μεγαλυτέραν του συνήθους ποσότη
τα, θά έχη νά άντιμετωπίση πλεονάζοντα έξοδα άποθηκεύσεως, άκινητοποίησιν κεφαλαίων, μεγαλύτερα άσφάλιστρα κ.λ.π., τά
ό
ποια θά έξαφανίσουν έν μέρος τής ώφελείας τής έκπτώσεως,
καί
ίσως θά κάμουν τήν προσφοράν άσύμφορον. Καταλήγει είς τήν άπόφασιν περί τής άποδοχής ή τής άπορρίψεως τής προσφοράς στηριζόμενος κυρίως είς τήν διαίσθησίν του ή όποία λαμβάνει ύπ'δφει τήν
ποιοτ ικήν
διατύπωσιν του προβλήματος καί ίσως ένισχύεται ύφ' ώρισμένων χονδρικών καί έπί έμπειρικής βάσεως γενομέ( 1 ) Περί τής ΜαθηΜατιχής Γ,χολής τής Λογιστικής βλέπε πλείονα είς VLAEMINCK,

J., "Histoire et doctrines de la comptabilité", σσ. 164-170.
(2) ’Αναφέρετε ύ*ό WILLIAMS - GRIFFIN, "The Mathematical
Accountancy", σ. 24.
(3) "Théorie positive de la comptabilité", σ. 43.
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νων υπολογισμών. Ά λ λ ά τούτο έχει ώς μειονέκτημα τήν ^παραμόριρωσιν του προβλήματος, όφειλομένην είς τό ότι όιά τής ποιοτι
κής θεωρήσεώς του προσηλουται ή προσοχή είς ώρισμένους
παρά
γοντας αυτού, ένώ άγνοούνται ή ύπεκτιμώνται άλλοι, του γεγονό
τος τούτου όφειλομένου είς υποκειμενικά ή ψυχολογικά αίτια.Μία
π ο σ ο τ ι κ ή
άντιμετώπισις του προβλήματος, άντιθέτως,όδηγει είς τήν σύνταξιν ενός αύστηρώς συγκεκροτημένου μαθηματι
κού ύποόείγματος, είς τό όποιον άν όχι όλοι -τούτο είναι
άνθρωπίνως άδύνατον- άλλά τουλάχιστον όλοι οί σημαντικοί
παρά
γοντες του προβλήματος/ύπεισέρχονται μέ τάς πραγματικός του έ
καστος διαστάσεις. Ουτω ή άπόφασις κατά τό δυνατόν είναι άπηλλαγμένη άπό έπιδράσεις όφειλομένας είς τήν ίδιοσυγκρασίαν
ή
τήν ψυχολογικήν κατάστασιν του λαμβάνοντος ταύτην.
Τό μέγα τούτο πλεονέκτημα τών ποσοτικών άναλύσεων συνετέλεσεν, άναμφισβητήτως, είς τήν εισβολήν του μαθηματικού λογι
σμού είς πλείστας περιοχάς τής άνθρωπίνης γνώσεως, αί όποιαι,
κατά παράδοσιν, ούδεμίαν ή έλαχίστην σχέσιν μέ τά
μαθηματικά
εϊχον: άναφέρομεν τήν ψυχολογίαν καί τάς κοινωνικάς έπιστήμας
αί όποιαι κάμνουν σήμερον έκτεταμένην χρήσιν μαθηματικού λογι
σμού, κυρίως μέσφ τής εφαρμογής εξελιγμένων στατιστικών μεθό
δων. Δέν είναι δυνατόν νά μείνη εξω άπό αύτήν τήν τάσιν ή Λο
γιστική, ή όποία έξ ορισμού έπεξεργάξεται ποσοτικά
δεδομένα,
χωρίς τόν κίνδυνον νά παύση νά άνταποκρίνηται είς τά αιτήματα
τών συγχρόνων άναγκών τών οίκονομικών μονάδωνΤρείς είναι οί τρόποι κατά τούς όποιους δύνανται νά χρησι
μοποιηθούν τά Μαθηματικά ύπό τής συγχρόνου Λογιστικής:
-ώς θεωρητική βάσις έπί τής όποίας, ύ φ # ώρισμένας συνθήκας καί προϋποθέσεις νά στηριχθη τό λογιστικόν οικοδόμη
μα,
-ώς μέσον έπιτρέπον τήν διατύπωσιν ύποδειγμάτων καταλλήλων
νά έπιλύσουν διάφορα προβλήματα άποφάσεων ή νά συμβάλλουν
είς τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων τούτων,
-ώς έργαλειον έπιλύσεως τών ύποδειγμάτων.
*Ως βάσις θεωρητικής θεμελιώσεως τής Λογιστικής, ό μαθημα
τικός λογισμός, κατά τήν γνώμην μας βοηθητικήν μόνον θέσιν δύναται νά διεκδικήση. "Οπως καί προηγουμένως έλέχθη, ή Λογιστι
κή δέν άποτελεϊ άφηρημένην λογικήν δομήν,όπότε όχι μόνον θά έδικαιολογήτο άλλά καί θά έπεβάλετο μία τοιαύτη θεμελίωσίς της.
Άντιθέτως, έξυπηρετούσα συγκεκριμένας οίκονομικάς άνάγκας,δέον
νά δίδη προτεραιότητα είς έν θεωρητικόν ύπόβαθρον έξ οίκονομι
κών έννοιών, ώστε νά μή μεταβληθή είς άφηρημένην σύλληψιν, χάνουσα τήν έπαφήν της μέ τάς συγκεκριμένας οίκονομικάς άνάγκας
τάς όποίας καλείται νά έξυπηρετήση. Μίαν τοιαύτην έντύπωσιν άποκομίζομεν άπό ώρισμένας προσφάτους προσπάθειας, αί
όποιαι,
παραβλέπουσαι τόν οικονομικόν χαρακτήρα τής Λογιστικής,
κατα
τείνουν είς τήν δημιουργίαν μιάς "καθαράς Λογιστικής”
(comp
tabilité pure)<**). Ά λ λ ά τούτο, κατά τήν γνώμην μας,άποτελεϊ χι
(*) 'βζ μία κρώτπ ιροσκάθεια διαμορφώσεως "καθαρδς λογιστικής" δέον νά θεωρηθη ή κολύ συζητηθεΐσα -καί συζητουμένη άκόμπ- είς
τήν γαλλικήν
βιβλιογραφίαν θεωρία τοΟ κ. EUGENE DE PAGES, όρίζοντος τήν Λογιστικήν
ώς έχιστήμην τής μετρήσεως τών έν κινήσει αξιών. 0 DE FAGES καταλή
γει είς τήν διατύκωσιν τών εξής τεσσάρων αριθμητικών ιδιοτήτων,αι οιοΐαι, κατ’ αύτόν, αποτελούν τό θεμέλιον τής Λογιστικής:
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μ αι ρι κ ήν έπιδίωξιν. %Η Λογιστική δέν δύναται ν ά άποδεσμευθή Α 
πό τήν οι κονομικήν έννοιαν τής άΕίας χωρίς ν ά μεταπέση είς μ ί 
αν ο λω ς στοιχειώδη τεχνικήν ά π α ρ ι θ μ ή σ ε ω ς ’ έάν μέχρι σήμερον Αν
τιμετώπισε τό π ρό β λη μα τής ΑΕ ίας υπό τό π ρ ί σ μ α κανόνων στηριζομένων περισσότερον είς συμβατικότητας καί όλιγώτερον είς τήν
ο ι κ ο νο μ ικ ήν σκέψιν, τούτο δέν άποτελει λόγον παρακάμψεως
του
προβλήματος, ά λ λ ά μάλλον λόγον όδηγο υ ντ α είς έπανεξέτασιν
τής
θ εω ρη τ ι κ ή ς της δομής.
Ά λ λ ' ή άξιωματική θεμελίωσις τής Λογιστικής τή βοηθέίςι μ α 
θηματ ικ ώ ν έννοιών, έρχομένη ώ ς συμπληρωματική τής οίκονομικής
θ ε μ ε λι ώ σε ώς καί μέ πλήρη έπίγνωσιν τών έκ τών ίδιαιτέρων χ α ρα 
κ τηριστικών τής Λογιστικής άπ ορρεόντων περιορισμών,
παρουσιά
ζει π λ ε ι σ τ α ό σ α πλεονεκτήματα:
α)'Επιτρέπει τήν διατύπωσιν τών βασικών λογιστικών
κ ατ ά τρόπον γενικόν καί άκριβή,

έννοιών

β) παρέχει τήν δ υ να τότητα σ α φ ο ύ ς διατυπώσεως τών μεταΕύ
έννοιών τούτων υ φ ισταμένων σχέσεων,

τών

γ) άναγκάζει είς βαθυτέραν θεώρησιν τών πραγμάτων, καθ' όσον
δέον ν ά ά ν α ζ ητ ηθ ο Ον αί βασικαί προτάσεις αίτινες θ ά άποτ ελ έσ ο υν τά ά ξ ι ώ μ α τ α καί α ί τ ή μ α τ α έκ τών όποίων θ ά προκύψουν έπαγωγικώς αι υπόλοιποι προτάσεις,
δ) γ ε ν ι κ ώς σ υ ν ι στ ά τεχνικήν έπιτρέπουσαν τήν κ α τ ά συστη μα τ ι
κ ό ν τρόπον άνακεφαλαίωσιν τών γνώσεων είς τόν θεωρητικόν
τ ομέα τής Λογιστικής. “Οπως
παρατηρεί
ό RICHARD VON
M I S E S ^ 5 ^, "ή άξιωματική θεμελίωσις μιάς θεωρίας δύναται ν ά
θεωρηθή είς κάθε περίοδον ώς τό άνώτατον έπίπεδον έπιστη
μονικής παρουσιάσεως, έάν άναλογισθή τις πρώτον ότι είναι

1. Έ ά ν έγγραφουν είς δυο παραλλήλους στηλας ίσα ποσά, τά προκύπτοντα
αθροίσματα των στηλών είναι ίσα.
2. Έ ά ν τά έν λόγψ ποσά μεταφερθοϋν είς διαφόρους καρτέλλας καθ’ οίονδηποτε τρόπον, τηρουμένης μόνον τής διαιρέσεώς των είς ποσά άριστερας στήλης καί δεξιάς στήλης, τό άθροισμα τών αθροισμάτων τών
δεξιών πλευρών τών καρτελλών ίσοΟται πρός τό άθροισμα τών αθροι
σμάτων τών αριστερών πλευρών καί πρός τό άθροισμα τών δυο αρχικών
στηλών.
3. Έ ά ν έγγραφοΟν τά υπόλοιπα τών καρτελλών τούτων είς δύο στήλας άναλόγως έάν προε'ρχωνται έξ υπεροχής τής άριστερδς ή
τής δεξιάς
πλευράς τών καρτελλών, τά προκύπτοντα αθροίσματα τών στηλών τούτων
είναι ίσα.
4. Έ ά ν τό κατά τάς ιδιότητας 2 καί 3 προκϋπτον ίσοζύγιον χωρισθή είς
οίονδήποτε σημείον του όριζοντίως, ώστε νά προκόψουν δύο σαφώς δι
ακεκριμένα τμήματα, τά υπόλοιπα τών τμημάτων τούτων,
άλγεβρικώς
λαμβανόμενα, είναι αντίθετα.
’Ωρισμέναι νεώτεραι προσπάθειαι διατυπώσεως μιας "καθαράς λογιστικής"
εκκινούν άπό μίαν έπιδίωξιν άποδεσμεύσεως τής Λογιστικής άπό τάς έν
νοιας τής νομισματικής άποτιμησεως καί τής είς νομισματικάς
μονάδας
έκπεφρασμένης άξίας.
(5)

’Αναφέρ'εται ύπό WILLIAMS - GRIFFIN, ένθ’ άνωτ., σ. 236.
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πρωτίστως μία μορφή ήτις δύναται νά άναληφθή μόνον άφοϋ αί
ουσιώδεις σχέσεις είναι γνωστάί, καί δεύτερον δτι αί λο
γ ικαί άπαιτήσεις τάς ότχοίας πρέπει νά ικανοποιούν τά άξιώματα ύπόκεινται καί αύταί είς έξέλιξιν".
‘Η πλέον σοβαρά προσπάθεια άξιωματικής θεμελιώσεως τής Λο
γιστικής κατά τά τελευταία ετη, είναι ή άναληφθεϊσα ύπό τοϋ R.
MATTESSICH,
ό όποιος, βασιζόμενος είς τάς θεμελιώδεις έννοιας
τής θεωρίας τών συνόλων, εδωσε μίαν πρώτην μορφήν
ταύτης τό
1957^6) καί μίαν περισσότερον έξελιγμένην τό 1964Î7).
'0 MATTESSICH άφ' ένός θέτει 18 βασικάς υποθέσεις, στηριζομένας είς τήν παρατήρησιν τών καθιερωμένων λογιστικών πρακτι
κών, υποθέσεις τάς όποίας πρέπει νά πληροί οίονδήποτε λογιστι
κόν σύστημα, άφ' έτέρου δέ προβαίνει είς τήν διατύπωσιν 28 βα
σικών προτάσεων καί ορισμών στηριζομένων είς όλίγους μή όριζομένους όρους * ώρισμέναι έκ τών 18 βασικών υποθέσεων έπανευρίσκονται ώς άξιώματα, ένώ αί ύπόλοιποι δύνανται νά τύχουν άποδείξεως. ‘Ως πρός τάς 18 βασικάς υποθέσεις, τό έπίπεδον γενικεύσεώς των είναι τοιοϋτον ώστε νά τίθενται ύπεράνω τών δια
φόρων άναποφεύκτων θεωρητικών διχογνωμιών καί άμφισβητήσεων,άποτελοϋσαι έν πλαίσιον έντός τοϋ όποίου οίαδήποτε θωρία δύναται νά εύρη θέσιν. 'Αξίζει νά σημειωθή ότι διά τής πρώτης τών
βασικών υποθέσεων διαπιστοϋται ή ύπαρξις ένός συνόλου προσθεσίμων άξιών, έκπεφρασμένων είς νομισματικός μονάδας καί
ίσομόρφου πρός τό σύνολον τών άκεραίων άριθμών^8'. Ούτω τό σύστη
μα τοϋ MATTESSICH δέν άπαλλάσσει τήν Λογιστικήν άπό τάς άποτιμητικάς διαδικασίας, παρ' όλον ότι ό συγγραφεύς δέχεται, τήν ύπαρξιν καί λογιστικών συστημάτων μή νομισματικών^9) .
Καθ' όσον άφορά είς τήν κυρίαν θεωρητικήν θεμελίωσιν
τής
Λογιστικής έπί τής θεωρίας τών συνόλων, ό συγγραφεύς έπιχειρεί
νά άναγάγη τάς βάσεις τής Λογιστικής είς μόνας τάς έννοιας τής
ίδιοκτησίας -ύπό έννοιαν εύρυτέραν τής νομικής, πλησιάζουσαν
πρός τήν έννοιαν τοϋ έπί τών άγαθών οίκονομικοϋ έλέγχουκαί
τής άπαιτήσεως'10'. Αί χρησιμοποιούμεναι μαθηματικαί έννοιαι εί
ναι στοιχειώδεις, άλλ' ή μαθηματική μεθοδολογία χρησιμοποιείται
μέ αυστηρότητα καί έπιτυγχάνει τήν παρουσίασιν ένός
σταθερώς
διαρθρωμένου, άπό λογικής άπόψεως, ύποδείγματος. Παρά ταϋτα -ό
πως άλλωστε συμβαίνει είς πάσαν άποδεικτικήν επιστήμην- παρα
μένει άνοικτόν τό θέμα τών “πρωταρχικών έννοιών αϊτινες τίθενται άνευ ορισμού,καί τών βασικών άξιωμάτων, τά όποία δέν δύνανται νά τύ
χουν άποδείξεως. Αί διαφοραί μεταξύ τών δύο εκδοχών θεωρητικής
θεμελιώσεως τάς όποίας έπεχείρησεν ô MATTESSICH, παρά τήν με
ταξύ των συγγένειαν, τονίζουν άκριβώς τό θέμα τοϋτο. Ό
συγ
γραφεύς είς τήν δευτέραν, οριστικήν -μέχρι στιγμής τουλάχιστονμορψήν, έξέλεξε τάς βασικάς του έννοιας καί τά άξιώματα του κα
τά τρόπον όδηγοϋντα είς έν λογικόν σύστημα ικανοποιούν τάς 18
θεμελειώδεις ύποθέσεις, αί όποίαι συνήχθησαν άπό έμπειρικήν παρατήρησιν τών λογιστικών πρακτικών. Δέν άποκλείεται μία διάφο
(6)

"Towards a General and Axiomatic Foundation of Accountancy".

(?)

"Accounting and Analytical Methods", σσ. 4U6-465.

(·)

"Ενθ* άνωτ., σ. 32.

(9)

"Ενθ' άνωτ., σ. 139.

(ίο)

"Ενθ* άνωτ., σ. *446.
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ρος έκλογή άξιωμάτων νά όδηγήση λογικώς είς τήν ίκανοποίησιν
άλλου είδους προτάσεων άπό τάς όποίας ενδεχομένως θά άπορρεύσουν άλλου είδους πρακτικοί. Προσωπικώς πιστεύομεν δτι ή θεω
ρητική ερευνά του μέλλοντος θά στραφη είς τήν διατύπωσιν τοιούτων "μή εύκλειδείων" λογιστικών συστημάτων* προηγουμένως ό
μως θά πρέπει νά συμπληρωθούν καί έπεκταθοϋν αί άρξάμεναι προσπάθειαι, αί έκκινοϋσαι άπό τήν παρατήρησιν τής συγχρόνου λο
γιστικής πράγματικότητος.
*Ως μέσον έπιτρέπον τήν διατύπωσιν υποδειγμάτων προσανατο
λισμένων είς τά διάφορα προβλήματα οίκονομικών αποφάσεων,
τά
μαθηματικά δύνανται νά χρησιμοποιηθούν ύπό τής Λογιστικής είς
τό πλέον προηγμένον στάδιον αύτής, ήτοι τό στάδιον τής άναλύσεως καί διερμηνεύσεως τού έπί τή βάσει τών διαφόρων τεχνικών
της συγκεντρωθέντος καί ταξινομηθέντος υλικού, άναλύσεως
καί
διερμηνεύσεως γενομένης κυρίως έν δψει προγραμματισμού τής μελλούσης δραστηριότητος. Άν τι θέτως πρός τόν συνήθως προβαλλόμενον ίσχυρισμόν, δτι δηλαδή ή Λογιστική έκ τών Μαθηματικών δέν
χρησιμοποιεί είμή τάς τέσσαρας στοιχειώδεις πράξεις τής αρι
θμητικής, ή πραγματικότης είναι έντελώς διάφορος: αί τέσσαρες
άριθμητικαί πράξεις άποτελοϋν έν ελάχιστον μαθηματικών γνώσεων
άνευ τού όποιου δέν δύνανται νά λειτουργήσουν αί λογιστικαί τεχνικαί συγκεντρώσεως καί ταξινομήσεως τοϋ ύπό τής Λογιστικής
συγκεντρουμένου άριθμητικοϋ ύλικοϋ. Ά φ ' ής στιγμής όμως ο σκο
πός τής Λογιστικής τεθή έπί βάσεως ύπερβαινούσης τάς καταστιχογραψικάς διαδικασίας, ή άξιοποίησις τοϋ ύλικοϋ τών λογιστικών
βιβλίων άπαιτεί μαθηματικάς γνώσεις άντλουμένος άπό όλους σχε
δόν τούς μαθηματικούς κλάδους. Διά νά περιωρισθώμεν είς ‘μερικά
ύποδείγματα τά όποία άπό έτών έχουν ένταχθή καί διδάσκονται είς
τό πλαίσιον τής Λογιστικής, άναφέρομεν τό ύπόδειγμα ύπολογισμοϋ
τού νεκρού σημείου, θεμελιούμενον έπί μεθόδων τής
Αναλυτικής
Γεωμετρίας, τό ύπόδειγμα εύρέσεως τοϋ βαθμού δραστηριότητος είς
τόν όποιον μεγιστοποιούνται τά κέρδη, έπιβάλλον εύρεσιν τής πρώ
της καί δευτέρας παραγώγου τής συναρτήσεως τών κερδών. Αύτή αϋ
τη ή διατύπωσις τών συναρτήσεων κόστους καί κέρδους, άπαραιτήτων διά τά άνωτέρω ύποδείγματα, επιβάλλει ένίοτε προσφυγήν είς
στατιστικάς μεθόδους χρησιμοποιούσας τήν θεωρίαν τών ελάχιστων
τετραγώνων( η).
Ά λ λ ά τά μαθηματικά ώς μέσον διατυπώσεως ύποδειγμάτων,
επη
ρεάζουν σήμερον τάς λογιστικάς έξελίξεις μέσφ τών 'Επιχειρησια
κών 'Ερευνών. Τό σημειον τούτο θά μας άπασχολήση έν έκτάσει είς
τήν έπομένην παράγραφον είς ήν έξετάζονται αί σχέσεις Λογιστι
κής - 'Επιχειρησιακών 'Ερευνών.
Τέλος, διά τήν έφαρμογήν τών μαθηματικών ώς έργαλείου έπιλύσεως τών ύποδειγμάτων, ένδιαψέρει κυρίως ή προσπάθεια τής μα
θηματικής έπιστήμης ή άποβλέπουσα είς τήν διατύπωσιν ώρισμένων
άλγορίθμων διά τών οποίων άπλουστεύεται ή καί καθίσταται
πρακτικώς δυνατή ή έπίλυσις συνθέτων μαθηματικών ύποδειγμάτων. "Ε
καστος έπινοούμενος άλγόριθμος συνιστά κατ' ούσίαν έπέκτασιν τού
πεδίου τών άναλυτικών τεχνικών είς τάς όποίας δύναται νά
ύποβληθή τό λογιστικόν ύλικόν.
#

( U)

.

WILLIAMS-GRIFFIN. ένθ* άνωτ.
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5.2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ
Ή άνάπτυξις τών 'Επιχειρησιακών Έρευνών (ΕΕ) είναι προϊόν
της τελευταίας
τριακονταετίας. Δημιουργηθεϊσαι κατά τήν πε
ρίοδον του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου άπό τήν άνάγκην έπιστη
μονικής άναλύσεως τών προβλημάτων τά όποια ετίθεντο κατά
τήν
προετοιμασίαν κα<ί τήν διεξαγωγήν τών πολεμικών επιχειρήσεων^12)
δέν ήργησαν, μετά τό τέλος του πολέμου, νά εισβάλλουν είς τόν
χώρον τής μικροοικονομίας, όπου, λόγψ τής άποτελεσματικότητος
τών μεθόδων των, έγνώρισαν ταχυτάτην άνάπτυξιν^13^.
Al ΕΕ έχουν όρισθή κατά διαφόρους τρόπους. Κατά τούς MORSE
καί KIMBALL, πρόκειται περί "έπιστημονικής μεθόδου, παρεχούσης
είς τούς διευθυντικούς όργανισμούς τάς ποσοτικάς βάσεις τών ά 
ποφάσεων αί όποϊαι σχετίζονται μέ τάς έντελλομένας
ενεργεία ς- Ο Ό .
‘0 ELLIS JOHNSON θεωρεί δτι "αί ΕΕ συνίστανται είς τό νά προ
παρασκευάζουν πλε ίονας λύσε ις έν δφει λειτουργίας οργανισμών είς
τούς όποίους παρεμβαίνουν άνθρωποι καί μηχαναί, ώς καί είς τό
νά συγκρίνουν τήν άξίαν αύτών τών λύσεων"Ο5).
Πρός άνάλογον όρισμόν προσανατολίζεται ô KAUFMANN, ό όποι
ος χαρακτηρίζει τάς ΕΕ ώς "τά μαθηματικά τών όργανωτικών ψαινομένων"(16>.
Οί FAURE, BOSS καί LE GARF, θεωρούντες κατά βάσιν όρθήν τήν
παρατήρησιν του KAUFMANN, άλλά διαπιστουντες ότι
ύφίστανται
( 12) ’.Έ ξ * οΰ καί ή ονομασία των (άγγλ. Opérations Research,γ αλ. Recherches
Opérât ionnelles).
( 13)

Είναι χαρακτηριστικό ί οί αριθμοί μιας στατιστικής ερεύνης,διεξαχθείσης το 1966 είς Η.Π.Α. Κατά ταύτην, επί δείγματος 360
έπιχειρήσεων
διαφόρου μεγέθους καί άνηκουσών είς διαφόρους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητος, αί 287 προσφεύγουν είς μελέτην τών προβλημάτων
των μέσψ μεθόδων τών ΕΕ. Έ ξ αύτών, μόνον αί 36 έχρησιμοιοίουν
τάς
μεθόδους άπό 9ετίας καί πλέον* πρό πενταετίας ο αριθμός των
είχεν
άνέλθει είς 85 καί κατά τά τελευταία έτη ή αύξησις έβαινε μέ ταχύτε
ρου όλοέν ρυθμόν. Έ κ τών επιχειρήσεων τούτων μόνον °, διαθέτουν ει
δικευμένου τμήμα ΕΕ. Είς 48 έπιχειρήσεις ή σχετική εργασία είχεν άνατεθξ) είς τό Λογιστήριον
κ α τ ’ α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ό τ η τ α
καί είς άλλας 99 ειχεν διαμοιρασθη μεταξύ Λογιστηρίου και ενος η πε
ρισσοτέρων άλλων τμημάτων (παραγωγής, μηχανολογικής υπηρεσίας κλπ.)
Έ κ τών υπολοίπων 131 επιχειρήσεων, αί 58 είχον αποκλείσει τά
Λογι
στήρια έκ τών ΕΕ, ένώ αί υπόλοιποι 73 δέν είχον
συστπματοποιημένην
διαδικασίαν, άναθέτουσαι τά σχετικά προβλήματα είς τό κατά περίπτωσιν άρμοδιότερον τμήμα. Έ κ τών τελευταίων τούτων έν ποσοστόν
54%
αναγνωρίζει αρμοδιότητα τοΟ Λογιστηρίου δ ι ’ ώρισμένα προβλήματα ΕΕ.
Οί αριθμοί οδτοι είναι λίαν χαρακτηριστικοί ώς-πρός τήν σχέσιν Λογι
στικής· Επιχειρησιακών Έρευνών. (Πηγή: VATTER, W.J., "The
Use of
Operations Research in American Companies", είς περιοδ. The Accoun
ting Review, No 4/1967.

(i**)

"Methods of Operation Research".

( 15)

(16)

JOHNSON, E., "Recherche Opérationnelle et problèmes de gestion". Ά ναφέρεται ύπό Me CLOSKEY & TREFETHEN ε ί ς "Introduction à la R.O.",
Dunod, Paris, 1957.
"Méthodes et modèles de la R.O.", Dunod, Far is, 1959,

σ.3.
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καί προβλήματα ΕΕ μή μαθηματικά, καταλήγουν είς τήν άποφιν ότι
"αί ΕΕ έμφανίζρνται ώς τό σύνολον τών μεθόδων έπιστημονικής άναλύσεως τών οργανωτικών φαινομένων”'Ι7^ .
Είς έκτενέστερος ορισμός όφείλεται είς τόν S. BEER* δ δρι
σμός οδτος εχει υίοθετηθή ύπό τής 'Εταιρείας ΕΕ τής
Μεγάλης
Βρεττανίας: "Αί ΕΕ είναι ή ύπό τής συγχρόνου έπιστήμης άντιμετώπισις συνθέτων προβλημάτων, προκυπτόντων κατά τήν διεύθυνσιν
καί διακυβέρνησιν εύρέων συστημάτων άνθρώπων, μηχανών, ύλικοϋ
καί χρήματος είς τήν βιομηχανίαν, τάς έπ,ιχειρήσεις, τό κράτος,
τήν άμυναν. Ή διαφοροποίησις τής προσεγνίσεώς των συνίσταται
είς τό δτι άναπτύσσουν εν έπιστημονικόν υπόδειγμα του συστήμα
τος, ένσωματούν μετρήσεις παραγόντων δπως τό τυχαίον καί δ κίν
δυνος, μέ τό δποίον προλέγονται καί συγκρίνονται τά έξαγόμενα
διαζευκτικών άποφάσεων, στρατηγικών ή έλέγχων. Σκοπός των εί
ναι νά βοηθήσουν τήν διεύθυνσιν νά καθορίση έπιστημονικώς τήν
πολιτικήν καί τάς ένεργείας της"(18).
Έξ
δλων τών άνωτέρω δρισμών καταφαίνεται δτι αί ΕΕ αποτε
λούν σύνολον γνώσεων, τεχνικών καί μεθόδων, προσανατολισμένων
πρός τήν έπιστημονικήν προετοιμασίαν τών άποφάσεων. Χαρακτηρί
ζονται άπό τήν συστηματικήν προσπάθε ιαν χρησιμοποιήσεως μεθόδων
ποσοτικής άναλύσεως τών διαφόρων παραγόντων οί όποιοι παρεμβαί
νουν είς εν πρόβλημα.
Δέν είναι σκοπός τής παρούσης παραγράφου ή έμβάθυνσις είς
τάς μεθόδους καί τεχνικάς τών ΕΕ. Έ ν τούτοις όλίγα τινα σχετικώς μέ τό περιεχόμενον του κλάδου τούτου κρίνονται άπαραίτητα, προκειμένου νά άναζητηθουν, έν συνεχείςι,αί σχέσεις του μέ
τήν Λογιστικήν.
Κατά πρώτον δυνάμεθα νά είπωμεν δτι τό περιεχόμενον τών ΕΕ
είναι άκόμη ρευστόν καί δέν παρουσιάζει ένότητα καί
δμοιογένειαν. Παρά ταυτα διακρίνομεν διαφόρους κατηγορίας προβλημάτων,
έκάστη τών δποίων χρησιμοποιεί μίαν ίδιάζουσαν μαθηματικήν τε
χνικήν. Είναι έν πρώτοις ή κατηγορία προβλημάτων ή γνωστή
ώς
"προβλήματα οίκονομικής διαχειρίσεως άποθεμάτων", μέ προεκτά
σεις είς τόν προγραμματισμόν τής παραγωγής. Μίαν δευτέραν κα
τηγορίαν άποτελούν τά προβλήματα "γραμμικού προγραμματισμού ",
τόσον είς τήν γενικήν του μορφήν όσον καί είς τάς είδικάς πε
ριπτώσεις τάς γνωστάς ώς "προβλήματα κατανομής τών παραγωγικών
πηγών" καί ώς "προβλήματα μεταφορών". Οί μή γραμμικοί προγραμ
ματισμοί (δυναμικός, κυρτός, τετραγωνικός) κατέστησαν δυνατοί
χάρ ις ε ίς τήν άνάπτ υξ ιν ίδ ιαζουσών μαθήματ ικών τ εχν ικών κα ί άποβλέπουν είς τήν έπίλυσιν προβλημάτων διά τά δποία δ γραμμικός
προγραμματισμός είναι άνεπαρκής: δ δυναμικός
προγραμματισμός
π.χ. έφαρμόζεται είς προβλήματα περιοδικών άποφάσεων, είς
τά
δποία αί ληφθησόμεναι διά τήν επομένην περίοδον άποφάσεις
έξαρτώνται άπό τάς έπιτεύξεις τής προηγουμένης* δ κυρτός
προ
γραμματισμός άντικαθιστά τάς εύθυγράμμους σχέσεις τού γραμμι
κού τοιούτου μέ άλλας ών ή άναλυτική εκψρασις είναι κυρτάί τεθλασμέναι γραμμαί, είς περιπτώσεις καθ' άς ή ύπόθεσις τής εύθυγραμμικότητος δέν είναι ρεαλιστική -π.χ. είς μίαν συνάρτησιν
κόστους είς τήν δποίαν συμπλέκονται ήμερησία καί νυκτερινή πα
ραγωγή μέ διάφορον ύφος ήμερομισθίου δι' έκάστην κατηγορίαν.‘0

(1 7 )

"La recherche opérationnelle11, σ. 11.

(!8) "Decision and Control",

σ. 92.
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τετραγωνικός προγραμματισμός χρησιμοποιεί συναρτήσεις δευτέρου
βαθμού πρός άρσιν ώρισμένων μειονεκτημάτων του κυρτού' μία χα
ρακτηριστική περίπτωσις έφαρμογής του είναι τά προβλήματα είς
τά όποια έπιδιώκεται νά ληφθοϋν άποφάσεις περί του ύψους τών
έξόδων παραγωγής καί άποθεματοποιήσεως μιάς προσεχούς περιόδου.
Τό πρόβλημα "φθοράς καί άντικαταστάσεως" παγίου εξοπλισμού ώδήγησεν είς μεθόδους αι όποιαι έπιτρέπουν τήν άπό τεχνικής καί
οίκονομικής πλευράς μελέτην του προβλήματος τών έπενδύσεων ύπό
νέαν έντελώς άποψιν. ‘Η θεωρία τής "σειράς άναμονής" έπιτρέπει
τήν έπίλυσιν πολλών προβλημάτων είς τά όποια μία ροή αντικει
μένων, διαμορψουμένη τυχαίως, άναμένει τήν παροχήν μιάς έξυπηρετήσεως μέ χρόνους έξυπηρετήσεως διαμορφουμένους πάλιν τυχαί
ως. Τά προβλήματα τού συναγωνισμού μεταξύ άνταγωνιζομένων έπι
χε ιρήσεων, δύνανται, είς ώρισμένας περιπτώσεις, νά τύχουν μα
θηματικής διερευνήσεως χάρις είς τήν "θεωρίαν τών παιγνίων". Αί
γνωσταί ύπό τήν όνομασίαν "μέθοδοι τού Monte Carlo" τεχνικαί,
στηριζόμεναι είς τήν θεωρίαν τών πιθανοτήτων, έπιτρέπουν
τήν
άναπαράστασι,ν ένός φαινομένου ύποκειμένου είς τυχαίαν έμφάνισιν. Τέλος ή θεωρία τών "πλεγμάτων ή δικτυωτών διά βελών" εύρίσκει έφαρμογήν είς πλήθος προβλημάτων, τεχνολογικής
κυρίως
φύσεως, μεταξύ τών όποίων προέχουσαν θέσιν κατέχουν τά προγράμ
ματα PERT καί COST/PERT, χρησιμοποιηθέντα τό πρώτον πρό
όλίγων έτών είς τήν 'Αμερικήν διά τήν παρακολούθησιν τών χρονικών
όρίων κατασκευής πυραύλων. Είς τάς καθαρώς μαθηματικάς άνωτέρω
τεχνικάς, θά πρέπει νά προστεθή μία όλόκληρος ποικιλία μή μα
θηματικών μεθόδων διά τών όποίων
,άντιμετωπίζονται ίδιάζοντα
προβλήματα, δπως π.χ. ή "μέθοδος τών κρίκων" ή ή τ ώ ν "πλασματι
κών σειρών", διά τών όποίων καθορίζονται αί θέσεις έγκαταστά
σεως τών μηχανημάτων κατά τρόπον εύνοούντα (άν μή έλαχιστοποιούντα) τάς μετακινήσεις ύλης καί προϊόντων άπό τής μιάς θέσεως
έργασίας είς τήν άμέσως έπομένην.
Θά πρέπει νά προσθέσωμεν άκόμη ότι~ή μέσφ τών ΕΕ
προσέγγισις ένός συνθέτου προβλήματος έπιβάλλεται, διά νά είναι πλή
ρης, νά είναι πολύπλευρος’ ώς έκ τούτου συνήθως έν πρόβλημα ΕΕ
δέν άνατίθεται είς ένα ειδικόν άλλ' είς ομάδα είδικών, έκαστον
μέλος τής όποίας έχει διάφορον επιστημονικόν · προσανατολισμόν,
διασφαλιζομένης ούτω τής άπό πάσης άπόψεως θεωρήσεως τού προ
βλήματος . *Η συλλογική έρευνα, είς τά πλαίσια τών ΕΕ, άποτελεί
άναγκαιότητα.
‘Ως πρός τήν μεθοδολογίαν τών ΕΕ, αύτη περιλαμβάνει διάφορα
στάδια, τά όποια όμως δέν διαδέχονται τό έν τό άλλο κατά μίαν
προκαθωρισμένην τάξιν: τά όριά των είναι δυσδιάκριτα καί ένίο
τε τό έν στάδιον ύπερτίθεται τοϋ άλλου, ώστε δέν είναι παραδο
ξολογία νά λεχθή ότι έν πρόβλημα ΕΕ δέν είναι δυνατόν νά τεθή
όρθώς έάν προηγουμένως δέν λυθή^1^.
Μέ τήν άνωτέρω έπιφύλαξιν, δυνάμεθα νά είπωμεν δτι,
κώς, ή μεθοδολογία τών ΕΕ περιλαμβάνει^20^:

γενι

- έν στάδιον προσανατολισμού, καταλήγοντος είς τήν διατύπωσιν τοϋ προβλήματος, τόν έντοπισμόν τών αποφασιστικών
(is)

Βλέπε καί CHURCHMAN - ACKOFF - ARN0FF: "Elements de recherche
rationnelle", o. 13-15.

opé

( 20)

CHURCHMAN - ACKOFF - ARNOFF, έυθ’ άνωτ.- Επίσης HOWELL & TEÏCHROEV,
"Mathematical Analysis for Business Decisions", σ. 287
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μεταβλητών (άγγλ. decision
variables, γαλλ. variables de
decision)
καύ τόν καθορισμόν τής σειράς τών διαζευκτι
κών δυνατοτή των·
- Τό επόμενον στάδιον, συνήθως συγχεόμενον μέ τό
πρώτον,
περιλαμβάνει τόν καθορισμόν του άντικειμενικοϋ σκοπού καί
τόν εντοπισμόν τών παραμέτρων καί λοιπών παραγόντων.
- Τρίτον στάδιον είναι ή διατύπωσις ενός υποδείγματος, άποτελουντος τήν άφηρημένην άπεικόνισιν μιάς πραγματικής
καταστάσεως* συνήθως διά τούτου έκφράζεται ό άντικειμενικός σκοπός ώς συνάρτησις τών άποφασιστικών μεταβλητών
καί τών παραμέτρων.
- *Η έπίλυσις του υποδείγματος, ή έπαλήθευσις τούτου καί ό
έλεγχος τής λύσεως, άποτελούν τά έπόμενα στάδια τής με
θοδολογίας τών ΕΕ. Συνήθως ή έπίλυσις έχει τόν χαρακτήρα
τής "άριστοποιήσεως" (optimization), τής έξευρέσεως δη
λονότι μιάς λύσεως μεγιστοποιούσης μίαν πρόσοδον ή έλαχιστοποιούσης έν κόστος.
“Οπως προκύπτει έκ τών άνωτέρω, τό υπόδειγμα εύρίσκεται είς
τό έπίκεντρον τής μεθοδολογίας τών ΕΕ. Τούτο άποτελει τήν άχρηρημένην άπεικόνισιν μιάς πραγματικής καταστάσεως· ό καταρτίζων
τό υπόδειγμα, άπαλλάσσει,διά λογικής άφαιρέσεως, τό πραγματι
κόν πρόβλημα άπό τά δευτερεύοντα καί επουσιώδη στοιχεία του,καί
έν συνεχείςι άναζητεί τάς σχέσεις τών άπομενουσών μεταβλητών καί
παραμέτρων, έκ τών όποίων. δύναται νά δδηγηθή είς τήν διατύπωσιν ένός κανόνος άποφάσεως. Οι HOWELL καί TEICHROEV* 21>
έχουν
διατυπώσει τάς σχέσεις μεταξύ πραγματικού κόσμου καί
υποδεί
γματος διά τοϋ διαγράμματος τό όποιον παραθέτομεν (Σχήμα Ε.1).

Σχήμα Ε;1
“Οπως διεφάνη έκ τών άνωτέρω,ή διαδικασία αύτη δέν θά πρέ
πει νά θεωρηθή ώς εις μηχανισμός λήψεως άποφάσεων, άλλ' ώς μέ
σον υποβοηθητικόν τής κρίσεως τοϋ υπευθύνου διά τήν άπόφασιν.
“Οπως παρατηρούν οί FETTER καί DALLER^
, κάθε κανών άποφάσεως
στηριζόμενος είς έν μαθηματικόν υπόδειγμα, είναι,’ κατά κάποιον
τρόπον, άτελής. *Η άτέλεια δέ έγκειται είς τήν κατ' άνάγκην έ(21)

*Ενθ * άνωτ.,

σ. 287.

( 22) "Decision Models for Inventory Control'1, σ. 5-7.
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πιχειρηθείσαν λογικήν άφαίρεσιν* συνεπώς ή πραγματική άπόφασις
πρέπει νά λαμβάνηται έπειτα άπό πλήρη κατανόησιν τών άπλοποιουσών* υποθέσεων καί τών άλλων περιορισμών του υποδείγματος.
Είπομεν άνωτέρω δτι αί ΕΕ άποτελοΟν σύνολον γνώσεων,
τε
χνικών καί μεθόδων προσανατολισμένον .πρός τήν έπιστημονικήν
προετοιμασίαν τών άποψάσεων. 4Ως έκ τούτου ύφίσταται μία κοινότης σκοπού μέ τήν Λογιστικήν Άποψάσεων, ή όποία, όπως είδομεν είς άλλο κεψάλαιον, 6 ιερμηνεύουσα τό παντός είδους άριθμητικόν υλικόν τό σχετιζόμενον μέ τήν οίκονομικήν δραστηριότητα
μιάς οίκονομικής μονάδος, άποβλέπει είς τόν όρθόν προσανατολι
σμόν τών άποψάσεων διακυβερνήσεώς τής μονάδος ταύτης. ‘Η κοινότης αύτη τού σκοπού έδωσε λαβήν είς τήν διατύπωσιν τής γνώμης δτι ό λόγος ύπάρΕεως τής Λογιστικής θά είναι, είς τό μέλ
λον, ή παροχή άριθμητικών δεδομένων, άπαραιτήτων διά τά
προ
βλήματα ε ε ( .
Τό δτι τό θέμα συγκεντρώσεως καί άντλήσεως τών άπαιτουμένων στοιχείων είναι άπό τά βασικά τά όποία άντιμετωπίζουν
αί
ΕΕ, δέν υπάρχει άμψιβολία. "Οπως έπίσης είναι άναμψισβήτητονό
τι ή Λογιστική έχει παράδοσιν ή όποία τής έπέτρεψε νά άναπτύξη
καί τελειοποίηση διαψόρους μεθόδους συγκεντρώσεως καί ταΕινομήσεως άριθμητικοΰ υλικού. Ούτω ή Λογιστική δύναται νά έξυπηρετήση μεγάλως τάς ΕΕΓ παρά τό δτι συχνάκις διατυποϋται ή έν
πολλοίς δεδικαιολογημένη γνώμη δτι τό ύπό τής Λογιστικής πα
ρεχόμενου ύλικόν, λόγψ τής δυσκαμψίας τών μεθόδων της καί τών
κατά παράδοσιν ύπ* αύτής έψαομοζομένων ύποδειγμάτων, δέν είναι
τό άπαιτούμενον διά τάς άνάγκας τών ΕΕ. Τό γεγονός δμως δτι αί
Ε Ε ό ύ ν α ν τ α ι ν ά προσψύγουν είς τήν Λογιστικήν, δεν νομίζομεν νά
άποτελή λόγον ώστε ή τελευταία αύτη νά τοποθετηθή είς τόν ύποτεταγμένον ρόλον μιάς πηγής παροχής άριθμητικού πληροφοριακού
ύλικοϋ.
4Η διαχωριστική γραμμή Λογιστικής καί ΕΕ θά πρέπει νά τεθή
άλλοϋ: αί ΕΕ έχουν ένα γενικώτερον χαρακτήρα’ σκοπός των είναι
-δπως ειδομεν- ή διατύπωσις ύποδειγμάτων έκφραζόντων τάς σχέ
σεις μεταΕύ διαφόρων μεταβλητών αίτινες παρεμβαίνουν
είς τά
προβλήματα άποψάσεων* ή διατύπωσις δμως αύτη θά γίνεται μέ έν
τελώς γενικόν χαρακτήρα -καί ψυσικά δέν θά περιορίζηται είς μό
να τά προβλήματα οίκονομικών άποψάσεων. Άντιθέτως ό λογιστής
θά είναι έπιφορτισμένος μέ τήν
ε φ α ρ μ ο γ ή ν
τών
ύποδειγμάτων τούτων. Καί ή έφαρμογή προϋποθέτει:
- τήν έπιλογήν τοϋ καταλλήλου ύποδείγματος, έν δψει τεθέντος προβλήματος,
- τήν κριτικήν μελέτην τοϋ έπιλεγέντος ύποδείγματος, ώστε
νά διαπιστωθή έάν όντως ένδείκνυται ή χρησιμοποίησίς του,
- τήν ένδεχομένην τροποποίησίν του, διά τής όποιας θά προσαρμόζηται τούτο καλύτερον είς τό πρός έπίλυσιν πρόβλη
μα.
*Η έπιλογή τοϋ καταλλήλου ύποδείγματος άπαιτεί
δχι μόνον
γνώσιν τοϋ θεωρητικού ύποβάθρου τών ΕΕ, άλλά καί έν
έμφυτον
τάλαντον, άνάλογον πρός τό τοϋ γεωμέτρου, διακρίνοντος,διά μι
άς έπισκοπήσεως τού σχήματος, τήν πλέον πρόσφορον μέθοδον έπιλύσεως τοϋ προβλήματος του.
(23)

MATTESSICH, R., ''Accounting and Analytical Methods", σ. 421.
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*Η κρι,τικη μελέτη πρέπει νά κατατείνη κυρίως είς τήν έξέτασιν τών άπλοποιουσών υποθέσεων, αί όποιαι ύπόκεινται τοΟ ύποδείγματος. Δύνανται αί υποθέσεις αΰται νά γίνουν δεκταί'έν σχέσει μέ τό τεθέν πρόβλημα, διά τήν έπίλυσιν του όποιου προορί
ζεται τό ύπόδειγμα; "Η μήπως θά παραποιήσουν τόν χαρακτήρα τοΟ
προβλήματος, όδηγοϋσαι είς τήν λήψιν άνεπαρκοϋς ή
έσφαλμένης
άποφάσεως; *Η τελευταία αύτη περίπτωσις θά δδηγήση είτε είς έγκατάλειψιν τοΟ υποδείγματος καί άναζήτησιν άλλου, είτε είς τρο
ποπο ίησιν ή συμπλήρωσίν του προοριζομένην νά τό καταστήση πε
ρισσότερον ρεαλιστικόν έν σχέσει πρός τό συγκεκριμένον πρόβλη
μα.
Ουτω αί ΕΕ τίθενται είς έπίπεδον γενικεύσεως άνώτερον τοϋ
τής Λογιστικής. Σκοπός των είναι ή διατύπωσις ύποδειγμάτων καί
ή έπεξεργασία μεθόδων δυναμένων νά άποτελέσουν βάσιν έφαρμογής
είς πλείονας περιπτώσεις. Σημειον άφετηρίας των δέν είναι
έν
συγκεκριμένον πρόβλημα άλλά μία κατηγορία προβλημάτων, οδηγού
σα είς τήν διατύπωσιν ένός γενικού προβλήματος. Καί τέρμα των
δέν είναι μία άπόφασις, άλλ' είς κανών άποφάσεως, δυνάμενος νά
τύχη έφαρμογής είς πλήθος όμοειδών περιπτώσεων. *Ηάποστολή τών
ΕΕ έχει δηλαδή ένα ευρύτερον χαρακτήρα, άνάλογον πρός τόν τής
θεωρητικής Στατιστικής: τήν έπεξεργασίαν μεθόδων καί τεχνικών
δυναμένων νά χρησιμοποιηθούν είς τά πλαίσια διαφόρων άναζητήσεων' πρόκειται περί σώματος γνώσεων προοριζομένου νά έξυπηρετήση πλείονας έπιστημονικούς κλάδους(2Μ)
Άντιθέτως ή Λογιστική Αποφάσεων έκκινά όχι άπό μίαν κατη
γορίαν προβλημάτων, άλλ' άπό έν συγκεκριμένον πρόβλημα. Καί δέν
καταλήγει είς ένα κανόνα άποφάσεων, άλλ' είς συμπεράσματα
τά
όποία θά ύποβοηθήσουν καί θά στηρίξουν μίαν συγκεκριμένην άπόφασιν. Διά τούτο καί ό Λογιστής, σπανίως θά χρησιμοποιήσητό σχε
τικόν ύπόδειγμα τών ΕΕ αύτούσιον: ή διαφορά μεταξύ διατυπώσεως
τοϋ ύποδείγματος ύπό τών ΕΕ καί έφαρμογής ύπό τής
Λογιστικής
είναι διαφορά λογικής άφαιρέσεως. "Οσον εύρυτέρα είναι ή κατη
γορία προβλημάτων διά τήν όποίαν έπενοήθη ύπό τών ΕΕ τό
ύπόδειγμα, τόσον αύξάνει τό πλήθος τών περιπτώσεων είς τάς όποίας
δύναται νά χρησιμοποιηθή, άλλ' έπίσης έπί τοσοϋτον αυξάνουν καί
αί λογικαί άφαιρέσεις αϊτινες άπητήθησαν διά νά φθάσωμεν είςτήν
διατύπωσίν του. Συνεπώς τόσον μειοϋται ή άκρίβεια τής
λύσεως
είς έκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν. Αί ύπό τοϋ λογιστοϋ
-ή
γενικώτερον τοϋ χρησιμοποιοϋντος τό ύπόδειγμα- είσαγόμεναι τρο
ποποιήσεις κατ' ούσίαν αίρουν ή μεταβάλλουν ώρισμένας έκ τών
ύπεραπλοποιουσών ύποθέσεων, ή παραδοχή τών δποίων είς τήν συγ
κεκριμένην περίπτωσιν δέν θά ήτο ένδεδειγμένη, τής τοιαύτης ένεργείας δδηγούσης είς μίαν περισσότερον σύνθετον
διατύπωσιν
τοϋ ύποδείγματος, παρέχοντος ούτω άκριβεστέραν λύσιν είς
τήν
συγκεκριμένην περίπτωσιν, άλλά μή δυναμένου νά
χρησιμοποιηθή
δι' άλλο πρόβλημα. *Η ενέργεια τοϋ λογιστοϋ συνίσταται λοιπόν
είς τήν έναρμόνισιν μιάς θεωρητικής Καταστάσεως πρός τήν πρα
γματικότητα.
Τά άνωτέρω άφοροϋν πρωτίστως
ως σχέσιν τών δύο κλάδων. Είς τό
ύπ' δψει ό συλλογικός χαρακτήρ
προβλημάτων ύπό τών ΕΕ, δυνάμεθα
(*)

είς τήν άπό θεωρητικής άπόψε
πρακτικόν πεδίον, έάν
ληφθή
τής προσεγγίσεως τών διαφόρων
νά είπωμεν δτι άδιαμφισβητή-

’Ακόμη καί ή φιλολογική έρευνα εχει προσφυγει είς τάς
μεθόδους ΕΕ
κατά τήν άποκατάστασιν τής αρχικής μορφής παλαιών κειμένων.
Βλ.
σχετ. KAUFMANN, "Méthodes et modèles de la R.O.1'
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τως ô λογιστής έχει τήν θέσιν του είς τήν όμάδα τών είδικών του
τμήματος ΕΕ. έφ' δσον έχει λάβει προηγουμένως μίαν
σχετικήν
κατάρτισιν 5'. *Η θέσις του λογ ιστού έντός τής οίκονομικής μο
νάδος τόν καθιστά ικανόν νά έχη μίαν πλήρη έποπτείαν τής όργανωτικής της δομής καθώς καί τών κυριωτέρων προβλημάτων τά ό
ποια αύτη άντιμετωπίζει. *Ως έκ τούτου είναι είς θέσιν νά ύποβάλλη είς τήν όμάδα ΕΕ προβλήματα πρός έπίλυσιν, έφ' δσον έ
χει μίαν κατάρτισιν έπιτρέπουσαν είς αύτόν νά διαγιγνώσκη έάν
έν πρόβλημα είναι έπιδεκτικόν νά τύχη χειρισμού βάσει τών με
θόδων Ε Ε .
Ή συμμετοχή του λογιστού είς τήν όμάδα ΕΕ άσφαλώς θά συντελέση είς τήν γεφύρωσιν του χάσματος μεταξύ τών δύο κλάδων .Σή
μερον οί είδικοί τών ΕΕ συνήθως παραπονούνται δτι ή Λογιστική,
λόγψ τής συμβατικότητος τών διαδικασιών της, δέν είναι είς θέ
σιν νά τούς παράσχη τό είδος τών στοιχείων τά όποία είναι άπαραίτητα διά τήν διατύπωσιν τών υποδειγμάτων άφ' έτέρου οί λο
γ ισταί προσάπτουν είς τούς ειδικούς τών ΕΕ τήν κατηγορίαν δτι
παρασύρονται είς άφηρημένας θεωρητικάς συλλήψεις, χωρίς σύν
δεσμον μέ τήν πραγματικότητα. 'Εν τούτοις ό λογιστής εύρίσκεται έπί κεφαλής του σημαντικωτέρου συστήματος πληροφοριών τής
οίκονομικής μονάδος. Μία έξοικείωσίς του μέ τόν τρόπον άντιμετωπίσεως τών προβλημάτων ύπό τών ΕΕ καί ή συμμετοχή ■ του είς
τήν όμάδα τών ειδικών θά τόν καθίστον ικανόν νά διαμορφώση τό
δλον σύστημα λογιστικής πληροφοριοδοτήσεως κατά τρόπον έπιτρέποντα τήν κατά μέγα μέρος κάλυψιν τών είς πληροφοριακόν ύλικόν
άναγκών τών ΕΕ.
‘0 ρόλος του λογιστού δύναται έπίσης νά*είναι
σημαντικός
είς τό στάδιον προσανατολισμού, τό όποιον, δπως είδομεν, προη
γείται τής συντάξεως τού μαθηματικού υποδείγματος. Είναι φυσι
κόν δτι, προτού τό ύπόδειγμα λάβη τήν μαθηματικήν του
έκφρασιν, μία άνιχνευτική θεώρησις τού προβλήματος είναι έπιβεβλημένη: κατ' αύτήν θά έντοπισθούν αί κύριαι μεταβληταί καί παρά
μετροι αί όποίαι δέον νά ύπεισέλθουν είς τό υπόδειγμα. *0 λο
γιστής, λόγψ τής γενικωτέρας γνώσεως τού χαρακτήρος τών προ
βλημάτων τής οικονομικής μονάδος, δύναται νά συντελέση
σπουδαίως είς τήν σαφή θέσιν τού μελετωμένου προβλήματος.
Ά λ λ ά καί κατά τό στάδιον τού έλέγχου τής έγκυρότητος
τού
υποδείγματος, ή συμβολή τοϋ λογιστού δύναται νά είναι
ούσιαστική. Συνήθως πρός έλεγχον τοϋ ύποδείγματος, δίδονται είς τάς
παραμέτρους αύτοϋ τιμαί αίτινες προκύπτουν έκ τής παρελθούσης
έμπειρίας καί συγκρίνονται τά εξαγόμενα τής -μαθηματικής λύσεως
μέ τά πράγματι προκύψαντα είς τό π α ρ ε λ θ ό ν έάν αί διαφοραί δέν
είναι σημαντικαί,
τό υπόδειγμα θεωρείται έγκυρον. *Η διαδικα
σία αύτη άπαιτεί λοιπόν τήν προσφυγήν είς τό άριθμητικόν Ολι
κόν τό έκφράζον τήν παρελθοϋσαν δραστηριότητα τής οίκονομικής
μονάδος, δηλαδή είς ύλικόν κατ' έξοχήν έμπίπτον είς τόν χώρον
τής Λογιστικής -ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι θά είναι
διατυπωμένον
κατά τρόπον έπιτρέποντα τήν ύπό τών ΕΕ χρησιμοποίησίν του. Ού
τω ό λογιστής συμβάλλει είς τόν έλεγχον τής έγκυρότητος τού υ
ποδείγματος, έλεγχον διά τοϋ όποίου απορρίπτονται τά μή ρεαλι
στικά ύποδείγματα ή δ ιαπιστοϋνται.άνεπάρκειαι δυνάμεναι νά θεραπευ-

(25)

HARTLEY, R., "O.R. and its Implications for the Accounting Profes
sion11. *Α*εδ<5θη παί cis τήν έλλπνίΜην ύιιό ΛΑΜΠΡΟΥ Χ.Κ.ζ περιοδ."Λο
γιστής", τεύχος 173-174/1968.
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θ ο υ ν ( 26> .

*0 MATTESSICH καί ô HARTLEY παρατηρούν δτι ή Λογιστική έ
χει νά παίΕη σπουδαίον ρόλον είς τήν μελέτην τής
οίκονομικής
άποδοτικότητος τών υποδειγμάτων ΕΕ. Είναι μία διαπίστωσις δτι
οί ειδικοί τών ΕΕ διέπονται έν πολλοίς άπό μίαν τεχνοκρατικήν
άντίληψιν τών πραγμάτων ή, παρασυρόμενοι άπό τήν πληρότητα τοϋ
μαθηματικού συλλογισμού, διατυπώνουν ύποδείγματα πρακτικώς άνεφάρμοστα λόγψ τών δαπανών τάς όποιας άπαιτεί ή συλλογή
καί
ή λήψις τών άπαιτουμένων διά τόν ύπολογισμόν τών
παραμέτρων
πληροφοριών, καθώς καί ό ήλεκτρονικός χειρισμός των. Κατά τόν
MATTESSICH, ένας νέος κλάδος λογιστικής, ή "Λογιστική τών συ
στημάτων" (Cost Accounting for Systems) , άνάλογος πρός τήν λο
γιστικήν τοϋ κόστους διαθέσεως, διοικήσεως, έρευνών καί
έπε
κτάσεως, δέν θά άργήση νά διαμορψωθή είς τό μέλλον, μέ σκοπόν
νά διευκολύνη τήν ένδεδειγμένην έκλογήν μεταΕύ υποδειγμάτων ή
συστημάτων λήψεως άποφάσεων^27).
Ούτω τά χαρακτηριστικά τής Λογιστικής καί τών ΕΕ δεν καθι
στούν τούς δύο αυτούς κλάδους άνταγωνιστικούς, άλλά συμπληρω
ματικούς. Αί ΕΕ βοηθούν τήν Λογιστικήν είς τήν προσπάθειάν της
νά στραψή πρός τό μέλλον’ αί τεχνικαί τοϋ προτύπου κόστους,παρ'
δλον δτι εισάγουν τό στοιχείον τής προβλέψεως, δέν έπαρκοΰν,ύ
πό τάς σημερινάς συνθήκας, ώστε νά χαρακτηρισθοϋν ώς "λογιστι
κή τών μελλόντων γεγονότων". 'Εκτός αύτου, αι ΕΕ,
είσάγουσαι
είς τήν περιοχήν τής Λογιστικής τά μαθηματικά ύποδείγματα,υπο
χρεώνουν τόν λογιστήν είς μίαν κριτικήν θεώρησιν τών λογιστι
κών δεδομένων καί έξαγομένων, καί τόν άπομακρύνουν άπό τάς τεχνικάς ρουτίνας ύπό τάς όποιας αί δυνατότητες τής
Λογιστικής
περιωρίσθησαν είς τό έλάχιστόν.
%Η Λογιστική άφ' έτέρου προσφέρει τόν πλούτον τοϋ πληροφο
ριακού ύλικοϋ της καί τάς τεχνικάς συγκεντρώσεως καί ταξινομήσεως τούτου. Είναι πολλαί αί περιπτώσεις καθ' άς ή διατύπωσις
ή ή έφαρμογή ένός ύποδείγματος ΕΕ έΕαρτάται άπό λογιστικά δε
δομένα: άναλύσεις κόστους ή προσόδων κ.ά. 'Εάν συχνά ή
Λογι
στική δέν είναι είς θέσιν νά παράσχη τό ύλικόν βάσεως μέ τάς
έννοιολογικάς άποχρώσεις τάς όποιας άπαιτοϋν αί ΕΕ, τοϋτο δέν
νομί£ομεν νά άποτελή καταδίκην τής Λογιστικής. Αί ΕΕ εισέδυσαν
άποτόμως είς τόν χώρον τών οίκονομικών μονάδων καί δέν ύπήρξαν
τά άπαραίτητα περιθώρια έντός τών όποίων θά καθίστατο δυνατή ή
στροφή τής Λογιστικής πρός τήν νέαν κατεύθυνσιν καί ή
αλλαγή
νοοτροπίας τήν όποίαν ή στροφή αύτη συνεπάγεται. “Οπως λέγει ό
EUGENE LADIN*28), ό λογιστής όφείλει νά έΕοικειωθή μέ τάς μεθό
δους καί τεχνικάς τών ΕΕ καί νά προσανατολίση τόν τρόπον σκέψεώς του πρός τό μέλλον. Είναι φανερόν δτι άμψότερα δέν δύνανται νά
έ π ι τ ε υ χ θ ο ϋ ν
άπό
τής
μιάς στιγμής είς τήν
άλλην. Έξοικείωσις μέ τάς ΕΕ σημαίνει κοπιώδη μελέτην καί κατάρτησιν είς διαφόρους κλάδους δπως ή θεωρία τών πιθανοτήτων,
ή θεωρία τών παιγνίων, ή στατιστική θεωρία τών άποψάσεων,ή θε
ωρία τής πληροφορίας κ.λ.π. Καί στροψή πρός τό μέλλον σημαίνει
έγκατάλειψιν τής κατά παράδοσιν νοοτροπίας δτι ή Λογιστική κα
ταγράψει «μόνον τά· πεπραγμένα τής οίκονομικής μονάδος. Διά
νά
------

[— — —
(26)

MATTESSICH,

ενθ’ άνωτ. σ. 422.

(27) Ένθ* άνωτ., σ. 419.
(2β)
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έπιτευχθή ή διπλή αύτή αλλαγή θά πρέπει νά άναμείνωμεν νά κα
τάρτι σθοϋν έπί τών νέων βάσεων αί μέλλουσαι γενεαί τών
λογι
στών. Είναι περισσότερον πρόβλημα παιδείας καί όλιγώτερον πρό
βλημα άνεπαρκείας τών λογιστικών τεχνικών.
Ά λ λ ' δ συμπληρωματικός χαρακτήρ Λογιστικής-EE καταφαίνεται
κυρίως είς έν άλλο σημειον. Είναι τό δτι αί ΕΕ, παρ' δλον δτι
διατείνονται δτι μελετούν κατά τρόπον ώλοκληρωμένον έν πρόβλη
μα, δέν έχουν έπιτύχει, μέχρι τώρα, νά δώσουν έν γενικόν υπό
δειγμα άριστοποιήσεως τοϋ συνόλου τών έπιχειρηματικών ένεργει
ών. *0 MATTESSICH, έπισημαίνων τήν άδυναμίαν ταύτην τών ΕΕ,τήν
άποδίδει άψ' ένός μέν είς τό τεράστιον πλήθος τών παρεμβαινουσών μεταβλητών, τεράστιον άκόμη καί διά τάς δυνατότητας ένός ή
λεκτρου ικοϋ διερευνητοϋ, άφ' ετέρου δέ είς τό δτι έν
σύνολον
μερικών άριστοποιήσεων, είς τό*όποιον θά καταλήξωμεν έάν άντί
ένός γενικού ύποδείγματος θεωρήσωμεν πλείονα μερικά, δέν οδη
γεί κατ' άνάγκην είς μίαν γενικήν άριστοποίησιν. Ουτω , μέχρι
στιγμής, δπως άπέδειξαν διάφοροι έρευνητικαί έργασίαι, ή πλέον
έπιτυχής προσπάθεια ένός γενικού ύποδείγματος είναι ή διά τής
τεχνικής τής προσομοιώσεως (simulation), περιγραφεϊσα ήδη είς
προηγούμενον κεφάλαιον(^ . Ά λ λ ' ή φύσις ένός τοιούτου ύποδεί
γματος είναι κατά βάσιν λογιστική, ώς στηριζομένη είς έφαρμογήν τής άρχής τής λογιστικής δυαδικότητος. Καί τοϋτο όδηγει είς
ένα συνδυασμόν Λογιστικής-ΕΕ, δυνάμενον, κατά τόν MATTESSICH,
νά έμπλουτισθή μέ οίκονομικάς έξισώσεις
συμπεριφοράς. Είναι
συνδυασμός ό όποιος ύπόσχεται μίαν νέαν έποχήν είς τάς λογιστικάς έφαρμογάς τοϋ μέλλοντος.
5.3.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
*Η ίδέα νά θεωρηθή ή Λογιστική ώς διαδικασία μετρήσεως δέν
είναι νέα. Άναφέρομεν προχείρως, έκ τών λογιστικών συγγραφέ
ων τής δεκαετίας '20, τόν Ε. DE FAGES, δστις διετύπωσε τήν πρω
τότυπον διά τήν έποχήν του άποψιν δτι ή Λογιστική άποτελεί τήν
έπιστήμην μετρήσεως τών έν κινήσει άξιών. Ά λ λ ' έπρεπε νά διατυπωθή κατά πρώτον μία γενικωτέρα θεωρία τών μετρήσεων, διάνά
τεθή, κατά τά τελευταία έτη, καί τό δλον θέμα τών
λογιστικών
μετρήσεων ύπό νέαν μορφήν. Είς τήν διερεύνησιν τής έννοιας τής
μετρήσεως έν γένει, θεμελιώδη θέσιν κατέχει τό μελέτημα τοϋ ψυ
χολόγου S. S. STEVENS "On the Theory of Scales of Measuranent
δημοσιευθέν τό 1946^30^.
Πρό τοϋ STEVENS αί μετρήσεις έθεωροϋντο είτε "βασικαί"εί
τε "παράγωγοι". %0 προσδιορισμός ένός μήκους, ή στάθμισις ένός
βάρους,άποτελοϋν βασικάς μετρήσεις, χαρακτηριστικόν τών όποιων
είναι δτι διά μιάς φυσικής καί άπλής εφαρμογής καθορίζεται ποσοτικώς μία ίδιότης. Άντιθέτως αί παράγωγοι μετρήσεις συνδέ
ουν δύο Ιδιότητας έκ τών προτέρων καθορισθείσας ποσοτικώς μέσφ
βασικών μετρήσεων: ή μέτρησις τής ταχύτητος ή τής
πυκνότητος
π.χ. άνήκουν είς αύτήν τήν κατηγορίαν. %Η περί μετρήσεων άντίληφις αϋτη, όφειλομένη είς τόν Ν. R . CAMPBELL (1920), συνεπληρώθη ύπό τοϋ T0RGERS0N διά μιάς τρίτης κατηγορίας μετρήσεων τής
( 29)

( ,0)

Σημειοϋται δτι διά τοϋ υποδείγματος τούτου δέν επιδιώκεται άριστοποίησις, αλλά προσδιορισμός μιδς ίκανοποιοΰσης, άπά οίκονομικής άπ<5ψεως, λώσεως.
Π εριοδ.
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όποίας ή διαδικασία δέν έχει, τήν αύστηρότητα τών προηγουμένων
ώς μή στηριζομένη είς υποθέσεις έχούσας τήν Ακαμψίαν τών φυσι
κών νόμων: αί μετρήσεις τών οίκονομικών μεγεθών καί αί Αποτι
μήσεις Ανήκουν είς αύτήν τήν κατηγορίαν.*Είδομεν είς προηγούμενον κεφάλαιον πώς όδηγούμεθα σήμερον πρός τήν Αντίληφιν τής
σχετικότητος έννοιών δπως τό κόστος, τό κέρδος, ή Αξία ένός πε
ριουσιακοί* στοιχείου. Ή σχετικότης αύτη έπιβάλλει μίαν "πολυδιάστατον" μέτρησιν τούτων, ύπό τήν έννοιαν τής έκ παραλλήλου
έφαρμογής διαφόρων μετρήσεων, έκάστης τούτων έδραζομένης
έπί
διαφόρου πλέγματος ύποθέσεων.
χ
*0 STEVENS έθεώρησεν Ανεπαρκή τήν άνωτέρω διάκρισιν τφν με
τρήσεων. Κατ' αύτόν ύφίστανται τέσσαρες κατηγορίαι μετρήσεων,
έκάστη τών όποίων διενεργείται βάσει μιάς ίδιαζούσης
"κλίμακος" μετρήσεως. Αί κλίμακες αΰται, χαρακτηριστικοί τών διαφό
ρων τύπων μετρήσεως, είναι:

- ή όνομαστική κλιμαξ (nominal scale),
- ή τακτική κλιμαξ (ordinal scale),
" ή κλιμαξ τών διαστημάτων (interval scale),
- ή κλιμαξ τών συντελεστών (ratio scale)/ 3l^
Έκάστη τών άνωτέρω κλιμάκων χαρακτηρίζεται έκ του δτι προ
κύπτει έκ τής Αμέσως προηγουμένης, διά προσθήκηςώρισμένων
περιορισμών. Ή όνομαστική κλιμαξ είναι Απλώς έν σύστημα ταξινομήσεως είς διαφόρους κατηγορίας. Έάν αί διάφοροι αΰται κατηγορίαι διαδέχονται ή μία τήν Αλλην καθ' ώρισμένην τάξιν, με
ταπίπτομεν είς τήν τακτικήν κλίμακα. Έ ά ν έκάστη τάξις ύποδιαιρεθή είς μικρότερα διαστήματα, έπιτρέποντα μεγαλυτέραν Ακρί
βειαν ποσοτικού προσδιορισμού, έχομεν τήν κλίμακα τών διαστη
μάτων. Έ ξ αύτής μεταπίπτομεν είς τήν κλίμακα τών συντελεστών
έάν είναι δυνατόν νά καθορισθή έν σημειον άρχής τών μετρήσεων
-τό μηδέν- κατά τρόπον ούχί αύθαίρετον ή συμβατικόν, άλλά στηριςόμενον έπί μιάς "Απολύτου" ίδιότητος. *Η κλιμαξ τών Ακεραί
ων Αριθμών Ανήκει είς τήν τελευταίαν ταύτην κατηγορίαν: τό μη
δέν έκφράζει είς αύτήν έν σημειον Απολύτου Ανυπαρξίας καί χω
ρίζει τάς ποσότητας είς δύο κατηγορίας, τάς θετικάς καί τάς Αρ
νητικός . Οί Ακέραιοι αριθμοί όμως, χρησιμοποιούμενοι π.χ. διά
τήν μέτρησιν του χρόνου είς έτη, καθίστανται Απλώς κλιμαξ δια
στημάτων: τό μηδέν έδώ δεν είναι Απόλυτον, Αλλά τοποθετείται
κατά συνθήκην είς μίαν συγκεκριμένην χρονικήν στιγμήν. Έ ά ν τά
έτη, τά όποία έν προκειμένψ συνιστοϋν κανονικά διαστήματα, Αν
τί κατασταθουν μέ χρονικός περιόδους -π.χ. Αρχαίοι χρόνοι, ρω
μαϊκή έποχή, μεσαίων, νέοι χρόνοι- έκάστη τών όποίων παρίσταται ή διακρίνεται δι' ένός άριθμού καθορίζοντος τήν τάξιν της,
τότε μεταπίπτομεν είς τήν τακτικήν κλίμακα. Έφ' δσον δέ ή Αλ
ληλουχία τών περιόδων θά μάς ήτο Αδιάφορος, θά είχομεν τήν ό
νομαστ ικήν κλίμακα^3 .
( 31)

Δέν άποδίδομεν τ<5ν αντίστοιχον αγγλικόν όρον ώς "κλίμακα του λόγου1
,1

πρός αποφυγήν συγχύσεως, διότι, όπως θά άντιληφΟζί ό αναγνώστης, δέν
πρόκειται περί μετρήσεων στηριζομένων είς τόν λόγον δυο ποσοτήτων.
Είς τήν γαλλικήν ό σχετικός όρος εχει αποδοθώ ώς échelle cardinale
ou des coefficients. Βλέπε περιοδ. Management International, τεύχος
2/1962, σσ. 37-58.
(32)

Έ ν άλλο παράδειγμα τ ό οποίον άηοδίδει τάς έννοιολογικάς διαφοράς τών
κλιμάκων είναι ή μέτρησις τής θερμοκρασίας. Λάβωμεν, π.χ. τό σηρεϊον
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Είς τά πλαίσια τής άνωτέρω θεωρήσεως τά όρια μεταξύ
με
τρήσεως καί ταξινομήσεως έμφανίζονται δυσδιάκριτα, ίδίως όταν
χρησιμοποιείται ή ονομαστική ή καί ή τακτική κλΐμαξ.
Κυριολεκτικώτερον, ή ταξινόμησις έμφανίζεται ώς μία μορφή μετρήσεως.
Ούτω, είς τά πλαίσια τής θεωρίας τοϋ STEVENS, ώς
μέτρησις
δύναται νά όρισθή γενικώτερον πάσα διαδικασία δι'ής προσάπτον
ται άριθμοί είς ώρισμένα άντικείμενα ή γεγονότα συμφώνως πρός
προκαθωρισμένους κανόνας^ 33^. Είναι συνεπώς άδιάφορον έάν ή τοι
αύτη συσχέτισις άντικειμένων-άριθμών άποβλέπει είς ενα ποσοτι
κόν καθορισμόν ή αν συνιστα "τήν άριθμητικήν έκφρασιν ποιοτι
κών χαρακ τη ρ ιστ ικών " ^ 3ΐ4).
*0 MATTESSICH, έρευνήσας τάς σχέσεις Λογιστικής καί θεωρίας
μετρήσεων, διετύπωσε τήν άποφιν ότι είς τήν Λογιστικήν συνδυά
ζεται ή έφαρμογή καί τών τεσσάρων κλιμάκων μετρήσεως
τοϋ
STEVENS. Συνοφίζοντες τήν άποψίν του σημειοϋμεν ότι ή βάσις πά
σης λογιστικής έφαρμογής, τό λογιστικόν σχέδιον, υπό τήν μορ
φήν τοϋ βασικοϋ χάρτου τών τηρηθησομένων λογαριασμών,
συνιστά
κατ' άρχήν μίαν όνομαστικήν κλίμακα μέ τήν όποίαν συνδυάζεται
συνήθως καί μία κλΐμαξ τάξεως. *Η πρώτη καθορίζει τάς όριζοντίους διαστάσεις τοϋ σχεδίου, ή δευτέρα τό βάθος αύτοϋ
(λογα
ριασμοί πρώτης, δευτέρας κ.λ.π.
τάξεως). Κλίμακες τάξεως έπί
σης χρησιμοποιούνται διά τήν άξιολόγησιν τών διαφόρων άριθμοδεικτών κατά τάς άναλύσεις τών οίκονομικών καταστάσεων.Μία οί
κονομική μονάς δύναται, π.χ., νά χαρακτηρίζη τόν βαθμόν καλύψεως παγίου ένεργητικοϋ, διδόμενον ώς γνωστόν διά τοϋ λόγου:
R _ Καθαρά Περιουσία
Πάγιον 'Ενεργητικόν
έπί τή βάσει τής άκολούθου, άπό 1 εως 4, κλίμακος:
Βαθμίς κλίμακος_______ Περιγραφή_______ Συντελεστής
1

(33)

( 3^)

Ύπερκάλυφις

2

Κανονική κάλυφις

3

Έ λ λ ε ι π ή ς κάλυφις

4

Άνησυχητική κάλυφις

R >1,3
1,3 > R > 1
1,0 > R >0,7
R < 0,7

πήξεως τοϋ ϋδατος ώς βάσιν. ’Εάν χαρακτηρίσωμεν τάς άνω τούτου θερ
μοκρασίας ώς "θέρμην περιοχήν" καί τάς κάτω τουτου ως "ψυχράν περιο
χήν" εχομεν μίαν όνομαστικήν κλίμακα. ’Εάν λάβωμεν το σημείον
βρα
σμού, τότε δυνάμεθα νά έχωμεν τήν κλίμακα "ψυχρόν" - "θερμόν"- "λίαν
θερμόν" ήτις είναι τακτική, ύπό τήν έννοιαν ότι τό θερμόν εύρίσκεται
πάντοτε μεταξύ τών δυο άλλων χαρακτηρισμών. Αι συνήθεις θερμομετρι
κοί κλίμακες -Κελσίου, Ρεωμΰρου, Φαρενάϊτ - είναι κλίμακες διαστημά
των, διότι τό μηδέν καθορίζεται κατά συνθήκην είς έκάστην
τούτων*
μόνον ή ύπό τοϋ KELVIN ανακάλυψες τοϋ σημείου τοϋ απολύτου
μηδενός
καθιστά δυνατήν τήν διατύπωσιν μιας κλίμακος συντελεστών. ( ’Αναφέρεται ύπό τοϋ MATTESSICH, "Accounting and Analytical Methods" σ. 59).
'η θεωρία τοϋ STEVENS προχωρεί, βεβαίως, πολυ βαθύτερου, έξετάζουσα
τάς μαθηματικός ιδιότητας έκάστης κλίμακος, τάς σχέσεις αύτών
πρός
τά στατιστικά μέτρα καθώς καί τό φιλοσοφικόν περιεχόμενόν τής έννοι
ας τής μετρήσεως. Ούτω η μέτρησις, κατά χαρακτηριστικήν εκφρασιν,άπό
εργαλείου μελέτης κατέστη άντικείμενον πρός μελέτην.
MATTESSICH, R. , ένθ ’ άνωτ., σ. 61.
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Πρόκειται περί κλίμακος τάξεως, καθ' όσον έκάστη βαθμίς άποτελεϊ τήν φυσικήν συνέχειαν τής προηγουμένης.
'Εφαρμογήν τής κλίμακος διαστημάτων έχομεν κατά τήν μέτρησιν τών άποκλίσεων άπό του προτύπου κόστους. Διαστήματα έν προκειμένφ είναι αί νομισματικαί μονάδες* τό σημειον ένάρξεως τών
μετρήσεων όμως δέν είναι άπόλυτον, καθ' όσον έξαρτάται άπό τό
είδος του προτύπου πού έχει έπιλεγή: ιδεώδες, καλής πραγματο
ποιήσιμου άποδόσεως, μέσης πραγματοποιηθείσης άποδόσεως.
Τέλος αί άποτιμητικαί διαδικασίαι έπιβάλλουν έφαρμογήν τής
κλίμακος τών συντελεστών, κλίμακος δηλονότι είς τήν όποίαν τό
σημειον ένάρξεως τών μετρήσεων νά έχη άπόλυτον σημασίαν. Πρά
γματι, τό τοιουτον συμβαίνει, διότι μέ οίανδήποτε νομισματικήν
μονάδα καί έάν άποτιμηθή έν περιουσιακόν στοιχειον καί ύπό οίουσδήποτε κανόνας άποτιμήσεως, θά λάβη πάντοτε τήν τιμήν μηδέν
έφ' όσον ή οικονομική του άπαξίωσις είναι πλήρης.
Έ κ τών άνωτέρω, ολως σχηματικώς άναφερθεισών, άπόφεων τοϋ
MATTESSICH^35^, άπορρέε ι ή ιδιαιτέρα σημασία τήν όποίαν *έχουν
διά τήν Λογιστικήν αί μετρήσεις έπί κλίμακος τών συντελεστών.
Έ ξ όσων έλέχθησαν άνωτέρω, δέν είναι δύσκολον νά προκύφη
δτι
αί μετρήσεις αύτής τής κατηγορίας προσάπτουν πραγματικούς άριθμούς είς γεγονότα ή άντικείμενα ούτως ώστε νά έκφρασθή ποσοτικώς μία ίδιότης τούτων, τής τοιαύτης ένεργείας βασιζομένης:
1

. είς ισομορφίαν τών προσαπτομένων άριθμών πρός τάς
τητας,

2. είς ισότητα διαστημάτων μεταξύ τών βαθμιδών τής
καί

ποσότηκλίμακος,

3. είς τήν ύπαρξιν άπολύτου μηδενός.
Είς τάς λογιστικάς μετρήσεις ή ίσότης τών διαστημάτων τής
κλίμακος έξασφαλίζεται διά καθορισμού τούτων, είς νομισματικός
μονάδας: έν διάστημα τής κλίμακος είναι μία νομισματική μονάς.
"Αλλ* ένφ είς τάς φυσικάς μετρήσεις έν διάστημα παραμένει πάν
τοτε ίσον πρός εαυτό καί διατηρεί σταθερόν σχέσιν μέ τά
δια
στήματα άλλων ένδεχομένως υφισταμένων κλιμάκων συντελεστών,τού
το δέν ισχύει διά τά διαστήματα τά στηριξόμενα έπί τής
νομι
σματικής μονάδος: ή κλίμαξ δέν παραμένει ίση πρός
έαυτήν έν
χρόνφ καί αί σχέσεις της πρός τάς θεμε λ ιώδε ις κλίμακας συντελε
στών τάς βασιζομένας έπί άλλων νομισματικών μονάδων είναι ρευσταί. Τό γεγονός αυτό εισάγει μίαν άοριστίαν είς τάς λογιστι
κός μετρήσεις τών δύο τελευταίων κατηγοριών, 'βρισμένοι
συγ
γραφείς έπεζήτησαν νά άρουν τό μειονέκτημα
τούτο είσάγοντες
κλίμακας τών οποίων τά διαστήματα δέν έκφράζονται
είς νομι
σματικός μονάδας. Ουτω ô JEAN SIGAUT^36^ έπενόησε μίαν διγραφικήν λογιστικήν στηριζομένην είς ποσοτικός καταγραφάς, είς τήν
όποίαν άπασαι αί έγγραφαί πραγματοποιούνται είς φυσικάς ποσό
τητας, υφισταμένου ενός "λογαριασμού ισορροπίας" διά νά δέχε
ται τάς διαφοράς όταν ô χρεούμενος καί ô πιστούμενος λογαρια
σμός κινούνται είς διαφόρους φυσικάς μονάδας* ή δλη λογιστική
διαδικασία ένθυμίζει κάπως τό σύστημα τηρήσεως τών είς
ξένον
νόμισμα λογαριασμών διά τής μεθόδου τών λογιστικών ίσοτίμων (έν

(35)

Πλήρη ά ν ά π τ υ ζ ι ν
3ου κ εφ αλαίου .

βλέιε

ί36) "La comptabilisation

είς

MATTESSICH, R . ,

ένθ*

άν ω τέρω ,όλ < 5 κ λ π ρ ον

des quantités en patrie double".

το
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προκειμένψ τό Ισότιμον είναι πάντοτε 1). *0 IJÏRI έπίσης έχει
υποστηρίξει τήν γνώμην ότι ή είς ψυσικάς μονάδας τήρησις μιάς
λογιστικής έχούσης όλας τάς ιδιότητας τής διγραφίας, είναι δυ
νατή'37^. Προσεγγίζει όμως τό θέμα κατ' έντελώς διάφορον
τρό
πον, μέσψ τεχνικών αϊτινες άποτελοΟσιν έφαρμογάς τοΟ όιανυσματικοϋ λογισμού· χάρις είς τό τέχνασμα τούτο δέν άπαιτεϊται λο
γαριασμός ισορροπίας. 'Εμφανίζεται όμως -πάντοτε είς τό παθη
τικόν- ô λογαριασμός άποτελεσμάτων, τηρούμενος καθ' όλως ίδιότυπον τρόπον καί έχων ώς πρόσθετον προορισμόν νά συντελή είς
τό νά έπιτυγχάνηται ή έκφρασις τοΟ συνόλου τοΟ Παθητικού ύπό
διανύσματος περιέχοντος ποσοτικά δεδομένα καί ίσου πρόςτόδιάνυσμα τό έκψράζον ποσοτικώς τό σύνολον τού ένεργητικοΟ.βά πρέ
πει νά προστεθή ότι, κατά βάσιν, ή προσέγγισις τοΟ IJIRI δέν ά
ποτελεί άρνησιν τών είς νομισματικάς μονάδας άποτιμήσεων, άλλά
προσπάθειαν άπο&λέπουσαν είς τό νά καταστήση πρακτικώς δυνατήν
τήν πολυδιάστατον άποτίμησιν.
"Εχομεν τήν γνώμην ότι ή άρνησις τής είς νομισματικάς μονά
δας άποτιμήσεώς δέν λύει τό θέμα τών λογιστικών μετρήσεων.Παρ'
όλα τά μειονεκτήματα τά όποια, ώς μονάς μετρήσεως,
παρουσιά
ζει, τό νόμισμα άποτελεί, είς τά πλαίσια τής έγχρημάτου συναλ
λακτικής οίκονομίας, τό κοινόν μέτρον μετρήσεως τής άξίας.
*Η
ύπό τής Λογιστικής άποδοχή τής νομισματικής μονάδος, διά
τάς
είς τά πλαίσια τών έπιδιώξεών της πραγματοποιουμένας μετρήσεις,
δέν είναι άπλή συμβατικότης, άλλ'άναγνώρισις μιάς πραγματικότητος τού οικονομικού βίου, πραγματ ικότητος ή όποία δέν δύναται νά άγνοηθή. Βεβαίως, άπό καθαρώς άφηρημένης θεωρητικής ά
πόψεως, ή λογιστική δυαδικότης δέν έχει έγγενή τήν είς
νομι
σματικός μονάδας άποτίμησιν. Άλλ' ή άποδοχή μιάς καθαρώς πο
σοτικής λογιστικής, έστω καί σεβόμενης τήν λογιστικήν δυαδικό
τητα, θά άπεμάκρυνε τήν Λογιστικήν άπό τήν πραγματικότητα τού
οίκονομικού βίου καί του περιβάλλοντος είς τό όποιον
τοποθε
τείται ή δραστηριότης τών οίκονομικών μονάδων, καί θά τήν ύπεβίβαζεν είς τεχνικήν διασφαλίζουσαν μόνον ώρισμένους έλέγχους.
*11 Λογιστική δέν δύναται νά άρκεσθή είς άπλάς καταμετρήσεις,είς
τήν διαπίστωσιν δηλαδή τού πλήθους τών είς τήν
διάθεσιν τής
οίκονομικής μονάδος ύπαρχόντων οίκονομικών άντικειμένων.*Η έν
νοια τών λογιστικών μετρήσεων έκτείνεται καί είς μίαν οίκονο
μικήν άξιολόνησιν τών άντικειμένων τούτων, χάρις είς τήν όποί
αν καί μόνον είναι δυνατή ή έκπλήρωσις τού οίκονομικού προορι
σμού της.
*Ως πρός τήν πολυδιάστατον λογιστικήν, τήν όποίαν προτείνει
ό IJIRI, αύτη, άποτελούσα προσπάθειαν αύξήσεως τής πληροφορια
κής εύκαμψίας τών λογιστικών συστημάτων, δύναται, κατά τήν γνώ
μην μας, νά άποτελέση βάσιν διά τήν έπεξεργασίαν τών λογιστι
κών τεχνικών τού μέλλοντος. *0 συγγραφεύς έχει άποδείξει τήν
θεωρητικήν έπάρκειαν τής θέσεώς του. Άλλ' άπομένει νά άποδειχθή καί ή πρακτική έπάρκεια ταύτης. Διά μίαν άκόμη φοράν θά έπαναλάβωμεν ότι ή Λογιστική δέν συνιστά αύθύπαρκτον θεωρητικήν
δομήν.*Η πολυδιάστατος λογιστική θέτει πλήθος προβλημάτων,πολ
λά άπό τά όποία έχει έπισημάνει ό δημιουργός της, καί είς τήν
έπίλυσιν τών όποίων θά πρέπει νά στραφή ή έπιστημονική έρευνα.
Τό.κυριώτερον τών προβλημάτων τούτων είναι τό πρακτικώς άδύνα-

(37) » Management Gbals and Accounting for Control",
σ. 8 2
Foundations of Accounting Measurements", κεφάλ. 5ov.

u.c.
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τον τής άτομικής καταγραφής όλων τών οίκονομικών άντ ικειμένων
τά όποια έμπίπτουν είς τόν έλεγχον μιάς οικονομικής
μονάδος·
παρίσταται συνεπώς άνάγκη συγκεντρώσέώς των είς ένα
σχετικώς
μικρόν άριθμόν τά-ξεων καί έπιλογής ενός μέτρου προσιδιάζοντος
είς έκάστην τάξιν. Άλ λ ' έδώ νέα θεωρητικά προβλήματα έγείρονται, κατά πολυ σοβαρώτερα άπό τά προβλήματα τά όποια θέτουν αί
περί τάς άποτιμήσεις θεωρητικαί άμφισβητήσεις. Ή άναγωγή π.χ.
τών άποθεμάτων είς μονάδας ένός βασικού προϊόντος, τήν όποίαν
υποδεικνύει ό συγγραφεύς, δύναται νά όδηγήση είς έσφαλμένην άποτίμησιν ολοκλήρου τής άπογραφής -καί δή καθ' οίανδήποτε άποτιμητικήν μέθοδον- έφ' όσον τό βασικόν τούτο προϊόν ήθελεν ύπερτιμηθή ή ύποτιμηθή. 'Επίσης μία ισοδυναμία προϊόντων,
πραγματοποιουμένη έπί τεχνολογικής βάσεως, εϊναι, ίσως, συμβιβαστή μέ μίαν άποτίμησιν είς τό κόστος, άλλΑσυμβίβαστος μέ άποτίμησιν είς τιμάς πωλήσεως, πράγμα τό όποιον άποβαίνει είς βά
ρος τής πολυδιαστάτου λογιστικής.
Δεχόμενοι λοιπόν ώς περιεχόμενόν τής Λογιστικής τήν μέτρησιν οίκονομικών μεγεθών, είμεθα υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν
καί
τάς ίδιορρυθμίας τών λογιστικών μετρήσεων, ή κυριωτέρα τών ό
ποίων εϊναι τό άσταθές τής νομισματικής μονάδος διά τής όποιας
πραγματοποιούνται. *Η άστάθεια όμως τής νομισματικής
μονάδος
δέν σημαίνει ότι είσάγεται άοριστία είς τάς λογιστικός μετρή
σεις, έφ' όσον δεχθώμεν ότι αΰται λαμβάνουν μίαν χρονικήν διάστασιν, ότι έντοπίζονται είς μίαν χρονικήν στιγμήν. Καί
αύτή
εϊναι ή βασική διαφορά των άπό τάς "φυσικάς" μετρήσεις, αί όποϊαι εϊναι άνεξάρτητοι του χρόνου καθ' όν έπραγματοποιήθησαν
καί ισχύουν πάντοτε έφ' όσον τό μετρηθέν άντικείμενόν δέν άλλοιωθή φυσικώς ή χημικώς. Αί λογιστικαί μετρήσεις ύπόκεινται είς
μίαν χρονικήν έξάρτησιν, ή όποία είναι άπαραίτητος διά νά άποδώση είς τήν μονάδα μετρήσεως τάς άληθεις διαστάσεις της. Προ
κειμένου λοιπόν περί λογιστικών μετρήσεων, δυνάμεθα νά ειπωμεν
ότι διά τούτων προσάπτονται, έπί τή βάσει ώρισμένων
κανόνων,
είς οικονομικά άντικείμενα ή γεγονότα τιμαί α ί
ô n ο tα ι
ά ν α φ έ ρ ο ν τ α ι
είς
μίαν
ώ ρ ι σ μ έ ν η ν
χρονι κ ή ν
στιγμήν.
Διά τής διαδικασίας τής μετρήσεως άντ ικαθίστανται τά οικο
νομικά γεγονότα ή άντικείμενα ύπό άριθμητικών συμβόλων, ό χει
ρισμός τών όποίων έπιτρέπει τήν θεώρησιν διαφόρων
συνδυασμών
τών άντικειμένων καί τών γεγονότων τούτων. %0 χειρισμός ούτος
λαμβάνει, είς τήν λογιστικήν,τήν μορφήν έκτελέσεως αριθμητικών
πράξεων, διά νά καταλήξη είς τήν διατύπωσιν περισσότερον συν
θέτων μέτρων. Ούτω ή Λογιστική δέν άποτελει έν άπλουν σύστημα
μετρήσεως, άλλά σύνολον συστημάτων μετρήσεως καταλλήλως διαρ
θρωμένων. Διά τής έφαρμογής τών λογιστικών τεχνικών έπί τή βά
σει τών εκάστοτε υίοθετουμένων υποδειγμάτων, άρχίζομεν άπό άπλάς μετρήσεις, όπως αί ποσοτικαί καταμετρήσεις των ύπό τών έ
λεγχον τής οίκονομικής μονάδος στοιχείων, προχωρουμεν είς πε
ρισσότερον συνθέτους τοιαύτας, όπως αί άποτιμήσεις τών
στοι
χείων τούτων, εΐτα μεταβαίνομεν είς υπολογισμούς του
κόστους
καί τών προσόδων,
ύπολογισμούς οιτινες κατ'ούσίαν συνιστοΟν
μετρήσεις τών πραγματοποιηθεισών άναλώσεων καί έπιτεύξεων, διά
νά καταλήξωμεν είς τήν άλληλοσυσχέτισιν τούτων, άποτέλουσαν μέτρησιν του οικονομικού άποτελέσματος.
Καθ' όσον άνερχόμεθα άπό βαθμίδος είς βαθμίδα, έπί τοσουτον ή διαδικασία τής μετρήσεως καθίσταται σύνθετος, καί τίθεν
ται περισσότερα προβλήματα ώς πρός τήν άκρ'βειαν καί τήν άντι-
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κειμενικότητα τών μετρήσεων. Πράγματι, ή άκρίβεια τών ποσοτι
κών καταμετρήσεων συνήθως δέν τίθεται έν άμφιβόλψ: έάν π.χ. τά
μετρητά του ταμείου καταμετρηθούν ύπό δύο άπογραφέων, άνεξαρτήτων άλλήλων, καί άμφότεροι άναφέρουν τόν αύτόν άριθμόν, δυ
νάμεθα νά είμεθα βέβαιοι περί τής όρθότητος, άλλως μία τρίτη
καταμέτρησις θά λύση τήν διαφοράν. Ά λ λ ά καί είς περισσότερον
άμφιβόλους περιπτώσεις τό σφάλμα δέν είναι συνήθως σημαντικόν:
ή όγκομέτρησις π.χ. ενός σωρού άνθρακος ή τοϋ περιεχομένου μι
άς δεξαμενής πετρελαίου εΕναι βέβαιον δτι θά δώση διάφορον έξαγόμενον είς κάθε άπογραφέα· αί διαφοραί συνήθως δέν είναι σημαντικαί καί ή λήψις του μέσου όρου τών έπιτευχθεισών μετρήσε
ων άποτελεϊ Ικανοποιητικήν προσέγγισιν.
Ά φ ' ής στιγμής όμως ύπερβώμεν τό στάδιον
τών
στοιχειω
δών καταμετρήσεων, τό λογιστικόν σύστημα μετρήσεων όχι μόνον έξαρτάται άπό εν σύνολον κανόνων οίτινες άπορρέουν άπό μίαν ώρισμένην άντίληψιν τοϋ συντάκτου του, άλλά καί άπό τήν ύποκειμενικήν στάσιν καί τόν υποκειμενικόν τρόπον μέ τόν όποιον άν
τ ιλαμβάνεται τά πράγματα δ ένεργών τάς μετρήσεις λογιστής^38' .
Εκ τών έκτεθέντων προκύπτει ότι είς τάς περισσότερον συνθέτους
ταύτας μετρήσεις, αί όποιαι καί άποτελοϋν τάς πλέον σημαντικάς
τής Λογιστικής, δέν είναι δυνατόν νά έπιτευχθή έν άναμφισβήτητον έξαγόμενον: δπως. σημειώνει ô BIERMAN^39', ή Λογιστική θά ή
το άντικειμενική καί άκριβής μόνον έάν περιωρίζετο είς τήν καταμέτρησιν τοϋ ταμείου· άλλά μία τοιαύτη αύξησις τής άκριβείας
της θά έμείωνε τήν χρησιμότητά της. Καί είναι προτιμώτερον νά
παρέχη χρησίμους πληροφορίας, εστω καί έάν εΕναι άτελεΐς.
11*0
λογιστής θά πρέπει νά κατανοήση ότι αί μετρήσεις τοϋ οίκονομικοϋ άποτελέσματος ή τής περιουσιακής καταστάσεως
τάς όποίας
πραγματοποιεί, άποτελοϋν είς τήν πραγματικότητα κατανομάς πι
θανοτήτων'^140). Αυτό εΕναι τό περιεχόμενον τών λογιστικών
με
τρήσεων .
‘Η Θεωρία τής Μετρήσεως διαφωτίζει ώρισμένας άπόψεις τής Λο
γιστικής, άλλά, κατά τήν γνώμην μας, δέν δύναται νά δώση
μόνη
της μίαν πλήρη ερμηνείαν τής Λογιστικής. Α σ φ α λ ώ ς ή Λογιστική
πραγματοποιεί μετρήσεις. At λογιστικαί μετρήσεις δμως εΕναι μέ
σον, όχι σκοπός. Τά έξαγόμενα τούτων δέν έχουν νόημα παρά μό
νον έψ' όσον χρησιμοποιηθοϋν ώς στοιχεία έπί τών όποιων νά στηριχθή ή λήψις άποφάσεων. Καί μία τοιαύτη χρησιμοποίησις
έπιβάλλει τήν ερμηνείαν τών λογιστικών έξαγομένων, ήτοι ένέργειαν ύπερβαίνουσαν τήν μέτρησιν καί συμπληροϋσαν ταύτην. Τό γε
γονός αύτό, καθώς έπίσης καί τό ότι ή άτέλεια τών
λογιστικών
μετρήσεων δημιουργεί τήν άνάγκην υπολογισμού τοϋ σφάλματος τού
των, συνδέουν τήν Λογιστικήν μέ άλλους τομείς τής έπιστημονικής σκέψεως: τήν Στατιστικήν καί ώρισμένας άπόψεις τών θεωριών
συμπεριφοράς (Disciplines de comportement), ίδίως τήν Θεωρίαν
Πληροφοριών καί'Επικοινωνίας. Ά λ λ ά ταϋτα θά μάς άπασχολήσουν
είς τάς έν συνεχείςι παραγράφους.

( 3β)

Βλέπε 3.5, όπου έγινε λόγος περί τού καθορισμού
τητος ένός λογιστικού συστήματος.

(39^ , "Measurement and Accounting".
(μ»)

*Ενθ ’ άνωτ έρω.

τής

άντικειμενικό-
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5.4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Άφιερουντες τήν παρούσαν παράγραφον εις τάς σχέσεις Λογι
στικής καί -Στατιστικής, δέν προτιθέμεθα νά άπαριθμήσωμεν
τάς
περιπτώσεις καθ' άς ή λογιστική εργασία είναι δυνατόν νά συμπληρωθή διά μεθόδων στατιστικής άναλύσεώς, έπιτρεπουσών
τήν
βαθυτέραν διερμήνευσιν τών λογιστικών συμπερασμάτων, δπως π.χ.
αί μέθοδοι συσχετίσεως, οί έλεγχοι υποθέσεων, ή άνάλυσις διακυμάνσεως, αί τεχνικαί έξομαλύνσεως χρονολογικών σειρών κ.ά.
Αί σχέσεις Λογιστικής καί Στατιστικής είναι, πιστεύομεν,βαθύτεράι καί έκδηλουνται ώς έπιδράσεις τών εξελίξεων τής Στατι
στικής άσκούμεναι έπί τών λογιστικών εννοιών καί του πνεύματος
υπό τό όποιον θεωρούνται τά λογιστικά δεδομένα καί έξαγόμενα.
Καί είς τό σημερινόν έπίπεδον γνώσεων, αί έπιδράσεις αΰται ο
δηγούν:
- πρός άναθεώρησιν τών παραδεδεγμένων άπόψεων ώς πρός τήν
Ακρίβειαν τών λογιστικών μετρήσεων καί εισαγωγής τής στα
τιστικής έννοιας τού σφάλματος είς τόν χώρον τής
Λογι
στικής.
- πρός θεώρησιν ένίων
πό νέον πνεύμα.

καθιερωμένων λογιστικών έννοιών ύ

Τά δύο ταύτα σημεία, άλληλένδετα είς τήν πραγματικότητα,θά
μάς Απασχολήσουν κατωτέρω.
Αί κατά παράδοσιν λογιστικαί τεχνικαί θεωρούν τάς λογιστικάς μετρήσεις ώς προσδιοριζούσας τάς πρός μέτρησιν άξίας κατά
τρόπον οριστικόν. Παρ' δλον δτι ή άνάπτυξις τής Οίκονομικής τών
'Εκμεταλλεύσεων καί τών 'Επιχειρήσεων έχει έξετάσει κατά βάθος
τά άποτιμητικά προβλήματα, παρ' δλον δτι καί ύπό τών λογιστών
άναγνωρίζονται γενικώς τά μειονεκτήματα μιάς έκάστης τών άποτιμητικών μεθόδων, Αφού άπαξ έπιλεγή ή μέθοδος άποτιμήσεώς, τά
έκ τής έφαρμογής της έξαγόμενα θεωρούνται δριστικά καί λαμβάνονται ώς δεδομένα είς πάσας τάς λοιπάς έφαρμογάς είς τάς οποί
ας παρίσταται άνάγκη χρησιμοποιήσεώς των. Είς τήν καλυτέραν πε
ρί πτωσιν, ό λογιστής, άμφιβάλλων περί τής Απολύτου
άκριβείας
τών μετρήσεών του, δέχεται ώρισμένα δρια άνοχής, έμπειρικώς κα
θοριζόμενα: έν 5, 10 ή 15% π.χ. πρός τά άνω καί/ή πρός τά κάτω
τής προκυπτούσης έκ τής άποτιμήσεώς άξίας καί θεωρεί ως ικανο
ποιητικήν πάσαν τιμήν μή ταυτιϊομένην μέν μέ τήν έκ τής άποτιμήσεως προκύψασαν, άλλά καί μή ύπερβαίνουσαν τά δρια ταύτα. Τό
αύτό ίσχύει καί διά πάσαν τιμήν προκύπτουσαν ούχί έξ άπ'εύθείας άποτιμήσεώς άλλά ώς έξαγόμενον οίουδήποτε λογιστικού
ύπο
δε ίγματος.
Αύτός δμως ό "ντετερμινισμός" κάθε άλλο παρά έπιστημονικώς
ένδεδειγμένος θά πρέπει νά λογισθή. Τό πρόβλημα δέν είναι νά
θεωρηθούν ώς ίκανοποιητικαί αί άληθείς τιμαί έφ' δσον προσεγ
γίζουν τήν έκ τής άποτιμήσεώς ή τού ύπολογισμοΟ τοιαύτην, άλλ'
άντιθέτως νά έξετασθή κατά πόσον αύτη ή έξ άποτιμήσεώς
ή έξ
ύπολογισμού τιμή είναι ικανοποιητική. *0 OSCAR MORGENSTERNί
,
άναφερόμενος είς τάς άπόψεις ένός πρωτοπόρειακου διά τήν έποχήν του (1947) μαθηματικού μελετήματος τών J. VON NEUMANN καί
Η. Η. G0LDSTINE( ·*2), έπισημαίνεu τάς ègîis τέσσαρας
κατηγορίας
(«♦lj «on the Accuracy of Economic Observations", σ. 104. κ.έ.
(*♦2)

Πρόκειται 6ict τό "Numerical Inverting of Matrices of High Order".
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αίτιων αί όποίαι άπομακρύνουν τάς κατ' έκτίμησιν ή καθ' υπολο
γισμόν τιμάς άπό τάς πραγματικάς:
1 . ‘Απλοποιήσεις, ύπεραπλοποιήσεις καί παραλήψεις αϊτινες
εί
ναι άναγκαίαι διά νά διατυπωθή έν’χρησιμοποιήσιμον υπόδει
γμα. Είς τό σημείον αύτό, προσθέτομεν, έμπίπτουν καί αί δι
άφοροι συνθήκαι αίτινες υπόκεινται τών λογιστικών υποδει
γμάτων, αί δικαιολογούμενοι έκ λόγων "άντ ικειμεν ικότητος "ή άλλων.
2. Σφάλματα παρατηρήσεως ή ύπολογισμών κατά τήν έκτίμησιν πα
ραμέτρων αί όποίαι άναγκαιουν δ ι ά τήν έφαρμογήν ένός
έπιλεγέντος ύποδείγματος.
3. Προσεγγίσεις ύπολογισμών, δπως π.χ. δεκαδικών ψηφίων,στρσγγυλεύματα κ . λ . π / ^ .
4. Τεχνολογικοί περιορισμοί τών ύπολογιστικών μηχανών,
τών ήλεκτρονικών διερευνητών.

ίδίως

Τά άνωτέρω καθιστούν φανερόν δτι, έφ' δσον τά λογιστικά έ
ξαγόμενα πρόκειται, νά τύχουν μιάς όρθολογικής χρησιμοποιήσεως,
ή έκφρασις τοΟ βαθμού άκριβείας τούτων -δηλαδή ή έκτίμησις τοϋ
σφάλματος- είναι άπαραίτητος. Άλλ' ή τοιαύτη έκτίμησις μάς άπομακρύνει άπό τήν καθιερωμένην ντετερμινιστικήν άντίληψιν τών
λογιστικών μετρήσεων, διότι έκτίμησις τοΟ σφάλματος σημαίνει ύ
πολογ ισμόν τής πιθανότητος συμφώνως πρός τήν όποίαν μία δεδο
μένη τιμή -έν προκειμένψ τό έξαγόμενον τής άποτιμήσεως- δέν θά
περιέχηται έντός δύο όρίων.
%Ο MORGENSTERN, άσχοληθείς μέ τήν έννοιαν τοΟ σφάλματος είς
τήν Λογιστικήν καί κυρίως είς τάς άποτιμήσεις τών έμφανιξομένων είς τόν
ισολογισμόν στοίχε ίων( , θεωρεί ώ ς κριτήριον τής
όρθότητος μιάς άποτιμήσεως τό κατά πόσον θ ά ρευστοποιηθή τό άν
τ ίστοίχον περιουσιακόν στοιχείον διά τό ποσόν είς τό όποιον άπετιμήθη. ‘Εκάστη άποτίμησις δέον ν ά συνοδεύηται ύπό μιάς πιθανότητος, έκφραζούσης τήν δυνατότητα πραγματοποιήσεώς της.Εί
ναι ψυσικόν δτι δσον χαμηλότερον άποτιμάται
εν περιουσιακόν
στοιχείον τόσον ή πιθανότης πραγματοποιήσεως τής τοιαύτης άπο
τιμήσεως αύξάνει* καί διά μίαν λίαν χαμηλήν τιμήν ή τοιαύτη πιθανότης είναι 1 -μετατρέπεται είς βεβαιότητα. Ά λ λ ' αί διάφο
ροι πιθανότητες, αί συνδεόμεναι μέ τά διάφορα ύψη άξίας είς ήν
άποτιμάται έν περιουσιακόν στοιχείον, όρίζουν μίαν
κατανομήν
πιθανοτήτων, ό μέσος τής όποιας άπεικονίζει τήν
"μαθηματικήν
ελπίδα". Κατά τόν MORGENSTERN ή μαθηματική έλπίς είναι τό χα
ρακτηριστικόν μέγεθος τών διαφόρων άποτιμήσεων του ισολογισμού:
ένας ισολογισμός λοιπόν, διά νά έχη νόημα, θά πρέπει ν ά άναφέρη όχι μόνον τάς άξίας τών περιουσιακών στοιχείων, άλλά, είς πα
ραπλεύρους στήλας, τάς πιθανότητας πραγματοποιήσεώς των καί τάς
μαθηματικάς έλπίδας. Πράγματι, ή είς τόν συνήθη ισολογισμόν πρόσθεσις άξιων μέ διάφορον πιθανότητα πραγ ματ οποι ήσεως, δέν έχει
νόημα. 'Αλλ' έπίσης δέν έχει νόημα ή πρόσθεσις άξιών μέ τήν αύ
τήν πιθανότητα πραγματ οποι ήσεως, έφ' δσον ή μαθηματική
έλπίς
είναι διάφορος. Τό τελευταΐον τούτο γίνεται καλύτερον κατανοη
τόν μέ έν συγκεκριμένον παράδειγμα:
(**3)

(*···)

Η κ α τ η γ ο ρ ία α ΰ τ η , κ α ί τ ο ι έκ πρώτης δψ εως είν α ι, α μ ε λ η τ έ α , δύναται,
εν ίοτε
ν ά ά κ ο β ξ ϊ ά π ο φ α σ ι σ τ ι , κ η . * 0 0 . MORGENSTERN π α ρ α θ έ τ ε ι , σ ύ σ τ η μ α έ ξ ε σ ώ σ ε ω ν ε ί ς τ ά
ο π ο ί ο ν μ ί α δ ι α φ ο ρ ά ε ί ς τ ή ν έ κ τ ί μ η σ ι ν τ?ΐς π α ρ α μ έ τ ρ ο υ κ α τ ά 0 , 0 0 0 0 1
συνεπάγε
τ α ι . δ ι α φ ο ρ ά ν ε ί ς τ ά ς τ ε μ ά ς τ ώ ν λ ύ σ ε ω ν κ α τ ά 2 0 0 . 0 0 0 . - *Ε ν θ* ά ν ω τ . , σ . 1 0 9 .
"Ε νθ*

ά ν ω τ .,

σ.

79

κ .ε .
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Έ σ τ ω μία έπιχείρησις, στεγαζομένη είς ιδιόκτητον Ακίνητον,
ή δποία, είς τόν έτήσιον ίσολογισμόν της, Αναγράφει, μεταξύ άλ
λων στοιχείων, μετρητά δρχ. 200.000 καί 'Ακίνητα Δρχ. 1. ΕΕναι
φανερόν δτι άμφότερα τά κονδύλια έχουν πιθανότητα πραγματοποιήσεως 1 -δηλαδή βεβαιότητα: τά μέν μετρητά έξ όρισμού,διότι μία
δραχμή εΕναι πάντοτε μία δραχμή, συνεπώς ή άποτίμησις των ταυ
τίζεται μέ τήν καταμέτρησιν, τά δέ άκίνητα διότι άπετέλεσαν άν
τ ικε ίμενον μιάς ήθελημένης προώρου άποσβέσεως, συνεπώς ή
μία
δραχμή διά τήν δποίαν έγγράφονται εΕναι δπως δήποτε πραγματο
ποιήσιμος. Άλ λ ' ενώ διά τά μετρητά δέν ύφίσταται κατανομή πιθανότητος καί ή μαθηματική έλπίς ίσουται μέ τήν έμφανιζομένην
άξίαν τούτων, διά τήν άξίαν του άκινήτου ύφίσταται μία κλιμαξ
διαφόρων άποτιμήσεων, μέ διάφορον εκάστη πιθανότητα πραγματοποιήσεως. Τό όρθότερον θεωρητικώς είναι, διά νά
σχηματίσωμεν
μίαν έντύπωσιν ώς πρός τήν σπουδαιότητα του άκινήτου, νά ληφθη
ώς άξία τούτου ή μαθηματική έλπίς τής κατανομής, καί
μάλιστα
συνοδευομένη άπό εν στατιστικόν μέτρον διασποράς.
"Ωστε αί κατά τάς καθιερωμένας λογιστικός πρακτικάς γενόμεναι Αποτιμήσεις, δέν άποτελοϋν -δπως συνήθως λέγεται-μίαν δι
αδικασίαν άναγωγής τών έτεροκλίτων περιουσιακών στοιχείων είς
ένα κοινόν παρονομαστήν, τήν νομισματικήν των άξίαν· *0 κοινός
παρονομαστής έπιτυγχάνεται μόνον έ<ρ' όσον είς τό λογιστικόν ύπόδειγμα είσαχθή ή έννοια τής πιθανότητος, ή δποία καί θά δδηγήση είς τόν υπολογισμόν τής μαθηματικής έλπίδος.
Αί σχέσεις λοιπόν Λογιστικής-Στατιστικής είναι
βαθύτεραι
καί δδηγουν βαθμηδόν είς μίαν νέαν σύλληψιν τής Λογιστικής:είς
μίαν λογιστικήν τής δποίας ή άντικειμενικότης θά στηρίζηται είς
τό γεγονός δτι θά σταθμίζη τήν Αβεβαιότητα τοϋ οικονομικού βί
ου μέσφ τής θεωρίας τών πιθανοτήτων. Τά σημαίνοντα κονδύλια μι
άς τοιαύτης λογιστικής δέν θά πρέπει νά θεωρώνται ώς ώρισμένα,
άλλ' ώς μαθηματικαί έλπίδες, δυνάμεναι νά μεταβληθοϋν έάν ή κα
τανομή τής πιθανότητος έξ ής προέκυψαν μεταβληθή. Τό έγχείρημα συγκροτήσεως είς γνωσιολογικόν σώμα μιάς τοιαύτης λογιστι
κής δέν είναι εύχερές* ήδη όμως τό θέμα έχει τεθή καί συζητειται είς τήν σύγχρονον λογιστικήν άρθρογραφίαν. Κατά τήν γνώμην
μας, αί κύριαι δυσκολίαι, είς τό σημερινόν έπίπεδον
γνώσεων,
προκύπτουν έκ τοϋ δτι, είς τάς πλείστας τών περιπτώσεων,
δέν
εΕναι δυνατή μία άντικειμενική έκτίμησις τών πιθανοτήτων πραγματοποιήσεως έκάστης άξίας. Άλ λ ' ή δυσχέρεια αϋτη,νομίζομεν,
παρακάμπτεται, κατόπιν τής εισαγωγής τής έννοιας τής a priori
ύποκειμενικής πιθανότητος είς τόν χώρον τής Στατιστικής. Χάρις
£ίς τήν έργασίαν τοϋ L. J. SAVAGE ίΗ5), ή έννοια αϋτη
άποτελεϊ
σήμερον τήν μίαν βάσιν τής συνεχώς άναπτυσσομένης
"Στατιστι
κής θεωρίας τών άποφάσεων" (Statistical Decision Theory).
*Η
άλλη βάσις τής έν λόγφ θεωρίας είναι ή κατά τό 1944 ύπό τών V0N
NEUMANN καί 0. MORGENSTERN διατυπωθεϊσα "Θεωρία τών παιγνίων"
(Game Theory) . ‘Η θεωρία τών άποφάσεων, δημιούργημα τής τελευ
ταίας δεκαετίας κυρίως, άνεπτύχθη μέ τοιοϋτον ρυθμόν, ώστε σή
μερον νά κατευθύνη δλόκληρον τήν Στατιστικήν πρός τήν μελέτην
τής λήψεως άποφάσεων ύπό Αβεβαιότητα^ι*6'. Τό γεγονός αύτό καταδεικνύει τήν άποτελεσματικότητα τής έννοιας τής υποκειμενικής

Τά εργον τούτου "The Foundation of Statistics" (1954), πρέπει νά θε
ωρηθεί όράσημον είς τήν έξέλιξιν τής Στατιστικής.

( %;

"CHERN0FF & MOSES, "Elementary Decision Theory", ο. 1.
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πιθανότητος, έννοιας ή όποία δέν είναι πλέον άδύνατον νά έπεκταθή καί πρός άλλας κατευθύνσεις. "Οπως σημειώνει ô Η. BIERΜΑΝ(**'), "ή κυρία συμβολή τής Στατιστικής Θεωρίας τών Ά π ο φ ά σ ε 
ων είς τήν Λογιστικήν θεωρίαν είναι δτι προσφέρει μίαν θεωρη
τικήν δικαιολογίαν διά τήν έγγραφήν ώρισμένων συναλλαγών αι πε
ρί τών όποίων πληροφορίαι είναι έλλειπείς. *Η έννοια τής μαθη
ματικής έλπίδος βασιζομένης έπί ύποκειμενικών πιθανοτήτων, δύναται καί πρέπει νά άποτελέση τήν δικαιολογίαν διά τήν έγγραΦήν τής τοιαύτης συναλλαγής
Ή έννοια τής μαθηματικής
έλπίδος πρέπει νά εύρη τήν θέσιν της είς τήν λογιστικήν όρολο
γ ίαν".
Άλλ' αι έξελίξεις τής Στατιστικής έπηρεάζουν καί άλλας περιοχάς τής Λογιστικής. Μία άλλη λογιστική έννοια ή όποία ύψίσταται ριζικήν μεταβολήν είναι ή έννοια τοΟ προτύπου
κόστους
καί τών άπ' αύτοΟ άποκλίσεων τών πραγματοποιήσεων. Κατά τάς κα
θιερωμένος τεχνικάς, τό προκύπον κόστος άποτελεί σκοπόν
πρός
έπίτευξιν* οίαδήποτε άπόκλισις άπό τούτου είναι σημαίνουσα καί
πρέπει νά άνιχνεύηται· τό πολύ νά καθορισθοΟν καί είς τήν περίπτωσιν αύτήν, όλως έμπειρικώς, ώρισμένα δρια άνοχής. "Εχομεν
δηλαδή καί έδώ μίαν έννοιαν ντετερμινιστικοΟ χαρακτήρος. Άλλ'
ήδη διαψαίνονται ώρισμέναι τασεις(“8) νά νοηθή τό πρότυπον κό
στος ώς ή μαθηματική έλπίς ένός συνόλου τιμών αί όποίαι είναι
δυνατόν νά έμφανισθοϋν είς τήν πραγματικότητα ύπό
δεδομένας
συνθήκας παραγωγικής διαδικασίας. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν αί
άπ' αύτοϋ άποκλίσεις έχουν τόν χαρακτήρα μιάς κατανομής πιθανότητος καί τά δρια άνοχής δέν καθορίζονται πλέον έμπειρικώς,
άλλά μετρώνται είς τετραγωνικός άποκλίσεις τής κατανομής.
Υ 
πεισέρχονται δηλαδή είς τήν άνάλυσιν τών άπό τοϋ προτύπου άπο
κλίσεων, στοιχεία άνάλογα πρός τά χρησιμοποιούμενα κατά τόν έ
λεγχον ποιότητος. Διά νά καθορισθοϋν όμως τά δρια άνοχής μίας
άποκλίσεως άπό τοϋ προτύπου κόστους έπί τή βάσει τής τετραγω
νικής άποκλίσεως τής κατανομής, θά πρέπει νά είναι γνωστός
ό
νόμος τής κατανομής ταύτης. Καί τοϋτο δέν συμβαίνει πάντοτε.
*0 Ζ. ZANNET0S παρακάμπτει τήν δυσχέρειαν ταύτην ύπολογίζων τά
δρια έπί τή βάσει τών άνισοτήτων τοϋ CHEBYSHEV,έπιτρεπουσών τόν
τοιοϋτον ύπολογισμόν είς ήν περίπτωσιν άγνοείται ό νόμος κατανομής^9?
(%7)

"Probability, Statistical Decision Theory and Accounting".

(

Βλέπε ZANNETOS, Z. "Standard
listic Control".

( **9)

Αί ανισότητες τοϋ
ται ως εξής:

Costs

as

a

First

Step to Probabi

CHEBYSHEV, συμπληρωματικοί μεταξύ των, όιατυποϋν-

ρ( Ix - ΜΧI « *σχ) * 1
IX · Μχϊ > *σχ) <

1
1 -—

οπου:
χ

ή καρατηρηθείσα τιμή

μχ
σχ
κ

τό πρότυπον κόστος (ή.ο μέσος τής κατανομής)
ή τετραγωγική άπόχλισις τής κατανομής
παράμετρος προσδιοριζόμενη κατά βούλησιν.

Η πρώτη έκ τών ανισοτήτων έκφράζει τήν πιθανότητα Ρ
ώστεμίαάπόκλισις άπό τοϋ προτύπου κόστους, έφραζομένη απολύτως διάτής
παραστάσεως |χ - μχ| , νά είναι μικροτέρα ή ιση πρός κ τετραγωνικός ά-
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Ούτω όλόκληρος ή τεχνική τοΟ προτύπου κόστους τοποθετείται
έπί νέας βάσεως, όρθοτέρας έπιστημονικώς.
Μία άλλη έπίόρασις άσκείται ύπό τής. Στατιστικής είς τήν Λο
γιστικήν μέσφ τών τεχνικών τής Στατιστικής Δειγματοληψίας. Μέ
χρι σήμερον αί δειγματοληπτικοί μέθοδοι έλαχίστην έφαρμογήν είχον είς τήν Λογιστικήν μία σχετική χρήσις τυχαίων δειγμάτων έγένετο είς τάς έλεγκτικάς μεθόδους. Τούτο ήτο -καί είναι- συ
νέπεια τού Ιδιαιτέρου χαρακτήρος τής Λογιστικής τής δποίας τά
συμπεράσματα άπορρέουν έπί τή βάσει μιάς πλήρους καταγραφής καί
συλλογής τών δεδομένων. Ώ ς έκ τούτου αί δειγματοληπτικοί μέ
θοδοι έμενον περιωρισμέναι είς ώρισμένας έντελώς είδικάς μελέτας καί άναλύσεις τών λογιστικών δεδομένων. “Ηδη γίνεται λόγος
διά μίαν λογιστικήν είς τήν όποίαν αί καταχωρήσεις θά πραγμα
τοποιούνται βάσει τών άρχών τής τυχαίας δειγματοληψίας. Διά νά
έχωμεν, π.χ., τόν συνολικόν κύκλον έργασιών τής χρήσεως δέν εί
ναι άνάγκη νά καταχωρηθούν αί χιλιάδες τών έκδιδομένων τιμολο
γίων: ή καταχώρησις ένός τυχαίου δείγματος είναι άρκετή διά νά
όδηγήση είς ένα ύπολογισμόν τούτου μέ ικανοποιούσαν προσέγγισιν. Τό αύτό ίσχύει καί δι' όλας τάς έπαναλαμβανομένας
ένεργείας αί όποίαι συνεπάγονται τήν έκδοσιν πλήθους δικαιολογητικών ύποκειμένων είς όμοιόμορφον λογιστικήν διαδικασίαν. Ή
&ποψις αύτη, Εενίζουσα έκ πρώτης δψεως τόν λογιστήν, έχει, άναμφίσβητήτως, έπιστημονικήν βάσιν. Παρά ταΰτα, είς τό σημερι
νόν στάδιον τών πραγμάτων, είναι, κατά τήν γνώμην μας, πρακτι
κώς άνεφάρμοστος. Διότι παραβλέπει τόν άποδεικτικόν χαρακτήρα
τής Λογιστικής, ό όποιος επιβάλλει τήν καταχώρησιν καί τής πλέ
ον μηδαμινής πράξεως.Καί διότι είναι δυσχερές νά δ ιασφαλισθούν ο ί
τρίτοι έναντι μιάς μεροληπτικής έπιλογής τών δειγμάτων. Τό πρό
βλημα δμως έτέθη καί δέν στερείται βάσεως. "Αλλωστε αί έπίφυλάξεις άναφέρονται είς τήν Λογιστικήν 'Ελέγχου. Καί ώς πρός αύ
τήν είναι άπολύτως δεδικαιολογημέναι. Είς τόν χώρον τής Λογι
στικής Αποφάσεων, νομίζομεν δτι ή χρησιμοποίησις μιάς
"δει
γματοληπτικής λογιστικής" θά δυνηθή νά άποτελέση πραγματικότη
τα, ύπολογιζομένων, μέσφ δειγμάτων, διαφόρων ποσοτήτων προοριζομένων δι' έσωτερικήν χρήσιν ύπό τών ύπευθύνων διά τήν λήψιν
άποφάσεων·
Ούτω αί σχέσεις Λογιστικής-Στατιστικής έμφανίζονται σήμε
ρον πολύ στενώτεραι άπό ο,τι θά ήσαν έάν ή Λογιστική άπετέλει
άπλώς μίαν πηγήν παροχής ύλικού διά στατιστικάς έφαρμογάς.
%0
λογιστής τής πράΕεως θά εύρίσκεται όλοέν καί περισσότερον
άναγκασμένος νά χρησιμοποιή στατιστικάς μεθόδους, κατά τήν διερμήνεπχτιν τών λογιστικών δεδομένων, καί θά βλέπη στατιστικάς
έννοιας νά ύπεισέρχωνται είς τάς λογιστικάς τοιαύτας. Καί ό θε
ωρητικός λογιστικός έρευνητής, είς τάς έ£ελί£εις τής Στατιστι
κής θά εύρίσκη πλήθος νέων στοιχείων, τά όποία,είσχωρούντα είς
ποκλίσεις της κατανομής* ή δευτέρα
νά είναι μεγαλύτερα κ τετραγωνικών
πόστασις 3 τετραγωνικών αποκλίσεων
κτή, η χιθανάτπς συμφώνως πρός την
τύπου θά ίτο σημαντική, είναι:

Ρ(|χ - μχϊ >3σχ) < 3 5

άνισότπς εκφράζει τήν πιθανότητα
αποκλίσεων. Οΰτω, έάν χ.χ. μία άάχό του μέσου ήθελε θεωρηθή ανε
όποίαν μία άπόκλισις από τοϋ προ

= Τ = °·111.....

Έ ν ολίγοις λόγοις τά 8/9 τών εαρατηρουμένων άχοκλίσεων θά ευρίσκωνται έντός τών ορίων καί μόνον τό 1/9 θά χρέχει νά τύχΓΐ
λεπτομερούς
διερευνησεως.
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τήν Λογιστικήν, θά συντελοϋν είς τήν διαρκή άνανέωσίν της,Απα
ραίτητον προϋπόθεσιν διά νά συνέχιση νά έκπληρώνη τόν προορι
σμόν της έντός ένός συνεχώς μεταβαλλομένου καί ρευστοϋ οικονο
μικού περιβάλλοντος.
5.5.Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οίαδήποτε άπόφασις δέν δύναται νά ληφθή παρά μόνον άφοϋ ό
ύπεύθυνος διά τήν λήψιν της συγκέντρωση μίαν μεγαλυτέραν ή μικροτέραν ποσότητα πληροφοριακού υλικού, έπί τοϋ θέματος διά τό
όποιον πρόκειται νά ληφθή ή άπόφασις. Είναι εύνόητον ότι δσον
μεγαλυτέρα είναι ή ποσότης τών συγκεντρουμένων πληροφοριών καί
δσον καλυτέρας ποιότητος είναι αύται, τόσον ή άπόφασις
είναι
πλέον έπιτυχής, πλέον όρθολογική. Ά λ λ ' έπειδή, είς τό καθε
στώς τής άβεβαιότητος τοϋ οικονομικού βίου, ή πλήρης γνώσιςδέν
είναι δυνατή καί ή συγκέντρωσις τών πληροφοριών άφ' ένός
μέν
συνεπάγεται έν κόστος, άφ' έτέρου δέ Απαιτεί χρόνον, αί πλείσται άποφάσεις λαμβάνονται μέ έλλειπή πληροφοριοδότησιν.4Ως έκ
τούτου είναι καταφανής ή Ανάγκη, διά μίαν οίκονομικήν μονάδα,
τής κατά τόν άρτιώτερον τρόπον όργανώσεως τών συστημάτων πληροφοριοδοτήσεώς της. Ή τοιαύτη Ανάγκη όμως προκύπτει δχι μόνον
διά τήν λήψιν τής άποφάσεως, άλλά καί διά τήν έκτέλεσίν της.*Η
οικονομική μονάς έξαρτάται, δπως έπισημαίνει ô FORRESTER^ ',ά
πό τάς Αλληλεπιδράσεις είς τάς ροάς πληροφοριών,
παραγγελιών,
υλικών, χρήματος, προσωπικού, καί κεφαλαιακού εξοπλισμού.
Ά λ λ ' ένώ τά τελευταία έκ τών συστημάτων τούτων ροής ετυχόν
έπιστημονικής μελέτης καί διερευνήσεως, ή πληροφορία, τόσον ώς
παράγων λήψεως όρθολογικών άποφάσεων δσον καί ώς παράγων σταθερότητος τής οίκονομικής μονάδος, μέχρι προσφάτως εϊχεν άγνοηθή. Οί λόγοι θά πρέπει νά άναζητηθοϋν είς τήν ελλειψιν
μιας
θεωρίας μελετώσης άπό γενικής άπόψεως τό πρόβλημα τής πληροφο
ρίας. Καί είς τήν σημερινήν έξαρσιν τής
Ανάγκης προσεγγίσεως
τοϋ προβλήματος συνετέλεσεν ούκ όλίγον ή συσσώρευσις πληροφο
ριακού ύλικοϋ, κατόπιν τής διαδόσεως τών ήλεκτρονικών διερευ
νητών, συσσώρευσις ή όποια δέν γίνεται άδαπάνως.
Κατά τά τελευταία δμως ετη, ή άνάπτυξις τής Μαθηματικής Θε
ωρίας τών Πληροφοριών (Mathematical Theory of Information) καί
τής Θεωρίας τής 'Επικοινωνίας (Communication Theory), έδωσαν Α 
φορμήν είς μίαν πρώτην έξέτασιν τοϋ όλου προβλήματος πληροφο
ριών καί έπικοινωνιών μιάς οίκονομικής μονάδος. Άμφότεραι αί
θεωρίαι γενικεύουν είς άφηρημένον έπίπεδον ώρισμένα προβλήματα
τά όποία προέκυψαν ώς προβλήματα τών τηλεπικοινωνιών. Καί εί
ναι γενική ή έντύπωσις δτι θά παίξουν είς τό προσεχές
μέλλον
σημαντικόν ρόλον είς τήν περιοχήν τής Διοικήσεως τών
'Επιχει
ρήσεων. "Οπως παρατηρούν οί BIERMAN, FOURAKER καί JAEDICKEÎ51) ,
ένδιαφέρουσαι άναλογίαι ύφίστανται μεταξύ τής Μαθηματικής θεω
ρίας τής Πληροφορίας καί τής φυσικής άνακοινώσεως τών μηνυμά
των είς τήν περιοχήν τής διοικήσεως τών έπιχειρήσεων. Καί οί ί
διοι συγγραφείς προσθέτουν δτι "καίτοι ή θεωρία τής
πληροφο
ρίας δύναται νά χρησιμοποιηθή καλώς άπό τόν έπιχειρηματίαν είς
τό μέλλον, ό Ακριβής τρόπος χρήσεώς της δέν όρίζεται σαφώς είς
τήν σύγχρονον βιβλιογραφίαν".
(so)
(si)

FO RRESTER, J . W . ,

"In d u stria l
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Μία πρόσφατος έρευυητική έργασία, κατευθύνει τήν
θεωρίαν
τής πληροφορίας είς τήν περιοχήν τής μακροοικονομίας, πρός άν
τ ιμετώπισιν τοΟ προβλήματος κατανομής σπανίων παραγωγικών πη
γών είς διαζευκτικούς σ κ ο π ο ύ ς ^ ^ .
'Επιδίωξις τής θεωρίας τής πληροφορίας είναι νά
καταστήση
ποσοτικώς μετρήσιμον τήν εκτασιν τής πληροφορίας ή όποία περιέχεται είς έν μήνυμα. Είναι φανερόν ότι όλα τά μηνύματα δέν έ
χουν τήν αύτήν πληροφοριακήν σημασίαν. Μερικά συντελούν είς ού
σιαστικήν αύξησιν τών Υνώσέων μας έπί ένός θέματος, μερικά άποτελοϋν κοινοτοπίας^53'. Ή μέτρησις του μεγέθους τής πληροφο
ρίας ή όποία περιέχεται είς 6ν μήνυμα, θά έπιτρέψη τήν στάθμισιν έκάστης πληροφορίας f συνεπώς τήν έπιλογήν του πλέον σημαί
νοντος πληροφοριακού ύλικού καί τήν άπόρριψιν τών άνευ ιδιαι
τέρας σημασίας πληροφοριών. Ώρισμέναι προεκτάσεις τής θεωρίας
πραγματεύονται περί του υπολογισμού τού κόστους τής πληροφορί
ας, πράγμα τό όποιον είναι ιδιαιτέρως ένδιαφέρον διά νά γνωρίζωμεν μέχρι ποίου σημείου αί δαπάναι συλλογής καί
μεταδόσεως
μιάς πληροφορίας είναι άποδοτικαί' ^ .
"Εν τρίτον σημειον, τό όποιον έδωσε λαβήν είς ένδιαφερούσας
έργασίας, εΕναι ή έπίδρασις τήν όποίαν δύναται νά άσκήση τό μέ
γεθος καί ή ποιότης τής πληροφορίας είς τήν λήψιν τών άποφάσε
ων: πώς μεταβάλλεται δηλαδή ή άπόφασις συναρτήσει τού όγκου καί
τής ποιότητος τής διαθεσίμου πληροφορίας. Είς τό σημειον αύτό
δύο κυρίως τεχνικαί άνεπτύχθησαν κατά τά τελευταία έτη: ή άνάλυσις ευαισθησίας (Sensitivity Analysis) καί ή βιομηχανική δυ
ναμική (Industrial Dynamics).
*Η άνάλυσις ευαισθησίας δύναται νά όρισθή ώς ή μελέτη
διά
τής όποίας προσδιορίζονται αί Αντιδράσεις τών συμπερασμάτων μι
άς έρεύνης
είς μεταβολάς ή σφάλματα τών τιμών τών παραμέτρων
αιτινες έχρησιμοποιήθησαν κατά τήν έρευναν ταΰτην*55'.
*Ως πρός τήν Βιομηχανικήν Δυναμικήν,
ό δημιουργός ταύτης
FORRESTER, τήν ορίζει ώς τήν μελέτην τών πληροφοριακών
χαρα
κτηριστικών τής βιομηχανικής δραστηριότητος, διά τής όποίας κα
ταδεικνύεται πώς ή όργανωτική δομή, ή διεύρυνσις τής πολιτικής
καί αί χρονικαί καθυστερήσεις είς τάς Αποφάσεις καί τάς πρά
ξεις αλληλενεργοΰν διά νά έπηρεάσουν τήν έπιτυχίαν μιάς
έπι
χειρήσεως. Πραγματεύεται περί τών Αμοιβαίων έπιδρΑσεων τών ρο
ών πληροφορίας, χρήματος, παραγγελιών, υλικών, προσωπικού καί
κεφαλαιακού έξοπλισμού είς μίαν έπιχείρησιν, παραγωγικόν κλΑδον ή έθνικήν οίκονομίαν. Ή Βιομηχανική Δυναμική παρέχει τό

(52)

THEIL, Η., "Economics and Information Theory".

(S)

Μεταξύ, κ.χ., τών δύο μηνυμάτων "ό ούρανός εΕναι κυανούς έάν είναι α
νέφελος" καί "σήμερον ο ούρανός είναι κυανους", το πρώτον
ουδεμίαν
έχει
πληροφοριακήν άξίαν, ένώ τό δεύτερον ενδέχεται νά εχη, τόσον
άντικειμενικώς όσον καί ύποκειμενικώς (εάν λ.χ.
καλαί
καιρικαί
συνθήκαι πρόκειται νά ευνοήσουν μίαν απόφασιν περί πραγματοποιήσεως
εκδρομής).

(λ )

Βλέπε σχετικώς: BIERMAN - FOURAKER - JAEDICKE, "Quantitative Analysis
for Business Decisions".- SCHLAIFER, R., "Probability and Statistics
for Business Decisions".- RAPPAPORT, A., "Sensitivity
Analysis in
Decision Making".

(55)

PAPPAPORT, Α., ένθ* άνωτέρω.
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πλαίσιον έντός του όποιου όλοκληροΟνται at λειτουργικαί περtoχα ί τής διοικήσεως: μάρκετινγκ, παραγωγή, λογ ιστ ική, ερευνά καί
άνάπτυξις/ κεφαλαικαί έπενδύσεις^
.
*Η Βιομηχανική Δυναμική δύναται νά συνοψισθή ώς ή σύνδεσις
τών διαφόρων ροών (χρήματος/ παραγγελιών/ Ολικών,
προσωπικοϋ
και παγίου έξοπλισμού) μέ έν σύστημα πληροφοριοδοτήσεως, τό ό
ποιον, λόγψ τών καθυστερήσεων ή τών κανονικών προθεσμιών μεταδόσεως, καθώς έπίσης καί λόγψ ώρισμένων άλλων ίδιοτήτων
του,
έπιβάλλει είς τό δλον σύστημα τήν ιδίαν του δ υ ν α μ ι κ ή ν ^ ^ .
Ό FORRESTER, είς έν άπλούν παράδειγμα τό όποιον πραγματεύ
εται^58^, άφου καθορίση ώς ύποθέσεις τάς συνθήκας μεταδόσεως πα
ραγγελιών καί φορτώσεων μεταξύ ένός έργοστασίου, τών άποθηκών
αύτού, χονδρεμπόρων, λιανεμπόρων καί τελικών καταναλωτών, άποδεικνύει ότι -ύπό τάς δεδομένας είς τό παράδειγμά του
συνθή
κας- μία άπότομος αύξησις τών λιανικών πωλήσεων κατά 10% συν
επάγεται :
- αύξησιν τών έντολών βιομηχανοποιήσεως κατά 51%,
- αύξησιν τής παραγωγής του έργοστασίου κατά 45%,
- έπιπτώσεις είς τάς διαφόρους ροάς τοΟ συστήματος, έκτεινομένας χρονικώς είς διάστημα μεγαλύτερου του ενός έτους.
*Η διαταραχή αύτη τής σταθερότητος όψείλεται είς τάς άτελείας τού συστήματος πληροφοριοδοτήσεως.
Τό ίδεώδες είναι νά φθάσωμεν είς εν σημείον είς τό όποιον
έξαλείφονται at έπιπτώσεις έκ τών άτελειών αύτών: είς τήν περίπτωσιν ταύτην λέγομεν ότι έργαζόμεθα είς "πραγματικόν χρόνον"
(real-time working ) ΊΟ πραγματικός χρόνος θεωρείται ότι ύφίσταται'
α) έάν αι χρονικαί καθυστερήσεις μεταξύ ένός γεγονότος τό ό
ποιον προκαλει τήν εισαγωγήν μιάς πληροφορίας είς τό σύστη
μα καί τής λογικής άντιδράσεως είς αύτήν τήν
πληροφορίαν
είναι άμελητέαι. 'Ως πρός τό τί σημαίνει "λογική άντίδρασις" ή "άμελητέα καθυστέρησις", τούτο έξαρτάται άπό τάς έκάστοτε συγκεκριμένας συνθήκας.
β) έάν ή έξυπηρέτησις έντός μιάς δεκτής προθεσμίας άπό τής έπελεύσεως του γεγονότος παρέχει Ικανοποίησιν, άνεξαρτήτως
τού πώς παρέχεται ή έξυπηρέτησις.
Τά άνωτέρω, παρ' δλην τήν συντομίαν μέ τήν όποίαν, κατ' ά
νάγκην, έξετέθησαν ένταΟθα, καταδεικνύουν τήν αύξουσαν σημασί
αν τήν όποίαν παρουσιάζει σήμερον ή μελέτη τών συστημάτων έπικοινωνίας καί π λ η ρ ο φ ο ρ ι ο δ ο τ ή σ ε ω ς Ή οίκονομική μονάς άντι-

(56)

FORRESTER, J . W, , ένθ’ άνωτ ., σ . 13.

(57)

MATTESSICH, R . , "Accounting and Analytical Methods", σ.

( 58)

Παρά τήν απλότητά του άκαιτεί την διατύιωσιν 73 εξισώσεων
κρββψυγήν είς ηλεκτρονικόν διερευνητήν.

(51) De PAÜLA
( 60)

323.
καί

τήν

F., CLIVE, "Management Accounting in Practice",σσ.192-193.

Μία τοιαύτη μελέτη καθίσταται σήμερον δυνατή χάρις είς τήν άνάκτυξιν
τής Θεωρία^ τής ’Επικοινωνίας. *Η θεωρία αύτη, εύρίσκουσα όλοέν με
γαλυτέραν εφαρμογήν είς ιλείστας έπιστήμας -ψυχολογίαν, κοινωνιολογίαν, γλωσσολογίαν, 6ργάνωσιν έπιχειρήσεων κ.λ.π.- έλκει την προέλευ-
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μετωπίζεται, μεταξύ άλλων, καί ώς εν σύνθετον σύστημα συλλογής,
έκτιμήσεως, έτΐιλογής καί μεταδόσεως πληροφοριών. ‘Η όλη όργανωτική της δομή, τά ύπό ταύτης καθοριζόμενα ιεραρχικά έπίπεδα,
κατ' ούσίαν συνιστοϋν εν πλέγμα άγωγών μεταδόσεως πληροφοριών,
πολλαί τών δποίων συλλέγονται έκ του έξωτερικοΟ κόσμου,ενώ άλλαι γεννώνται έντός τής οίκονομικής μονάδος. Τό σύνθετον αυτό
σύστημα δύναται ν ά άναλυθή είς άπλούστερα συστήματα
έπικοινω
νίας, έκαστον τών δποίων ν ά τύχη αύτοτελοϋς μελέτης. Καί
ήδη
τίθεται τό έρώτημα: άποτελεϊ ή Λογιστική έν άπλουν σύστημα έπικοινωνίας; Καί έν καταφατική περιπτώσει ποία είναι ή
θέσις
της έντός τής οικονομικής μονάδος, ύπ' αύτήν τήν έννοιαν;
Διά νά δώσωμεν άπάντησιν είς τά έρωτήματα αύτά, θ ά πρέπει
πρώτον νά έξετάσωμεν ποια είναι τά βασικά χαρακτηριστικά ένός
συστήματος έπικοινωνίας.
' Κατά τόν ορισμόν τού Ε. ENRIQUEZ^61^, ή έπικοινωνία άποτελεί τήν διαδικασίαν διά τής όποίας μία πηγή Λ πληροφοριών(πρόσωπον, δμάς άτόμων ή μηχανή) καλούμενη "πομπός", τείνει ν ά ένεργήση έπί ένός "δέκτου" Β τής πληροφορίας (προσώπου,
όμάδος
ή μηχανής) κατά τρόπον τείνοντα νά προξενήση έπ' αύτοϋ τήν έμφάνισιν δράσεως ή αίσθήματος έπιτρέποντος τήν ρύθμισιν τών δρα
στηριοτήτων τού Β ή τής όμάδος είς ήν άνήκουν οι Α καί Β.
‘0 δρισμός αύτός άποτελεϊ έλαφράν παραλλαγήν του
υποδεί
γματος τού SHANNON^62), κατά τό οποίον άπαραίτητα στοιχεία είς
μίαν έπικοινωνίαν είναι: ή πηγή πληροφοριών, δ πομπός, ό άγωγός, δ δέκτης, δ τελικός παραλήπτης. Κατά τήν διαδικασίαν
τής
μεταδόσεως τής πληροφορίας θ ά συναντήσωμεν έπίσης τά στοιχεία
τής "κωδικοποιήσεως", ήτοι τής χρησιμοποιήσεως καταλλήλων σ υ μ 
βόλων (λέξεων, άριθμών, εικόνων, φωτεινών ή ακουστικών σημάτων
κ.λ.π.)/ τής "άποκωδικοποιήσεως" -ούχί πάντοτε άπαραιτήτου-διά
τής όποίας ή πληροφορία λαμβάνει μορφήν κατανοητήν άπό τόν τε
λικόν παραλήπτην,καί τών "παρασίτων" τά όποια,
παρεμβαλλόμενα
κατά τήν μετάδοσιν κατά τρόπον είτε ήθελημένον είτε άθέλητον,
άλλοιώνουν τήν έννοιαν του πληροφοριακού μηνύματος.
Έ κ τών ορισμών τούτων δέν είναι δύσκολον νά πρόκυψη δτ ι ή Λ ο γ ι 
στική άποτελεϊ εν δλοκληρωμένον σύστημα έπικοινωνίας,δυνάμενον νά
παρασταθή είς γενικάς γραμμάς,διά τής γραφικής άπεικονίσεως Ε.2.
Τ ά γεγονότα τοϋ βίου τής οίκονομικής μονάδος αποτελούν τήν
βασικήν πηγήν πληροφοριών τοϋ λογιστηρίου. Έ ξ αύτών θά επιλέ
γουν έκεϊνα τά δποία θ ά άποτελέσουν τό άντικείμενον τών λογι
στικών έ γ γ ρ α φ ω ν ή έπιλογή έξαρτάται έν πολλοϊς άπό τάς
προδιαγραφάς του έφαρμοζομένου λογιστικού σχεδίου. ‘Ο λογιστής θά
μελετήση τά γεγονότα ταϋτα ώστε ν ά κατανοήση τόν βαθύτερον οι
κονομικόν χαρακτήρα των, καί έν συνεχεία, δι' έφαρμογής τών ι
διότυπων λογιστικών τεχνικών, θά κωδικοποιήση ταύτα, ώστε
νά
λάβουν τήν μορφήν τής λογιστικής πληροφορίας. Οί ίσολογισμοί,τά

ξηγεϊ την ορολογίαν τ ή ν οποίαν χρησιμοποιεί : "πομπός" , "δέκτης
α
γωγός" , "παράσιτα" κ.λ.π., είναι όροι οί όποιοι, εις τά πλαίσιά της,
α π ο κ τ ο ύ ν έννοιαν πολύ εύρυτέραν τής στενής τεχνολογικής.
( 61)

(62)

Βλέπε συλλογήν μελετών "Les techniques moder n e s d e g e stion d e s e n t r e 
prises", o. 161.
*0 SHANNON,

μηχανικό ς τών Bell Tele p h o n e Laboratories, ύ π ή ρ ξ ε ν ό πρώ-
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Ισοζύγια, οι λογαριασμοί έκμεταλλεύσεως καί άποτελεσμάτων π.χ.
άποτελοΟν μερικά άπό τά κωόικοποιημένα λογιστικά μηνύματα.
*Η
λογιστική πληροφορία μεταδίδεται, μέσψ τών ύπό του όργανογράμματος τής οίκονομικής μονάδος προβλεπομένων συνδέσμων, οιτινες
ένεργοϋν ώς άγωγοί, είς τούς δέκτας, οί όποιοι είναι
είτε ή
διεύθυνσις τής οίκονομικής μονάδος, είτε τά λοιπά τμήματα αύ
τής/ είτε οί μέτοχφι, είτε οί λοιποί ένδιαψερόμενοι τρίτοι,εί
τε τό Κράτος^63'. Είς διάφορα σημεία τής διαδικασίας ταύτης, ή
παρεμβολή ήθελημένων ή άθελήτων παρασίτων δύναται νά άλλοιώση
τήν ποιότητα τής λογιστικής πληροφορίας.
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FEED - BACK
ΕχΠιαα Ε .2

Ή λογιστική πληροφορία, καταλήγουσα είς τούς άποδέκτας,κα
θίσταται στοιχείον ρυθμιστικόν τής δράσεώς των, ή όποία,μέ τήν
σειράν της, θά έπηρεάση τά μέλλοντα γεγονότα του βίου τής οί
κονομικής μονάδος, συνεπώς τάς λογιστικάς πληροφορίας του μέλ
λοντος. Συναντώμεν λοιπόν έν στοιχείον χαρακτηριστικόν των αύτορρυθμιζομένων μηχανισμών (se 1 f-mecanisms): τό feed-back ^

τος διατυπώσας, τό 19Η8, τήν μαθηματικήν θεωρίαν τών επικοινωνιών, η
όποία άπετέλεσε την βάσιν τών μεταγενεστέρων εξελίξεων καί προεκτά
σεων είς άλλους τομείς.
(63)

Εις τό σημειον αύτό τό διάγραμμά μας είναι, σκοπίμως, άπλοποιημένον.
Είς τήν πραγματικότητα είναι δυνατόν νά ύπάρξι^ έδώ διαχωρισμός μετα
ξύ δέκτου καί τελικού αποδέκτου: π.χ. ό ισολογισμός δέν υποβάλλεται
είς τούς μετόχους άπ* ευθείας ύπό του Λογιστηρίου, άλλά μέσω της Δι_ευθυνσεως, οπότε οι Μέτοχοι καθίστανται ό τελικός αποδέκτης. 'Επίσης
ωρισμέναι πληροφορίαι μεταδίδονται είς την Διεύθυνσιν άφοΟ διέλθουν
πρώτον υφ* άλλων τμημάτων η άντιστρόφως. Διάφοροι συνδυασμοί
είναι
δυνατοί, έξαρτώμενοι έκ τής οργανωτικής δομής καί τών πραγματικών α 
ναγκών τής οίκονομικής μονάδος.

( ®·)

'Αφήνομεν άμετάφραστον τόν όρον, ό οποίος εχει περάσει αυτούσιος εις
τήν διεθνή βιβλιογραφίαν. 'Ελληνιστί αποδίδεται ένίοτε ώς "άνάδρασις".

(65;

"£ν διάφορον του ίδικου μας ύπόδειγμα τής Λογιστικής ως συστήματος ε-

188

‘Η θεωρία τής πληροφορίας καί τών έπικοιυωνιών δέν θά εϋχεν
Ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν Λογιστικήν έάν έπρόκειτο άπλώς νά
έΕευρεθοΟν τά σημεία εκείνα διά τών όποίων είναι
δυνατόν νά
άναγνωρισθήή Λόγιστική ώς σύστημα έπικοινωνίας. ‘Η ουσιαστι
κή συμβολή τής τοιαύτης προσεγγίσεως τής Λογιστικής είναι δτι
έπιτρέπει τήν άμεσον συσχέτισίν της μέ τήν έντός τής οίκονο
μικής μονάδος διαδικασίαν λήψεως τών
άποφάσεων, προσάπτουσα
αύτήν είς τάς θεωρίας συμπεριφοράς. Τό γεγονός αύτό έπιτρέπει
νά μελετηθή ή έπίδρασις τής Λογιστικής κατά τήν λήψιν τών οί
κονομικών άποφάσεων, αί πιέσεις τάς όποιας άσκουν αί λογιστικαί πληροφορίαι έπί τών υπευθύνων οίτινες πρόκειται νά
άξιοποιήσουν ταύτας.
*0 ΒΟΝΙΝΙ^ 66) θεωρεί δτι τήν συμπεριφοράν τής οίκονομικής μο
νάδος έπηρεάζουν:
α) Μεταβολαί είς

τό εξωτερικόν περιβάλλον, καί

β) Μεταβολαί είς τό πληροφοριακόν σύστημα τής οίκονομικής μο
νάδος .
Αί τελευταιαι αΰται διακρίνονται είς:
- μεταβολάς ώς πρός τούς άγωγούς πληροφοριών,
- μεταβολάς ώς πρός τό περιεχόμενόν τής πληροφορίας,
άναφερομένας:

ήτοι

. είς τό είδος τής πληροφορίας,
. είς τό ποσόν τής πληροφορίας,
. είς τήν μέθοδον παρουσιάσεως.
- μεταβολάς ώς πρός τήν χρονικήν διάρθρωσιν τής ροής
πληροφορ ιών ί 67).

τών

Τό πολύπτυχον τών μεταβολών τούτων επιτρέπει, νομίζομεν,είς
τήν θεωρίαν τών πληροφοριών νά προσέγγιση τό πρόβλημα τής λο
γιστικής διαδικασίας κατά τρόπον ώλοκληρωμένον. Οί αγωγοί τών

( 66)
( 67)

πικοινωνίας οφείλεται είς τούς BEDFORD καί BALADOUNI' προς την αποψίν των, καταλήγουσαν είς τήν διατύπωσιν ενός κυκλικού διαγράμματος
τό οποίον οί συγραφείς καλούν "μήτραν επικοινωνίας", εχομεν σοβαρός
αντιρρήσεις, ιδίως όσον αφορά είς τό feed-back, τό οποίον οι
συγ
γραφείς θεωρουν εσωτερικήν ύπόθεσιν τού λογιστηρίου καί εννοούν
ως
τήν δυνατότητα τού λογιστοϋ νά διορθών^ τήν λογιστικήν πληροφορί
αν τήν όποίαν ό ίδιος έκωδικοποίησε, έρμηνεύων αύτήν είς τόν εαυτόν
του πρό τής μεταδόσεως.
"Simulation of Information and Decision Systems of the Firm", o. 20.
*0 BONINI ισχυρίζεται ότι αί λογιστικαί μέθοδοι, δι' έκάστης τών
ό
ποίων ή αύτή λογιστική πληροφορία διαμορφοϋται καθ’ ώρισμένον τρόπον,
ενεργούν άιαφόρως διά τήν λήψιν αποφάσεων. Ούτω, κατ * αυτόν, επί τή
Βάσει μιας πειραματικής προσομοιώσεως ήν έπραγματοποίησε, μία
επ*χείρησις, έφαρμόζουσα διά τήν άποτίμησιν τών άπογραφών της τήν LIFO,
πραγματοποιεί μεγαλύτερα κέρδη άπό μίαν άλλην,έφαρμόζουσαν τήν μέθο
δον του μέσου σταθμικού όρου, των λοιπών όρων όνχων άμεταβλήτων.Τού
το οφείλεται είς τήν ίδιάζουσαν πίεσιν τήν όποίαν άσκεΐ είς τούς υ
πευθύνους τό είδος καί η μορφή τής λογιστικής πληροφορίας."Αλλοι ό
μως πειραματικοί έρευναι, γενόμεναι ύπό διαφόρων ερευνητών, δέν κα
τέληξαν είς συμπεράσματα έπιβεβαιοϋντα τήν άνωτέρω άποψιν.(Προβλ.
IJIRI: "The Foundations of Accounting Measurements", σ. 150).- *Αναφέρομεν ταύτα διότι είναι χαρακτηριστικά τών περιοχών είς τάς όποιας
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λογιστικών πληροφοριών έξαρτώνται άπό την δλην όργανωτικήν δο
μήν τής οίκονομικής μονάδος καί τήν έντός αυτής θέσιν τοΟ λο
γιστηρίου. Τό περιεχόμενον τής λογιστικής πληροφορίας έξαρτάται άπό τό λογιστικόν σχέδιον, τόν τρόπον έφαρμογής του καί τάς
χρησιμοποιουμένας λογιστικός τεχνικός. *Η χρονική
διάρθρωσις
τής ροής τών λογιστικών πληροφοριών είναι άπόρροια του καταρτισθέντος προγράμματος έργασίας. Καί δέν πρέπει νά μάς δεαφεύγη δτι ή Λογιστική άποτελεϊ έν μόνον έκ τών διαφόρων καί πολυ
αρίθμων συστημάτων έπεξεργασίας καί μεταδόσεως τής πληροφορί
ας, τά όποια διαθέτει ή οίκονομική μονάς. Συνεπώς ή μελέτη τής
Λογιστικής έν σχέσει πρός τά υπόλοιπα συστήματα πρέπει νά δλοκληρώση τά άνωτέρω. Τοιαύτη μελέτη, δίδουσα ιδιαιτέραν έξαρσιν
είς τήν
λ ο γ ι σ τ ι κ ή ν πληροφορίαν, έξ δσων γνωρίζομεν,δέν
εχει πραγματοποιηθη είσέτι. Καί δέν είναι δυνατόν, ώς έκ
τής
φύσεώς της, νά άναληφθή παρά μόνον είς τά πλαίσια έρευνών τών
μεγάλων πανεπιστημιακών κέντρων, τά όποια διαθέτουν τάς καταλ
λήλους όμάδας είδικών καί τά άπαιτούμενα υλικά μέσα*
. Έ ξ δ
σων όμως προκύπτουν έκ τών ολίγων πρωτοπόρειακών έργασιών
αί
όποιαι ήσχολήθησαν γενικώτερον μέ τά συστήματα πληροφοριών έν
τός τής οίκονομικής μονάδος, ή Λογιστική, ώς σύστημα πληροφο
ρίας, προώρισται νά έχη κεντρικήν θέσιν. "Τά ίδιάζοντα
χαρα
κτηριστικά τής λογιστικής πληροφορίας δύνανται νά μεταδώσουν έπιβλητικά δυναμικά χαρακτηριστικά είς μίαν οίκονομικήν
μονά
δα", λέγει .ô FORRESTER*68'. Καί ό ΒΟΝΙΝΙ αποδίδει ίδιαι τέραν ση
μασίαν είς τήν λογιστικήν πληροφορίαν κατά τήν διαδικασίαν λήψεως άποφάσεων, σημασίαν ή όποία αύξάνει παραλλήλως μέ τό μέ
γεθος καί τό πολυσύνθετον τών οίκονομικών μονάδων αί όποιαι κα
θημερινώς εύρίσκονται είς τήν άνάγκην νά άναπτύσσουν νέας, πε
ρισσότερον άποτελεσματικάς, τεχνικάς σχεδιασμου καί έλέγχου.
Δυνάμεθα λοιπόν νά είπωμεν μετά βεβαιότητος δτι ή
θεωρία
πληροφοριών καί έπικοινωνιών θά παίξη σημαντικόν ρόλον είς τήν
έξέλιξιν τής Λογιστικής. Τό πεδίον είναι, κατ' ούσίαν, άνεξερεύνητον, άλλά διάφοροι είναι αί ένδείξεις δτι ή περί τήν Λο
γιστικήν έρευνητική έργασία στρέφει καί πρός τά έκει τήν προ
σοχήν της. Καί πιστεύομεν δτι μία τοιαύτη έρευνα θά συντελέση
κατά πολύ είς τό νά άνυψώση τήν Λογιστικήν ώς παράγοντα προσδιοριστικόν τών οίκονομικών άποφάσεων, καθιστώσα ταύτην ικανήν
νά παρέχη πληροφορίας "υψηλής πιστότητος".
5.6.ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Δέν είναι νέα ή διαφορά ή όποία χωρίζει τούς
θεωρητικούς
τής Λογιστικής είς τήν μερίδα τών διατεινομένων δτι αύτη συνι
στό μίαν αύθεντικήν έπιστήμην καί είς τήν ομάδα έκείνων οί όποιοι
διακηρύττουν δτι τό θεωρητικόν της περιεχόμενον δέν τής έπιτρέπει
νά ύψωθή ύπεράνω του έπιπέδου μιάς έπιστημονικής τεχνικής. Κα
τά τήν άποψιν τών πρώτων, έχει τά χαρακτηριστικά ένός σώματος
γνώσεων μέ αύστηράν έπιστημονικήν δομήν καί συγκρότησιν, μέ ί
διους "λογιστικούς" νόμους, ικανούς νά λάβουν προεκτάσεις έρκινειται.σήμερον ή πρωτοπορειακή λογιστική ερευνά.
(68.)

Τοιαύτη μελέτη, είς τή σημερινήν στάδιον γνώσεων, δέν δύναται νά πρα
γματοποιηθώ παρά μήυον βάσει τών τεχνικών προσομοιώσεως (simulation)
τοΟ πληροφοριακού συστήματος, άπαιτουσών χρηοιμοποίησιν ήλεκτρονικών
διερενητών.

(69) "industrial Dynamics".
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μηνευτικάς τής οίκονομικής συμπεριφοράς τών άτόμων^70^. Κάτά τούς
άλλους, συνίσταται μόνον άπό έν σύνολον κανόνων οί όποιοι διέπουν τά τών λογιστικών έγγραφών· τόν κεντρικόν τούτον
πυρήνα
"έρχονται νά άνυψώσουν γνώσεις άναγόμεναι κατά κύριον λόγον είς
τήν Οικονομικήν τών 'Εκμεταλλεύσεων, κατόπιν δέ είς τό Δίκαι
ον καί τά Οίκονομικά Μαθηματ ικά" (71^.
"Εχομεν τήν γνώμην δτι τό δίλημμα του έπιστημολογικου χαρακτήρος τής Λογιστικής θά πρέπει νά τεθή κατ' άλλον τρόπον.Διό
τι κατ' ούσίαν πρόκειται περί διλήμματος τό όποιον έχει δημιουργηθή άπό μίαν συνειδητήν ή άσυνείδητον ταύτισιν τής
Λογι
στικής μέ τήν διγραφίαν, ή όποία καί έθεωρήθη ώς τό κατ'έξοχήν
περιεχόμενόν τής Λογιστικής. Άλλ' ή διγραφία δέν άποτελει τί
ποτε περισσότερον άπό μίαν έκφρασιν τής Λογιστικής δυαδικότη
τος -μίαν έκφρασιν μεταξύ πλειόνων δυνατών. *Η εκφρασις
αύτη
ήτο ή τελειοτέρα δυνατή ύπό δεδομένας συνθήκας έκτελέσεως τής
λογιστικής έργασίας. Μία ριζική μεταβολή τών συνθηκών έκτελέ
σεως τής έργασίας ταύτης -δπως τοϋτο άρχιζει νά συμβαίνη σήμε
ρον χάρις είς τήν διάδοσιν τών ήλεκτρονικών μέσων έπεξεργασίας
τών δεδομένων- είναι μεταβολή άρκετή διά νά μάς άπομακρύνη άπό
τήν διγραφίαν καί νά δδηγήση είς άλλας τεχνικάς. Θά ήτο δέ έπιπόλαιον νά είπωμεν δτι, είς μίαν τοιαύτην περίπτωσιν, περιεχόμενον τής Λογιστικής θά έγένετο ή νέα τεχνική ή όποία θά ύπεκαθίστα τήν διγραφίαν. Διότι ούτω θά έδεχόμεθα δτι ό δρος'Άογιστική" είναι, κατ' ούσίαν, κενός περιεχομένου, σημαίνων
α
πλώς τήν έκάστοτε χρησιμοποιουμένην διαδικασίαν καταγραφής τών
γεγονότων τοϋ βίου μιάς οίκονομικής μονάδος. “Ομως ή καταγραφή
καί ή ταξινόμησις τών οίκονομικών γεγονότων έμπίπτουν είς τούς
σκοπούς τής Λογιστικής κυρίως διότι άποτελούν τήν πρώτην
βα
θμίδα ή όποία όδηγεί είς τήν άνάλυσιν καί διερεύνησιν τών γε
γονότων τούτων* είναι απαραίτητοι πρός έπίτευξιν
ύψηλοτέρων
στόχων τοποθετούμενων είτε είς τήν περιοχήν τοϋ έλέγχου
είτε
είς τήν περιοχήν τών άποφάσεων.
Είς τάς προηγουμένας παραγράφους τοϋ παρόντος κεφαλαίου έπεχειρήθη ή προσέγγισις τής Λογιστικής άπό διαφόρων άπόψεων,
κατεβλήθη προσπάθεια νά διευκρινισθοϋν αί σχέσεις ταύτης πρός
διαφόρους συγγενείς κλάδους. Έ κ ά σ τ η τών προσεγγίσεων τούτων,
καθώς καί αί κατά παράδοσιν προσεγγίσεις τής Λογ ιστικής άπό τής
σκοπιάς τών Οίκονομικών 'Επιστημών καί τοϋ Δικαίου,φωτίζει μί
αν πτυχήν τοϋ λογιστικού φαινομένου άλλά δέν τό έρμηνεύει πλή
ρως. Τά Μαθηματικά έπιτρέπουν τήν άξιωματικήν θεμελίωσιν
τών
λογιστικών έννοιών καί τών κανόνων τών λογιστικών τεχνικών* ή
Θεωρία τών Μετρήσεων διασαφίζει τό νόημα τοϋ μέσφ τών λογιστι
κών διαδικασιών έπιτελούμενου έργου' ή Στατιστική έρχεται
νά
συμπληρώση τήν άκρίβειαν τών λογιστικών μετρήσεων,
είσάγουσα
τήν έννοιαν τοϋ οφάλματος, καί νά συντελέση είς τήν άναζήτησιν
νέων λογιστικών διαδικασιών, στηριζομένων έπί τής δειγματολη
ψίας* ή Οίκονομική τών 'Επιχειρήσεων καί Έμεταλλεύσεων,ή Θεω
ρητική Οίκονομική,
τό Δίκαιον, καθορίζουν τό περιεχόμενόν τό
όποιον πρέπει νά έχουν αί λογιστικαί άπεικονίσεις διά νά άνταποκριθοϋν είς τάς άνάγκας τής Οίκονομικής μονάδος* αί Θεωρίαι
τών Πληροφοριών καί τής 'Επικοινωνίας συντελούν είς τήν αύξησιν τής πληροφοριακής χρησιμότητος καί τόν προσανατολισμόν τής

(7°)

Βλέπε, π.χ., ΜΟΜΜΕΝ, Μ., "Le plan comptable Internat ionnal11.

(71)

ΤΣΙΜΑΡΑ, Μ., " ’Αρχαί Γενικής Λογιστικής", σ. 25.
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λογιστικής πληροφορίας πρός τήν πλέον έπωφελή κατεύθυνσιν
αί
Έπιχειρησιακαί Έ ρ ε υ ν α ν συμβάλλουν είς τήν πλέον άποτελεσματικήν άξιοποίησιν τοϋ λογιστικού Ολικού.
*Η Λογιστική άποτελεί σημειον συναντήσεως όλων αύτών τών έπιστημονικών κλάδων: άπό τήν συνάντησιν αύτήν, άπό τόν
ίδιάζοντα συνδυασμόν τών έτεροκλίτων αύτών γνώσεων, συνδυασμόν
ό
όποιος δέν πρέπει νά παραμένη στατικός άλλά νά έξελίσσεται
έν
χρόνφ παραλλήλως πρός τάς έξελίξεις τών έπί μέρους κλάδων καί
τήν ένδεχομένην δημιουργίαν νέων, προκύπτει ή ιδιοτυπία της.
Διότι ό συνδυασμός τών έπιστημονικών γνώσεων τών άντλουμένων έκ
τών κλάδων τούτων δέν γίνεται κατά τρόπον τυχαϊον, άλλά μέ γνώ
μονα τούς ύψηλοτέρους σκοπούς τών δύο σκελών τής Λογιστικής,τήν
Λογιστικήν Ε λέγ χ ο υ καί τήν Λογιστικήν Άποφάσεων,
συγκλίνοντας πρός τήν έξασφάλισιν, τής εύημερίας τής οίκονομικής μονά
δος καί δι' αύτής τοϋ κοινωνικού συνόλου.
Ά π ό αύτής τής άπόψεως, τό εργον τοϋ
έπιστήμονος-λογιστοϋ
δύναται νά παραβληθή πρός τό εργον τοϋ χειρουργοϋ-ίατροϋ:ό τε
λευταίος οδτος, έν δψει καί κατά τήν έκτέλεσιν μιάς έπεμβάσεως, κατευθύνει έπιστημονικάς γνώσεις είλημμένας έκ
διαφόρων
κλάδων -άνατομίας, νοσολογίας, φαρμακολογίας κλπ.- πρός τό πρα
κτικόν άποτέλεσμα τής ίάσεως. Έ τοιαύτη δραστηριότης έχει, άναντιρρήτως, έν στοιχείον τεχνικής, άλλ' ή χειρουργική άντλεϊ
τό περιεχόμενόν της έκ τοϋ θεωρητικού ύποβάθρου τών έφαρμοζομένων
έπιστημών,τοϋ έπιτρέποντος είς τόν χειρουργόν νά μή είναι δέσμι
ος μιάς τεχνικής διαδικασίας,άλλά νά μορφώση μίαν
προσωπικήν
κρίσιν έπί τής περιπτώσεως ήτις τόν άπασχολεί, στηριζόμενος είς
γνώσεις άντικειμενικάς καί έπηληθευμένας.
Τά άνωτέρω όδηγοϋν είς εν πρώτον συμπέρασμα: δτι ή
Λογι
στική αποτελεί έφαρμογήν έπιστημονικών γνώσεων τάς όποίας αν
τλεί έκ διαφόρων έπιστημονικών κλάδων καί τάς όποίας συντονί
ζει βάσει ίδιοτύπων μεθόδων, διαδικασιών καί τεχνικών πρός έκπλήρωσιν τών σκοπών της(72).
Τοϋτο έξηγεΐ καί εν άλλο χαρακτηριστικόν τής
Λογιστικής:
τό δτι, αποτελούσα σημειον διασταυρώσεως πολλών έπιστημονικών
κλάδων, δέν δύναται νά άναπτυχθή άύτοτελώς, άλλά όφείλει νά άναζητά είς τάς διαφόρους ταύτας έπιστήμας τά στοιχεία έκεΐνατά
όποια θά τής επιτρέψουν ά φ ’ ένός μέν τήν προσαρμογήν της είς
τήν άενάως έξελισσομένην πραγματικότητα, άφ' ετέρου δέ τήν διεύρυνσιν τοϋ περιεχομένου της.
Αί άνωτέρω διαπιστώσεις όμως δέν θά ήσαν πλήρεις χωρίς μί
αν περισσότερον έπισταμένην θεώρησιν τόσον τοϋ τεχνικοϋ δσον
καί τοϋ έπιστημονικοϋ περιεχομένου τής Λογιστικής. Έ φ ' δ σ ο ν ε
πιστημονικόν καί τεχνικόν στοιχείον συνυπάρχουν έν αύτη, δυνάμεθα νά είπωμεν δτι έχουν ένα συμπληρωματικόν καί όχι άνταγωνιστικόν χαρακτήρα. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει όμως ή τεχνική άποτελεΐ μίαν προέκτασιν τής έπιστήμης καί ή έπιστήμη έν υπόβαθρον
τής τεχνικής. Ά φ ' ετέρου, έφ' δσον τό έπιστημονικόν περιεχόμενον τής Λογιστικής προέρχεται άπό διαφόρους κλάδους, τίθεται

( 72)

ex τούτου ανήκει, είς τάς υπό πολλών καλούμενος "έφηρμοσμένας επυσϊήμας". ’Αποφεύγομεν τόν όρον τούτον, ουμφωνοϋντες μέ τήν ρήυιν τοϋ
PASTEUR:" il n ’ y a pas de sciences appliquées, il n f y a que des
applications de la science"
-δέν υπάρχουν έφπρμοομέναι επιοτήμαι,,
υπάρχουν μόνον έφαρμογαέ tns έκι,στήμης.
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τό έρώτημα έάν η Λογιστική περιορίζεται είς μίαν παθητικήνχρησιμοποίησίν του η έάν είναι είς θέσιν νά τό άναδιαρθρώση ώστε
νά τό καταστήση περισσότερον άποτελεσματικόν κατά τήν έπιδίωξιν τών σκοπών της. Είς μίαν προσπάθειαν άναπτύξεως τών σημείων
τούτων άφιερουνται αί έπακολουθοΟσαι σελίδες τού παρόντος κε
φαλαίου.
ΤΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

"Ο#τι κυρίως χαρακτηρίζει τήν Λογιστικήν είναι ô πρακτικός
σκοπός είς τόν όποιον κατατείνουν αί έπιδιώξεις. της. Αύτός ό,
πρακτικός σκοπός/ κατά τήν πρώτην περίοδον τής έξελίξεως
τής
Λογιστικής/ έπροσανατόλισε τό περιεχόμενον της είς μίαν συλ
λογήν κανόνων μέ άρκετήν δόσιν δογματισμού καί αύθαιρεσίας.Είς
τήν Ιστορίαν όμως κάθε έπιστήμης ύπάρχει μία
προεπιστημονική
περίοδος/ χαρακτηριζομένη άπό τήν συλλογήν ένός ύλικοϋ τό ό
ποιον χρησιμοποιείται έμπειρικώς, πρός κάλυψιν πρακτικών άναγκών. Πρόχειρον παράδειγμα ή Γεωμετρία: πολλαί ιδιότητες τών γε
ωμετρικών σχημάτων ήσαν γνωσταί έμπειρικώς καί έχρησίμευον είς
τούς άρχαίους Αιγυπτίους διά τήν έπαναχάραξιν τών ορίων τών άγρών των μετά άπό κάθε πλημμύραν τοϋ Νείλου, πολύ πρίν συνδεθοϋν μεταξύ των κατά τρόπον έπιτρέποντα τήν αύστηράν έπαγωγικήν διατύπωσιν των, άπορρέουσαν έκ μιάς βάσεως άξιωμάτων
καί
αιτημάτων. ‘Ο ,έπιστημόνι κός χαρακτήρ τής Λογιστικής δέν θά πρέπει
νά κριθή άπό αύτό τό όποιον ήτο ή Λογιστική είς τό παρελθόν,άλλά κυρίως άπό τάς δυνατότητας τάς όποίας παρουσιάζει σήμερον νά
όλοκληρωθή είς έν επαγωγικόν σύστημα είς τό όποιον "παρατηρήσιμοι συνέπειαι άπορρέουν λογικώς άπό τόν συνδυασμόν παρατηρηθέντων γεγονότων μέ τό σύνολον τών θεμελιωδών ύποθέσεων τοϋ συ
στήματος" (73'.
"Οτι ή Λογιστική δέν θά δυνηθή ποτέ νά όλοκληρωθή είς
αύθεντικήν έπιστήμην, είναι, κατά τήν γνώμην μας, γεγονός.‘Η τελικότης της τό αποκλείει. Διότι ή έπιστήμη ύψοϋται είς έπίπεδον άφαιρέσεως τό όποιον τής έπιτρέπει νά ύπερβή τό συγκεκρι
μένον καί νά άναζητήση τούς νόμους οί όποιοι διέπουν τάς σχέ
σεις τών φαινομένων ή νά έκψράση ύποθέσεις έρμηνευτικάς τούτων.
Παρ' όλα ταϋτα, αύτη άκριβώς ή τελικότης της τήν ύποχρεώνει νά
όιαμορφώση έν σύνολον βασικών ύποθέσεων αίτινες καί άποτελοϋν
τό πλαίσιον έντός τοϋ οποίου πραγματοποιείται ό συνδυασμός και
συντονισμός τών έκ διαφόρων έπιστημονικών κλάδων
άντλουμένων
γνώσεων. Είς τό παρελθόν δέν εϊχεν άποδοθή ίδ ιαιτέρα σημασία ε ίςΐ
τό σημειον αύτό. Προσψάτως όμως σοβαρά προσπάθεια καταβάλλεται
διά τήν διατύπωσιν τοϋ συνόλου τούτου τών ύποθέσεων τών
διεπουσών τήν Λογιστικήν. *0 MATTESSICH άφήνει νά νοηθή'7**' ότι έ
άν ή Λογιστική θεωρείται κενή ύποθέσεων γενικής Ισχύος,τοϋτο όΦείλεται είς τό ότι μία λογιστική μέτρησις συχνά διέπεται άπό
ένα είδικώς έπιδιωκόμενον σκοπόν: ό σκοπός Α έπιβάλλει έν σύ
νολον ύποθέσεων, ό σκοπός Β ώρισμένας διαφορετικάς ύποθέσεις,
άσυμβιβάστους μέ έκείνας αίτινες άπητήθησαν διά τόν προηγούμενον. Ουτω ή Λογιστική δίδει τήν έντύπωσιν δχι μιάς θεωρίας έχούσης έσωτερικήν συνοχήν, άλλά διαφόρων συνόλων κανόνων άτινα
δύνανται νά χρησιμοποιηθούν διαζευκτικώς.
(**)
(70

BRAITHWAITE, R.B., "Scientific Explanation",

σ. 22.

"The Impact of Electronic Data Processing and Management Science upon
Accounting Theory", σ . 513
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'Αναμφίσβητήτως ή διαζευκτική χρησιμοποίησες κανόνων μεταξύ
των Ασυμβιβάστων είναι σύμφωνος μέ τάς διαφόρους έπιδιώξεις τής
Λογιστικής 'Αποφάσεων, καί έπιβάλλεται άπό τήν σχετικότητα
ή
όποία Αποδίδεται, άπό αύτής τής άπόψεως,· είς τό περιεχόμενόν/ώ
ρισμένων έκ τών συχνότερον χρησιμοποιούμενων οίκονομικών
έννοιών. Ά λ λ ά , κατά τόν MATTESSICH, τό Ασυμβίβαστον είναι φαι
νομενικόν καί όφείλεται είς τό ότι αί βασικαί υποθέσεις τής Λο
γιστικής δέν άνεζητήθησαν είς τό πρέπον έπίπεδον γενικεύσεως.
Έ ά ν ύπερβώμεν τό έπίπεδον είς τό όποιον κατά παράδοσιν σταματά
ή θεωρητική λογιστική σκέψις, είναι δυνατόν, έκ τών κοινών ση
μείων δλων τών έκ πρώτης δψεως Ασυμβιβάστων μεταΕύ τών υποθέ
σεων, νά προκύψη έν νέον σύνολον υποθέσεων, περικλειον όλα τά
προηγούμενα. Τοιαυται υποθέσεις εύρίσκονται είς τοιουτον
σημεΐον γενικεύσεως ώστε έχουν τόν χαρακτήρα "Ανοικτών
προτά
σεων", όπως, π.χ.:
"‘Υφίσταται έν σύνολον ύποθέσεων προσδιοριζουσών τήν Αξίαν
ή όποία πρέπει νά προσαφθή είς μίαν λογιστικήν συναλλα
γήν", ή
"‘Υφίσταται έν σύνολον ύποθέσεων άπαιτουμένων διά τήν
τάρτισιν ένός λογιστικού σχεδίου"(75).

κα-

Αι προτάσεις αύταί, Ακριβώς λόγψ τής γενικότητός των, Αφή- ·
νουν χώρον δι' οιονδήποτε περισσότερον ειδικόν σύνολον ύποθέ
σεων, τό όποιον θά έκρίνετο καταλληλότερον νά έφαρμοσθή είς εκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν.
Θά ήδύνατο νά παρατηρηθή ότι τοιαυται προτάσεις κατ'ούσίαν
δέν λύουν τάς θεωρητικάς Αμφισβητήσεις τής Λογιστικής.Τοϋτο εί
ναι άληθές· ή σημασία των όμως έγκειται Ακριβώς είς τό γεγονός
ότι δέν Αποτελούν κανόνας πρός έψαρμογήν, άλλ' ότι, προκύπτουσαι έκ τής έρεύνης τών έφαρμοζομένων κανόνων, Αποσαφηνίζουν τό
περιεχόμενόν τής Λογιστικής καί έκφράζουν τάς προϋποθέσεις ύπό
τάς όποιας ή άντιμετώπισις ένός προβλήματος διαχειρίσεως έπιτρέπεται νά χαρακτηρισθή ώς λογιστική. Ώ ς πρός τό έάν ή χρήσις τοιούτων προτάσεων είναι, άπό φιλοσοφικής άπόψεως, έπιτρεπτή κατά τήν θεωρητικήν θεμελίωσιν ένός σώματος έπιστημονικών
γνώσεων, ή γνώμη τών είόικών τών άσχολουμένων μέ τά
βαθύτερα
προβλήματα τής έπιστημονικής γνώσεως είναι καταφατ ική(76).
Τά άνωτέρω δέν σημαίνουν ότι παραδεχόμεθα άνεπίφυλάκτως τά
συμπεράσματα τοϋ MATTESSICH· αύτό τό όποιον κυρίως θέλομεν νά
τονίσωμεν είναι ότι τό περιεχόμενόν τής Λογιστικής προσφέρεται
είς μίαν άπό έπιστημολογικής άπόψεως έρευναν, άποσκοποϋσαν είς
τήν άναζήτησιν μιάς σταθεράς βάσεως προτάσεων. Καί πρέπει
νά
σημειωθή δτι, έντός τής τελευταίας δεκαπενταετίας,
σημαντικαί
άτομικαί καί συλλογικαί προσπάθειαι κατεβλήθησαν πρός διατύπωσιν τών βασικών προτάσεων τής Λογιστικής, μέ χαρακτήρα άλλοτε
περισσότερον καί άλλοτε όλιγώτερον προοδευτικόν^77^.
(7 5)

Ai άνωτέρω 60ο προτάσεις είναι αι ύ π ’ άριθ. 11 καί 13 εκ των 18
οικών ύποθέσεων τών τεθεισών ύπ<5 του MATTESSICH.

βα-

(76)

'ο MATTESSICH τεκμηριώνει τά επιτρεπτόν τπδ διατυπώσεως τοιουτων προ
τάσεων είς το εργον τοϋ ERNEST NAGEL "The Structure of Science*', New
York, 1961.

I 77)

ΜΟΟΝΙΤΖ, M., MThe Basic Postulates of Accountancy". CHAMBERS, R.J.,
"Towards a General Theory of Accountancy".- SPR0USE-M00NITZ, M a
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Αύτό τό όποιον ενδιαφέρει είς τάς προσπάθειας ταύτας
δέν
είναι τόσον τά συμπεράσματα μιάς έκάστης -τά όποια, άναποφεύκτως, τοποθετούνται άκόμη είς τήν περιοχήν τών αναζητήσεων καί
έχουν μεταβατικόν χαρακτήρα- δσον αί χρησιμοποιούμεναι μέθοδοι
έρεύνης: ή έφαρμογή συγχρόνων μαθηματικών καί συμβολικής λογι
κής κερδίζει ί συνεχώς έδαφος ώς έργαλεΐον έρεύνης, κυρίως είς
τάς πλέον προσφάτους έκ τών έργασιών τούτων. Ούτω ό
εμπειρι
σμός μέ τόν .όποιον έτίθεντο άλλοτε αί βασικαί λογιστικαί προ
τάσεις παραχωρεί τήν θέσιν του είς μεθόδους σκέψεως
αύστηρώς
έπιστημονικάς.
‘Ως πρός τό περιεχόμενον τών διαφόρων,πλέον είδικών,συνόλων
υποθέσεων, τά όποια, είς τά πλαίσια τής Λογιστικής 'Αποφάσεων,
δύνανται νά τύχουν διαζευκτικής έφαρμογής, έπιλεγομένου
τού
πλέον καταλλήλου πρός τό έκάστοτε μελετώμενον πρόβλημα,
ταυτα
τείνουν όλονέν καί περισσότερον νά λάβουν τήν διαμόρφωσιν "υπο
δειγμάτων", ήτοι "σχημάτων μιάς συνθετότητος σχετικώς αύτονόμου είς τά όποια διακρίνονται οί πλέον ένδιαφέροντες
παρά
γοντες”^78^. Τό γεγονός αύτό, άποτέλεσμα έν πολλοίς τής έπιδράσεως τής μεθοδολογίας τών 'Επιχειρησιακών 'Ερευνών είς τό πεδίον τής Λογιστικής, είναι
ιδιαιτέρας σημασίας διά τήν τελευταίαν ταύτην. Διότι ή κατάρτισις ένός υποδείγματος άπορρέει έκ
μιας συστηματικής άναλύσεώς τοϋ προβλήματος -ή τής κατηγορίας
προβλημάτων- τό όποιον ούτω τοποθετείται είς τό θεωρητικόν ^ου
βάθρον, καθισταμένης δυνατής τής διακριβώσεως τών άλληλεπιδράσεων τών διαφόρων παρεμβαινουσών μεταβλητών. 'Επί πλέον ή τοι
αύτη διατύπωσις υποδειγμάτων έπι τρέπει τήν διερεύνησιν τών σχέ
σεων αί όποιαι ύφίστανται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων έξ αύτών,
δυναμένων νά χρησιμοποιηθούν διαζευκτικώς: παράδειγμα ή μελέτη
τής σχέσεως μεταξύ πλήρους καί μεταβλητής κοστολογήσεως, σχέ
σεως τής όποίας τό άληθές νόημα κατέστη δυνατόν νά διερευνηθή
χάρις είς τά ύποδείγματα τά διατυπωθέντα ύπό του G.AMERMAN'79'
καί τών IJIRI-JEADICK-LIVINGSTONE*80'.
'Αλλά καί αύτή αύτη ή καθαρώς λογιστική έργασία παρουσιά
ζει πτυχάς αί όποιαι ύπερβαίνουν κατά πολύ τό έπίπεδον τής έ
φαρμογής μιάς τεχνικής. Ούτω ή σύνταξις ένός λογιστικού
σχε
δίου είναι έργασία καθαρώς λογιστική, κατά τήν διάρκειαν
τής
όποίας πολλά θεωρητικά προβλήματα έχουν νά τεθούν είς τόν συν
τάκτην του, έφ' όσον ούτος φιλοδοξεί τό συντασσόμενον σχέδιον
νά είναι, άπό άπόψεως περιεχομένου, κάτι περισσότερον ένός άπλού καταλόγου λογαριασμών.
Έ ν τελευταΐον σημειον, τό όποιον θεωρούμεν σκόπιμον νά τονίσωμεν, είναι τό γεγονός ότι ή γνώσις τής Λογιστικής βοηθέ ί 6Tenfative Set of Broad Accounting Principles for Business Entreprises".
PRINCE,Th.,"Extension of the Bounderies of Accounting Theory".- IJIRI,
Y. ."Axioms and Structures of Conventional Accouting Measurement". IJIRI
Y.,"The Foundations of Accounting Measurement".MATTESSICH,R. ."Accoun
ting and Analytical Methods".MOMMEN,M.H.E.R.,"Le plan comptable In
ternational". ,
(78)

BAUMOL, W. J., "What
Economics".

(79)

"Facts about Direct Costing for Profit Determination"
search, Τόμος 5ος, 'Αιμίλιος 195*4.

(80)

Can

Economic Theory

Contribute to Managerial
Accounting

Re

"The Effects of Inventory Costing Methods on Full and Direct Costing",
Journal of Accounting Research, No 1/1965.
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XL μόνον etc την κατανόησιν άλλά καί είς τήν διατύπωσιν διαφό
ρων σημείων συγγενών έπιστημών, ίδίως τής Οικονομικής τών 'Εκ
μεταλλεύσεων καί 'Επιχειρήσεων. Γίνεται πολύς λόγος διά τό τί
όψείλει ή Λογιστική είς τήν Οικονομικήν τών 'Επιχειρήσεων, ούδέποτε όμως άναφέρεται καί τί δφείλει ή τελευταία αύτη είς τήν
Λογιστικήν. Καί όμως τά πορίσματα τής Οικονομικής τών 'Επιχει
ρήσεων ώς πρός τήν στατικήν
συγκρότησιν τής περιουσιακής δο
μής μιάς οίκονομικής μονάδος καί ώς πρός τήν έντός τής οίκονο
μικής μονάδος συντελουμένην κυκλοφορίαν στηρίζονται κατά βάσιν
είς τήν άρχήν τής δυαδικότητος, τήν όποίαν πρώτη ή
Λογιστική
άπό αιώνων έξεμεταλλεύθη -έστω καί κατά τρόπον έμπειρικόν Ιείς
τήν άρχήν στηρίζασα έπ' αύτής τήν διγραφικήν τεχνικήν. Ή
δέ
όλοκλήρωσις τής Οίκονομικής τών 'Εκμεταλλεύσεων καί 'Επιχειρή
σεων είς έπιστήμην, έρχεται ώς συνέχεια καί ώς συμπλήρωμα τών
προσπαθειών είς τόν τομέα τής Λογιστικής νά διερευνηθή τό
άκριβές νόημα τής δυαδικότητος ταύτης^81).
Η

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Ούσιωδώς προσανατολισμένη πρός τήν πράζιν, ή Λογιστική δέν
δύναται νά νοηθή άνεζάρτητος άπό έν σύνολον διαδικασιών καί με
θόδων, σκοπός τών όποιων είναι ή κατεύθυνσις τών έπιστημόνικών
γνώσεων πρός ικανοποίησιν τών διαχειριστικών Αναγκών τών οίκο
νομικών μονάδων. Αι διάφοροι μέθοδοι συνιστούν σύνολα κανόνων
είς τούς όποιους ύπόκειται ή πρακτική έφαρμογή τών έπιστημονικών γνώσεων. Διά τών διαδικασιών έκφράζεται ό τρόπος καθ'
όν
υλοποιείται ή έφαρμογή τών μεθόδων είς τήν πράζιν. *Ως τεχνική
θά πρέπει νά νοηθή ό συνδυασμός μιάς μεθόδου μέ μίαν διαδικα
σίαν .
'Από αύτής τής άπόψεως, ή Λογιστική δέν είναι μ ί α
τεχνι
κή, άλλά έζυπηρετείται άπό σύνολον τεχνικών, συνδεομένων άφ'έ
νός μέν πρός τάς λογιστικάς μεθόδους, άφ' έτέρου δέ
πρός τά
χρησιμοποιούμενα υλικά μέσα καί τάς βάσει τούτων προσδιοριζομένας διαδικασίας. Σχηματικώς τούτο παρίσταται είς τόσχήμαΕ.3

ΜΕΘΟΔΟΙ

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Ι

Απλογραφία

Λογιστική διά χειρός

Διγραφία
Λογιστική διά
μητρών

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Ι

Λογιστική διά πολ
λαπλής άποτυπώσεως
Κλασσικά
μηχανο
γραφικά μέσα

Πολυδιάστατος
λογιστική

'Ηλεκτρονική
στ ική

Λογ ι—

Σχήμα Ε.3
Διά τών λογιστικών τεχνικών έπιδιώκεται εις
μερικώτερος
5κοπός: ή άναγωγή τών πρωταρχικών λογιστικών δεδομένων είς κα

ί β*)

Τοϋτο είναι ιδιαιτέρως έκδηλον εις την Ιταλικήν Σχολήν, ο*ου,
Βα
θμηδόν, άκό τά μέλη τοϋ ΙΘ ' αίώνος μέχρι τής δεκαετίας ^0, η ^ contabili^â εγινε raggionneria. Μεταξύ τών μεγάλων ονομάτων τής ιταλικής σχολής έξέχουσαν θέσιν κατέχουν οί FABIO BESTA καί GIN0 ΖΑΡΡΑ.
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τάστασιν καθιστώσαν ταΟτα κατάλληλα νά υποβληθούν είς εφαρμο
γήν τών έπιστημονικών μεθόδων άναλύσεώς των. 'Επιδιώκεται δη
λαδή νά άμβλυνθή τό πολύπλοκον τών διαφόρων συγκεκριμένων κα
ταστάσεων αί όποίαι άπορρέουν έκ του συνόλου
τών συναλλαγών
μιάς οίκονομικής μονάδος ώστε αί καταστάσεις αΰται νά δύνανται
νά άναλυθουν ύφ' ένός έρμηνευτικοϋ συστήματος
έπιστημονικών
γνώσεων.
Ούτω νοούμενον, τό τεχνικόν περιεχόμενόν τής Λογιστικής α
ποτελεί συμπλήρωμα άλλά καί προϋπόθεσιν έφαρμογής του θεωρητι
κού τοιούτου. Διά νά έκπληρώσουν όμως τόν προορισμόν των τού
τον, αί λογιστικαί τεχνικαί δέν θά πρέπει νά συνίστανται
είς
μηχανικήν έφαρμογήν έμπειρικών κανόνων, άλλά ή όλη διάρθρωσίς
των νά είναι καρπός έπιστημονικής μελέτης.
Τό έπιστημονικόν
πνεύμα πρέπει δηλαδή νά άνευρ.ίσκεται ώς ύπόβαθρον τών λογιστι
κών τεχνικών:τούτο άποτελεί προϋπόθεσιν τής άποτελεσματικότητός
των,καί έπί πλέον παρέχει τάς έγγυήσεις τών δυνατοτήτων μιάς έ£ελίζεώς των παραλλήλου πρός τάς έ£ελί£εις τών κλάδων έκ τών ό
ποίων ή Λογιστική άντλεί τό θεωρητικόν περιεχόμενόν της.
*

*

*

Σημείον συναντήσεως πλειόνων έπιστημονικών κλάδων, ή Λογι
στική χρησιμοποιεί περισσότερον ή όλιγώτερον άποτελεσματικάςτε
χνικάς διά νά κατευθύνη καί προσανατολίση ποικίλας έπιστημονι
κάς γνώσεις πρός πρακτικούς σκοπούς. Είς τό σημερινόν στάδιον
έζελίξεώς της διαποτίζεται άπό τό έπιστημονικόν πνεύμα, τό ό
ποιον τής έπέτρεψε νά άπαλλαγή άπό τήν τυφλήν έφαρμογήν έμπειρικών κανόνων. Τό γεγονός αύτό κατέστησε δυνατόν νά τοποθετηθή τό "τεχνικόν" περιεχόμενόν τής Λογιστικής είς τάς
πραγμα
τ ικάς του διαστάσεις: ώς μέσον διά τοϋ όποιου καθίσταται δυνα
τή ή προσαρμογή έπιστημονικών γνώσεων είς τήν πραγματικότητα.
*Ο διφυής αύτός χαρακτήρ τής Λογιστικής δέν θά πρέπει νά παραβλέπηται. Είς αύτήν τό έπιστημονικόν πνεύμα συνυπάρχει μέ
τό
πνεϋμα τής πρά£εως. Τό πρώτον έμποδίζει τάς λογιστικός τεχνι
κάς νά καταστούν σκοπός' τό δεύτερον τήν κατευθύνει πρός
τήν
τελικότητά της’ άμφότερα καθορίζουν τήν έπιστημολογικήν της τοποθέτησιν. Αί μέλλουσαι έξελίζεις τής Λογιστικής πρέπει νά άποβλέψουν.είς τήν συμμετρικήν άνάπτυζιν καί τών δύο. Διότι,παρ'
δλον δτι τό έπιστημονικόν πνεϋμα έχει ήδη άπό καιρού είσχωοήσει είς τόν χώρον τής Λογιστικής, ό κίνδυνος έπισημαίνεται^82^ :
είναι μήπως, είς τήν Λογιστικήν τοϋ μέλλοντος κυριαρχήσουν αί
τεχνικαί άπόψεις τών 'Επιχειρησιακών 'Ερευνών καί τών ήλεκτρονικών έφαρμογών (Electronic Data Processing) ,μήπως τό περί τήν
Λογιστικήν ένδιαφέρον προσελκυσθή άπό τά προβλήματα λογιστικής
διαδικασίας καί όργανώσεως, τά όποια θέτουν αί ήλεκτρονικαί έΦαρμογαί καί τά όποια άσκοΰν άναντιρρήτως έλζιν,όφειλομένην είς
τόν νεωτεριστικόν χαρακτήρα των. Καί αύτό θά σημαίνη κίνδυνον
ταυτίσεως τής Λογιστικής μέ μίαν νέαν τεχνικήν, παραβλεπομένου
τοϋ θεωρητικού
χαρακτήρος της. %Η άντιμετώπισιςαύτοϋ τοϋ κιν
δύνου έπιβάλλει τήν σοβαράν κατάρτισιν τών περί τήν Λογιστικήν
άσχολουμένων, είς δλας τάς μέ αύτήν σχετιζομένας θεωρίας
καί

(

82)

Β λ έπ ε MATTESSICH, R . , " T h e I m p a c t o f E l e c t r o n i c D a ta P r o c e s s i n g
Managemen t S c i e n c e Upon A c c o u n t i n g T h e o r y ' 1 e i s σ υ λ λ ο γ ή ν "M o d e r n
co u n tin g T h e o ry ", σ . 532.

and
Ac
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έπιστήμας. Έ ά ν αύτό όντως συμβή, ή Λογιστική είς τό μέλλον θά
λάβη τήν θέσιν ή όποία δικαιωματικώς τής άνήκει, θέσιν ένός τών
κυριωτέρων παραγόντων είς τό όλον σύστημα έπιστημονικής προε
τοιμασίας τών οίκονομικών άποφάσεων.

Ε Π ΙΛ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α
Είς τήν παρούσαν έργασίαν κατεβλήθη προσπάθεια νά διερευνηθούν οί δρόμοι τούς όποιους Ακολουθεί ή σύγχρονος θεωρητική
λογιστική σκέψις εις τήν έπιδίωξίν της νά καταστήση τήν Λογι
στικήν περισσότερον άποτελεσματικήν κατά τήν διαδικασίαν
τής
έπιστημονικής προετοιμασίας τών οίκονομικών άποφάσεων.
Αί ανακατατάξεις καί συνεχείς έξελίξεις αί όποιαι
σημειούνται είς τάς συγγενείς έπιστήμας καί τούς μέ αύτήν σχετιζομένους κλάδους, έπιβάλλουν δπως ειδομεν, μίαν έξ ύπαρχής θεώρησιν τής Λογιστικής, ή όποία όδηγεί είς:
- τήν διεύρυνσιν τού σκοπού της καί τήν διαπίστωσιν δτι δλαι αί έπιδιώξεις της δέν είναι δυνατόν νά πραγματοποιη
θούν ύφ' ένός μοναδικού λογιστικού ύποδείγματος,
- τήν κριτικήν θεώρησιν τών καθιερωμένων λογιστικών άρχών
καί ύποδειγμάτων έν σχέσει πρός ιόν διευρυνθέντα σκοπόν
της,
- τάς δυνατότητας άναπτύξεως νέων λογιστικών τεχνικών,
- τήν προσέγγισιν τής Λογιστικής άπό διαφόρων άπόψεων.
Τά άνωτέρω σημεία άπετέλεσαν τά βασικά πλαίσια είς τά όποία
έκινήθη ή έργασία μας. νΟπως άνεφέρθη καί είς τό εισαγωγικόν
μας κεφάλαιον, οί σκοποί τούς όποιους έτάξαμεν διά τής παρούσης έργασίας ήσαν:
- νά μεταφέρωμεν είς τόν χώρον τής Ελληνικής
Έπιστήμης
τά πορίσματα τών πλέον Αντιπροσωπευτικών έκ τών νεωτάτων
περί τήν Λογιστικήν θεωρητικών έρευνών, ύπό τό πρίσμα μι
ας κριτικής έξετάσεώς των,
- νά προεκτείνωμεν καί προαγάγωμεν ώρισμένας έκ τών έρευ
νών τούτων κατά πρωτότυπον τρόπον, δυνάμενον νά άποτελέση συμβολήν είς τήν προαγωγήν τής έπιστήμης.
- νά ύποδείξωμεν τά σημεία τά όποια προσφέρονται διά μελλούσας πρωτοτύπους έρεύνας είς τόν τομέα τής λογιστικής
θεωρίας.
Καί τά μέν σημεία τής έργασίας μας διά τών όποίων καλύπτε
ται ό πρώτος τών σκοπών τούτων, είναι έμφανή είς τό κείμενόν
μας, ώστε νά παρέλκη ή έκ νέου ύπογράμμισίς των. Αίάπόψειςτών
MATTESSICH, IJIRI, JAEDICKE, BONIN I , κ.ά έπαρκώς έκτίθενται ή
κρίνονται είς διάφορα στάδια τής μελέτης μας. Θά περιορισθώμεν
δθεν νά άναφέρομεν τά σημεία άτινα έλπίζομεν δτι άποτελουσι τήν
προσωπικήν ήμών συμβολήν είς τήν έπιστήμην.
‘Ο καθορισμός ένός βασικού σκοπού τής Λογιστικής, έκ τού ό
ποίου νά προκύπτη ή διάκρισις ταύτης είς Λογιστικήν
Άποφάσε
ων καί Λογιστικήν Ελέγχου, δέν έχει έπιχειρηθή, έξ δσων γνωρίζομεν, είς τήν διεθνή βιβλιογραφίαν, παρ' δλον δτι ή έν λόγφ
διάκρισις, μέ έλαφράς παραλλαγάς καί ύπό διάφορα όνόματα, Αρ
χίζει έκ τών πραγμάτων νά έπιβάλλεται. Προσεπαθήσαμεν νά διατυπώσωμεν τόν σκοπόν τούτον κατά τρόπον σαφή, ώστε νά δύνανται
νά εύρουν είς αύτόν τήν Αφετηρίαν των άμφότεροι οί βασικοί κλά-
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6οι τής Λογιστικής, καί νά άποδείζωμεν άφ' ένός μέν τήν γενικότητά του, ά φ # έτέρου 6έ τό συμβιβαστόν πρός τά έκ πρώτης δφεως άποκλίνοντα μεταΕύ των λειτουργήματα τάξεως κοινωνικής καί
τάΕεως ιδιωτικής τής Λογιστικής. Ή διαφορά τής
προσεγγίσεώς
μας καθίσταται έμφανής δι* άντιπαραβολής τών άπόφεών μας έν παραγρ. 2 τοϋ Α' Κεφαλ. πρός τούς υφ' άλλων δοθέντας ορισμούς τής
Λογιστικής, οιτινες παρετίθενται έν τέλει τής 2ας παραγρ. τοϋ
εισαγωγικού κεφαλαίου.
*Η διεύρυνσις τοΟ σκοπού τής Λογιστικής
συνεπάγεται μίαν
προσπάθειαν έπανατοποθετήσεώς της έντός του εύρυτέρου
πλαι
σίου του Οικονομικού Λογισμού. Τούτο έπεχειρήθη είς τήν παραγρ. 4 τού πρώτου κεφαλαίου, όπου διεγράφησαν τά όρια τής Λογι
στικής έντός τού συστήματος λήψεως τών οίκονομικών άποφάσεων
τής οίκονομικής μονάδος καί ύπεστηρίχθη ή άποψις ότι είς
τήν
Λογιστικήν έμπίπτει ή άΕιοποίησις όλοκλήρου τού άριθμητικοΰ Ο
λικού τοϋ σχετιζομένου τόσον μέ τόν συναλλακτικόν όσον καί μέ
τόν έσωτερικόν βίον τής οίκονομικής μονάδος, υλικού τό όποιον
είς τά ευρύτερα πλαίσια τοϋ Οικονομικού Λογισμού συμπληρουται
διά στοιχείων καί μελετών άναφερομένων είς τό έΕωτερικόν οίκονομικόν περιβάλλον.
Τά δύο έπομένα κεφάλαια (Κεφ. Β' καί Γ') άναφέρονται
είς
μίαν θεώρησιν τών καθιερωμένων λογιστικών υποδειγμάτων καί τάς
σχέσεις των μέ τήν έπιστημονικήν οίκονομικήν σκέψιν. Δέν ίσχυριζόμεθα ότι είς τό σημειον αύτό πρωτοτυποϋμεν μέ τό τμρμα ό
μως τούτο τής έργασίας μας ήθελήσαμεν νά τεκμηριώσωμεν πλήρως
τήν άποψιν ότι αί καθιερωμέναι λογιστικαί πρακτικαί στηρίζον
ται είς ύποδείγματα άποβλέποντα είς τόν έλεγχον καί εϊναι άνεπαρκεις είς τά πλαίσια τής Λογιστικής 'Αποφάσεων, ή όποία
όφείλει νά δεχθή τήν σχετικότητα του περιεχομένου τών
έννοιών
τής περιουσίας, τοϋ οίκονομικοϋ άποτελέσματος, τού κόστους.Άλ
λά ή σχετικότης τών έννοιών τούτων όδηγει είς έπανεΕέτασιν τής
άοχής τής άντικειμενικότητος καί τής ίδιότητος τής άΕΐοπιστίας
αί όποιαι δέον νά χαρακτηρίζουν τά λογιστικά δεδομένα καί έΕ<*γόμενα, διά νά καταλήΕη είς τήν διαπίστωσιν ότι ή
Λογιστική
Άποφάσεων έχει άνάγκην ένός ευκάμπτου λογιστικού ύποδείγματος
καί έφαρμογής νέων τεχνικών έπί τών όποιων θά δύναται νά βασί
ση τήν ταζινόμησιν τών λογιστικών δεδομένων συμφώνως πρός τήν
έννοιαν τών building-blocks.
Ώ ρ ι σ μ έ ν α σημεία τών κεφαλαίων τούτων θά ήτο δυνατόν,είς μί
αν άκαδημαϊκου χαρακτήρος πραγματείαν, νά έκτεθοϋν κατά τρόπον
περισσότερον συνοπτικόν. Έκρίνομεν έν τούτοις σκόπιμον νά έπαναλάβωμεν ή σχολιάσωμεν ώρισμένας γνωστάς άπόφεις, πιστεύοντες ότι ουτω καθιστώμεν τήν έργασίαν μας προσιτήν καί είς ένα
εύρύτερον κύκλον μελετητών, χωρίς έκ τούτου νά παραβλάπτεται ό
άκαδημαϊκός χαρακτήρ ταύτης.
Τό περί Λογιστικής διά μητρών κεφάλαιον μάς έδωσε τήν ευ
καιρίαν νά εΕετάσωμεν τάς τεχνικάς αί όποίαι δύνανται νά έζυπηρετήσουν τά πολύπλευρα λογιστικά υποδείγματα. Είς τά πλαίσια
τής τοιαύτης θεωρήσεως ήδυνήθημεν:
- νά μελετήσωμεν τάς θεωρητικός έπιπτώσεις τής
διά Μητρών,

Λογιστικής

- νά έπιχειρήσωμεν μίαν έπί μαθηματικής βάσεως
τής τεχνικής ταύτης,

θεμελίωσιν

- νά έντάζωμεν είς τά πλαίσιά τής ώρισμένα κοστολογικά

ύ-

200

ποδείγματα καί νά έξετάσωμεν εύρύτερον τάς
έφαρμογής της.

δυνατότητας

Καί αί μέν θεωρητικαί έπιπτώσεις τής Λογιστικής διά Μητρών
άναφέρονται κυρίως είς τήν έρμηνείαν τής λογιστικής δυαδικότη
τος καί είς τήν είσαγομένην νέαν έννοιαν τοϋ διατεταγμένου λογαριασμοϋ, ώς κυττάρου τής λογιστικής ταξινομήσεως. Ή
έρμηνεία τής λογιστικής δυαδικότητος τήν όποίαν έπεχειρήσαμεν, χω
ρίς νά άρνήται καί άλλας τοιαύτας έπί διαφόρου βάσεως έδραζομένας, στηρίζεται έπί τών έννοιών είσροής καί έκροής τών όποι
ων καθορίζεται τό περιεχόμενον είς τά πλαίσια τών μικροοικονο
μικών λογιστικών έφαρμογών. Παρ' δλον δτι τό υλικόν μέ τό
ό
ποιον φκοδομήθη ή παρατεθείσα έρμηνεία δέν είναι νέον,πιστεύο
με ν δτι ή σύνθεσις τούτου είναι έν πολλοίς πρωτότυπος, καθ' δ
σον άπορρέει άπό τά ίδιάζοντα χαρακτηριστικά τής Λογιστικής διά
μητρών. *Η έννοια τοϋ διατεταγμένου λογαριασμού διά πρώτην φο
ράν καθορίζεται καί άποτελεί άντικείμενον μελέτης* είς τάς μέ
χρι σήμερον έκδοχάς τής Λογιστικής διά Μητρών οί διατεταγμένοι
λογαριασμοί, παρ' δλον δτι άποτελοϋν τό κύριον χαρακτηριστικόν
ταύτης δέν άντιμετωπίσθησαν ώς αύθύπαρκτοι όντότητες, άλλ' ώς
στοιχεία εις τά όποία διεσπώντο οί διγραφικοί λογαριασμοί.
"Οσον άφορά είς τήν έπιχειρηθείσαν έπί μαθηματικής
βάσεως
θεμελίωσιν τής τεχνικής τής Λογιστικής διά Μητρών, διά ταύτης
κατεβλήθη προσπάθεια συγκερασμού διαφόρων άπόψεων καί ή όλοκλήρωσί ς των διά τής εισαγωγής νέων έννοιών, δπως αί έννοιαι
τοϋ Πίνακος Λογαριασμών, του Μείζονος Σχεδίου Διατεταγμένων Λο
γαριασμών, τοϋ Έ λ ά σ σ ο ν ο ς Σχεδίου Διατεταγμένων Λογαριασμών,
τής Μήτρας Λογιστικών 'Εφαρμογών, τών ‘Υποδειγματικών Λογιστι
κών Έ γγ ραφών.
Είς τό πεδίον τών έφαρμογών τής Λογιστικής διά μητρών,ή Κοστολόγησις έντάσσεται έντός τής δλης λογιστικής διαδικασίας,άπορρέουσα άπό τήν έπεξεργασίαν ύπομητρών τής Βασικής Μήτρας Λο
γιστικών 'Εφαρμογών, άντιθέτως πρός άλλας προσπάθειας, είς τάς
όποίας ύπήρχεν έφαρμογή τοϋ Λογισμού διά μητρών άλλ' ούχί καί
τής Λογιστικής διά μητρών, είς τήν κοστολόγησιν. Τό υπόδειγμα
προσομοιώσεως έπίσης, τό όφειλόμενον είς τόν MATTESSICH, ’έμελετήθη ύπό έλαφρώς διάφορον πρίσμα καί διετυπώθη ή άποψις, έλεγχομένη άκριβής διά τοϋ παρατεθέντος άριθμητ ικοϋ παραδείγματος,
δτι
τυχοϋσα έμφάνισις Αρνητικών ποσοτήτων είς τήν λύσιν δέν όδηγεί κατ'
άνάγκην είς τήν όλοκληρωτικήν rάπόρριψιν τής λύσεως,άλλά δύναται
νά έπιφέρη τροποποίησίν της,διδόμενης τής καταλλήλου κατά
περίπτωσ ιν έρμηνείας είς τάς άρνη τι κάς ποσότητας, αί τι νες οϋτω μετατρέπονται είς θετικάς.
Είς τό τελευταίον κεφάλαιον τής έργασίας μας ύπεδείξαμεν
τάς κυριωτέρας τών διαφόρων κατευθύνσεων άπό τάς όποίας
έπι
χε ιρεΐται σήμερον ή θεωρητική προσέγγισις τής Λογιστικής.
Ή
πολλαπλή αύτη προσέγγισις, πλουτίζουσα κατ' ούσίαν τό περιεχό
μενον τής Λογιστικής, έπιβάλλει μίαν προσπάθειαν συνθέσεως.Δέν
ύπήρξεν είς τάς προθέσεις μας νά έπιχειρήσωμεν
τήν τοιαύτην
σύνθεσιν: πιστεύομεν δτι ή προσπάθεια αύτη, Απαιτούσα τήν κατά
βάθος έξοικείωσιν μέ τό περιεχόμενον καί τάς έξελίξεις πλειόνων έξειδικευμένων έπιστημονικών κλάδων, υπερβαίνει τάς δυνα
τότητας τοϋ άτομικώς έργαζομένου έρευνητοϋ καί δέν δύναται νά
προέλθη παρά μόνον ώς άποτέλεσμα συλλογικής έρευνητικής έργα
σίας, άναλαμβανομένης ύπό όμάδος έπιστημόνων άνηκόντων είς δλους τούς παρεμβαίνοντας κλάδους καί έχόντων μίαν λογιστικήν
καί ιδιωτικοοικονομικήν έπιμόρφωσιν. Πράγματι, ή Αλματώδης συσ-
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σώρευσις γνώσεων καί η άνάγκη χρησιμοποιήσεως πολυδαπάνων υλι
κών μέσων έρεύνης, έκαμαν ώστε ή επιστημονική έρευνα τής επο
χής μας νά χαρακτηρίζηται όλοέν καί περισσότερον άπό τόν συλ
λογικόν αύτής* χαρακτήρα, δ ιασφαλ ιζόμενον είς τά πλαίσια τών πα
νεπιστημιακών έρευνητικών ίνστιτούτων ή άλλων παρεμφερών
όργανισμών.
Νομίζομεν όμως ότι ή προσπάθειά μας.είς τό σημείον αύτό, αν
καί κατά πολύ ύπολειπομένη τής τοιαύτης συνθέσεως, περιγράφει
τό πεδίον είς τό όποιον κατά μέγα μέρος κινείται σήμερον ή θεω
ρητική λογιστική σκέψις καί έπισημαίνει τάς κατευθύνσεις πρός
τάς οποίας διανοίγονται νέαι δυνατότητες έρεύνης. Σήμερον, πε
ρισσότερον άπό κάθε άλλην έποχήν κατά τό παρελθόν,
εύρύτατοι
διανοίγονται ορίζοντες είς τόν θεωρητικόν έρευνητήν τής Λογι
στικής. ΆνακεφαλαίοΟντες τά όσα είς διάφορα σημεία τής έργα
σίας μας έχομεν έπισημάνει, σημειουμεν ότι ιδιαιτέρως είς τό
σημερινόν έπίπεδον έπιστημονικών γνώσεων προσφέρονται διά πρω
τότυπον έπιστημονικήν ερευνάν:
- ή περαιτέρω διερεύνησις τών δυνατοτήτων τής
λογιστικής
διά μητρών είς τά πεδία του προγραμματισμού καί τής κο
στολογήσεως.
- ή προσπάθεια άναπτύξεως πολυδιαστάτων λογιστικών ύποδειγμάτων.
- η έπί μαθηματικής βάσεως άξιωματική θεμελίωσις τής Λογι
στικής, θεμελίωσις κατ' άνάγκην βοηθητική καί συμπληρω
ματική τής οίκονομικής τοιαύτης, άλλά διασοφίζουσα
τήν
έσωτερικήν δομήν τών λογιστικών υποδειγμάτων.
- ή διατύπωσις τών άρχών μιάς λογιστικής μεθόδου άντικαθιστώσης τάς ντετερμινιστικάς άποτιμήσεις διά τών μαθημα
τικών ελπίδων κατανομών πιθανοτήτων.
- ή μελέτη τών προϋποθέσεων ύπό τάς όποιας είναι δυνατή ή
έφαρμογή μιάς λογιστικής βασιζομένης έπί δειγματοληπτι
κών τεχνικών, ώς καί τών πρακτικών προβλημάτων τά όποια
ή τοιαύτη λογιστική έγείρει.
- ή μελέτη ίδιοτύπων άπόψεων τής Λογιστικής ώς θεωρίας συμ
περιφοράς, όπως π.χ. αί έπιδράσεις τών έκάστοτε ίσχυουσών άρχών καί έφαρμοζομένων μεθόδων έπί τών λαμβανομένων
οίκονομικών άποφάσεων.
- ή έρευνα έπί τών δυνατοτήτων πρακτικής άξιοποιήσεως του
συμπληρωματικού χαρακτήρος Λογιστικής-'Επιχειρησιακών Έ 
ρευνών.
- ή έμβάθυνσις είς τάς σχέσεις Λογιστικής-Θεωρίας Πληροφο
ριών καί ή μελέτη τών δυνατοτήτων χρησιμοποιήσεως τής τε
λευταίας ταύίης είς τά λογιστικά πλαίσια.
Δύναται νά θεωρηθή βέβαιον ότι ή άπάντησις είς τά έρωτήματα τά όποια έγείρονται έκ τών άνωτέρω θεωρητικών προβλημάτω\*θά
συντελέση κατά πολύ είς τήν έδραίωσιν τής Λογιστικής έντός τής
όλης διαδικασίας λήψεως έπιστημονικώς προητοιμασμένων οίκονο
μικών άποφάσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α
στοιχεία λο γ ισ μ ού μ ή τρ ω ν
Γ,κοπ ός τ ο ϋ π α ρ ό ν τ ο ς Π α ρ α ρ τ ή μ α τ ο ς ε ί ν α ι vet ύ π ο β ο η θ ή σ ^ ε ί ς τ ή ν
κ α τ α ν ό η σ ιν τ ο υ Δ ' Κ ε φ α λ α ίο υ τ ό ν σ τ ε ρ ο ύ μ ε ν ο υ κ α τ α ρ τ ό σ ε ω ς ε ί ς
τά
σ ύ γ χ ρ ο ν α Μ α θ η μ α τ ικ ά α ν α γ ν ώ σ τ η ν . 'Ω ς έ κ τ ο ύ τ ο υ π ρο σ επ α θ ησ α μ εν* ν ά
π α ρ ο υ σ ιά σ ω μ ε ν τ ά ς σ χ ε τ ι κ ά ς έ ν ν ο ι α ς ό σ ο ν ή δ υ υ ά μ ε θ α ίά π λ ο ύ σ τ ε ρ ο ν ,α 
π ο μ α κ ρ υ ν ό μ ε ν ο υ ε ί ς π ο λ λ ά ς π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ις ά π ό τ ή ν α ύ σ τ η ρ ά ν
μαθημα
τ ι κ ή ν δ ια τ ύ π ω σ ιν ή π α ρ α λ ε ό π ο υ τ ε ς τ ά ς θ ε ω ρ η τ ικ ό ς α π ο δ ε ί ξ ε ι ς .

ΟΡΙΣΜΟΙ
.ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΑΙ
Ε Ν Ν Ο Ι Α I.
'Ονομάζεται
μήτρα
διαστάσεων μ X ν πάσα όρθογώνιος διάταξις
Αριθμών,
Αποτελουμένη άπό μ γραμμάς καί ν στήλας. Οί Αριθμοί άπό τούς ό
ποιους Αποτελεί ται μία μήτρα όνομάζονται σ τ ο ι χ ε ί α ταύτης,
καί, πρός διάκρισιν Από άλλας, παραπλήσιους είς τήν έμφάνισιν,
μαθηματικάς έκφράσεις, διά νά ύποδειχθή δτι Αποτελούν μήτραν,
έγκλείονται έντός Αγκυλών ή παρενθέσεων ή διπλών
κατακορύφων
γραμμών. Ούτω αί εκφράσεις:
5
Α

Β =

=

Γ =

2

7

1

είναι μήτραι, διαστάσε.ων άντιστοίχως 2 X 3 ,

3X2

καί 2 X 4 .

Μήτρα έχουσα τό αύτό πλήθος γραμμών καί στηλών καλείται είδικώτερον τ ε τ ρ α γ ω ν ι κ ή
μήτρα
τάξεως (ή διαστάσεων)
ι, δπου ι ό Αριθμός ό έκφράζων τό πλήθος τών γραμμών (ή στηλών) .
Ή
μήτρα:
Δ

=

είναι τετραγωγική, τάξεως 3.
Μήτρα έχουσα μίαν μόνον γραμμήν καλείται γ ρ α μ μ ο δ ι ά ν υ σ μ α,
έχουσα δέ μίαν μόνον στήλην καλείται σ τ η λ ο δ ι ά 
ν υ σ μ α (1' .
Γ Ε Ν Ι Κ Ε Υ Μ Ε Ν Η
Ε Κ Φ Ρ Α Σ ΙΣ
Μ Η Τ Ρ Α Σ . Μία μήτρα δύναται. νά παρίσταται ύπό γενικευμένην μορφήν, έχουσα ώς στοιχεία
γράμματα Αντί συγκεκριμένων Αριθμών. Συνήθως χρησιμοποιείται δι'
δλα τά στοιχεία τό αύτό μικρόν γράμμα, συνοδευόμενον Από
δύο
δείκτας έκ τών όποίων ô πρώτος υποδεικνύει τήν τάξιν τής γραμ
μής καί ô δεύτερος τήν τάξιν τής στήλης είς τήν διασταύρωσιν
τών όποίων είναι τοποθετημένον τό στοιχείον. Ούτω, π.χ., έχομεν διά μίαν μήτραν 2 X 3 :
an
Α

au

αι7|

=

α 2ι

α22
CI23J
καί, ύπό έντελώς γενικήν μορφήν, διά μίαν
μ X ν:

μήτραν

διαστάσεων

ί1) *0 ορισμός οδτος, ούχό απολύτως ικανοποιητικός άπό μαθηματικής
ψεως, είναι έπαρχης διά τάς άνάγκας της παρούσης έργασίας.

άπό
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a u

αΐ2

α-13

................

α2ΐ

0 .2 2

α23

................

α μ 1

Ομ 2

α μ ......................

*Η αύτή μήτρα δύναται νά έκφρασθη συντόμως διά του συμβόλου
Α = |_αυκ] , όπου τό ι νοείται μεταβαλλόμενον άπό 1 έως μ, καί
τό κ άπό 1 έως ν.
Μεταξύ δύο μητρών τών αύτών διαστάσεων (όμοδιαστάτων), κα
λούνται ά ν τ ι σ τ ο ι χ ο υ ν τ α
τά στοιχεία τά όποια είς άμΦοτέρας κατέχουν τήν αύτήν θέσιν,ευρισκόμενα είς τήν διασταύρωσιν τής αύτής στήλης κ καί τής αύτής γραμμής ι.
ΙΣΟΤΗΣ
ΜΗΤΡΩΝ.
Δύο μήτραι είναι ίσαι έάν: 1) είναι όμοδιάστατοί/ καί 2) έχουν τά άντιστοίχούντα στοιχεία αύτών ί
σα έν πρός έν.
Π Ρ Α ΞΕΙΣ
ΕΠΙ
ΜΗΤΡΩΝ.
Π Ρ Ο Σ Θ Ε Σ Ι Σ . Ή πρόσθεσις
είναι δυνατή μόνον μεταξύ όμοδιαστάτων μητρών. Τό άθροισμα θά
είναι μήτρα τών αύτών έπίσης διαστάσεων, έκαστον στοιχείον της
όποίας θά ίσουται πρός τό άθροισμα τών άντιστοιχούντων στοιχεί
ων τών προσθετέων.
Παράδε ιγμα':
6

2

5 - 2

8

0

+

4

-

8

1

3

2 - 4

"

"8

4

ί]

16

2

θ]

ΑΦΑΙΡΕΣΙΣ.
Καί διά τήν άφαίρεσιν απαιτείται τό δμοδιάστατον. Τό υπόλοιπον εύρίσκεται έάν είς τήν μήτραν - μειωτέον,
προστεθή ή άντίθετος τής μήτρας-άφαιρετέου.
Παράδειγμα:
2

5

0

-2

6

-

3

-8

-6

2

4_

55

5

0

-2

-6

4_

2

2

+

4_

-3

8

6

-2

-2

-4_

=

-1

13

6

- 4

I*

0

Π Ο Λ Λ Α Π Λ Α Σ Ι Α Σ Μ Ο Σ
ΜΗΤΡΑ Σ^ΕΠΙ
A Ρ I Θ_Μ Ο Ν. Μή
τρα πολλαπλασιάζεται έπί άριθμόν έάν έκαστον στοιχείον ταύτης
πολλαπλασιασθή έπί τόν άριθμόν τούτον.

-3

3
0

5

4_

—

2

CD

1

Παράδειγμα:
~

L· 12

12

20

0

16_

Εύχερώς διαπιστούται δτι ή πράξις είναι άντιμεταθετική,δη
λαδή, έάν Μ τυχουσα μήτρα καί α τυχών άριθμός, θά είναι πάντο
τε:
α.Μ = Μ.α
*0 άριθμός έπί τόν όποιον πολλαπλασιάζεται ή μήτρα καλείται καί
βαθμωτόν.
Π Ο Λ Λ Α Π Λ Α Σ Ι Α Σ Μ Ο Σ
ΜΗΤΡ ΑΣ
ΕΠΙ
Μ Η Τ Ρ Α Ν . Διά νά
είναι δυνατός πρέπει αί μήτραι νά είναι σ υ μ β ι β α σ τ α ί ω ς
πρός
τόν
πολλαπλασιασμόν.
Τούτο συμβαίνει εψ
δσον ό άριθμός τών στηλών τής πρώτης μήτρας ίσούται μέ τόν ά-
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ριθμόν τών γραμμών τής όευτέρας. Τό γινόμενον θά είναι μήτρα εχουσα άριθμόν γραμμών ίσον πρός τάς γραμμάς τής πρώτης καί άριθμόν στηλών ίσον πρός τάς στήλας τής όευτέρας. Ουτω , π.χ.,
μία μήτρα διαστάσεων 3 X 4
δέν είναι συμβιβαστή ώς πρός
τόν
πολλαπλασιασμόν μέ μία μήτραν 7 X 2 ( Ή πρώτη εχει 4
στήλας,
ένώ ή δευτέρα 7 γραμμάς). Άντιθέτως, ή αυτή μήτρα εΕναι συμβιβαστή ώς πρός τόν πολλαπλασιασμόν μέ μίαν μήτραν 4 X 2 .
Τό
γινόμενον τούτων θά εϋναι μήτρα διαστάσεων 3 X 2 .
‘0 πολλαπλασιασμός δύο συμβιβαστών μητρών έκτελειται "γραμ
μή έπί στήλην".νΕκαστον δηλαδή στοιχειον του γινομένου προκύ
πτει ώς άθροισμα μερικών γινομένων τών στοιχείων μιάς γραμμής
τής πρώτης μήτρας έπί τά στοιχεία μιάς στήλης τής δευτέρας. Ό
τρόπος έκτελέσεως τοΟ πολλαπλασιασμού γίνεται καλύτερον Αντι
ληπτός δι' ένός συγκεκριμένου παραδείγματος.
"Εστωσαν αι μήτραι:

6
Α =

2

1

3

4

Γ

7
4

2
0

καί

Β =

1_

6
1
0
2

3
4
1
5

Θά εΕναι:

Α. Β=

5

6

2

1 4

_3

4

7

1
2

°

•

1

6
1
0
2

3
4
1
5

75.6+6.1+7.0+1.2)
=

(2.6+1.1+4.0+2.2)
£3.6+4.1+0.0+1.2)

(5.3+6.4+7.1+1.5)

[(30+6+0+2)

(15+24+7+5)

<2.3+1.4+4.1+2.5)

(12+1+0+4)

( 6+4+4+10)

(3.3+4.4+0.1+1.5)

[(18+4+0+2)

( 9+16+0+5)

Î38

I

5
Ί
24!
30J

Πρός εύρεσιν δηλαδή τοΟ στοιχείου ΥμτοΟ γινομένου, έ λάβομεν τήν
πρώτην γραμμήν τής Α καί τήν πρώτην στήλην τής Β καί
έπολλαπλασιάσαμεν τά πρώτα στοιχεία τούτων. Ακολούθως τά δεύτερα,τρί
τα, τέταρτα, προσθέσαντες τά μερικά γινόμενα. Πρός εύρεσιν του
στοιχείου γ12 έλάβομεν τήν πρώτην γραμμήν τής Α καί τήν δευτέραν στήλην τής Β, έργασθέντες ομοίως κ.ο.κ.
Τονίζομεν ιδιαιτέρως ότι ό πολλαπλασιασμός μήτρας έπί μή
τραν -πλήν μερικών δλως ειδικών περιπτώσεων- δέν εϋναι πράξής
Αντιμεταθετική. Είς τό παράδειγμά μας, αί μήτραι Α καί Β, συμβιβασταί ώς πρός τόν πολλαπλασιασμόν Α.Β, εϋναι Ασυμβίβαστοι ώς
πρός τόν πολλαπλασιασμόν Β.Α. Ά λ λ ά καί είς περίπτωσιν καθ' ήν
ή Αντιμετάθεσής όδηγει είς συμβιβαστόν πολλαπλασιασμόν,
έχομεν
γενικώς Α.Β^Β.Α.
Τούτο ισχύει -πλήν ώρισμένων περιπτώσεων-*·καί διά τάς τε
τραγωνικός μήτρας, δπως προκύπτει έκ του κάτωθι παραδείγματος.
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Γ23.8 2439

Πΐ .4+3.3)

(1.2+3.5)1

ü 2· 4+6.3)

(2.2+6.5)J =

17
Γ[_26
1
3
34
_2

(4.1+2.2)
A. Β =

[Ί
■Α =

3] _

Π

il

b 6J b il =

(3.1+5.2)

(4.3+2
(3.3+5 I

[

[Ί

Δέν «είναι δύσκολον, κατόπιν τών δσων έξετέθησαν άνωτέρω,νά
διαπιστωθή ή άλήθεια τών κάτωθι προτάσεων:
Έ ά ν έν γραμμοδιάνυσμα έχον πάντα τά στοιχειά του ίσα πρός
τήν μονάδα προπολλαπλασιάζη συμβιβαστήν πρός αύτό μήτραν, τό γι
νόμενον θά είναι γραμμοδιάνυσμα, έκαστον στοιχείον του οποίου
θά ίσοϋται μέ τό άθροισμα τών στοιχείων τής κατεχούσης τήν αύ
τήν τάξιν στήλην τής μήτρας.
Έ ά ν έν στυλοδιάνυσμα έχον πάντα τά στοιχειά του ίσα
πρός
τήν μονάδα, μεταπολλαπλασιάζη συμβιβαστήν πρός αύτό μήτραν, τό
γινόμενον θά είναι στηλοδιάνυσμα έκαστον στοιχείον τοϋ οποίου
θά ίσοϋται μέ τό άθροισμα τών στοίχε ίων. τής άντιστοίχου γραμ
μής τής μήτρας.
ΟΡΙΣΜΟΙ.
Καλείται έ ν η
οϋται διά τοϋ.συμβόλου Α* ή
τάς στήλας καί ώς στήλας τάς
Παράδειγμα:
3
6
Εάν Α =
-3
0
2
1

λ λ α γ μ έ ν η μήτρας Α καί σημειΑτ , ή μήτρα ή έχουσα ώς γραμμάς
γραμμάς τής Α.

τότε θά είναι Αχ =

3

-3

2

6

0

1

_

—

Καλείται δ ι α γ ω ν ι ο ς μήτρα ή τετραγωνική μήτρα ήέχουσα τά στοιχεία της μηδενικά, πλήν τών κειμένων έπί τής διαγωνίου άπό τής άνω. άριστεράς πρός τήν κάτω δεξιάν κορυφήν.(Ταϋτα είνρι τά έχοντα καί τούς δύο δείκτας ίσους).
Έ ά ν άπαντα τά στοιχεία τής έν λόγφ διαγωνίου ίσοϋνται πρός
τήν μονάδα, ή διαγώνιος μήτρα καλείται είδικώτερον μ ο ν α δ ι α ί α, καί παρίσταται διά τοϋ γράμματος I.
*Η μοναδιαία μήτρα παίζει, κατά τόν πολλαπλασιασμόν μητρών,
τόν ρόλον τόν οποίον παίζει ή θετική μονάς κάτά τόν πολλαπλασιασμόν τών άριθμών: είναι τό ούδέτερον στοιχείον ώς πρός τήν
πράξιν ταύτην. Συνεπώς, έάν Α τυχοϋσα μήτρα διαστάσεων μ X ν ,
θά είναι:
■U
ΕΙΣ
Υ Π Ο Μ Η Τ Ρ Α Σ . Καλούνται υ ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΑΣ
αι μερικαί
αι όποίαι
προκύπτουν έάν δοπομήτραι
—
— .-., μήτραι
— ,-... ....
.. ..............
θείσα μήτρα χωρισθή είς τμήματα δι' εύθειών παραλλήλων πρός τάς
γραμμάς ή τάς'στήλας της. Αί χωρίζουσαι εύθείαι πρέπει νά δια
τρέχουν τήν μήτραν άπ' άκρου είς άκρον.
Παράδειγμα:
0
Α =
‘0 πραγματοποιηθείς διαχωρισμός δίδει τάς κάτωθι ύπομήτρας:
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An

=

5

0

€

“6

2
3

81

À 21 =

2

[5]

A 12

Y
A 22

0

=

χ

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ω Δ Ε Ι Σ
Μ Ε Τ Α Σ Χ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι
ΜΗΤΡΑΣ.
Αί Ακόλουθοι πράξεις καλοϋνται στοιχειώδεις μετασχηματισμοί ρή
τρας:
1

. 'Η

εναλλαγή δύο γραμμών (η στηλών).

2. Ό
πολλαπλασιασμός απάντων τών στοιχείων μιας γραμμής (στήλης)επι
ριθμόν διάφορον τοϋ μηδενός.

α

3. ’Η πρόσθεσις είς τά στοιχεία μιδς γραμμής (στήλης)
τών ·. αντιστοίχων
στοιχείων μιας άλλης γραμμήδ (στήλης) πολλαπλασιασμένων έπί ^ αριθμόν
τινα χ διάφορον τοϋ μηδενός. ( ’Εάν χ=1 , τοϋτο ίσοδυναμεί με ιρόσθεσιν απλώς τών αντιστοίχων στοιχείων τήδ άλλης γραμμής (στήλης)).

Α Ν Τ Ι Σ Τ Ρ Ο Φ Ο Σ
Τ Ε Τ Ρ Α Γ Ω Ν Ι Κ Η Σ
ΜΗΤΡΑΣ.
Καλείται
άντ ίστροφος
τετραγωνικής μήτρας Α ετέρα μήτρα τών αύ
τών διαστάσεων, σημειουμένη Α “1, τοιαύτη ώστε τό γινόμενον τοΟ
πολλαπλασιασμού της έπί τήν άρχικήν μήτραν νά είναι ή μοναδι
αία μήτρα. 10 πολλαπλασιασμός είς τήν περίπτωσιν ταύτην είναι
άντιμεταθετικός. Θά έχωμεν δηλαδή:
Α.Α"1

= Α’ 1.Α = I

Ύφίστανται διάφοροι μέθοδοι πρός εύρεσιν τής Αντιστρόφου.
"Ολαι όμως είναι Ιδιαιτέρως έπίπονοι καί πρακτικώς Ανεφάρμοστοι,
άνευ χρήσεως ηλεκτρονικού διερευνητοϋ, διά μήτρας μεγάλων δια
στάσεων. Περιοριςόμεθα νά ύποδείξωμεν μίαν τοιαύτην, στηριζομένην είς τήν έψαρμογήν τών στοιχειωδών μετασχηματισμών.
‘Η μέθοδος βασίζεται έπί ένός θεωρήματος, κατά τό όποιον ή
Αντίστροφος μιάς τετραγωνικής μήτρας Α έπιτυγχάνεται έάν πρα
γματοποιήσομε ν έπί τής μοναδιαίας μήτρας Ί τής αύτής τάξεως καί
κατά τήν αύτήν σειράν τούς στοιχειώδεις μετασχηματισμούς οιτινες Απαιτούνται διά νά μετασχηματισθή ή Α είς I.
Τό επόμενον παράδε ιγμα άποτελεί εφαρμογήν του έν λόγψ θεω
ρήματος, διά τήν εύρεσιν τής Αντιστρόφου δοθείσης τετραγωνικής
μήτρας 3 X 3 .
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

1. Γράφομεν παραπλευρως πρός τήν δοθείσαν μήτραν τήν μοναδιαίαν τοι
αύτην τών αύτών διαστάσεων. Σκο
πός μας είναι, έφαρμόζοντες τούς
στοιχειώδεις μετασχηματισμούς είς
τήν δοθείσαν νά μετασχηματίσωμεν
ταύτην είς μοναδιαίαν. Οι
αυτοί
μετασχηματισμοί, έφαρμοζόμενοι παραλλήλως έπί τή£ παραπλευρως γραφείσης μοναδιαίας, οδηγοϋν
εις
τήν αντίστροφον.

ΔΟΘΕΙΣΑ
ΜΗΤΡΑ Α

2
0
2

4
31
1 1
2 - 1

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ
ΜΗΤΡΑ

1
0
0

0
1
0

0
0
1
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2. Προσθέτομεν εΰς την τρότπν γραμυήν
τήν τρωτήν, τολλατλασιασθείσαν ετί

4 3
1 1
*2 -4 1

-1
3. Πολλατλασυάζομεν τήν τρίτπν
μήν ετι -0,50

4
1
1

γραμ

τί -1.
5. Προσθετομεν είς τήν δευτέραν γραμ
μήν τήν τριτπν τολλατλασυασθε.ΐσαν
έτέ -1·

4
1
Ο

6. Πολλατλασιόζομεν τήν τρωτήν γραμ

2

η
Ο

Ο
-0,5

4
1
Ο

4. Προσθέτομεν είς τήν τοώτπν γραμμήν
τήν δευτέραν τολλατλασιασθεΐσαν έ-

Ο
ο
-0,5

1
Ο

μήν έτί 0,5.

7. Προσθέτομεν είς τήν τρωτήν
γραμ
μήν τήν δευτέραν τολλατλασιασθεισαν(

έ*ό -2.

Ο
1

1,5
Ο

Ο
1
Ο

Ο
Ο
1

Ο 1

Γ

8. Προσθέτομεν είς τήν τρωτήν γραμμήν
τήν τρέτην
-1,50.

ϊ

τολλατλασιασθεΐσαν ετυ

1,5 -4
-0,5
2
Μ 0,5 -1

-1
0,5
-0,5

"Ηδη ή δοθεισα μήτρα μετεσχηματίσθη είς μοναδιαίαν, καί
ή
άρχικώς έγγραφε ισα παραπλεύρως της μοναδιαία μετεσχηματ ίσθη είς
τήν ζητουμένην άντίστροφον.
ΕΠΙΛΥΕΙΣ
ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν . Τά άνωτέρω
είναι ίδιαιτέρως χρήσιμα κατά τήν έτιίλυσιν γραμμικών (τιρωτοβαθμ ίων) συστημάτων.
"Εστω, τι.χ., τό σύστημα:
2χ +4φ + 3ω = 19
ψ + ω = 5
2χ +2ψ - ω = 3
ΤοΟτο γράφεται, ύτιό μορφήν γινομένου μητρών, ώς έξής:
2
0
2

4
1
2

3“
1

:
-1_

X
Φ
ω_

*

19“
5
_ 3_

(Πράγματι, έκτελοϋντες τόν πολλαπλασιασμόν του πρώτου
μέλους
τής τελευταίας ταύτης μητραϊκής έΕισώσεως, εύρίσκομεν στηλοδιάνυσμα ούτινος τά στοιχεία εϊναι τά πρώτα μέλη τών
έξισώσεων
τοΟ δοθέντος συστήματος).
Παρατηρούμεν δτι τό πρώτον μέλος τής, μοναδικής
πλέον,
μητραϊκής έΕισώσεως, είναι γινόμενον μήτρας, έχούσης ώς στοι
χεία τούς συντελεστάς τών αγνώστων, έπί στηλοόιάνυσμα περιέχον
τούς άγνώστους. Τό δεύτερον μέλος εΓναι στηλοδιάνυσμα περιέχον
τούς γνωστούς όρους.
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Πρός έπίλυσιν ταύτης αρκεί νά προπολλαπλασ ιάσωμ εν άμφότερα
τά μέλη ταύτης έπί τήν άντίστροφον τής μήτρας τών συντελεστών:
_ ~
2
4
3
Γθ,75 -2 /5 0 - -0/2 5
X
• Ψ
0
=
1
1
-0 ,5 0
2,00
0,50

s

-0 ,5 0

"0,75
-0,50
JD/50

-2,50
2,00

-0,25
a, 50
-0,50

O

-1 ,0 0

0
H
1

0,50

2

2

-1

ω

19"

5
3_

0
H*

0

0

o"
•

o

1
o

ή, μετά τήν έκτέλεσιν τών πράξεων:

1_

X
Φ
Ja)_

=

Y
2
_3_

Καί έπειδή ή μοναδιαία μήτρα ώς παράγων γινομένου παραλείπεται:
V

X
Ψ
ω

s

2
_3_

ήτοι τό δοθέν σύστημα εχει λύσιν, άπορρέουσαν έκ τής
τών τελευταίων τούτων διανυσμάτων, χ=1, ψ=2, ω=3.
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S* Ο Μ Μ A I R E
La comptabilité est apparue depuis longtemps comme une te
chnique assurant au sein de i1 entreprise les fonctions de mé
moire et de contrôle et se limitant à fournir, sur la
marche
des affaires, certaines informations tout à fait élémentaires.
A partir des années *30, la comptabilité a dépassé le stade
d'une simple tenue de livres; le développement de Ie Economie
des Entreprises lui a permis de devenir un instrument de
ge
stion, visant à* aider les responsables de la gestion à orienter
les diverses activités de l'entreprise.
Actuellement,, la comptabilité se trouve à un tournant criti
que aussi important que celui où elle s'était trouvée au dé
but des années '30. Compte tenu de la complexité de la grande
entreprise contemporaine et de l'apparition de nouvelles disci
plines et techniques -comme p.e. la récherche opérationnellej.a
théorie mathématique de l'information, la théorie statistique
des décisions, le traitement électronique de l'information im
pliquant l'utilisation croissante de l'ordinateur- une réforme
de la comptabilité s'avère nécessaire pour qu'elle puisse ac
complir efficacement sa mission au sein de l'entrité économi
que contemporaine.
Cette réforme, qui touche les fondements théoriques de la
comptabilité aussi bien que ses techniques traditionnelles, se
manifeste à travers une vaste bibliographie, d'origine surtout
américaine. Bien qu'elle se trouve encore au stade des recher
ches, on peut déjà discerner certaines tendances fondamentales.
Au niveau théorique cette évolution semble aboutir à
une
scission de la comptabilité en "comptabilité de contrôle"
et
"comptabilité décisionnelle". Cette scission est rendue néces
saire du fait que le modèle comptable traditionnel, structuré
d'une manière rigide d'après des normes précises et générale
ment acceptées, est valable surtout pour les besoins des
différents contrôles mais s' avère insuffisant en ce qui
concerne son utilisation face aux problèmes de prise des
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décisions. La comptabilité décisionnelle doit présenter une plus
grande flexibilité permettant son adaptation aux différents pro
blèmes de gestion? en acceptant la relativité des notions de
la valeur, du coût et du profit, elle construit des
modèles
"sur mesure", qui sont orientés vers le but spécial constituant
1*objectif des responsables de gestion et qui sont structurés
selon les exigences de chaque problème particulier. Pour faire
face à ces exigences une approche multidisciplinaire des pro
blèmes de gestion s'avère nécessaire; d'où la comptabilité dé
cisionnelle fait appel, bien souvent, aux techniques le la re
cherche opérationnelle et récemment à la simulation.
Au niveau pratique ce sont surtout les techniques comptables
qui sont mises en cause. L'utilisation croissante des ordina
teurs a rendu pratiquement applicables des techniques et des
méthodes nouvelles, parmi lesquelles la comptabilité matriciel
le semble être la plus importante.
A notre .avis, la comptabilité matricielle n'est pas
une
nouvelle technique ou un nouveau système de la comptabilité à
partie double. Elle constitue une nouvelle méthode imposant sa
propre philosophie et dont les répercussions sur les fondements
théoriques de la comptabilité se font sentir profondément, exi
geant une attitude d'esprit différente et nous obligeant a re
venir sur certaines notions fondamentales de cette discipline?
dans cette révision même la notion du compte, que se trouve à
la base de la comptabilité, n'est pas épargnée.
Bien que la comptabilité matricielle répose sur * le même
principe de base que la comptabilité a partie double, c'est-àdire sur le principe de la dualité comptable,‘elle se distingue
d'elle du fait qu'au lieu d'une double écriture de la valeurd'
une transaction au debit d'un compte et au credit d'un autre,
elle introduit le classement simultané de la valeur par rapport
à deux comptes à la fois au moyen d'un tableau à'double entrée,
appelé matrice, dont les cellules deviennent ainsi la base de
la classification comptable (comptes ordonnés).
C'est ainsi que la comptabilité matricielle met en relief
le principe de la dualité comptable mieux que la méthode à pa
rtie double et elle conduit à une nouvelle interprétation de la
théorie comptable.au moyen des notions de l'entrée et de la
sortie (input - output) auxquelles on peut attribuer μη
sens
microéconomique.
En outre on peut facilement constater que chacun des comp
tes ordonnés reçoit des unités de valeur résultant des tran
sactions homogènes, c'est-à-dire des transactions qui ont pro
voqué les mêmes inputs et les mêmes· outputs. Par consequent les
totaux des comptes ordonnés expriment des ensembles de transa
ctions homogènes, dans le sens qu'il existe une . homogénéité
tant du point de vue de 1'input que du point de vue de 1 'out
put, tirant son origine de 1 'homogénéité des décisions écono
miques qui ont provoqué, ces transactions. Les comptes ordon
nés correspendent déjà à la notion des "éléments de lconstru
ction" (building-blocks) dont chacun doit être entendu
comme
le total de valeurs d'un ensemble de transactions économique
ment homogènes, ce qui permet son utilisation dans l'étude de
plusieurs problèmes de gestion tel qu'il est, sans subir aucune
autre transformation ou analyse. Grâce, donc, aux comptes or
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donnés, la classification comptable ne constitue pas seulement
une manière de présentation ou d'emmagasinage des données nu
mériques, mais devient quelque chose de plus: un outil analy
tique permettant de traiter efficacement plusieurs
problèmes
de gestion.
L'on peut ajouter que la notion du compte ordonné oblige le
comptable à penser aux flux plutôt qu'aux objets économiques,ce
qui est d'une importance primordiale, étant donné
que c'est
l'équilibre entre les différents flux qui assure la stabilité
de l'entité économique. L'accent est ainsi porté sur l'aspect
dynamique de l'entité.
La comptabilité matricielle non seulement a apporté un·en
richissement de la pensée comptable mais par sa nature a intro
duit dans le domaine comptable le calcul matriciel; bien
que
son utilisation reste, jusqu'à présent, à un niveau mathémati
que élémentaire, la possibilité d'établir sur une base
com
ptable certains modèles mathématiques est déjà apparue. Grâce
aux modèles, la comptabilité peut trouver des prolongements vers
les domaines de la programmation et de la Recherche Opération
nelle .
Mais la comptabilité matricielle n'étant qu'une
méthode
comptable parmi d'autres possibles, ne peut par fournir
une
interprétation complète de la nature ou de l'essence
de
la
comptabilité dans son ensemble. Cette dernière se présente ac
tuellement comme un point de rencontre et un domaine
d'ap
plication d'une pluralité des branches scientifiques et disci
plines qui se trouvent à 1'avant-garde en ce qui concerne
le
traitement des problèmes de gestion. Les mathématiques modernes,
la théorie du mesurement, les recherches opérationnelles,
la
théorie statistiquèvdes décisions, la dynamique
industrielle,
la théorie de l'information, la théorie de la communication exercent aujourd' hui leur influence sur l'évolution de la pen
sée comptable. Chacune de ces disciplines éclaire la réalité de
la comptabilité d 'une lumière nouvelle mais partielle. Une ana
lyse approfondie des relations établies entre elles et la comp
tabilité démontre que cette dernière, bien que d'un point
de
vue epistëmologique elle ne puisse pas s'élever au niveau d'une
science autentique, se trouve déjà en état d'occuper une place
prépondérante dans le système décisionnel de l'entité économi
que contemporaine.
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