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ΣΥΝΟΨΗ (Abstract)
Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην προσπάθεια αντιµετώπισης
της αντίφασης που υπάρχει µεταξύ της διαρκώς αυξανόµενης σηµασίας των άυλων
περιουσιακών στοιχείων στη δηµιουργία αξίας για την επιχείρηση και της ελλειπούς
παρουσίασής τους στις οικονοµικές καταστάσεις. Η έλλειψη γενικά αποδεκτών λογιστικών
µεθόδων και πρακτικών για τον υπολογισµό της οικονοµικής αξίας των άυλων ή του
διανοητικού κεφαλαίου µιας επιχείρησης εµποδίζει την καταγραφή τους στις οικονοµικές
καταστάσεις, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντική απόσταση µεταξύ της λογιστικής και της
χρηµατιστηριακής αξίας της επιχείρησης και η εικόνα που δίνεται σε όλους τους
ενδιαφερόµενους (ιδιοκτήτες, επενδυτές, εργαζοµένους, πελάτες, προµηθευτές) να µην είναι
ολοκληρωµένη («ασυµµετρία των πληροφοριών»).

Επίσης η απουσία αποτίµησης των

άυλων καθιστά αδύνατη την αποτελεσµατική διαχείρισή τους ούτως ώστε να προκύψει
όφελος για την επιχείρηση.
Για τους σκοπούς αυτούς αρχικά παρουσιάζονται οι κυριότεροι ορισµοί και
κατηγοριοποιήσεις που έχουν χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή των άυλων περιουσιακών
στοιχείων, το ισχύον νοµικό πλαίσιο για τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας (διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας-πατέντες, εµπορικά σήµατα, βιοµηχανικά σχέδια, πνευµατικά δικαιώµατα,
τεχνογνωσία και εµπορικά µυστικά), καθώς και τα κίνητρα και οι λόγοι που έδωσαν την
ώθηση για την αποτίµηση-επιµέτρηση της αξίας των άυλων και την εµφάνισή τους στις
οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.
Κατόπιν περιγράφονται οι κανονισµοί και τα πρότυπα που ισχύουν σήµερα για τη
λογιστική αντιµετώπιση των άυλων, µε έµφαση σε εκείνα της Αµερικής (από το Financial
Accounting Standards Board) και του Συµβουλίου των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(International Accounting Standards Board).

Επίσης περιγράφονται οι µέθοδοι και τα

µοντέλα που έχουν προταθεί για την επιµέτρηση της αξίας των άυλων περιουσιακών
στοιχείων, µε έµφαση στις µεθόδους αποτίµησης της αξίας των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας (intellectual property rights) και πιο συγκεκριµένα των πατεντών, η αποτίµηση
των οποίων αποτελεί µια πολύπλοκη διαδικασία, λόγω της ανάγκης συνδυασµού πρακτικών
που προέρχονται από την κατανόηση της τεχνολογίας, του νοµικού πλαισίου, της
χρηµατοοικονοµικής, της λογιστικής και των επενδύσεων.
περισσότερη

ευελιξία

κατά

τη

διαχείρισή

τους

ως

Γενικά οι πατέντες απαιτούν
περιουσιακών

στοιχείων

και

χαρακτηρίζονται από µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας όσον αφορά την τελική αξία τους.
Οι κυριότερες µέθοδοι αποτίµησης της αξίας των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας είναι οι µέθοδοι µε βάση τα έσοδα (income based), που παρουσιάζουν διάφορες
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παραλλαγές µε σηµαντικότερη εκείνη των µεθόδων προεξοφληµένων ταµειακών ροών
(Discounted Cash Flow, DCF). Οι τελευταίες λαµβάνουν υπόψη τους την αξία του χρήµατος
σε σχέση µε το χρόνο, καθώς επίσης και τον κίνδυνο που υπεισέρχεται όσον αφορά τις
προβλεπόµενες ταµειακές ροές λόγω της ύπαρξης ενός άυλου, όπως π.χ. µιας πατέντας. Οι
συντελεστές προεξόφλησης που χρησιµοποιούνται είναι γενικά λίγο µεγαλύτεροι από το
κόστος κεφαλαίου µιας επιχείρησης και πρέπει να θεωρούνται αντίστοιχοι µε εκείνους των
επενδύσεων τύπου venture capital, µε τιµές που κυµαίνονται µεταξύ 20%-50% ανά έτος.
Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί και οι µέθοδοι αποτίµησης πραγµατικών δικαιωµάτων
(real options ή option-pricing), οι οποίες αντιµετωπίζουν µια επένδυση σε πατέντα ως το
δικαίωµα επιλογής να αναπτύξουν τη σχετική εφεύρεση περαιτέρω, ή να εγκαταλείψουν την
πατέντα, στηριζόµενες σε πληροφορίες για την µελλοντική πορεία της τεχνολογίας και της
αγοράς. Το πλεονέκτηµα των µεθόδων αυτών είναι ότι επιτρέπουν να ληφθεί υπόψη σε
διάφορα στάδια, τόσο το αναµενόµενο κόστος ανάπτυξης της πατενταρισµένης τεχνολογίας,
όσο και τα αναµενόµενα κέρδη από τη χρήση της τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα
χρησιµοποιείται το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται µε τις διάφορες φάσεις ανάπτυξης. Οι
µέθοδοι αυτές βρίσκονται ακόµη σε φάση ανάπτυξης και εξέλιξης, και γενικά συνιστάται να
χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα περισσότερες από µία µέθοδοι αποτίµησης των άυλων όπου
αυτό είναι εφικτό.
Από εµπειρικές µελέτες που παρουσιάζονται, φαίνεται ότι τα άυλα περιουσιακά
στοιχεία αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των
επιχειρήσεων και ότι τα ίδια αποτελούν ποσοστό πάνω από το 60% της χρηµατιστηριακής
τους αξίας ανεξαρτήτως κλάδου. Αν και δεν έχει τεκµηριωθεί η συσχέτιση µεταξύ των άυλων
και της απόδοσης της επιχείρησης, έχει αποδειχθεί ότι όταν δίνονται πληροφορίες τόσο για
τα υλικά όσο και για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στους επενδυτές, δηλαδή παρουσιάζεται
ολόκληρη η εικόνα της επιχείρησης, τότε µειώνεται η ασυµµετρία της πληροφορίας µεταξύ
εταιρίας και επενδυτών, µε αποτέλεσµα οι τελευταίοι να είναι σε θέση να προβλέψουν µε
µεγαλύτερη εµπιστοσύνη (µείωση του κινδύνου της επένδυσης).
Για την επιµέτρηση των άυλων σε µακροοικονοµικό επίπεδο χρησιµοποιούνται
δείκτες µέτρησης του κεφαλαίου γνώσης µιας χώρας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της
καινοτοµίας.
Είναι σηµαντικό να τονισθεί η πρωτοτυπία του θέµατος που πραγµατεύεται η
παρούσα µελέτη για την Ελληνική επιστηµονική κοινότητα και τον κόσµο των επιχειρήσεων.
Το γεγονός αυτό ενισχύεται από τη χρησιµοποιούµενη βιβλιογραφία, η οποία είναι κατά
κύριο λόγο ξενόγλωσση και πολύ πρόσφατη (από το 2000 και έπειτα). Στην Ελλάδα, οι
έννοιες των άυλων περιουσιακών στοιχείων και των µεθόδων και µοντέλων αποτίµησής τους
δεν έχουν µελετηθεί σε βάθος, ενώ περιορισµένες είναι γενικότερα οι µελέτες που
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προσπαθούν να συνδυάσουν τις πληροφορίες για τα άυλα µε τη χρηµατοοικονοµική
ανάλυση της αξίας των επιχειρήσεων.

Προτείνεται λοιπόν ως αντικείµενο µελλοντικών

εργασιών η µελέτη της επίδρασης των πληροφοριών για το διανοητικό κεφάλαιο και τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων, οι οποίες µπορεί να συµπεριλαµβάνονται εφεξής
στις οικονοµικές αναφορές, στην ανάλυση της χρηµατιστηριακής αξίας των επιχειρήσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΙ

ΑΫΛΑ

«Η οικονοµία έχει αλλάξει.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως οι πατέντες, τα

εµπορικά σήµατα και η ικανότητα ανάπτυξης καινοτοµίας έχουν καταστεί κυρίαρχο
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τις επιχειρήσεις. Ακόµη και οι παραδοσιακοί κλάδοι όπως
είναι η βιοµηχανία των αυτοκινήτων βρίσκονται αντιµέτωποι µε την ανάγκη να επενδύσουν
σε άυλα όπως σε εµπορικά σήµατα, σε τεχνολογία και σχεδιασµό ούτως ώστε να
επιτύχουν».
Τα παραπάνω αποτελούν το κυρίαρχο µήνυµα µίας µελέτης του Υπουργείου
Οικονοµίας της Γαλλίας που δηµοσιεύθηκε το Νοέµβριο του 2006 και που επιχειρεί να δώσει
κατευθύνσεις και προτάσεις για την προσαρµογή της χώρας σ’ αυτή τη νέα πραγµατικότητα
[Lévy & Jouyet (2006)].
«Οι πατέντες αποτελούν το νόµισµα της σύγχρονης, βασιζόµενης στη γνώση
οικονοµίας» αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Αµερικάνικης εταιρίας General Patent
Corporation σε µια προσπάθεια να αποδοθεί µε αυτό τον τρόπο η διαρκώς αυξανόµενη
σηµασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων στην παγκόσµια οικονοµία τα τελευταία χρόνια
[General Patent Corporation (2007a)].
Οι πρώτες µεγάλες εταιρίες που δηµιουργήθηκαν από την εποχή της βιοµηχανικής
επανάστασης στήριζαν κατά κύριο λόγο την αξία τους σε περιουσιακά στοιχεία µε φυσική
ύπαρξη. Τέτοιες εταιρίες-κολοσσοί όπως ήταν π.χ. η General Motors, είχαν στην κατοχή
τους οικόπεδα-γη, κτίρια και εργοστάσια, που ήταν εύκολο να αποτιµηθούν και η χρηµατική
τους αξία να καταγραφεί λογιστικά.

Ωστόσο, κατά το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα

δηµιουργήθηκε µια νέα γενιά επιχειρήσεων, όπως η Coca Cola, η Microsoft και η Pfizer, των
οποίων η αξία στηρίζεται κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς υλική µορφή. Αυτά τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία ποικίλλουν από εταιρία σε εταιρία από την επωνυµία µάρκας (Coca
Cola), στις πατέντες (Pfizer) και την τεχνολογική επιδεξιότητα (Intel, Microsoft), αλλά
διαθέτουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.

Πρώτον, οι παραδοσιακές λογιστικές αρχές και

κανονισµοί είτε υποτιµούν την αξία τους είτε τα αγνούν παντελώς. ∆εύτερον, συχνά δεν
εµφανίζονται στους ισολογισµούς των συγκεκριµένων εταιριών. Το τελευταίο αντανακλά το
γεγονός ότι η αξία των εταιριών αυτών στην αγορά προέρχεται από αυτά τα ίδια άυλα
περιουσιακά στοιχεία. Για παράδειγµα, έχει αποδειχθεί ότι η επωνυµία µάρκας αντιστοιχεί
από µόνη της σε περισσότερο από το µισό της αξίας πολλών εταιριών καταναλωτικών
προϊόντων [Damodaran (2006)]. Σε τελική ανάλυση, η απουσία υπολογισµού της αξίας των
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άυλων

περιουσιακών

στοιχείων

διαστρεβλώνει

τόσο

τη

λογιστική

µέτρηση

της

αποδοτικότητας/κερδοφορίας όσο και τη µέτρηση της αξίας της επιχείρησης στην αγορά.
Αποτελεί χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης το να διαχωρίζουµε εκείνα τα
περιουσιακά στοιχεία που µπορούµε να δούµε και να αισθανθούµε από εκείνα που δεν
µπορούµε. Επίσης, αισθανόµαστε περισσότερο ασφαλείς µε τα περιουσιακά στοιχεία της
πρώτης κατηγορίας. Ωστόσο, στη δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνονται πολλά και ποικίλα
περιουσιακά στοιχεία όπως η υπεραξία, οι πιστοί και ικανοί υπάλληλοι καθώς και η
τεχνολογική υπεροχή. Τόσο οι οικονοµικοί αναλυτές όσο και οι διάφορες προσεγγίσεις για
την αποτίµηση αυτών των άυλων στοιχείων, συµφωνούν ότι επειδή δίνουµε πολύ λίγη
προσοχή σ’ αυτά, συνηθίζουµε και να τα υποτιµούµε [Damodaran (2006)].
Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού (intangibles) διαφέρουν από τα στοιχεία µε φυσική
υπόσταση

(tangible

assets)

ως προς

το

ότι

προέρχονται

από

την

ανθρώπινη

δηµιουργικότητα, τη σκέψη, τη γνώση και την επινοητικότητα. Πρόκειται για τους µη υλικούς
παράγοντες που υπάρχουν σε µία επιχείρηση και οι οποίοι συµβάλλουν στην απόδοσή της.
Ενσωµατώνονται στον οργανωτικό σχεδιασµό της, στους υπαλλήλους της και στις σχέσεις
της µε τους προµηθευτές, τους πελάτες και τους συνεργάτες της.
Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες [Industrial Property: Les Entretiens de Paris (2006)],
ποσοστό µεταξύ 75 και 90% της αξίας των εισηγµένων στο χρηµατιστήριο εταιριών
διαµορφώνεται από άυλα στοιχεία όπως πατέντες, εµπορικά σήµατα και τεχνογνωσία (knowhow). Αυτό το φαινόµενο συναντάται εξίσου σε µη εισηγµένες επιχειρήσεις καθώς και µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ, SMEs). Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση της
Microsoft, όπου τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της διαµορφώνουν ποσοστό ίσο µε περίπου
99,5% της αγοραίας κεφαλαιοποίησής της [Gosling (2002)]. Γίνεται συνεπώς ολοένα και
περισσότερο αντιληπτό ότι όσο περισσότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία διαθέτει µια
επιχείρηση τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η ικανότητά της να αποκτήσει βιώσιµο
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Aυτό το γεγονός ενισχύεται και από την πεπερασµένη φύση
των φυσικών πόρων άρα και των υλικών περιουσιακών στοιχείων. Οι συνέπειες ύπαρξης
άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι σηµαντικές και σε µακροοικονοµικό επίπεδο. Σύµφωνα
µε µία µελέτη που έγινε στις ΗΠΑ [Corrado et al. (2005)], οι επενδύσεις σε άυλα
αντιστοιχούσαν σε ποσοστό ίσο µε 10% του ΑΕΠ στα τέλη της δεκαετίας του 1990, δηλαδή
περίπου όσο και οι επενδύσεις σε υλικά περιουσιακά στοιχεία (Σχήµα 1.1).
Ωστόσο και παρά την αξία τους στην αγορά, το µεγαλύτερο µέρος των άυλων δε
µπορεί να εµφανιστεί στους ισολογισµούς των εταιριών στις οποίες ανήκουν. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα οι οικονοµικές καταστάσεις να χάνουν µέρος της αξίας τους για τους µετόχους
και τους επενδυτές. Συνεχώς αυξάνεται λοιπόν η διάθεση να αλλάξει αυτή η κατάσταση,
προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των επενδυτών τους.
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πρέπει να αναπτυχθούν και να καθιερωθούν αξιόπιστες και αντικειµενικές µέθοδοι
αποτίµησης της αξίας των άυλων στοιχείων καθώς και λογιστικά πρότυπα αντιµετώπισής
τους µε διεθνή χαρακτήρα.

Το τελευταίο υπαγορεύεται από την παγκοσµιοποίηση του

εµπορίου και των αγορών.

Σχήµα 1.1: Ποσοστό επενδύσεων σε άυλα (intangibles) και υλικά (NIPAS, εξοπλισµός,
υποδοµή και λογισµικό (software)) στοιχεία στις ΗΠΑ [Corrado et al.
(2005)].

1.2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην προσπάθεια αντιµετώπισης

της αντίφασης που υπάρχει µεταξύ της διαρκώς αυξανόµενης σηµασίας των άυλων
περιουσιακών στοιχείων στη δηµιουργία αξίας για την επιχείρηση και της ελλειπούς
παρουσίασής τους στις οικονοµικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό επιχειρείται η συλλογή
και παρουσίαση των διαφόρων προτεινόµενων µεθόδων αποτίµησης-µέτρησης της αξίας
των άυλων περιουσιακών στοιχείων που συναντώνται στη βιβλιογραφία. Έµφαση δίνεται
στην παρουσίαση µεθόδων αποτίµησης της αξίας των πατεντών ή διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας.

Επίσης γίνεται αναφορά στα σηµαντικότερα λογιστικά πρότυπα που

υπάρχουν ανά τον κόσµο για τη λογιστική αντιµετώπιση των άυλων στοιχείων του
ενεργητικού.
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Τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας όπως είναι οι πατέντες (patents) και τα
εµπορικά σήµατα (trademarks) είναι από τα λίγα εκείνα άυλα περιουσιακά στοιχεία που
εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις εφόσον έχει προηγηθεί κάποια οικονοµική
συναλλαγή αγοραπωλησίας τους. Το ίδιο ισχύει και για την υπεραξία µιας επιχείρησης, η
οποία µπορεί να αποτελέσει το αντικείµενο τέτοιων συναλλαγών. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει
για τις πατέντες που δηµιουργούνται εσωτερικά σε µια επιχείρηση, εφόσον δεν επιτρέπεται η
κεφαλαιοποίηση και η εµφάνιση της αξίας τους στους ισολογισµούς. Η έλλειψη µεθόδων και
προτύπων λογιστικής αντιµετώπισης τέτοιων περιπτώσεων καθώς και εκείνων που
σχετίζονται µε άλλα είδη άυλων περιουσιακών στοιχείων πηγάζει από την αδυναµία να
υπολογιστούν χρηµατικές αξίες για αυτά, οι οποίες να είναι κοινώς αποδεκτές µεταξύ των
επιχειρήσεων και επαληθεύσιµες, ενώ η πιθανή «χειραγώγησή» τους µε στόχο τη
διαστρέβλωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων να είναι δύσκολη.
Οι πατέντες αποτελούν σηµαντική δύναµη στην παγκόσµια οικονοµία και είναι ένας
από τους λίγους δείκτες µέτρησης των τάσεων για νέες ιδέες και καινοτοµίες που οδηγούν
µία οικονοµία σε ανάπτυξη. Σήµερα υπάρχουν περισσότερα από 7 εκατοµµύρια διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας εν ισχύ παγκοσµίως [Moore και Craig (2003)], µε ένα ετήσιο ρυθµό αύξησής
τους 12 µε 14%. Τα έσοδα από την παροχή δικαιωµάτων εκµετάλλευσής τους αυξάνονται µε
ένα ετήσιο ρυθµό 25% µε 35%, δηµιουργώντας ένα σύνολο εσόδων πάνω από 150
δισεκατοµµύρια δολάρια παγκοσµίως. Στις ΗΠΑ, χώρα που αποτελεί τον παγκόσµιο ηγέτη
στην παραγωγή πατεντών, ο ετήσιος αριθµός έκδοσης νέων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας
σχεδόν διπλασιάσθηκε από 96.727 το 1990 σε 187.822 το 2001 [Moore και Craig (2003)].
Σύµφωνα µε την General Patent Corporation, τα έσοδα των ΗΠΑ από την παραχώρηση
δικαιωµάτων εκµετάλλευσης πατεντών (patent licensing) ξεπερνούν σήµερα τα 100
δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν µόνο 15
δισεκατοµµύρια δολάρια (Σχήµα 1.2). Μια πρόσφατη Ευρωπαϊκή µελέτη [Gambardella et al.
(2006)] αναφέρει ότι η αξία των πατεντών αυξήθηκε µε πιο γρήγορο ρυθµό σε σχέση µε το
ΑΕΠ µεταξύ 1994-2002 και ότι στη Γερµανία η αξία των πατεντών έφτασε το 2,1% του ΑΕΠ
της για την περίοδο 2000-2002.

Τέλος, επισηµαίνεται ότι ακόµα και µε τις σηµερινές

µειωµένες επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), οι πιο αναπτυγµένες χώρες που
διαδραµατίζουν ηγετικό ρόλο στο παγκόσµιο σκηνικό, αφιερώνουν περισσότερο από 1
δισεκατοµµύριο δολάρια κάθε µέρα για την παραγωγή διανοητικής ιδιοκτησίας [Moore και
Craig (2003)].
Σε αντίθεση µε τις κορυφαίες επωνυµίες µάρκας (top brands), που αποτιµούνται,
παρακολουθούνται, ταξινοµούνται µε βάση την αξία τους και αποτελούν αντικείµενο
δηµοσίευσης εδώ και χρόνια, δε γνωρίζουµε γενικά την αξία των πατεντών. Μέχρι σήµερα,
δεν υπάρχουν γενικά αποδεκτές λογιστικές µέθοδοι και πρακτικές για τον επακριβή
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Ενώ υπάρχει η υποψία ότι πέραν εκείνων των

πατεντών που αποτελούν κορυφαίες επιτυχίες υπάρχουν και άλλες µε σηµαντική αξία, δεν
είµαστε σε θέση να το γνωρίζουµε αυτό µε ακρίβεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο να
µην µπορούµε να καταγράψουµε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά ούτε και να τα
διαχειριστούµε σωστά, έτσι ώστε να προκύψει όφελος για τον πολιτισµό και την κοινωνία µας
από την ορθή εκµετάλλευσή τους.

Σχήµα 1.2: Έσοδα των ΗΠΑ από την παροχή δικαιωµάτων εκµετάλλευσης πατεντών
[General Patent Corporation (2007b)].

Γίνεται λοιπόν εµφανής η επιτακτική ανάγκη να καθορισθούν και να καθιερωθούν
αποδεκτές µέθοδοι µέτρησης της αξίας των πατεντών καθώς και των υπόλοιπων τύπων
διανοητικού κεφαλαίου (intellectual capital) ως βασικών στοιχείων της σύγχρονης
παγκόσµιας οικονοµίας.
«Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας των
αναπτυγµένων οικονοµιών» [Lévy & Jouyet (2005)].
«Η δηµιουργία πλούτου αποτελεί σήµερα διανοητική διαδικασία» [Edvinsson και
Malone (1997)].
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«Η ανάπτυξη µιας επιχείρησης στηρίζεται στην παραγωγή ιδεών» [Halligan (2005)].
«Στις χώρες που πρωτοστατούν στην παγκόσµια οικονοµία, η ισορροπία ανάµεσα
στη γνώση και τους διαθέσιµους πόρους έχει γείρει προς το µέρος της πρώτης µε
αποτέλεσµα η γνώση να αποτελεί πλέον τον πιο σηµαντικό παράγοντα καθορισµού του
επιπέδου διαβίωσης, περισσότερο και από τη γη, τον εξοπλισµό και την εργασία» [World
Development Report (1998), Malhotra (2003)].

1.3

∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας µελέτης, το επόµενο κεφάλαιο (2ο

κεφάλαιο) παρουσιάζει τους κυριότερους ορισµούς καθώς και τις κατηγοριοποιήσεις που
έχουν χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή των άυλων περιουσιακών στοιχείων, το ισχύον
νοµικό πλαίσιο για τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και τα κίνητρα και τους
λόγους που έδωσαν την ώθηση για την αποτίµηση-επιµέτρηση της αξίας των άυλων και την
εµφάνισή τους στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων.
Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τους κανονισµούς και τα πρότυπα που ισχύουν σήµερα
για τη λογιστική αντιµετώπιση των άυλων, µε έµφαση εκείνα της Αµερικής και του
Συµβουλίου των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board).
Επίσης περιγράφονται οι µέθοδοι και τα µοντέλα που έχουν προταθεί για την επιµέτρηση της
αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων, µε έµφαση στις µεθόδους αποτίµησης της αξίας
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (όπως είναι οι πατέντες και τα εµπορικά σήµατα).
Γίνεται ακόµη αναφορά σε εµπειρικές µελέτες για τις συνέπειες και την επίδραση των άυλων
στην αξία της επιχείρησης. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την επιµέτρηση των άυλων σε
µακροοικονοµικό επίπεδο.
Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο δίνει τα συµπεράσµατα της παρούσας µελέτης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΤΑ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
2.1

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
Τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν διατυπωθεί διάφοροι ορισµοί για την περιγραφή των

άυλων στοιχείων του ενεργητικού και έχουν γίνει αντίστοιχα πολλές προσπάθειες
κατηγοριοποίησης των επιµέρους συστατικών τους.

Η πληθώρα αυτή των ορισµών και

κατηγοριών που προτείνονται δηµιουργεί αρκετές πρακτικές δυσκολίες κατά τη µελέτη και
την αντιµετώπισή τους ως τµήµα της περιουσίας µιας επιχείρησης.
Συγκεκριµένα, δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός χρησιµοποιούµενος όρος για αυτή την
κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων. Όροι που συναντώνται πιο συχνά είναι οι εξής:
•

∆ιανοητικό κεφάλαιο (intellectual capital)

•

Άυλα στοιχεία ενεργητικού (intangibles/intellectual assets)

•

Κεφάλαιο της γνώσης (knowledge capital/knowledge assets)
Γενικά υπάρχει η τάση οι παραπάνω αναφερόµενοι όροι να χρησιµοποιούνται

εναλλάξ και παρά τις όποιες διαφορές που µπορεί να διακρίνει κανείς, υπάρχει οµοιότητα
µεταξύ τους στο εξής σηµείο: όλοι αναφέρονται σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς υλική ή
φυσική υπόσταση, µε τη δυνατότητα να επιφέρουν στην επιχείρηση οικονοµικό
όφελος µελλοντικά. Στον Πίνακα 2.1 αναφέρονται οι ορισµοί που συναντώνται συχνά στη
βιβλιογραφία.
Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους ορισµούς που χρησιµοποιούνται για να
περιγράψουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµφωνούν στο ότι τα άυλα διακρίνονται από
τρία βασικά χαρακτηριστικά:
α) αποτελούν πηγές πιθανών µελλοντικών κερδών για την επιχείρηση
β) δε διαθέτουν φυσική-υλική υπόσταση και
γ) µέχρι κάποιο βαθµό µπορούν να διατηρηθούν και να εµπορευθούν από την επιχείρηση
που τα κατέχει.
Γενικά τα άυλα περιλαµβάνουν την Ε&Α, τις πατέντες και τα εµπορικά σήµατα. Τα
τελευταία χρόνια, η έννοια των άυλων έχει εξελιχθεί και έχει λάβει µία ευρύτερη σηµασία που
περιλαµβάνει τους ανθρώπινους πόρους και τις δεξιότητες αυτών, την οργανωτική
διάρθρωση

της

επιχείρησης

(βάσεις

δεδοµένων,

τεχνολογία,

καθηµερινή

ρουτίνα,

κουλτούρα) καθώς και το κεφάλαιο αγοράς, που αποτελείται από τις οργανωσιακές
διαδικασίες, τα δίκτυα πελατών και προµηθευτών. Επίσης στη διευρυµένη έννοια των άυλων
περιλαµβάνονται και περισσότερο δυναµικές ιδιότητες της επιχείρησης, όπως η ικανότητα
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δηµιουργίας γνώσης, δικαιώµατα πρόσβασης σε τεχνολογία, η ικανότητα να χρησιµοποιεί τις
διάφορες πληροφορίες, οι λειτουργικές διαδικασίες, η ικανότητα της διοίκησης να ακολουθεί
µια επιλεγµένη στρατηγική και η ανάπτυξη καινοτόµου δραστηριότητας.

Πίνακας 2.1: Ορισµοί για το διανοητικό κεφάλαιο ή τα άυλα περιουσιακά στοιχεία
[Sitar & Vasic (2004)].
Συγγραφείς

Ορισµός διανοητικού κεφαλαίου

Edvinsson (1994)

Πηγή άυλων (κρυφών) περιουσιακών στοιχείων που συχνά δεν
εµφανίζονται στους ισολογισµούς.

Brooking (1997)

Η διαφορά ανάµεσα στην λογιστική αξία µιας επιχείρησης και την
αξία την οποία διατίθεται κάποιος να πληρώσει γι΄ αυτή.

Roos et al. (1997)

Το σύνολο των γνώσεων όλων των µελών της επιχείρησης καθώς
και η µετάφραση στην πράξη των γνώσεων αυτών υπό τη µορφή
εµπορικών σηµάτων, πατεντών και επωνυµιών µάρκας.

Bontis (1999)

Η συλλογή των άυλων πόρων καθώς και τα οικονοµικά
αποτελέσµατα που απορρέουν από αυτούς.

Stewart (1999)

∆ιανοητικό υλικό - γνώση, πληροφορία, διανοητική ιδιοκτησία,
εµπειρία – που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία
πλούτου.

Harrison
(2000)
Marr
&
(2001)

&

Sullivan

Γνώση που µπορεί να µετατραπεί σε κέρδη για την επιχείρηση.

Η οµάδα γνωστικών στοιχείων που µπορούν να αποδοθούν σε µία
Schiuma επιχείρηση και που συνεισφέρουν σηµαντικά στη βελτίωση της
ανταγωνιστικής της θέσης, προσθέτοντας αξία σε καθορισµένους
συµµετόχους.

Αναγνωρίσιµα µη χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική
υπόσταση.
*IAS= Ιnternational Accounting Standards
IAS* 38

Ανάµεσα στις πολυάριθµες κατηγοριοποιήσεις που έχουν προταθεί για τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία, ξεχωρίζει εκείνη που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα
πλαίσια του προγράµµατος MERITUM (οδηγίες που διαµορφώθηκαν από ερευνητές σε
διάφορα πανεπιστήµια της Ευρώπης) [MERITUM (2002), Οργανισµός Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ΟΟΣΑ (OECD, 2006b)].

Η συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση

απαντάται πολύ συχνά στις εθνικές οδηγίες για το άυλο/διανοητικό κεφάλαιο, όπως π.χ. στην
Αυστραλία, τη Γερµανία, την Ιαπωνία και την Ελβετία, καθώς και σε επιστηµονικά άρθρα.
Σύµφωνα µε αυτή την οδηγία, το διανοητικό κεφάλαιο χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:
ανθρώπινο κεφάλαιο, διαρθρωτικό κεφάλαιο και κεφάλαιο αγοράς (Σχήµα 2.1).
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Το ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital) αποτελείται από τις γνώσεις, τις δεξιότητες
και την τεχνογνωσία, τα οποία οι υπάλληλοι παίρνουν µαζί τους όταν αποχωρούν από την
επιχείρηση, για παράδειγµα η δηµιουργικότητα, προηγούµενη εµπειρία, εκπαίδευση,
οµαδικότητα, ευελιξία, εσωτερική παρακίνηση, ικανότητα εκµάθησης. Το κεφάλαιο αγοράς
(relational or market capital) αφορά τους πόρους που προκύπτουν από τις εξωτερικές
σχέσεις της επιχείρησης µε πελάτες, προµηθευτές και συνεργάτες Ε&Α. Για παράδειγµα, η
εικόνα της επιχείρησης, η ικανοποίηση των πελατών, η διαπραγµατευτική ικανότητα µε
χρηµατοδοτικούς φορείς κλπ. Το διαρθρωτικό κεφάλαιο (structural capital) αναφέρεται στη
γνώση που µένει στην επιχείρηση στο τέλος της εργάσιµης ηµέρας. Αποτελείται από τις
οργανωτικές διαδικασίες και τα συστήµατα της επιχείρησης, τη χρήση τεχνολογιών
πληροφορικής, την οργανωτική κουλτούρα και την ικανότητα εκµάθησης.

Επίσης

περιλαµβάνει τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας (intellectual property rights) του
οργανισµού τα οποία επιδέχονται νοµικής προστασίας προς αποφυγή της καταπάτησής τους
από τρίτους. Στα τελευταία ανήκουν οι πατέντες (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας), τα εµπορικά
σήµατα, τα βιοµηχανικά σχέδια, τα πνευµατικά δικαιώµατα, η τεχνογνωσία και τα εµπορικά
µυστικά.

Σχήµα 2.1: Κατηγορίες ∆ιανοητικού Κεφαλαίου ή Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων
[οδηγίες προγράµµατος MERITUM (2002)].

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
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∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΛΟΙΠΟΙ
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Οι εθνικοί και διεθνείς νόµοι και συµβάσεις αναγνωρίζουν ως δικαίωµα διανοητικής

περιουσίας το προϊόν των πνευµατικών προσπαθειών ενός ατόµου. Η κατοχύρωση των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί ένα µέσο το οποίο επιτρέπει την προστασία
ορισµένων άυλων στοιχείων της επιχείρησης. Τα νοµικά συστήµατα αναγνωρίζουν ότι η
διάδοση των δηµιουργικών προσπαθειών µπορεί να ωφελήσει την κοινωνία και να δώσει το
ερέθισµα για περαιτέρω δηµιουργική δραστηριότητα. Τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας
επιτρέπουν στους δηµιουργούς να ελέγχουν την πρόσβαση τρίτων στα προϊόντα δικής τους
επινόησης και ως εκ τούτου να επωφελούνται από την πρόσβαση αυτή. Τα συστήµατα αυτά
αναγνωρίζουν ότι τα προϊόντα δηµιουργικότητας ενδέχεται να έχουν διάφορους τύπους. Για
το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τύποι δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
Συγκεκριµένα, τα καταστατικά ∆ικαιώµατα ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας διαχωρίζονται όπως
φαίνεται στο Σχήµα 2.2:

Σχήµα 2.2: Τύποι ∆ικαιωµάτων ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας [OBI (2003)].

∆ικαιώµατα ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ:
•

∆ιπλώµατα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ:
Πνευµατικά δικαιώµατα

ευρεσιτεχνίας-πατέντες
•

Εµπορικά σήµατα

•

Βιοµηχανικά σχέδια

Η προστασία που παρέχεται από τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα διανοητικής
ιδιοκτησίας είναι τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή ισχύει µόνο στα όρια της χώρας, όπου έχουν
απονεµηθεί οι αντίστοιχοι τίτλοι ιδιοκτησίας. Σε κάθε χώρα υπάρχουν αρµόδιοι φορείς που
χειρίζονται την καταχώρηση αιτήσεων κατοχύρωσης των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, την εξέταση και απονοµή των αντίστοιχων τίτλων ιδιοκτησίας. Στην Ελλάδα
υπάρχει ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), αρµόδιος για τα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας και τα βιοµηχανικά σχέδια, η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου
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Ανάπτυξης για τα εµπορικά σήµατα, και ο Οργανισµός Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) για τα
πνευµατικά δικαιώµατα.
Τα ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας (patents) αφορούν εφευρέσεις που δηµιουργούν ένα
τεχνικό αποτέλεσµα – αναφέρονται σε βελτιωµένα και νέα προϊόντα, διαδικασίες και χρήσεις.
Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας είναι ένας τίτλος που παρέχει στον ιδιοκτήτη του ένα προσωρινό
µονοπώλιο στην εκµετάλλευση της εφεύρεσης που αυτό προστατεύει. Στις περισσότερες
χώρες, το µονοπώλιο εκχωρείται για το µέγιστο διάστηµα των 20 χρόνων (17 στις ΗΠΑ,
Εικόνα 2.1) µε αντάλλαγµα τη δηµοσίευση της πλήρους περιγραφής της εφεύρεσης. Mε την
κατοχύρωση µιας εφεύρεσης µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας µπορεί να αποτραπεί η αντιγραφή
της από άλλους. Η ύπαρξη ενός τέτοιου τίτλου απαγορεύει σε άλλους να κατασκευάζουν, να
χρησιµοποιούν, να πωλούν ή να εισάγουν µια εφεύρεση στη χώρα προστασίας χωρίς την
άδεια του δικαιούχου. Ο τελευταίος αποκτά το δικαίωµα να κάνει αγωγή για αποζηµίωση σε
περίπτωση καταπάτησης (κατασκευή, χρήση ή πώληση χωρίς την άδειά του). Στην Ελλάδα
η νοµοθεσία για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας περιγράφεται κυρίως από τον Ν. 1733/1987 και
τον Ν. 213/1975.
Εικόνα 2.1: ∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ.

Τα Βιοµηχανικά Σχέδια (industrial designs, Εικόνα 2.2) αφορούν την εξωτερική εµφάνιση
ενός προϊόντος – χαρακτηριστικά όπως το σχήµα, η διαµόρφωση, η υφή ή τα υλικά που δεν
υπαγορεύονται από λειτουργικές παραµέτρους.

Η µέγιστη διάρκεια προστασίας των

σχεδίων ποικίλλει από χώρα σε χώρα από 5 έως 25 χρόνια. Το δικαίωµα σχεδίου εκχωρεί
στον ιδιοκτήτη του (για το διάστηµα προστασίας) το αποκλειστικό δικαίωµα να χρησιµοποιεί
το σχέδιο και να εξουσιοδοτεί άλλους να κάνουν χρήση αυτού. Περιλαµβάνει επίσης το
δικαίωµα να δηµιουργεί, να προσφέρει, να εισάγει στην αγορά, να εισάγει από άλλες χώρες ή
να εξάγει σε άλλες χώρες, ή να χρησιµοποιεί ένα προϊόν στο οποίο το σχέδιο είναι
ενσωµατωµένο ή στο οποίο εφαρµόζεται, ή να αποθηκεύει τέτοια προϊόντα γι’ αυτούς τους
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σκοπούς. Η αντίστοιχη νοµοθεσία στην Ελλάδα καλύπτεται από τον Ν. 2417/1996 και το
Π.∆. 259/1997.
Εικόνα 2.2: ∆ηµοσίευση αίτησης βιοµηχανικού σχεδίου στην Ελλάδα [ΟΒΙ (2006)].

Τα Εµπορικά Σήµατα (trademarks, Εικόνα 2.3) αφορούν την ταυτότητα της
επωνυµίας – µπορεί να είναι διακριτικές λέξεις, σύµβολα ή άλλα χαρακτηριστικά, ο σκοπός
των οποίων είναι να κάνουν τη σύνδεση στο µυαλό του πελάτη, µεταξύ συγκεκριµένων
προϊόντων ή υπηρεσιών (ανάµεσα σε άλλα οµοειδή προϊόντα ή υπηρεσίες) και της εν λόγω
επιχείρησης. Σε γενικές γραµµές, τα εµπορικά σήµατα προστατεύονται για συγκεκριµένες
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών για περιόδους 10 ετών, µε δυνατότητα απεριόριστης
ανανέωσης.

Η καταχώρηση ενός εµπορικού σήµατος είναι µια επίσηµη εγγραφή των

δικαιωµάτων για τα οποία έχει αξιώσεις ο ιδιοκτήτης του.

Στον τελευταίο εκχωρείται το

καταστατικό δικαίωµα, µε το οποίο, υπό ορισµένους όρους, απαγορεύεται στα τρίτα µέρη η
χρήση ενός εµπορικού σήµατος χωρίς την καταχωρηµένη άδεια του κατόχου – δηλαδή
αποτρέπεται κάθε παράβαση. Η ισχύουσα νοµοθεσία στην Ελλάδα περιγράφεται από τον Ν.
2239/1994 και τον Ν. 2783/2000.
Εικόνα 2.3: Παραδείγµατα από πολύ γνωστά εµπορικά σήµατα (Apple, Coca Cola,
Google, Mc Donalds).
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Τα Πνευµατικά ∆ικαιώµατα (copyright, Eικόνα 2.4) αφορούν τα πρωτότυπα
λογοτεχνικά, µουσικά ή καλλιτεχνικά έργα.

Σε αυτά περιλαµβάνεται το λογισµικό

ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα σχεδιαγράµµατα, οι χάρτες, τα διαγράµµατα ή οποιαδήποτε
σχέδια.

Οι φωτογραφίες και οι ταινίες.

Τα αρχιτεκτονικά έργα, τα ανάγλυφα έργα.

Οι

εγγραφές ήχου, οι τηλεοπτικές και οι ραδιοφωνικές εκποµπές. Οι δηµιουργοί των εν λόγω
έργων αποκτούν αυτοµάτως δικαιώµατα, κάτι που σηµαίνει ότι µπορούν να έχουν τον έλεγχο
κάθε µελλοντικής χρήσης των έργων αυτών.

Κατά γενικό κανόνα, η προστασία των

πνευµατικών δικαιωµάτων διαρκεί έως και 70 χρόνια µετά το θάνατο του δικαιούχου. Η
προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων παρέχει οφέλη υπό τη µορφή οικονοµικών
δικαιωµάτων, τα οποία δίνουν στους δηµιουργούς τη δυνατότητα να ελέγχουν τη χρήση του
δηµιουργήµατός τους µε διάφορους τρόπους ενώ παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία να
λαµβάνουν την αντίστοιχη οικονοµική αµοιβή.

Τα πνευµατικά δικαιώµατα συνεπάγονται

επίσης ορισµένα ηθικά δικαιώµατα και αποτρέπουν την παραποίηση ή την καταστροφή µιας
δηµιουργίας. Χωρίς την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων, συχνά θα ήταν πολύ
εύκολο για τους άλλους να εκµεταλλεύονται κάποια υλικά χωρίς να καταβάλλουν καµία
πληρωµή στον δηµιουργό. Η ισχύουσα νοµοθεσία στην Ελλάδα περιγράφεται από τους Ν.
100/1975, Ν. 2121/1993, Ν. 3183/2003 και Ν.3184/2003.
Εικόνα 2.4: Το διεθνώς αναγνωρισµένο σύµβολο του copyright (http://www.
copyrightauthority.com/copyright-symbol).

Άλλοι τύποι ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας
Η Τεχνογνωσία
Οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες
Τα Εµπορικά Μυστικά
Τα παραπάνω δεν καλύπτονται από συγκεκριµένες καταστατικές προβλέψεις όπως οι
υπόλοιποι τύποι διανοητικής ιδιοκτησίας και το επίπεδο προστασίας που εκχωρείται σε αυτά
τα τρία ποικίλλει σηµαντικά από χώρα σε χώρα.
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ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΫΛΩΝ
Σύµφωνα µε τους Edvinsson και Malone (1997), ο καθηγητής Keith Bradley του Open

Business School του Ηνωµ. Βασιλείου είχε τονίσει στα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας:
«Τα τελευταία είκοσι χρόνια παρατηρείται σηµαντική διεύρυνση της απόστασης µεταξύ της
αξίας που δηλώνουν οι επιχειρήσεις στους ισολογισµούς τους και της αξίας που εκτιµάται
από τους επενδυτές. Η µέση αναλογία χρηµατιστηριακής-λογιστικής αξίας (market-to-book
value) για τις δηµόσιες επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περίοδο 1973-1993 αυξήθηκε από 0.82
σε 1.692. Για το 1992, η διαφορά µεταξύ χρηµατιστηριακής και λογιστικής αξίας υποδηλώνει
ότι περίπου το 40% της χρηµατιστηριακής αξίας της µέσης Αµερικάνικης δηµόσιας
επιχείρησης δεν εµφανιζόταν στους ισολογισµούς.

Για επιχειρήσεις έντασης γνώσης

(knowledge-intensive), το ποσοστό της µη εµφανιζόµενης αξίας στους ισολογισµούς ξεπερνά
το 100%. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και στις εξαγορές των επιχειρήσεων, όπου η µέση
αναλογία τιµής εξαγοράς-λογιστικής αξίας (price of acquisition-to-book value) για την περίοδο
1981-1993 ήταν 4,4. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων έντασης γνώσης, η ίδια αναλογία
ξεπερνά το 10.

Μήπως διαθέτουµε τα µέσα για να διαχειριστούµε αυτά τα κρυµµένα

περιουσιακά στοιχεία; ∆υστυχώς, όχι.»
Τα παραπάνω λόγια φανερώνουν την ολοένα και αυξανόµενη ανάγκη να βρεθούν
αποτελεσµατικές µέθοδοι αποτίµησης της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων µιας
επιχείρησης. Αυτή η ανάγκη µεγάλωσε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια µε την εµφάνιση των
εταιριών έντασης γνώσης καθώς και των εταιριών ειδών τεχνολογίας. Στις εταιρίες αυτές οι
παραδοσιακές λογιστικές πρακτικές δεν είναι πλέον χρήσιµες αφού η δηµιουργία κερδών
είναι συνάρτηση της άυλης περιουσίας τους. Ωστόσο και στην περίπτωση των τυπικών
µεταποιητικών επιχειρήσεων, εφόσον µε την τεχνολογική εξέλιξη είναι πλέον εύκολο να
επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγικότητας, ο παράγοντας που θα οδηγήσει την επιχείρηση
στην επιτυχία είναι πλέον το διανοητικό της κεφάλαιο. Είναι σηµαντικό λοιπόν να βρεθούν
νέοι τρόποι µέτρησης της απόδοσης και της αξίας µιας επιχείρησης, οι οποίοι θα
συµπεριλαµβάνουν αυτή την άυλη περιουσία. Μελετητές [Tayles et al. (2005)] όλο και πιο
συχνά υποστηρίζουν ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης δικαίως αξιώνουν
την αναγνώριση και την ειδική λογιστική τους αντιµετώπιση.
Ήδη στην τελευταία δεκαετία, µερικές «έξυπνες» επιχειρήσεις χρησιµοποίησαν
αποτελεσµατικά

το

σύστηµα

δικαιωµάτων

διανοητικής

ιδιοκτησίας

(∆Ι),

για

να

εκµεταλλευτούν την αξία της άυλης περιουσίας τους, εφαρµόζοντας στρατηγικές διαχείρισης
των δικαιωµάτων ∆Ι.
παγκόσµιο επίπεδο.

Ωστόσο, ο αριθµός αυτών των επιχειρήσεων είναι µικρός σε
Μια µελέτη που διεξήχθηκε το 1997 [World Intellectual Property

Organization (WIPO) Magazine (2003)], κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η πλειοψηφία των
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επιχειρήσεων στο Ηνωµ. Βασίλειο δεν αποτιµούν τα δικαιώµατα ∆Ι τους. Αναφέρεται επίσης
ότι και στις ΗΠΑ, το 76% των 226 επιχειρήσεων που παρουσιάσθηκαν στο Fortune 500 δεν
εµφάνιζαν την αξία των άυλων στοιχείων του ενεργητικού τους στις ετήσιες εκθέσεις τους.
Με βάση αυτά τα δεδοµένα, η κατάσταση αναµένεται να είναι χειρότερη στην περίπτωση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Αυτό το φαινόµενο δεν ενδείκνυται να συνεχιστεί,

δεδοµένου της εκρηκτικής αύξησης του ρυθµού τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας,
που οδηγούν σε ολοένα και µεγαλύτερη εξάρτηση της παγκόσµιας οικονοµίας από τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία.
Ο ισχυρός ανταγωνισµός από χώρες χαµηλού κόστους εργασίας σπρώχνει τις
επιχειρήσεις στις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ στην ανάπτυξη καινοτοµίας, τη δηµιουργία
διανοητικού κεφαλαίου και την αύξηση του αριθµού πατεντών. Σε πρόσφατο συνέδριο του
ΟΟΣΑ [OECD (2005)], φάνηκε η ανάγκη να βρεθούν αποτελεσµατικότερες µέθοδοι
αποτίµησης της αξίας των πατεντών και να αναπτυχθούν αγορές τεχνολογιών (technology
markets) µε την υποστήριξη και την κοινή προσπάθεια των επιχειρήσεων, των
επιστηµονικών και των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και κυρίως των κυβερνήσεων των
χωρών-µελών. Οι εν λόγω προσπάθειες θα πρέπει να στοχεύσουν στο να γίνει περισσότερο
ορατή η συνεισφορά των πατεντών στην οικονοµική αξία της επιχείρησης.
Σήµερα,

οι

λογιστικές

καταστάσεις

αποτελούν

ένα

χρήσιµο

εργαλείο

των

επιχειρήσεων για τη συνεχή εξέταση της πορείας της επιχείρησης όσον αφορά την επίτευξη
των στόχων της, για την κερδοφορία, την αποδοτικότητα επενδεδυµένων κεφαλαίων και το
µερίδιο αγοράς. Με βάση τη νοµοθεσία, οι λογιστικές αναφορές δεν πρέπει να εµπεριέχουν
υποθέσεις και θα πρέπει να δίνουν αντικειµενικές πληροφορίες, ενώ ο στόχος τους είναι να
προβάλλουν την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης σε δεδοµένη χρονική στιγµή σε
όλους τους ενδιαφερόµενους (stakeholders): µετόχους (ιδιοκτήτες), διοίκηση, υπαλλήλους,
επενδυτές, πελάτες και προµηθευτές.
Ωστόσο, η εικόνα που δηµιουργείται για την επιχείρηση µε αυτό τον τρόπο
στηρίζεται κυρίως σε περιουσιακά στοιχεία µε υλική υπόσταση: γη,
κεφάλαιο,

ανθρώπινη

εργασία,

ενώ

δίνεται

πολύ

περιορισµένη

πληροφόρηση για την αξία των άυλων περιουσιακών της στοιχείων. Για
παράδειγµα, δεν αναγνωρίζονται πουθενά οι γνώσεις και οι ικανότητες του
προσωπικού, οι πελατειακές σχέσεις, τα δίκτυα των προµηθευτών, οι
διοικητικές πρακτικές (Σχήµα 2.3). Ακόµη και στην περίπτωση των δικαιωµάτων ∆Ι δεν είναι
δυνατό µε το υπάρχον καθεστώς να φανεί από τις οικονοµικές αναφορές η σχέση µεταξύ των
εσόδων της επιχείρησης και των δικαιωµάτων που έχει αναπτύξει η ίδια εσωτερικά. Με άλλα
λόγια, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν ακριβή στοιχεία πληροφόρησης, τα οποία όµως
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στερούνται πρακτικής σηµασίας.

Η ελλειπής παρουσίαση των άυλων στοιχείων του

ενεργητικού τα καταδικάζει να παραµένουν κρυµµένα στο σκοτάδι και να µη λαµβάνονται
υπόψη σε σηµαντικές αποφάσεις της διοίκησης όσον αφορά το µέλλον της επιχείρησης.
Στα παραπάνω θα έπρεπε να προστεθεί ότι η αδυναµία αποτίµησης της αξίας ενός
περιουσιακού στοιχείου µε ακρίβεια, όπως για παράδειγµα µιας πατέντας, καθιστά δύσκολο
τον αποτελεσµατικό χειρισµό της από πλευράς κόστους: δεν µπορεί να αποφασίσει ο
δικαιούχος ποιος είναι ο πιο οικονοµικά συµφέρων τρόπος χρησιµοποίησης της πατέντας,
της προστασίας, της ασφάλισης, της πώλησης και της εκµετάλλευσής της στην αγορά.

Σχήµα 2.3: Κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης [Tayles et al. (2005)].

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΛΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΫΛΑ

∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(νοµική κατοχύρωση)

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
(∆ιανοητική Ιδιοκτησία)
Πατέντες
Σχέδια
Εµπορικά σήµατα
Πνευµατικά δικαιώµατα
Συµφωνίες παραχώρησης
άδειας εκµετάλλευσης
Συµφωνίες διεθνούς
δικαιόχρησης (franchising)
Επωνυµίες µάρκας

Αναφέρονται στους
ισολογισµούς
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Γενικά, η ανάγκη αποτίµησης της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων και πιο
συγκεκριµένα των δικαιωµάτων ∆Ι δηµιουργείται τόσο από εσωτερικούς όσο και από
εξωτερικούς παράγοντες της επιχείρησης.
Οι εσωτερικοί παράγοντες της επιχείρησης που δηµιουργούν έντονα την ανάγκη
για την αποτίµηση της αξίας των άυλων είναι οι ακόλουθοι:
1. Η αύξηση των εσόδων της επιχείρησης µέσω καλύτερης διαχείρισης και εκµετάλλευσης
των στοιχείων του ενεργητικού των οποίων η χρηµατική αξία δεν ήταν γνωστή.
2. Η ευθυγράµµιση της στρατηγικής δικαιωµάτων ∆Ι µε την επιχειρησιακή στρατηγική
(σχεδιασµός στρατηγικής, µέτρηση απόδοσης, λήψη αποφάσεων).

Η απόκτηση

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µε διαφοροποίηση των προϊόντων, η αύξηση της
κερδοφορίας αναλύοντας τα οφέλη που προκύπτουν από επενδύσεις σε εκπαίδευση και
ανάπτυξη του προσωπικού και στην απόκτηση τεχνολογίας, σε σύγκριση µε τα οφέλη
από επενδύσεις σε υλική υποδοµή, η κατανόηση των λόγων ανοδικής ή καθοδικής
πορείας της επιχείρησης και η ανάληψη αντίστοιχης δράσης. Ο σχεδιασµός και η λήψη
αποφάσεων για την µελλοντική επιτυχία της επιχείρησης.
3. Ο έλεγχος και η βελτιστοποίηση του κόστους του χαρτοφυλακίου δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας. Η νοµική κατοχύρωση και η προστασία των δικαιωµάτων ∆Ι
απαιτούν χρηµατική δαπάνη, η οποία µπορεί να γίνει σηµαντικά υψηλή καθώς αυξάνεται
ο χρόνος διατήρησης των συγκεκριµένων δικαιωµάτων από την επιχείρηση.

Με την

αποτίµηση της αξίας τους για την επιχείρηση, µπορεί να αποφασιστεί κατά πόσον αυτά
αντιπροσωπεύουν επικερδείς επενδύσεις και αν χρειάζεται να διατηρηθούν περισσότερο,
να παραχωρηθούν σε τρίτους προς εκµετάλλευση ή να εγκαταλειφθούν.
4. Η χρηµατική επιβράβευση των υπαλλήλων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των
εφευρέσεων και των καινοτοµιών και εµµέσως η ενθάρρυνση όλου του προσωπικού να
επιδεικνύει εφευρετικότητα και να συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη καινοτόµων
προϊόντων/τεχνολογιών/λύσεων. Επίσης, η αποτίµηση της αξίας των άυλων βοηθά στην
άµεση σύγκριση της αξίας των γνώσεων και ικανοτήτων του προσωπικού που οδήγησαν
στην ανάπτυξη µιας εφεύρεσης µε το κόστος µισθοδοσίας τους.
5. Η ενηµέρωση των µετόχων για την αξία των δικαιωµάτων ∆Ι που έχει στην κατοχή της η
εταιρία. Με αυτό τον τρόπο οι µέτοχοι και οι πιθανοί επενδυτές αποκτούν πληρέστερη
εικόνα για την επιχείρηση και τη φύση των δραστηριοτήτων της και µπορούν να
εκτιµήσουν καλύτερα τους κινδύνους και τις αποδόσεις από την επένδυσή τους.
Επιπλέον, οι εξωτερικοί παράγοντες της επιχείρησης που οδηγούν στην ανάγκη για
την αποτίµηση της αξίας των άυλων είναι οι ακόλουθοι:
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1. Οι συµφωνίες παραχώρησης άδειας χρήσης (licensing). Η αποτίµηση της πραγµατικής
αξίας ενός δικαιώµατος ∆Ι που αποτελεί το αντικείµενο µιας τέτοιας συµφωνίας, επιτρέπει
και στα δύο συµβαλλόµενα µέρη να συνάψουν µια από κοινού επικερδή συµφωνία.
2. Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις εταιριών. ∆εδοµένου της αυξανόµενης σηµασίας της
συνεισφοράς των άυλων στοιχείων στη συνολική αξία της επιχείρησης, η ακριβής γνώση
της αξίας τους για τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε µία εξαγορά ή συγχώνευση
καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και την επιτυχία ή αποτυχία της συγκεκριµένης πράξης.
3. Η χρηµατοδότηση. Σε µερικές χώρες οι τράπεζες έχουν αρχίσει να δέχονται ως εγγύηση
για την παροχή δανείου δικαιώµατα ∆Ι.

Επίσης, η κατοχή τέτοιων περιουσιακών

στοιχείων επηρεάζει θετικά την απόφαση των εταιριών επιχειρηµατικών συµµετοχών
(venture capital) να επενδύσουν σε µία νέα εταιρία [Σχήµα 2.4, Cardullo (2004)]. Σ΄
αυτές τις περιπτώσεις, η σωστή αποτίµηση της αξίας των δικαιωµάτων ∆Ι αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση.
4. Οι δωρεές. Σε µερικές χώρες υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για τη δωρεά περιουσίας σε
µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα. Μια εταιρία µπορεί να θελήσει να δωρίσει κάποιο δικαίωµα
∆Ι σε ένα πανεπιστήµιο, όπου θεωρεί ότι µπορεί να γίνει καλύτερη εκµετάλλευσή του. Η
αξία του συγκεκριµένου δικαιώµατος θα χρησιµεύσει στον υπολογισµό της µείωσης του
φόρου για τη δωρήτρια εταιρία.
5. Η πώληση ή η αγορά ενός άυλου στοιχείου. Όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο µπορεί
να πωληθεί/αγοραστεί ανεξάρτητα από την επιχείρηση µε την οποία συνδέεται, τότε η
αντικειµενική γνώση της αξίας του διευκολύνει τη συναλλαγή.
6. Οι κοινοπρακτικές επιχειρήσεις ή οι στρατηγικές συµµαχίες. Η αποτίµηση των άυλων
περιουσιακών στοιχείων είναι επίσης σηµαντική όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις
δηµιουργούν µία κοινοπραξία ή στρατηγική συµµαχία. Με αυτό τον τρόπο ο κάθε εταίρος
είναι σε θέση να γνωρίζει και να εκτιµά την αξία των υπολοίπων και επίσης µπορεί να
καθοριστεί το ακριβές µερίδιο του καθενός στην περίπτωση δηµιουργίας νέας εταιρίας.
7. Η υποστήριξη σε δικαστικούς αγώνες (litigation support). Σε περίπτωση καταπάτησης
των δικαιωµάτων ∆Ι και προσφυγής στα δικαστήρια, η γνώση της αξίας των εν λόγω
δικαιωµάτων βοηθά το δικαστήριο να αποφασίσει για το ποσό της αποζηµίωσης. Τα
τελευταία χρόνια παρατηρείται σηµαντική αύξηση σε τέτοιου είδους δίκες.
8. Η χρεωκοπία της επιχείρησης ή η ρήξη συµβολαίου.
9. Τα διαζύγια.
10. Οι λογιστικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS 38, βλ.
επόµενο κεφάλαιο).
11. Η φορολογία που καθιστά αναγκαία την αποτίµηση των άυλων.
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12. Στις ΗΠΑ στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης και της νοµοθεσίας Sarbanes-Oxley
Act, η διοίκηση µιας επιχείρησης υποχρεούται να διαχειρίζεται και να προστατεύει το
διανοητικό κεφάλαιο της επιχείρησης.

Επίσης υποχρεούται να ακολουθεί διαδικασίες

αποτίµησης της αξίας του διανοητικού κεφαλαίου, ακόµη και στοιχείων του όπως είναι τα
εµπορικά µυστικά. Οι διαδικασίες αποτίµησης θα πρέπει να ελέγχονται εσωτερικά από
ειδική επιτροπή και η αποτιµώµενη αξία των άυλων πρέπει να δηµοσιεύεται.

Σχήµα 2.4: Αλληλεπίδραση µεταξύ ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property) και
χρηµατοδότησης Venture Capital [Cardullo (2004)].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ & ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΑΫΛΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
3.1

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
Οι λογιστές συναντούν πολλά προβλήµατα στην αντιµετώπιση των άυλων, γεγονός

που οδηγεί στην εξέλιξη και τροποποίηση της λογιστικής νοµοθεσίας. Τα άυλα δεν µπορούν
να αντιµετωπιστούν απλά ως η διαφορά µεταξύ λογιστικής και αγοραίας αξίας.

Στην

πραγµατικότητα, χρειάζονται πολύ περισσότερα στοιχεία για την εµφάνιση των άυλων στους
ισολογισµούς. Μέχρι πρόσφατα πολύ λίγες πληροφορίες ήταν διαθέσιµες από τη νοµοθεσία
για τον προσδιορισµό των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα, όπως
παρατηρούν οι ερευνητές [Boekestein (2006)], οι οικονοµικές πληροφορίες που δίνονταν
στους επενδυτές να παρουσιάζουν ελλείψεις. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται ασυµµετρία της
πληροφόρησης.
Η συνήθης πρακτική λογιστικής αναγνώρισης των άυλων [Zambon (2003)]
συνοψίζεται στην αποκλειστική ύπαρξη οικονοµικής συναλλαγής από την οποία προκύπτει
κάποιο κόστος που µπορεί να καταγραφεί ως αντιπροσωπευτικό για το σχετιζόµενο άυλο
περιουσιακό στοιχείο. Αυτό το κόστος πρέπει να µπορεί να συνδεθεί άµεσα µε µελλοντικό
κέρδος για την επιχείρηση. Εξαιτίας της φύσης των άυλων καθώς και του τρόπου µε τον
οποίο αντιµετωπίζονται από το εσωτερικό λογιστικό σύστηµα µιας επιχείρησης, είναι πολύ
δύσκολο να συλλεχθούν οικονοµικά στοιχεία για την απόδοση των άυλων µε αριθµητικές
αξίες.

Υπάρχει διεθνώς µεγάλη αµφισβήτηση µεταξύ νοµοθετών, λογιστών, διευθυντών

επιχειρήσεων και πανεπιστηµιακών για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να καταγράφονται
στις οικονοµικές καταστάσεις τα έξοδα που σχετίζονται µε άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Επίσης δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτές µέθοδοι αποτίµησης της αξίας των άυλων. Μερικοί
υποστηρίζουν ότι για κάποιες κατηγορίες άυλων είναι απίθανο να υπολογιστεί η αξία τους,
όπως για παράδειγµα είναι η τεχνογνωσία των υπαλλήλων µιας εταιρίας [Gosling (2002)]. Η
απουσία οργανωµένων και µε διαφάνεια αγορών αποτελεί επίσης ένα ακόµη εµπόδιο στη
µέτρηση της αξίας του διανοητικού κεφαλαίου [Ghafele (2004)].
Η ύπαρξη µη αντικειµενικού συστήµατος αποτίµησης έχει οδηγήσει πολλές εταιρίες
αλλά και πολλούς αναλυτές και οικονοµικούς συµβούλους στο να προτιµούν την περιγραφική
αναφορά των άυλων περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισµούς. Γενικά συνιστάται στις
επιχειρήσεις να ετοιµάζουν και να δηµοσιεύουν εκούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις
τους αναφορές για το διανοητικό τους κεφάλαιο ή τη διανοητική τους ιδιοκτησία.

Αυτό

συναντάται για παράδειγµα στην Αυστραλία, όπου επικρατεί το καθεστώς εκούσιας
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δηµοσίευσης των εσωτερικά δηµιουργούµενων άυλων περιουσιακών στοιχείων [Zambon
(2003)]. Aντίστοιχες οδηγίες για τη δηµιουργία από τις επιχειρήσεις αναφορών σχετικά µε το
διανοητικό τους κεφάλαιο υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε αφετηρία την Αυστρία, τη
∆ανία και τη Γερµανία, καθώς και στην Ιαπωνία [ΟΟΣΑ (OECD, 2006b)]. Στην Ευρωπαϊκή
Ένωση συγκεκριµένα, η µελέτη RICARDIS που δηµοσιεύτηκε πρόσφατα, επιχειρεί να
ενθαρρύνει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις έντασης έρευνας να δηµοσιεύουν περισσότερες
πληροφορίες για το διανοητικό τους κεφάλαιο [RICARDIS (2006), ΟΟΣΑ (OECD, 2006b)].
Σε µια προσπάθεια ανάπτυξης κανόνων και διαδικασιών για την απεικόνιση της
οικονοµικής αξίας των άυλων, το Financial Accounting Standards Board (FASB) στις
ΗΠΑ, εξέδωσε το 2001 τις οδηγίες 141 και 142. Από το 2002 και µετά, οι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο εταιρίες των ΗΠΑ χειρίζονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τους και την
υπεραξία σύµφωνα µε τις οδηγίες 141 και 142. Οι τελευταίες θεωρούνται ως βήµα µεγάλης
προόδου, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία της λογιστικής επιτράπηκε µέσω αυτών η
αναλυτική αναφορά των άυλων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών που συµµετέχουν σε
µία εξαγορά ή συγχώνευση, καθώς και η επιµέτρηση της αξίας τους. Ενώ η µέχρι τότε
πρακτική ήταν να γίνεται απλή πρόσθεση των ισολογισµών των εταιριών που συνενώνονταν
(pooling of interests), η νέα µέθοδος (asset purchase) αναγνωρίζει χωριστά κάθε αποκτηθέν
περιουσιακό στοιχείο και προσδιορίζει την εύλογη αξία του [Fair Value, Ghafele (2004)]. Ως
εύλογη αξία ορίζεται «το ποσό στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να αγοραστεί ή να
πωληθεί σε µία τρέχουσα συναλλαγή µεταξύ ενδιαφερόµενων µερών, εξαιρουµένης της
περίπτωσης εκκαθάρισης µιας εταιρίας» και συνήθως υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των
αναµενόµενων καθαρών ταµειακών ροών [Ghafele (2004), Laurie (2004)].
Η οδηγία 141 περιγράφει τους τύπους των άυλων στοιχείων που µπορούν να
αναφερθούν στους ισολογισµούς [Boekestein (2006), Laurie (2004)], τα οποία είναι:
•

Όσα συνδέονται µε το marketing: π.χ. εµπορικά σήµατα, ονόµατα χώρου (domain
names).

•

Όσα συνδέονται µε τους πελάτες: λίστες πελατών, συµβόλαια και εξω-συµβασιακές
σχέσεις.

•

Όσα

είναι

καλλιτεχνικής

φύσεως:

δηµοσιεύσεις

σε

έντυπα,

βίντεο,

µουσική,

φωτογραφίες.
•

Όσα συνδέονται µε συµβόλαια: συµβάσεις απασχόλησης, συµφωνίες παραχώρησης
άδειας εκµετάλλευσης, άδειες αναµετάδοσης.

•

Όσα βασίζονται στην τεχνολογία: πατέντες, εµπορικά µυστικά, λογισµικό, βάσεις
δεδοµένων, τεχνογνωσία (know-how).
Επίσης ρυθµίζει ότι απόσβεση θα γίνεται µόνο για τα άυλα στοιχεία µε πεπερασµένη

ωφέλιµη ζωή και όχι για όσα έχουν αόριστη (άπειρη) ωφέλιµη ζωή.
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Η οδηγία 142 περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να γίνεται ο περιοδικός
έλεγχος της απαξίωσης ή αποµείωσης (impairment) της αξίας των άυλων.

Επίσης

αντικαθιστά την απόσβεση της υπεραξίας (goodwill) µε περιοδικό έλεγχο αποµείωσης. Ο
τελευταίος πρέπει να γίνεται µια φορά το χρόνο (annual impairment test), για να διασφαλιστεί
ότι η εύλογη αξία δεν έχει υποστεί ζηµίες και ότι η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής των άυλων
παραµένει ρεαλιστική.
Οι οδηγίες του FASB θεσπίζουν ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, και ειδικά εκείνα
που αναπτύσσονται στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης δεν µπορούν να
συµπεριλαµβάνονται στους ισολογισµούς της παρά µόνο εφόσον πληρούν συγκεκριµένα
κριτήρια [Housel και Nelson (2005)]:
•

είναι αναγνωρίσιµα

•

είναι ελεγχόµενα από την επιχείρηση

•

τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα προκύψουν από αυτά αναµένεται να εισρεύσουν
στην επιχείρηση

•

το κόστος τους µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα.
Πριν την υιοθέτηση των οδηγιών 141 και 142, το µόνο άυλο στοιχείο που αναφερόταν

στο λεξιλόγιο της λογιστικής ήταν η υπεραξία, η οποία αναγνωριζόταν ως «η τιµή που
διατίθεται να πληρώσει κάποιος αγοραστής πάνω από την αξία των υλικών περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης». Η έννοια όµως της υπεραξίας είναι µάλλον ασαφής και µπορεί
να περιλαµβάνει ο,τιδήποτε δίνει αξία στην επιχείρηση δικαιολογώντας την υψηλότερη τιµή
πώλησής της. Με τις νέες οδηγίες, όποιο περιουσιακό στοιχείο µπορεί να διαχωρισθεί από
την υπεραξία (εφόσον προκύπτει από ένα νοµικό δικαίωµα ή είναι σε θέση να πωληθεί
χωριστά), µπορεί να αναγνωριστεί ξεχωριστά στους ισολογισµούς (η αξία του να µην
συµπεριλαµβάνεται στον όρο υπεραξία).
Οι οδηγίες του FASB γρήγορα υιοθετήθηκαν από την Καναδική νοµοθεσία στα
πλαίσια εναρµόνισης των λογιστικών κανονισµών στη Β. Αµερική [Cole και White (2003)].
Επίσης αποτέλεσαν παράδειγµα προς µίµηση για το International Accounting Standards
Board (IASB), που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων
(International Accounting Standards ή International Financial Reporting Standards όπως
µετονοµάστηκαν µετά το 2001).

Το IASB γρήγορα ανέπτυξε µια οµάδα προτύπων

αντίστοιχων µε τις Αµερικανικές οδηγίες 141 και 142, τα IFRS 3, IAS 36 και IAS 38, τα οποία
από τις 01.01.2005 είναι υποχρεωτικά για όλες τις εισηγµένες εταιρίες που λειτουργούν στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στα πλαίσια της εναρµόνισης των λογιστικών
προτύπων [Κοινοτική Οδηγία αρ. 1725/2003 (Commission Regulation 2006)].

Τα ίδια

πρότυπα υιοθετήθηκαν και από την Αυστραλία, ενώ γίνονται σηµαντικές προσπάθειες να
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υπάρξει σύγκλιση µεταξύ των διεθνών και των Αµερικανικών λογιστικών προτύπων έτσι
ώστε να δηµιουργηθεί µια οµάδα από παγκόσµια πρότυπα [Hadjiloucas και Winter (2005)].
Οι βασικές αλλαγές που εισάγει το πρότυπο IFRS 3 για τις οικονοµικές καταστάσεις
είναι οι ακόλουθες:
1. Όλοι οι συνδυασµοί επιχειρήσεων θα αντιµετωπίζονται λογιστικά ως εξαγορές – δεν θα
υπάρχουν πια οι συγχωνεύσεις.
2. Η υπεραξία δε θα αποσβένεται αλλά θα υπόκειται σε αυστηρούς ετήσιους ελέγχους
αποµείωσης της αξίας της.
3. Περισσότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία θα αναγνωρίζονται.

Η λογιστική αξία του

καθενός θα επιµετράται και θα αναφέρεται ξεχωριστά στον ισολογισµό κατά την εξαγορά
µιας επιχείρησης.
4. Απαιτείται η λεπτοµερής δηµοσίευση των στοιχείων για συναλλαγές και για ελέγχους
αποµείωσης.
Οι τύποι των άυλων στοιχείων που πρέπει να αναγνωρίζονται ξεχωριστά σύµφωνα
µε το πρότυπο IFRS 3 είναι ακριβώς αντίστοιχοι µε εκείνους των Αµερικανικών προτύπων
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης σύµφωνα µε το πρότυπο IAS 38, τα άυλα στοιχεία
θα συµπεριλαµβάνονται στους ισολογισµούς της επιχείρησης, αν και µόνο εάν πληρούν τον
ορισµό του άυλου περιουσιακού στοιχείου όπως αναφέρεται στο εν λόγω πρότυπο: πρέπει
να είναι αναγνωρίσιµα, να είναι ελεγχόµενα από την επιχείρηση, να µπορούν να διακριθούν
σαφώς από την υπεραξία, τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που θα προκύψουν από αυτά να
αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση και τέλος, το κόστος τους να µπορεί να
επιµετρηθεί αξιόπιστα [Tayles et al. (2005)].

Ο ορισµός αυτός ουσιαστικά συµπίπτει µε

εκείνον που προδιαγράφουν οι οδηγίες του FASB. To IAS 38 ακόµη καθορίζει πώς να
επιµετράται η λογιστική αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων και απαιτεί τη
γνωστοποίηση καθορισµένων πληροφοριών για τα άυλα στοιχεία που αναφέρονται στις
οικονοµικές καταστάσεις, όπως την ωφέλιµη ζωή τους, τη µέθοδο απόσβεσης και το
συντελεστή απόσβεσης, τη λογιστική αξία προ αποσβέσεων, την επεξήγηση για την εκτίµηση
άπειρης ωφέλιµης ζωής, κ.ά. Ο ορισµός που δίνεται για την εύλογη αξία είναι παρόµοιος µε
εκείνον που περιλαµβάνουν τα Αµερικανικά πρότυπα. Το πρότυπο IAS 36 αναφέρεται στην
αποµείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβανοµένου των άυλων και της
υπεραξίας.
Μια διαφορά του IFRS 3 σε σχέση µε τα Αµερικανικά πρότυπα βρίσκεται στον έλεγχο
αποµείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, ο οποίος για το µεν πρώτο
πραγµατοποιείται σε ένα στάδιο και βασίζεται στην αξία χρήσης (αξία για τον παρόντα
ιδιοκτήτη, value in use).

Αντίθετα, σύµφωνα µε τα Αµερικανικά πρότυπα ο έλεγχος

αποµείωσης αποτελεί µια διαδικασία δύο σταδίων και βασίζεται στην εύλογη ή
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χρηµατιστηριακή αξία (fair or market value). Επίσης υπάρχει διαφορά στον τρόπο χειρισµού
των εσωτερικών εξόδων έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και των εσωτερικά δηµιουργούµενων
άυλων περιουσιακών στοιχείων. Για τα Αµερικανικά λογιστικά πρότυπα τα έξοδα Ε&Α που
σχετίζονται µε τη δηµιουργία διανοητικής ιδιοκτησίας ή άυλων πρέπει να αντιµετωπίζονται
άµεσα ως δαπάνες.

Αντίθετα, τα άυλα που αγοράζονται ή αποκτώνται από άλλον

αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία στην αξία της αγοράς τους και αποσβένονται. Το
IFRS 3, ωστόσο επιτρέπει υπό ορισµένες προϋποθέσεις να αναγνωρίζονται ως περιουσιακά
στοιχεία τα εσωτερικά έξοδα ανάπτυξης καθώς και τα άυλα στοιχεία που προέρχονται από τη
φάση ανάπτυξης εσωτερικού προγράµµατος [Hadjiloucas και Winter (2005)].
Οι παραπάνω νοµοθετικές αλλαγές είχαν σηµαντικό αντίκτυπο στην καθηµερινή
πρακτική των επιχειρήσεων και της αγοράς.

Για παράδειγµα, στη Γερµανία πριν την

υιοθέτηση των ∆.Λ.Π. και µόνο µε τη θέσπιση των οδηγιών 141 και 142 των ΗΠΑ,
δηµιουργήθηκε µεγάλη ζήτηση για την αποτίµηση των επωνυµιών µάρκας. Αυτό συνέβει
επειδή υπήρχαν πολλές θυγατρικές τους στις ΗΠΑ, οι οποίες έπρεπε να ακολουθήσουν τα
εκεί πρότυπα και είχαν δηµιουργηθεί ισχυρά κίνητρα για να αναφερθούν στις οικονοµικές
καταστάσεις τα εµπορικά τους σήµατα αποτιµηµένα κατάλληλα. Γενικά, η υιοθέτηση των
νέων προτύπων αποτελεί σηµαντικό βήµα για την καλύτερη πληροφόρηση που προκύπτει
µέσα από τις οικονοµικές καταστάσεις όσον αφορά την αποτίµηση της αξίας των άυλων και
τη συνεισφορά της στην αξία µιας επιχείρησης.
Ωστόσο, αυτό δεν επαρκεί για να κλείσει το κενό που υπάρχει στην πληροφόρηση για
την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Πέρα από το γεγονός ότι τα νέα πρότυπα
αναφέρονται µόνο στις περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, πράγµα το
οποίο δε συναντάται συχνά σε όλο το φάσµα των επιχειρήσεων, οι ορισµοί που δίνονται για
τα άυλα που πρέπει να αποτιµώνται και να αναγνωρίζονται αποκλείουν ένα µεγάλο µέρος
από αυτά [Ghafele (2004), Tayles et al. (2005)]. Το σηµαντικότερο όµως πρόβληµα είναι ότι
κανένα πρότυπο ή τοπική νοµοθεσία δεν επιτρέπει σε µία επιχείρηση να βάλει τιµή στα άυλα
περιουσιακά στοιχεία της που δηµιουργούνται εσωτερικά [Hadjiloucas και Winter (2005)].
Εδώ υπεισέρχεται και το θέµα των εσωτερικών εξόδων Ε&Α που αναγνωρίζονται ως δαπάνη
και δεν µπορούν να συσχετιστούν µε την άυλη περιουσία της επιχείρησης.

Αυτό είναι

εντελώς αντιφατικό εφόσον η δραστηριότητα Ε&Α οδηγεί σε αύξηση του άυλου κεφαλαίου,
π.χ. βελτιωµένη τεχνολογία, δηµιουργία ή σχεδιασµός νέων προϊόντων. Η µεγαλύτερη όµως
αντίφαση υπάρχει µεταξύ των άυλων στοιχείων που δηµιουργούνται εσωτερικά και δεν
αναγνωρίζονται (έχουν µηδενική αξία για την επιχείρηση) και εκείνων που αποκτώνται από
τρίτους και η αξία τους µπορεί να φτάνει εκατοντάδες εκατοµµύρια δολλάρια.

Έτσι µια

επιχείρηση που αποφασίζει να πωλήσει ή να παραχωρήσει προς εκµετάλλευση ένα
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εσωτερικά δηµιουργούµενο άυλο στοιχείο εµφανίζει κέρδη από το µηδέν αφού το
συγκεκριµένο άυλο δεν εµφανίζεται στις οικονοµικές της καταστάσεις.
Προβλήµατα αναµένονται ακόµη και για την απαίτηση των προτύπων να γίνεται
απόσβεση της αξίας των άυλων µε βάση την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή τους, η οποία
πρέπει να υπολογίζεται µε προσοχή, ιδιαίτερα στην περίπτωση επιλογής ωφέλιµης ζωής µε
απεριόριστη διάρκεια. Η ωφέλιµη ζωή ουσιαστικά αφορά στην περίοδο για την οποία τα
περιουσιακά στοιχεία αποτελούν πηγή χρηµατικών εισροών προς την επιχείρηση. Ωστόσο
και µε βάση τις οδηγίες των προτύπων, οι περιπτώσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων µε
ωφέλιµη ζωή αόριστης διάρκειας αναµένονται να είναι σπάνιες, π.χ. τα εµπορικά σήµατα και
οι επωνυµίες µάρκας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όπως ισχύει και για την υπεραξία, δε θα
γίνεται απόσβεση αλλά µόνο ετήσιος έλεγχος αποµείωσης της αξίας του άυλου.

Τα

αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων θα γνωστοποιούνται, καθώς επίσης θα γνωστοποιούνται
και οι υποθέσεις στις οποίες θα έχουν στηριχθεί.
Όλα τα παραπάνω όχι µόνο επηρεάζουν την πρακτική των οικονοµικών
καταστάσεων των επιχειρήσεων ανά τον κόσµο, αλλά και προκαλούν αύξηση της ζήτησης
για συστήµατα και αντικειµενικές µεθόδους που θα βοηθήσουν στη συλλογή πληροφοριών
για τη µέτρηση και τη διαχείριση της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων.
Στο παράρτηµα δίνονται τα ∆.Λ.Π. IFRS 3 και IAS 38, που αποτελούν µέρος της
Κοινοτικής Οδηγίας αρ. 1725/2003, η οποία αφορά την εφαρµογή των ∆.Λ.Π. στις
επιχειρήσεις των χωρών-µελών της Ε.Ε.

3.2

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΫΛΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Στη δεκαετία του 1990, πολλοί ακαδηµαϊκοί και ένας αυξανόµενος αριθµός

επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στη Β. Ευρώπη, άρχισαν να εξετάζουν το ζήτηµα της µέτρησης,
αποτίµησης της αξίας και λογιστικής αντιµετώπισης και παρουσίασης των άυλων
περιουσιακών στοιχείων, ανταποκρινόµενοι και ανταποκρινόµενες στα προβλήµατα και τις
ανάγκες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η αυξανόµενη σηµασία των άυλων στην οικονοµία
και στην επιτυχή πορεία µιας επιχείρησης, οδήγησαν στην ανάγκη ερµηνείας του τρόπου µε
τον οποίο αυτά συνεισφέρουν στη δηµιουργία αξίας για την επιχείρηση, µέσω της
αναγνώρισης και αποτίµησης της αξίας τους, καθώς και της παρακολούθησης της αξίας τους
στο πέρασµα του χρόνου.
Για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου των άυλων περιουσιακών στοιχείων
αναπτύχθηκε η έννοια του ∆ιανοητικού Κεφαλαίου (∆Κ) µιας επιχείρησης, και από νωρίς
έγιναν προσπάθειες για την µετάφραση του ∆Κ σε χρηµατική αξία.
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προσπαθειών για αποτίµηση-µέτρηση της χρηµατικής αξίας του ∆Κ αποτέλεσε η ιδέα της
πλατφόρµας αξίας (value platform), που προτάθηκε από τους Edvinsson, Saint-Onge,
Armstrong και Petrash το 1996 [Edvinsson και Malone (1997), Zambon (2003), De Bona
(2006)], που απεικονίζεται στο Σχήµα 3.1.

Σχήµα 3.1: Η πλατφόρµα αξίας των Edvinsson, Saint-Onge, Armstrong και Petrash
[Zambon (2003)].

Η ιδέα της πλατφόρµας αξίας για µια επιχείρηση συνοψίζεται ως εξής: η ύπαρξη των
τριών διαστάσεων του ∆Κ (ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital), οργανωσιακό ή
διαρθρωτικό κεφάλαιο (organisational capital) και κεφάλαιο αγοράς (customer capital)) δεν
αρκούν για τη δηµιουργία αξίας και η τελευταία προκύπτει από την αλληλεπίδραση και
αλληλοσυµπλήρωσή τους.

Η περιοχή στην οποία οι τρεις διαστάσεις του ∆Κ

αλληλεπικαλύπτονται αποτελεί την πλατφόρµα αξίας, την πηγή αξίας για την επιχείρηση.
∆εν έχει σηµασία αν η επιχείρηση είναι δυνατή σε µία ή και δύο από τις τρεις αυτές
διαστάσεις, εφόσον αδυνατεί στην τρίτη. Σ’ αυτή την περίπτωση η επιχείρηση δεν είναι σε
θέση να δηµιουργήσει αξία, δηλ. χρηµατικά κέρδη, από το ∆ιανοητικό Κεφάλαιό της.

Η

εταιρία Dow Chemicals προσπάθησε να βελτιώσει την πλατφόρµα αξίας µε την υιοθέτηση
συστήµατος διαχείρισης των άυλων περιουσιακών στοιχείων της στα πλαίσια της
επιχειρησιακής της στρατηγικής, ξεκινώντας από την διαχείριση του µεγάλου αριθµού
πατεντών που διέθετε [Zambon (2003)].
Η αποτίµηση-επιµέτρηση της αξίας (valuation) αποτελεί έναν όρο της λογιστικής που
παραπέµπει σε ένα συνολικό χρηµατικό ποσό που πρέπει να δαπανηθεί προκειµένου να
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προκύψουν µελλοντικά κέρδη από κάποιο περιουσιακό στοιχείο σε µία δεδοµένη χρονική
στιγµή [Neifeld (2001)]. Η εισαγωγή της έννοιας του ∆Κ έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη µιας
σειράς µεθόδων για την αποτίµηση ή επιµέτρηση της αξίας των άυλων περιουσιακών
στοιχείων των επιχειρήσεων. Αναφέρεται ότι [Andriessen (2004)] οι προτεινόµενες µέθοδοι
είναι πάνω από 30 στον αριθµό και ότι για να µπορέσουν οι µέθοδοι αυτές να συνεισφέρουν
στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και στη βελτίωση της
απόδοσής τους θα πρέπει να περάσουν σε µία φάση παγιοποίησης, όπου αφού
ταξινοµηθούν και αξιολογηθούν, οι επικρατέστερες θα τυποποιηθούν και θα αναπτυχθούν
περαιτέρω.
∆εν αποτελεί σκοπό της παρούσας µελέτης η αναλυτική παρουσίαση των µεθόδων
που έχουν προταθεί για την αποτίµηση της αξίας του ∆ιανοητικού Κεφαλαίου ή γενικότερα
των άυλων περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης.

Ωστόσο, θα ακολουθήσει µία

ταξινόµηση και σύντοµη περιγραφή των κυριότερων από αυτές, ενώ παρακάτω θα γίνει
λεπτοµερής παρουσίαση των µεθόδων αποτίµησης των δικαιωµάτων ∆ιανοητικής
Ιδιοκτησίας (∆Ι) και πιο συγκεκριµένα των πατεντών ή διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
Γενικά οι µέθοδοι µέτρησης των άυλων/του ∆Κ µπορούν να διαχωρισθούν σε εκείνες
µε ολιστικό (holistic) και ατοµικό (atomistic) χαρακτήρα. Οι µέθοδοι µε ατοµικό χαρακτήρα
απευθύνονται σε συγκεκριµένα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι µέθοδοι µε ολιστικό
χαρακτήρα αντιµετωπίζουν τη µέτρηση της αξίας όλου του ∆Κ που διαθέτει µια επιχείρηση.
Μια επιπλέον κατηγοριοποίηση αποτελεί η διάκριση των µεθόδων σε χρηµατικές (monetary)
ή µη-χρηµατικές (non-monetary). Οι πρώτες χρησιµεύουν περισσότερο για τη λογιστική
αντιµετώπιση των άυλων. Οι µη-χρηµατικές µέθοδοι αποτελούν καινοτοµία στην αξιολόγηση
των επιχειρήσεων και χρησιµοποιούνται ευρέως από τις αρχές του 1990 παράλληλα µε τον
Πίνακα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας (ΠΙΣ) (Balanced Scorecard) των Kaplan και Norton. Οι
τελευταίες είναι κατάλληλες και για την αποτίµηση τµηµάτων της επιχείρησης καθώς και µη
κερδοσκοπικών οργανώσεων.
Με βάση τους παραπάνω διαχωρισµούς δηµιουργείται ένας πίνακας µε τέσσερις
γενικές κατηγορίες µεθόδων µέτρησης-αποτίµησης της αξίας των άυλων, οι οποίες
προτάθηκαν από τον Sveiby (2001-2005) και παρουσιάζονται διαγραµµατικά στο Σχήµα 3.2.
Πρόκειται για τις εξής ακόλουθες:
•

Α: χρηµατικές και συνάµα ολιστικές µέθοδοι

•

Β: χρηµατικές και συνάµα ατοµικές µέθοδοι

•

C: µη-χρηµατικές και συνάµα ατοµικές µέθοδοι

•

D: µη-χρηµατικές και συνάµα ολιστικές µέθοδοι
Οι ολιστικές µέθοδοι απεικονίζουν το σύνολο του ∆Κ µιας επιχείρησης, ενώ οι

ατοµικές µέθοδοι δίνουν χρήσιµες πληροφορίες για τις διάφορες κατηγορίες των άυλων
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στοιχείων της. Οι χρηµατικές µέθοδοι έχουν πρακτική σηµασία για την αποτίµηση της αξίας
των άυλων αλλά δίνουν ηµιτελείς πληροφορίες αφού βασίζονται σε χρηµατοοικονοµικούς
όρους µόνο, ενώ οι µη-χρηµατικές µέθοδοι δίνουν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα για τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία αλλά είναι και πιο ασαφείς.

Σχήµα 3.2: Μέθοδοι µέτρησης του ∆ιανοητικού Κεφαλαίου/των άυλων περιουσιακών
στοιχείων [Sveiby (2001-2005), Zambon (2003)].

Με αφετηρία τις κατηγορίες µεθόδων που παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.2 µπορεί να
γίνει περαιτέρω διαχωρισµός των µοντέλων αποτίµησης των άυλων περιουσιακών
στοιχείων, ανάλογα µε τις τεχνικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται για να επιτευχθούν οι
στόχοι µέτρησής τους. Υπό αυτήν την έννοια, µια µέθοδος µέτρησης µπορεί από τεχνικής
άποψης να ανήκει σε µία από τις παρακάτω αναφερόµενες τέσσερις κατηγορίες [Zambon
(2003), Pike και Roos (2004), Sitar και Vasic (2004)]:
1. Μέθοδοι µε βάση την χρηµατιστηριακή αξία µιας επιχείρησης (Market Capitalisation
Methods, MCM). Αυτές υπολογίζουν τη συνολική αξία του ∆Κ από τη διαφορά µεταξύ
της συνολικής αξίας της επιχείρησης µε βάση την τρέχουσα αξία των µετοχών της
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(χρηµατιστηριακή αξία, market capitalisation) και των ίδιων κεφαλαίων ή της καθαρής
θέσης (shareholders’ equity).
2. Μέθοδοι απόδοσης επί του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου (Return On Assets
methods, ROA). Aυτές βασίζονται στις διαφορές που υπολογίζονται σε συγκεκριµένα
χρηµατοοικονοµικά µεγέθη, όπως για παράδειγµα ο δείκτης ROA. H διαφορά µεταξύ του
δείκτη ROA της επιχείρησης και του αντίστοιχου µέσου συντελεστή ROA της βιοµηχανίας
πολλαπλασιάζεται µε το µέσο ποσό των άυλων και χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων
και µε αφαίρεση του ποσού που προκύπτει από τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης,
µπορεί να υπολογιστεί το ποσοστό των καθαρών κερδών που αντιστοιχεί θεωρητικά στα
άυλα στοιχεία. Κατόπιν, χρησιµοποιώντας το µέσο κόστος κεφαλαίου για την επιχείρηση
ή κάποιο επιτόκιο, µε βάση τα µέσα αναµενόµενα κέρδη από τα άυλα στοιχεία
υπολογίζεται η παρούσα αξία για το σύνολο αυτών των άυλων στοιχείων ή αλλιώς η
παρούσα αξία του ∆Κ της επιχείρησης.
3. Μέθοδοι άµεσου υπολογισµού ∆Κ (Direct Intellectual Capital methods, DIC). Αυτές
υπολογίζουν τη χρηµατική αξία του άυλου κεφαλαίου µε ταυτοποίηση των επιµέρους
συστατικών στοιχείων του.

Μόλις τα στοιχεία αυτά αναγνωριστούν µπορούν να

αποτιµηθούν άµεσα, είτε µεµονωµένα είτε ως ένας συνολικός συντελεστής.
4. Μέθοδοι στοχοθεσίας (Scorecard methods, SC). Τα διάφορα συστατικά στοιχεία του
∆Κ αναγνωρίζονται και δηµιουργούνται δείκτες και αναλογίες σε σχέση µε αυτά, που
απεικονίζονται σε διαγράµµατα. Οι µέθοδοι SC είναι παρόµοιες µε τις µεθόδους DIC, µε
την εξαίρεση ότι δεν γίνεται απαραίτητα αποτίµηση της χρηµατικής αξίας των επιµέρους
άυλων στοιχείων.
Όλες οι παραπάνω µέθοδοι παρουσιάζουν διαφορετικά πλεονεκτήµατα [Sveiby
(2001-2005)]. Όσες απ’ αυτές υπολογίζουν χρηµατική αξία, όπως είναι οι µέθοδοι ROA και
MCM χρησιµεύουν σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς και σε
χρηµατιστηριακές αναλύσεις. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν και για τη σύγκριση
µεταξύ εταιριών του ίδιου βιοµηχανικού τοµέα και απεικονίζουν τη χρηµατική αξία των
άυλων.

Επειδή στηρίζονται σε εδραιωµένους λογιστικούς κανόνες, µπορούν εύκολα να

χρησιµοποιηθούν από τους λογιστές. Το µειονέκτηµά τους είναι πως καταντούν να δώσουν
επιφανειακές µετρήσεις της αξίας των άυλων.

Επίσης δεν είναι εφαρµόσιµες σε µη

κερδοσκοπικούς οργανισµούς, τµήµατα µιας επιχείρησης και δηµόσια ιδρύµατα.
Τα πλεονεκτήµατα των µεθόδων DIC και SC είναι ότι σε σχέση µε τις χρηµατικές
µεθόδους δηµιουργούν µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα της αξίας των άυλων στοιχείων µιας
επιχείρησης, ενώ µπορούν να εφαρµοστούν σε κάθε επίπεδό της. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµες
σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, δηµόσιες υπηρεσίες καθώς και για περιβαλλοντικούς
και κοινωνικούς σκοπούς.
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πρέπει να προσαρµόζονται κάθε φορά ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης και τους
στόχους της αποτίµησης, γεγονός που κάνει δύσκολη την κάθε σύγκριση. Επειδή είναι πιο
καινούριες είναι πιο δύσκολο να γίνουν αποδεκτές, ενώ δηµιουργούν ένα τεράστιο αριθµό
δεδοµένων που αναλύεται και κατανοείται µε δυσκολία.
Για τους λόγους αυτούς καµιά µέθοδος δεν προσφέρεται για όλες τις περιπτώσεις, και
η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου µέτρησης της αξίας του διανοητικού κεφαλαίου πρέπει να
γίνεται µε βάση τους στόχους, τις συγκεκριµένες καταστάσεις και τους αποδέκτες των
αποτελεσµάτων της µέτρησης. Στους Πίνακες 3.1-3.3 περιγράφονται οι κυριότερες µέθοδοι
µέτρησης της αξίας του ∆Κ που αναφέρονται από τον Sveiby (2001-2005) και άλλους
ερευνητές [Pike & Roos (2004), Sitar & Vasic (2004), Andriessen (2004), Housel & Nelson
(2005)].
Πρέπει να αναφερθεί επίσης, ότι τόσο οι µέθοδοι που δίνονται στους Πίνακες 3.1-3.3
όσο και άλλες µέθοδοι επιµέτρησης των άυλων στοιχείων που δεν αναφέρονται, έχουν
αναπτυχθεί και προταθεί από εταιρίες συµβούλων και επαγγελµατίες του κλάδου (όπως οι
PricewaterhouseCoopers, οι Ernst & Young, Cap Gemini, KPMG, κ.ά.), καθώς και από µέλη
της ακαδηµαϊκής κοινότητας [Bontis (2001), Malhotra (2003), Zambon (2003), Sitar & Vasic
(2004), Housel & Nelson (2005), Andriessen (2005), Sudarsanam et al. (2005), De Bona
(2006)].

Ωστόσο, λίγες πληροφορίες είναι δηµοσιευµένες γι’ αυτές τις µεθόδους, µε

αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να αποτιµηθεί η χρησιµότητά τους µακροπρόθεσµα. Ακόµη
είναι δύσκολο να ταξινοµηθούν οι µέθοδοι αυτές µε βάση όσα ειπώθηκαν παραπάνω (να
τοποθετηθούν σε κάποια από τις κατηγορίες του Σχήµατος 3.2).
Ένας ακόµη διαχωρισµός που έχει προταθεί, διακρίνει τις µεθόδους οικονοµικής
αποτίµησης σε δύο οµάδες [Housel & Nelson (2005), Sudarsanam et al. (2005)]:
A. Εκείνες που υπολογίζουν την συνολική αξία του διανοητικού κεφαλαίου σε µία δεδοµένη
χρονική στιγµή (static valuation models).

Παραδείγµατα αποτελούν οι µέθοδοι

Technology Broker, Market-to-Book Value, Tobin’s Q, που αναφέρονται στον Πίνακα 3.1,
καθώς και η µέθοδος Residual Income του Lev (2001).
B. Εκείνες που αποτιµούν τις επενδύσεις σε άυλα στοιχεία σε συνάρτηση µε το χρόνο
(dynamic valuation models). Τέτοιες αποτελούν οι µέθοδοι Discounted Cash Flow και
Real Options Models, που θα αναπτυχθούν παρακάτω στις µεθόδους αποτίµησης
πατεντών.
Τέλος, πρέπει να γίνει αναφορά στην απεικόνιση του διανοητικού κεφαλαίου µιας
επιχείρησης ή στοιχείων αυτού µε χρήση διαγραµµάτων τύπου ραντάρ ή αράχνης (radar or
spider charts). H µέθοδος περιγράφεται από τον Stewart (1997), και δίνει µια συνολική
εικόνα για την αξία της επιχείρησης λαµβάνοντας υπόψη ένα µεγάλο αριθµό ετερογενών
παραµέτρων (Σχήµα 3.3).
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Πίνακας 3.1: Μέθοδοι µέτρησης της αξίας του διανοητικού κεφαλαίου [Sveiby (20012005), Pike & Roos (2004), Sitar & Vasic (2004), Andriessen (2004),
Housel & Nelson (2005)].
Μέθοδος
Technology Broker

Κύριος
Ερευνητής
Brooking (1996)

Κατηγορία

Περιγραφή

DIC

Εκτίµηση της αξίας του ∆Κ µιας εταιρίας
µε βάση µια ανάλυση διάγνωσης των
απαντήσεων σε 20 ερωτήσεις που
καλύπτουν τέσσερις παράγοντες του ∆Κ.
Μέτρηση του ∆Κ µε βάση την επίδραση
των δράσεων Ε&Α σε µια σειρά δεικτών
που περιγράφουν τις πατέντες της
επιχείρησης.
Χρήση σταθµισµένων δεικτών που
συνδυάζονται µεταξύ τους και έµφαση
στη σχετική αντί για την απόλυτη αξία.
Λογιστική µέθοδος που προτάθηκε από
την KPMG για τον υπολογισµό της αξίας
των: 1) φυσικών χαρισµάτων, 2) των
ικανοτήτων και κρυφών γνώσεων, 3) τις
εταιρικές αξίες και κανόνες, 4) την
τεχνολογία, 5) τις διοικητικές διαδικασίες.
Μέθοδος για την εκτίµηση της αξίας της
∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας.
Ξεκίνησε από το Καναδικό Ινστιτούτο
Ορκωτών
Λογιστών.
Η
TVC
χρησιµοποιεί προεξοφληµένες ταµειακές
ροές για να επανεξετάσει την επίδραση
των γεγονότων σε προγραµµατισµένες
δραστηριότητες.
Μέθοδος εκτίµησης προεξοφληµένων
ταµειακών ροών. Η διαφορά ανάµεσα
στην αξία AFTF στο τέλος και στην αρχή
της περιόδου αποτελεί την αξία που
προστίθεται κατά τη διάρκεια της
περιόδου.
Q= ο λόγος της χρηµατιστηριακής αξίας
µιας επιχείρησης προς το κόστος
αντικατάστασης των πάγιων στοιχείων
του ενεργητικού της.
Θεωρεί ότι η αληθινή αξία µιας
επιχείρησης
είναι
ίση
µε
τη
χρηµατιστηριακή της αξία, την οποία
διαιρεί µε το άθροισµα του φυσικού της
κεφαλαίου, του άυλου κεφαλαίου, της
απώλειας αξίας του άυλου κεφαλαίου
καθώς και του βιώσιµου ανταγωνιστικού
της πλεονεκτήµατος.
Η αξία του διανοητικού κεφαλαίου
υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της
χρηµατιστηριακής
αξίας
και
της
λογιστικής αξίας µιας επιχείρησης.

Citation-Weighted
Patents

Bontis (1996)

DIC

Inclusive Valuation
Methodology, IVM

McPherson
(1998)

DIC

The Value
ExplorerTM

Andriessen &
Tiessen (2000)

DIC

Intellectual Asset
Valuation
Total Value
Creation, TVCTM

Sullivan (2000)

DIC

Anderson &
McLean (2000)

DIC

Accounting for the
Future (AFTF)

Nash (1998)

DIC

Tobin’s Q

Stewart (1997)

MCM

Investor assigned
market value
(IAMVTM)

Standfield (1998)

MCM

Market-to-Book
Value

Stewart (1997)

MCM
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Πίνακας 3.2: Μέθοδοι µέτρησης της αξίας του διανοητικού κεφαλαίου [Sveiby (20012005), Pike & Roos (2004), Sitar & Vasic (2004), Andriessen (2004),
Housel & Nelson (2005)].
Μέθοδος
Economic Value
Added (EVATM)

Κύριος
Ερευνητής
Stewart (1997)

Κατηγορία

Περιγραφή

ROA

Η
EVA
υπολογίζεται
από
την
αναπροσαρµογή των δηµοσιευµένων
κερδών µιας επιχείρησης µε χρήση των
δαπανών που συνδέονται µε άυλα
στοιχεία. Οι µεταβολές στην τιµή EVA
αποτελούν
ένδειξη
για
την
παραγωγικότητα ή µη του διανοητικού
κεφαλαίου.
Μέθοδος που υπολογίζει τον κρυφό
αντίκτυπο του κόστους των ανθρωπίνων
πόρων, το οποίο µειώνει τα κέρδη µιας
επιχείρησης. Γίνεται αναπροσαρµογή
των κερδών και ζηµιών (P&L) και
διαίρεση µε τα έξοδα µισθοδοσίας για τον
υπολογισµό της συνεισφοράς του
ανθρώπινου δυναµικού.
Η µέθοδος υπολογίζει την επιπλέον
απόδοση επί των υλικών περιουσιακών
στοιχείων και στη συνέχεια υπολογίζει το
ποσοστό της απόδοσης που αντιστοιχεί
στα άυλα στοιχεία.
Τα κέρδη από το κεφάλαιο γνώσης
υπολογίζονται ως το ποσό των επιπλέον
κερδών πάνω από τα αναµενόµενα
κέρδη µε βάση τη λογιστική περιουσία
µιας επιχείρησης.
Η µέθοδος µετρά πόσο αποτελεσµατικά
δηµιουργείται αξία από το διανοητικό
κεφάλαιο και από το απασχολούµενο
κεφάλαιο, λαµβάνοντας υπόψη τρεις
παράγοντες: 1) το απασχολούµενο
κεφάλαιο, 2) το ανθρώπινο κεφάλαιο και
3) το διαρθρωτικό κεφάλαιο.
Οµάδες δεικτών ανθρώπινου κεφαλαίου
συλλέγονται και συγκρίνονται µε εκείνους
µιας βάσης δεδοµένων. Η µέθοδος είναι
αντίστοιχη της HRCA.
Για τη µέτρηση του διανοητικού
κεφαλαίου γίνεται ανάλυση 164 δεικτών
που καλύπτουν πέντε κατηγορίες: 1)
χρηµατοοικονοµικά, 2) πελατεία, 3)
διαδικασίες, 4) ανανέωση και ανάπτυξη
και 5) ανθρώπινο δυναµικό.
Ένας πίνακας µε µη χρηµατικούς δείκτες
που ταξινοµούνται σε τρείς κατηγορίες
ανάλογα µε τη φάση ανάπτυξης:
ανακάλυψη/εκµάθηση, πραγµατοποίηση,
εµπορευµατοποίηση.

Human Resource
Costing &
Accounting
(HRCA)

Johansson (1996)

ROA

Calculated
Intangible Value

Stewart (1997)

ROA

Knowledge Capital
Earnings

Lev (1999)

ROA

Value Added
Intellectual
Coefficient
(VAICTM)

Pulic (1997)

~ROA

Human Capital
Intelligence

Fitz-Enz (1994)

SC

Skandia
NavigatorTM

Edvinsson &
Malone (1997)

SC

Value Chain
ScoreboardTM

Lev (2002)

SC
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Πίνακας 3.3: Μέθοδοι µέτρησης της αξίας του διανοητικού κεφαλαίου [Sveiby (20012005), Pike & Roos (2004), Sitar & Vasic (2004), Andriessen (2004),
Housel & Nelson (2005)].
Μέθοδος
IC-indexTM

Κύριος
Ερευνητής
Roos et al. (1997)

Κατηγορία

Περιγραφή

SC

Η µέθοδος αυτή ενσωµατώνει όλους
τους δείκτες και συντελεστές που
περιγράφουν το διανοητικό κεφάλαιο σε
ένα και µοναδικό δείκτη. Οι µεταβολές
αυτού του δείκτη συνδέονται µε
µεταβολές στην χρηµατιστηριακή αξία
µιας επιχείρησης.
Στη µέθοδο αυτή, η διοίκηση µε βάση
τους
στρατηγικούς
στόχους
της
επιχείρησης επιλέγει δείκτες για τη
µέτρηση της δηµιουργίας αξίας από άυλα
περιουσιακά στοιχεία σε τέσσερις
περιοχές-κατηγορίες: 1) ανάπτυξη, 2)
ανανέωση, 3) αποτελεσµατικότητα και 4)
µείωση κινδύνου/σταθερότητα.
Η απόδοση µιας επιχείρησης µετράται
µέσω δεικτών που καλύπτουν τέσσερις
κύριες
κατηγορίες:1)
τα
χρηµατοοικονοµικά, 2) τους πελάτες, 3) τις
εσωτερικές διαδικασίες και 4) τη
διαδικασία εκµάθησης. Οι δείκτες αυτοί
προκύπτουν µε βάση τους στρατηγικούς
στόχους της επιχείρησης.
Από εκτεταµένη βιβλιογραφική έρευνα
και στατιστική µελέτη προκύπτουν
δείκτες δηµιουργίας αξίας. Οι δείκτες
αυτοί σταθµίζονται και συνδυάζονται για
να προκύψει ένας συνολικός δείκτης
δηµιουργίας αξίας, ο οποίος συγκρίνεται
και συνδυάζεται µε χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία.
Πρόκειται για παραδοσιακές µεθόδους
επιµέτρησης. Η εφαρµογή τους θα
αναλυθεί λεπτοµερώς στις µεθόδους
αποτίµησης πατεντών που ακολουθούν
παρακάτω.

Intangible Asset
Monitor

Sveiby (1997)

SC

Balanced Score
Card

Kaplan & Norton
(1992)

SC

Value Creation
Index

Ittner et al. (2000)

SC

Cost, market and
income
approaches

Smith & Parr
(1994)
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Σχήµα 3.3: Απεικόνιση του διανοητικού κεφαλαίου µιας επιχείρησης µε διάγραµµα
τύπου ραντάρ [Intellectual Capital Navigator, radar chart, Stewart (1997)].
H περιοχή µέσα στο σκιασµένο πολύγωνο αντιστοιχεί στο µέγεθος του
διανοητικού κεφαλαίου µιας επιχείρησης. Η περιοχή έξω από αυτό
αντιστοιχεί στο επίπεδο που θέλει να φτάσει η επιχείρηση.

3.3

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Στην παράγραφο αυτή θα περιγραφούν οι κυριότερες µέθοδοι αποτίµησης της αξίας

των δικαιωµάτων ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, βιοµηχανικά σχέδια,
εµπορικά σήµατα, πνευµατικά δικαιώµατα, εµπορικά µυστικά), µε έµφαση στην αποτίµηση
των πατεντών ή διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας.
Τα δικαιώµατα ∆Ι αποτελούν περιουσιακά στοιχεία, τα οποία οι επιχειρήσεις µπορούν
να χρησιµοποιήσουν, να πωλήσουν ή να εκµεταλλευτούν εµπορικά ανάλογα µε τη
στρατηγική τους, όπως συµβαίνει και µε τα υλικά περιουσιακά τους στοιχεία.

Συχνά

αποτελούν το κρίσιµο στοιχείο για την κατάστρωση επιχειρηµατικών σχεδίων (business
plans), τη δηµιουργία χαρτοφυλακίων ∆Ι (IP portfolios), τη διαπραγµάτευση συµφωνιών
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µεταφοράς τεχνολογίας (technology transfer agreements), τη διαχείριση εµπορικών
συνεργασιών (business partnerships), τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων (start-ups or spinoffs), καθώς και την λήψη ή έγκριση οικονοµικών ενισχύσεων.
Η αποτίµηση της αξίας των δικαιωµάτων ∆Ι αποτελεί µια πολύπλοκη διαδικασία, η
οποία απαιτεί το συνδυασµό πρακτικών που προέρχονται από την κατανόηση της
τεχνολογίας, του νοµικού πλαισίου, της χρηµατοοικονοµικής, της λογιστικής και των
επενδύσεων [ΙPR-Helpdesk (2006)]. Η φύση και το περιορισµένο πλαίσιο λειτουργίας των
δικαιωµάτων ∆Ι, καθώς και ο µεγάλος αριθµός των παραγόντων που υπεισέρχονται, δεν
επιτρέπουν να καθοριστεί µία ενοποιηµένη µέθοδος αποτίµησης της αξίας τους. Επίσης
καθώς δεν υπάρχουν αγορές σε λειτουργία για τα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία, είναι
δύσκολο να καθοριστεί µια µέση τιµή σύγκρισης γι’ αυτά [Ghafele (2004)]. Γι’ αυτούς τους
λόγους

υπάρχει

µία

πληθώρα

µοντέλων

και

προσεγγίσεων

επιµέτρησης

που

χρησιµοποιούνται από επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς του χώρου, και οι οποίες επιτρέπουν
τη στρατηγική διαχείριση και εµπορική εκµετάλλευση των δικαιωµάτων ∆Ι.

Πρέπει να

αναφερθεί ότι οι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη κατά την αποτίµηση εξαρτώνται
κυρίως από το συγκεκριµένο δικαίωµα ∆Ι το οποίο αποτιµάται.
Στην περίπτωση των πατεντών, για παράδειγµα, ο υπολογισµός της χρηµατικής τους
αξίας εξαρτάται από το λόγο για τον οποίο γίνεται η αποτίµηση και από το ποιος
εκµεταλλεύεται την εφεύρεση που προστατεύει ο συγκεκριµένος τίτλος ιδιοκτησίας.

Το

αποτέλεσµα της αποτίµησης θα διαφέρει αν η πατέντα ανήκει σε µια επιχείρηση-δικαιούχο σε
κατάσταση χρεωκοπίας ή σε µια επιχείρηση υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας (Σχήµα
3.4). Η αξία µιας πατέντας θα διαφέρει αν αγοραστεί από µια τράπεζα, η οποία µπορεί µόνο
να την µεταπωλήσει, από το αν αγοραστεί από έναν ανταγωνιστή, ο οποίος µπορεί να την
εκµεταλλευτεί άµεσα. Επιπλέον, η αξία µιας πατέντας στην αγορά διαµορφώνεται από τη
στρατηγική της επιχείρησης-δικαιούχου, το βιοµηχανικό τοµέα στον οποίο απευθύνεται
καθώς και από τη δεδοµένη χρονική στιγµή [OECD (2005)]. Όσον αφορά στη µεθοδολογία
αποτίµησης, δεν µπορεί να γίνει διαχωρισµός µεταξύ της πατέντας και της εφευρέσεως που
αυτή προστατεύει και δε µπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι ακόµη και η πιο προηγµένη
επιστηµονικά µέθοδος µέτρησης είναι υποκειµενική [Pugatch (2004)].
Προτού γίνει η παρουσίαση των κυριότερων προτεινόµενων µεθόδων επιµέτρησης
της αξίας των πατεντών, είναι χρήσιµο να δοθούν ορισµένα ποιοτικά κριτήρια αποτίµησης.
Αυτά συνοψίζονται στα εξής ακόλουθα [Moore & Craig (2003)]:
1. Βαθµός καινοτοµίας της εφεύρεσης. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθµός καινοτοµίας της
εφεύρεσης, τόσο µεγαλύτερη είναι και η αξία της πατέντας που την προστατεύει.
2. Μέγεθος αγοράς/βιοµηχανική εφαρµογή. Το µέγεθος της αξίας της αγοράς καθώς και
του βιοµηχανικού τοµέα όπου απευθύνεται µια πατέντα αποτελεί ένδειξη για την πιθανή
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αξία της. Επίσης πρέπει να εκτιµάται κατά πόσο µια πατέντα-εφεύρεση σχετίζεται µε την
κεντρική δραστηριότητα µιας επιχείρησης ή είναι περισσότερο σχετική µε άλλες
εφαρµογές.
3. Ηλικία µιας πατέντας. Οι πιο νέες πατέντες είναι πιο ισχυρές και πιο µεγάλης αξίας από
εκείνες που έχουν ήδη ισχύ µερικών χρόνων ή έχουν ξεπεράσει το µισό της διάρκειας
ζωής τους.
4. Ύπαρξη «κοντινών» πατεντών. Ο βαθµός συγκέντρωσης άλλων πατεντών γύρω από
την τεχνολογία που καλύπτει µία πατέντα αποτελεί ένα µέτρο για τη σηµαντικότητα αυτής.
5. Συγκεκριµένα σηµεία προς εξέταση:
a

∆υνατότητα επέκτασης του σκοπού και της εφαρµογής µιας πατέντας.

b

∆υνατότητα παρεµπόδισης αντίπαλων πατεντών, ή δηµιουργίας επιπρόσθετου
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.

c

∆υνατότητα µεταφοράς της αξίας µιας πατέντας σε επωνυµία µάρκας.

Σχήµα 3.4: Η αξία των περιουσιακών στοιχείων διαφέρει αν η επιχείρηση τελεί υπό
κατάσταση κανονικής λειτουργίας (value in use) από όταν τελεί υπό
εκκαθάριση (value in liquidation), και αυτή η διαφορά είναι πιο µεγάλη
στην περίπτωση των άυλων στοιχείων [Swaim (2006) βασισµένο στους
Smith & Parr].
VALUE
IN USE

Cash

MONETARY
Receivables
Inventory

TANGIBLE

INTANGIBLE

General
Purpose Special
Purpose

VALUE IN
LIQUIDATION

Όπως προειπώθηκε, η αποτίµηση της αξίας µιας πατέντας δεν αποτελεί λογιστική
διαδικασία, παρά µόνο εκτίµηση της αξίας αγοράς (market value) της τεχνολογίας που
προστατεύει, ενώ ουσιαστικά περιλαµβάνει εκτίµηση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου της
συγκεκριµένης

επένδυσης.

Η

δυναµική

κατάσταση

των

αγορών

εµποδίζει

την

πραγµατοποίηση αποτίµησης που χαρακτηρίζεται από µεγάλη ακρίβεια [Patent Hawk
(2006)]. Η αξία µιας πατέντας αντιπροσωπεύει την πιθανή ζήτηση της τεχνολογίας που
προστατεύει, η οποία τεχνολογία παρουσιάζει πλεονεκτήµατα και βελτιώσεις σε σχέση µε τις
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προϋπάρχουσες τεχνολογίες. Η ζήτηση αυτή µεταβάλλεται µε το χρόνο και εξαρτάται από το
πόσο σηµαντικότερα είναι τα πλεονεκτήµατα της νέας τεχνολογίας. Εν κατακλείδι, η αξία
µιας πατέντας στην αγορά αποτελεί το µέτρο των πιθανών πωλήσεων των προϊόντων ή
υπηρεσιών που χρησιµοποιούν την τεχνολογία που αυτή προστατεύει. Όταν πρόκειται για
µια πατέντα που καλύπτει µια απλή βελτίωση της τεχνολογίας, τότε η αξία της µπορεί να
εκτιµηθεί ως απλή αύξηση των πωλήσεων, σε αντίθεση µε την περίπτωση που µια πατέντα
καλύπτει ένα προϊόν που δηµιουργεί µια νέα αγορά και όλα τα έσοδα που θα προέλθουν από
αυτό µπορούν να αποδοθούν στην αξία της.
Η πολυπλοκότητα που εµφανίζει η περίπτωση της αποτίµησης των πατεντών
οφείλεται σηµαντικά στην πολύπλοκη και συχνά µακράς διάρκειας διαδικασία απόκτησης του
αντίστοιχου τίτλου νοµικής προστασίας [Pitkethly (1997)]. Η διαδικασία αυτή ξεκινά από την
κατάθεση της περιγραφής της εφεύρεσης και των αξιώσεων του ιδιοκτήτη πάνω σ’ αυτή, ενώ
ακολουθεί εξέταση του επιστηµονικού και νοµικού µέρους µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια και
κανονισµούς. Οι τελευταίοι παρουσιάζουν διαφορές ανάλογα µε τη χώρα όπου κατατίθεται η
αίτηση για απόκτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας (πατέντας). Η αβεβαιότητα που συνδέεται
µε την αποτίµηση των πατεντών είναι λοιπόν διπλή: αρχική αβεβαιότητα σχετικά µε την
τεχνική και εµπορική επιτυχία της προστατευόµενης τεχνολογίας και αβεβαιότητα σχετικά µε
την πορεία της διαδικασίας νοµικής κατοχύρωσής της. Υπάρχει µία σειρά αποφάσεων που
µπορούν να ληφθούν τόσο κατά τη διαδικασία αίτησης όσο και µετά τη λήψη του τίτλου
(διπλώµατος) προστασίας µιας πατέντας. Εποµένως, οι πατέντες απαιτούν περισσότερη
ευελιξία κατά τη διαχείρισή τους ως περιουσιακών στοιχείων και χαρακτηρίζονται από µεγάλο
βαθµό αβεβαιότητας όσον αφορά την τελική αξία τους.
Με βάση τα παραπάνω, η επιτυχής χρησιµοποίηση και εµπορική εκµετάλλευση µιας
πατέντας παρουσιάζει οµοιότητες µε την αγορά λαχείου: ενώ οι απολαβές που µπορούν να
προκύψουν από µια επιτυχή πατέντα µπορεί να είναι τεράστιες, οι πιθανότητες να επιτύχει
πραγµατικά η πατέντα είναι πολύ λίγες. Αυτή η µεταφορά αποδίδεται σε δηµοσίευµα του
Economist, το 1851 [Pitkethly (1997)]: «Οι πατέντες είναι σαν τα λαχεία, όπου µόνο λίγα
κερδίζουν ενώ τα περισσότερα αποτυγχάνουν».
Στατιστικές µελέτες έδειξαν ότι ένα µέρος µόνο των πατενταρισµένων τεχνολογιών
χρησιµοποιούνται

ή

εκµεταλλεύονται

εµπορικά.

Εκτιµάται

ότι

οι

πατέντες

που

χρησιµοποιούνται αποτελούν ένα ποσοστό κάτω από το 80% των πατεντών παγκοσµίως
[Pugatch (2004)].

Επίσης, µια πρόσφατη Ευρωπαϊκή µελέτη έδειξε ότι ο αριθµός των

πατεντών υψηλής αξίας είναι σχετικά µικρός, και ότι η διασπορά της αξίας των πατεντών
διαφέρει από χώρα σε χώρα [Schaaf (2006)]. Στο Σχήµα 3.5 απεικονίζεται το ποσοστό των
Ευρωπαϊκών πατεντών ανά κατηγορία χρηµατικής αξίας σε διάφορες χώρες της ΕΕ.
Βρέθηκε ότι µόνο το 7,2% των πατεντών του δείγµατος είχαν αξία πάνω από 10 εκατοµµύρια
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ευρώ ανά πατέντα, ενώ ποσοστό ίσο µε 16,8% είχαν αξία µεγαλύτερη από 3 εκατοµµύρια
ευρώ ανά πατέντα [Ceccagnoli et al. (2005)]. Περίπου το 68% των πατεντών άξιζαν κάτω
από 1 εκατοµµύριο ευρώ/πατέντα, ενώ παρατηρήθηκε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 8%
είχε αξία χαµηλότερη από 30.000 ευρώ/πατέντα. Ο υψηλότερος µέσος όρος χρηµατικής
αξίας παρατηρήθηκε στην Ισπανία και την Ιταλία.

Σχήµα 3.5: Η αξία των Ευρωπαϊκών πατεντών σε διάφορες χώρες της ΕΕ (Γερµανία
(DE), Ισπανία (ES), Γαλλία (FR), Ιταλία (IT), Ολλανδία (NL), Ηνωµένο
Βασίλειο (UK) [Ceccagnoli et al. (2005)].

Τα παραπάνω δεδοµένα µολονότι είναι αποθαρρυντικά για την εµπορική βιωσιµότητα
της εκµετάλλευσης των πατεντών, δεν δίνουν πληροφορίες για την αξία µίας και µοναδικής
πατέντας.

Μόνο η χρησιµοποίηση αντικειµενικών µεθόδων αποτίµησης µπορεί να

συνεισφέρει στην ανεύρεση της αξίας µιας πατέντας µε όσο το δυνατό πιο µεγαλύτερη
ακρίβεια, και να αποτελέσει έτσι µια πηγή χρήσιµων πληροφοριών για την αποτελεσµατική
διαχείρισή της.
Παρά τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω υπάρχει ένας σηµαντικός
αριθµός µεθόδων που έχουν προταθεί για την αποτίµηση-επιµέτρηση της αξίας των
πατεντών και γενικότερα των δικαιωµάτων ∆Ι. Στο Σχήµα 3.6 δίνεται η ταξινόµηση των
µεθόδων αποτίµησης της αξίας των πατεντών, που προτάθηκε από τον Pitkethly (1997). Στη
συνέχεια επιχειρείται η περιγραφή των κυριοτέρων από αυτές µε πληροφορίες που
συλλέχθηκαν και από άλλους ερευνητές ή επαγγελµατίες του κλάδου [Neifeld (2001), WIPO
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Magazine (2003), Bose & Oh (2003), King (2004), Pugatch (2004), Laurie (2004), Anson
(2005), Hadjiloucas & Rugman (2005), OΟΣΑ (2005), Carte (2005), Chang et al. (2005),
Sudarsanam et al. (2005), Flignor & Orozco (2006), ΙPR-Helpdesk (2006), Schaaf (2006),
Damodaran (2006), Swaim (2006), Corman (2006)].

Σχήµα 3.6: Μέθοδοι αποτίµησης της αξίας των πατεντών σε κλίµακα αυξανόµενης
πολυπλοκότητας [Pitkethly (1997)].

Μέθοδοι µε βάση το κόστος (cost based). Οι µέθοδοι αυτές υπολογίζουν την αξία
µίας πατενταρισµένης τεχνολογίας µε υπολογισµό του κόστους που απαιτείται προκειµένου
να αναπτυχθεί και να πατενταριστεί µια παρόµοια τεχνολογία ή του κόστους που απαιτείται
για να αποκτηθεί µια παρόµοια τεχνολογία από εξωτερικές πηγές (the cost to create or the
cost to replace) [King (2004)]. H θεωρία του κόστους δίνει µια χρήσιµη ενδεικτική τιµή,
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δικαιωµάτων ∆Ι, των οποίων τα µελλοντικά κέρδη δεν είναι ακόµη
εµφανή [WIPO Magazine (2003)].

Είναι η λιγότερο χρησιµοποιούµενη µέθοδος διότι το

κόστος δεν µπορεί να ταυτιστεί µε την πραγµατική αξία του άυλου περιουσιακού στοιχείου.
Επίσης δεν λαµβάνει υπόψη τη σχέση του χρήµατος µε το χρόνο, ούτε και τα µελλοντικά
κόστη συντήρησης του δικαιώµατος ∆Ι. Ουσιαστικά στηρίζεται σε ιστορικά κόστη-δαπάνες
και συνήθως χρησιµοποιείται ως συµπλήρωµα κάποιας άλλης µεθόδου.
Μέθοδοι µε βάση τις συνθήκες της αγοράς (market based). Σε µια τέτοια µέθοδο
η αξία µιας πατενταρισµένης τεχνολογίας υπολογίζεται από την τιµή πώλησης µιας
παρόµοιας πατενταρισµένης τεχνολογίας, όταν η πώληση έλαβε χώρα πρόσφατα σε µία εν
Αθανασιάδου Ελευθερία

Φεβρουάριος 2007

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

46

ενεργεία αγορά (active market). Για να µπορεί να γίνει αυτή η σύγκριση, πρέπει να υπάρχει
µια τέτοια αγορά και µια αντίστοιχη συναλλαγή, της οποίας το αντικείµενο να είναι ένα
παρόµοιο περιουσιακό στοιχείο. Επίσης πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες τόσο
όσον αφορά την τιµή πώλησης, όσο και άλλες λεπτοµέρειες της συναλλαγής, ούτως ώστε η
σύγκριση που γίνεται να έχει σωστή βάση. Αυτή η µέθοδος χρησιµοποιείται σπάνια στην
περίπτωση των δικαιωµάτων ∆Ι, διότι είναι δύσκολο να βρεθεί µια αντίστοιχη συναλλαγή για
σύγκριση. Μια παραλλαγή αυτής της µεθόδου αποτελεί η χρησιµοποίηση καθιερωµένων
ποσοστών εκµετάλλευσης βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (royalty rates), που προκύπτουν από
µέσους όρους για συγκεκριµένους κλάδους της βιοµηχανίας [WIPO Magazine (2003)]. Οι
τελευταίοι µπορεί να είναι πιο εύκολα διαθέσιµοι στην αγορά. Η προσέγγιση της αγοράς αν
και χρησιµοποιείται σπάνια, αποτελεί ιδανικά την καλύτερη µέθοδο, αφού δίνει την
πραγµατική αξία του περιουσιακού στοιχείου στην αγορά (true market value).
Μέθοδοι µε βάση τα έσοδα (income based). Οι µέθοδοι αυτές βασίζονται στα
έσοδα που µπορούν να προκύψουν από ένα περιουσιακό στοιχείο, π.χ. µια πατέντα και
λαµβάνουν υπόψη τους τρεις παράγοντες: τις προβλεπόµενες ταµειακές ροές που
προκύπτουν από την ύπαρξη της πατέντας, την οικονοµική ή ωφέλιµη ζωή της και το ρυθµό
προεξόφλησης. Οι διάφορες παραλλαγές µε τις οποίες εµφανίζονται είναι οι ακόλουθες:
1. Excess profit or incremental income.

Η µέθοδος αυτή υπολογίζει την αξία ενός

δικαιώµατος ∆Ι από τα επιπρόσθετα κέρδη που προκύπτουν για την επιχείρησηδικαιούχο σε σύγκριση µε τα κέρδη που προκύπτουν για µια παρόµοια επιχείρηση που
δεν έχει στην κατοχή της το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο [WIPO Magazine (2003),
Hadjiloucas & Rugman (2005)]. Γι’ αυτό το σκοπό γίνεται πρόβλεψη των µελλοντικών
ροών εσόδων για κάθε έτος και για όλη τη διάρκεια της οικονοµικής ζωής του
περιουσιακού στοιχείου, η οποία διαφέρει από την διάρκεια της νοµικής προστασίας του.
Στη συνέχεια υπολογίζεται η παρούσα αξία του συνόλου αυτών των εσόδων, η οποία και
εξισώνεται µε την αξία του δικαιώµατος ∆Ι στο οποίο οφείλονται τα επιπρόσθετα αυτά
έσοδα. Για παράδειγµα, στην περίπτωση ενός εµπορικού σήµατος, η εταιρία που το έχει
στην κατοχή της µπορεί να επιτύχει µια υψηλότερη τιµή στο προϊόν της (premium
pricing), από την οποία και θα προέλθουν τα επιπλέον έσοδα. Στην περίπτωση µιας
πατενταρισµένης τεχνολογίας, τα επιπρόσθετα κέρδη µπορεί να προκύψουν από την
οικονοµία κόστους (cost savings), την οποία επιφέρει η εφαρµογή της νέας τεχνολογίας
στην παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης.
2. Royalty savings or relief from royalty. H συγκεκριµένη µέθοδος στηρίζεται στο γεγονός
ότι µια επιχείρηση-κάτοχος ενός περιουσιακού στοιχείου θα έπρεπε, εάν δεν το είχε στην
κατοχή της, να πληρώνει για το δικαίωµα χρήσης του σε µια άλλη επιχείρηση (in-license)
[WIPO Magazine (2003), Hadjiloucas & Rugman (2005), Corman (2006)]. Η αξία του
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περιουσιακού στοιχείου υπολογίζεται από την παρούσα αξία των πληρωµών για το
δικαίωµα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου (royalty streams), που η εταιρία γλιτώνει ή
εξοικονοµεί λόγω της κατοχής του. Ο προσδιορισµός του ποσοστού πληρωµής για το
δικαίωµα χρήσης (royalty rate) του περιουσιακού στοιχείου, που η εταιρία θα έπρεπε
υποθετικά να πληρώνει είναι καθοριστικής σηµασίας για την αποτίµηση της αξίας
σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή. Γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να βρεθούν τα ποσοστά που
ισχύουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις στην αγορά, πράγµα που είναι δύσκολο ή να
χρησιµοποιηθούν οι µέσοι όροι των ποσοστών του συγκεκριµένου βιοµηχανικού κλάδου.
3. Capitalization of historic profits. Η παραλλαγή αυτή υπολογίζει την αξία ενός δικαιώµατος
∆Ι µε πολλαπλασιασµό των ιστορικών κερδών που οφείλονται σε αυτό µε ένα
συντελεστή, ο οποίος έχει υπολογιστεί µε αξιολόγηση της σχετικής ισχύος του
περιουσιακού στοιχείου [King (2004)]. Για παράδειγµα, για µια επωνυµία µάρκας γίνεται
αξιολόγηση όσον αφορά παράγοντες όπως η ηγεσία, η σταθερότητα, το µερίδιο αγοράς,
η διεθνικότητα, η τάση κερδοφορίας, η διαφηµιστική υποστήριξη και η προστασία. Το
πρόβληµα αυτής της µεθόδου είναι ότι στηρίζεται σε ιστορικά κέρδη και δεν λαµβάνει
υπόψη της το µέλλον.
Γενικά οι µέθοδοι µε βάση τα έσοδα στηρίζονται σε µεγάλο αριθµό υποθέσεων, όπως για τα
µελλοντικά έσοδα, τους χρόνους πληρωµής, τα ποσοστά προεξόφλησης (discount rates) και
είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται όταν υπάρχουν διαθέσιµες µεγάλες και αξιόπιστες
βάσεις δεδοµένων.
Μέθοδοι προεξοφληµένων ταµειακών ροών (Discounted Cash Flow, DCF).
Αυτές αποτελούν παραλλαγή των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα από κάποιο
περιουσιακό στοιχείο (income based), ενώ δίνουν περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσµατα.
Λαµβάνουν υπόψη τους την αξία του χρήµατος σε σχέση µε το χρόνο, καθώς επίσης και τον
κίνδυνο που υπεισέρχεται όσον αφορά τις προβλεπόµενες ταµειακές ροές. Αυτό µπορεί να
γίνει µε δύο τρόπους [Pitkethly (1997)]. Σύµφωνα µε τον πρώτο τρόπο, γίνεται προσαρµογή
του συντελεστή προεξόφλησης µε βάση τον κίνδυνο, και αυτός ο διορθωµένος συντελεστής
χρησιµοποιείται για την προεξόφληση των προβλεπόµενων ταµειακών ροών. Σύµφωνα µε
τον δεύτερο τρόπο, γίνεται προσαρµογή των προβλεπόµενων ταµειακών ροών έτσι ώστε να
λαµβάνεται υπόψη ο κίνδυνος που σχετίζεται µε αυτές καθώς και η µεταβολή του µε το
χρόνο. Κατόπιν αυτές προεξοφλούνται µε ένα ρυθµό που δεν συµπεριλαµβάνει τον κίνδυνο.
Η τελευταία περίπτωση είναι χρήσιµη όταν ο κίνδυνος µεταβάλλεται µε το χρόνο, όπως
συµβαίνει µε τις πατέντες. Για τον υπολογισµό του συντελεστή προεξόφλησης µπορούν να
χρησιµοποιηθούν διάφορα µοντέλα, ανάµεσα στα οποία είναι και το Capital Asset Pricing
Model µε το σταθµικό µέσο κόστος κεφαλαίου [King (2004)].

Στην περίπτωση των

δικαιωµάτων ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας, οι συντελεστές προεξόφλησης που χρησιµοποιούνται
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είναι γενικά λίγο µεγαλύτεροι από το κόστος κεφαλαίου µιας επιχείρησης και πρέπει να
θεωρούνται αντίστοιχοι µε εκείνους των επενδύσεων τύπου venture capital, µε τιµές που
κυµαίνονται µεταξύ 20%-50% ανά έτος [Flignor & Orozco (2006)]. Όταν η µέθοδος DCF
συνδυαστεί µε τη χρήση δέντρων αποφάσεων, τότε λαµβάνεται υπόψη και ο βαθµός
ευελιξίας που υπεισέρχεται π.χ. στην περίπτωση µιας πατέντας, όπου σε οποιαδήποτε φάση
του κύκλου ζωής της µπορεί να αποφασιστεί η διακοπή ή η διατήρησή της [Pitkethly (1997)].
Νέες, µη παραδοσιακές µέθοδοι αποτίµησης.

Την τελευταία δεκαετία έχει

αναπτυχθεί µια νέα οικογένεια µεθόδων αποτίµησης της αξίας των δικαιωµάτων ∆Ι, η οποία
βασίζεται σε µελλοντικά αµφίβολα γεγονότα. Η οικογένεια αυτή περιλαµβάνει τις µεθόδους
πραγµατικών δικαιωµάτων (real options), διωνυµικών (binomial) µοντέλων και τις
προσοµοιώσεις Monte Carlo. Όλες αυτές βασίζονται σε µοντέλα που χρησιµοποιούν δέντρα
αποφάσεων, και γενικά περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων δύο βασικά στάδια [Flignor & Orozco
(2006)]: α) τον υπολογισµό της πιθανότητας να συµβεί το γεγονός που θα ευνοήσει την
αξιοποίηση του δικαιώµατος ∆Ι, π.χ. µιας πατέντας, και β) τον υπολογισµό της χρηµατικής
απόδοσης (payoff) που θα προκύψει αν συµβεί το ευνοϊκό γεγονός.
Η µέθοδος real options (ή option pricing), αντιµετωπίζει τα άυλα περιουσιακά
στοιχεία, και πιο συγκεκριµένα τις πατέντες, όπως αντιµετωπίζονται και τα δικαιώµατα
αγοράς και πώλησης (options) στην κεφαλαιαγορά. Η οψιόν ορίζεται γενικά ως το δικαίωµα,
αλλά όχι η υποχρέωση, αγοράς ή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου, του οποίου η τιµή
µεταβάλλεται µε τυχαίο τρόπο, πριν από ή σε κάποια προκαθορισµένη ηµεροµηνία.

Ο

κύριος λόγος για την τάση να αντιµετωπίζονται οι πατέντες ως options, είναι η µεγάλη
οµοιότητα µεταξύ αυτών των δύο, που έδωσε το έναυσµα για την ανάπτυξη µεθόδων
αποτίµησης της αξίας των πατεντών οι οποίες βασίζονται σε µεθόδους option-pricing. Η πιο
δηµοφιλής µέθοδος από αυτές χρησιµοποιεί το µοντέλο Black-Scholes, το οποίο
περιγράφεται στο Σχήµα 3.7. Γενικά, οι µέθοδοι real options αντιµετωπίζουν µια επένδυση
σε πατέντα ως το δικαίωµα επιλογής να αναπτύξουν τη σχετική εφεύρεση περαιτέρω, ή να
εγκαταλείψουν την πατέντα, στηριζόµενες σε πληροφορίες για την µελλοντική πορεία της
τεχνολογίας και της αγοράς. Το πλεονέκτηµα των µεθόδων αυτών είναι ότι επιτρέπουν να
ληφθεί υπόψη σε διάφορα στάδια, τόσο το αναµενόµενο κόστος ανάπτυξης της
πατενταρισµένης τεχνολογίας, όσο και τα αναµενόµενα κέρδη από τη χρήση της τεχνολογίας,
ενώ ταυτόχρονα χρησιµοποιείται το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται µε τις διάφορες φάσεις
ανάπτυξης [Pugatch (2004)].

Οι µέθοδοι real options είναι κυρίως χρήσιµες για την

αποτίµηση επενδύσεων σε δικαιώµατα ∆Ι µε υψηλό κίνδυνο και µακροπρόθεσµα οφέλη,
επειδή αναγνωρίζουν ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο κίνδυνος µεταβάλλεται µε το χρόνο (και
µάλιστα µειώνεται καθώς προκύπτουν νέες πληροφορίες για την τεχνολογία και την αγορά)
[Laurie (2004)].

Πολλές µελέτες διαπραγµατεύονται την αποτίµηση των πατεντών µε τη
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χρήση µοντέλων option-pricing [Pitkethly (1997), Bose & Oh (2003), Chang et al. (2005),
Sudarsanam et al. (2005), Damodaran (2006)], και πολλές εταιρίες του κλάδου των
υπηρεσιών για δικαιώµατα ∆Ι διαθέτουν δικές τους µεθόδους αποτίµησης option-pricing,
γεγονός που υποδεικνύει ότι οι µέθοδοι αυτές βρίσκονται ακόµη σε φάση ανάπτυξης και
εξέλιξης [WIPO Magazine (2003)].

Σχήµα 3.7: Tο µοντέλο Black-Scholes για την αποτίµησης της αξίας των πατεντών
[Pitkethly (1997)].

Οι προσοµοιώσεις Monte Carlo βασίζονται σε πολλαπλούς υπολογισµούς της
καθαράς παρούσας αξίας, χρησιµοποιώντας για κάθε µεταβλητή µια σειρά τιµών µε χαµηλή
πιθανότητα για την καθεµία [Laurie (2004), Flignor & Orozco (2006)].
Οι µέθοδοι διωνυµικών (binomial) µοντέλων στηρίζονται σε δέντρα αποφάσεων
και το γεωµετρικό µοντέλο κίνησης Brown [Bose & Oh (2003), Flignor & Orozco (2006)]. Tα
γεγονότα και οι αποφάσεις µοντελοποιούνται µε ακρίβεια, το καθένα µε την πιθανότητά του.
Το πιο σηµαντικό σηµείο στα µοντέλα αυτού του τύπου είναι ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη
όλα τα πιθανά εναλλακτικά σενάρια. Σε σύγκριση µε το µοντέλο Black-Scholes, το διωνυµικό
µοντέλο είναι πολύ πιο γενικευµένο.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και µια πιο πρακτική µέθοδος αποτίµησης της αξίας των
δικαιωµάτων ∆Ι, ο κανόνας Εικοσιπέντε Τοις Εκατό (Twenty Five Per Cent Rule).
Σύµφωνα µε αυτόν, η αξία του περιουσιακού στοιχείου αποτιµάται ως το 25% του συνόλου
των κερδών που οφείλονται σε αυτό.

Αθανασιάδου Ελευθερία

Ουσιαστικά πρόκειται για µια εµπειρική µέθοδο

Φεβρουάριος 2007

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΫΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

50

υπολογισµού (rule of thumb), η οποία δίνει µια πρόχειρη εκτίµηση για την τάξη µεγέθους της
αξίας του άυλου στοιχείου [Laurie (2004)].
Η αυξανόµενη σηµασία της αποτίµησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς
και η απαίτηση των λογιστικών προτύπων για αναφορά της αξίας των άυλων στις
οικονοµικές καταστάσεις, δηµιουργούν στις επιχειρήσεις την ανάγκη επαγρύπνησης και
κατανόησης των διαφόρων µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση των άυλων
και ειδικότερα των δικαιωµάτων ∆Ι.

Όλες οι µέθοδοι αποτίµησης που περιγράφηκαν

παραπάνω, παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, και για το λόγο αυτό πολλές
άλλες προσεγγίσεις εξετάζονται στους ακαδηµαϊκούς κύκλους. Η επικρατέστερη όλων, µέχρι
να βρεθούν περισσότερο ακριβείς µέθοδοι αποτίµησης, φαίνεται να είναι η µέθοδος των
εσόδων (income-based).

Ωστόσο, συνιστάται, όπου είναι εφικτό, να χρησιµοποιούνται

ταυτόχρονα περισσότερες από µία µέθοδοι αποτίµησης. Για την επιλογή της κατάλληλης
µεθόδου, εκτός από την εµπειρία απαιτείται η πλήρης κατανόηση του ρόλου των άυλων
περιουσιακών στοιχείων µέσα στην επιχείρηση καθώς και της επίδρασής τους στην συνολική
αξία της, αντικείµενο που πραγµατεύεται η επόµενη παράγραφος.

3.4

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η αναγνώριση των στοιχείων που διαµορφώνουν το διανοητικό κεφάλαιο µιας

επιχείρησης, η αποτίµηση της αξίας τους και η παρουσίασή τους σε αναφορές που
συνοδεύουν τις οικονοµικές καταστάσεις µπορούν να εκπληρώσουν κυρίως δύο λειτουργίες
[RICARDIS (2006)]:
•

να συµπληρώσουν την πληροφορία που δίνεται στη διοίκηση από τις οικονοµικές
καταστάσεις (εσωτερική λειτουργία διοίκησης),

•

να συµπληρώσουν τις οικονοµικές αναφορές που δηµοσιεύονται από την επιχείρηση
(εξωτερική λειτουργία δηµοσίευσης στοιχείων της επιχείρησης).
Στις παραπάνω δύο λειτουργίες συνοψίζεται η συνεισφορά της αναγνώρισης και

αποτίµησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων στη δηµιουργία αξίας για την επιχείρηση.
Οι εκθέσεις που αφορούν το διανοητικό κεφάλαιο (Ιntellectual Capital reports), µπορούν να
χρησιµεύσουν ως εσωτερικό εργαλείο διοίκησης για την κατανοµή των πόρων, τη δηµιουργία
στρατηγικής, τον καθορισµό προτεραιοτήτων, την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων των
προγραµµάτων ανάπτυξης καθώς και τη λήψη των αποφάσεων. Ουσιαστικά, οι εκθέσεις για
το διανοητικό κεφάλαιο µιας επιχείρησης αποτελούν µέρος της στρατηγικής διαχείρισης της
γνώσης της και βοηθούν στην ανάπτυξη καινοτοµίας. Επιπλέον, µπορούν να χρησιµεύσουν
ως µέσο επικοινωνίας της επιχείρησης µε το περιβάλλον της, και να προσελκύσουν τους
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πόρους που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξή της (οικονοµικούς πόρους, ανθρώπινο δυναµικό,
σχέσεις µε συνεργάτες και πελάτες, και τεχνολογία). Αυτά τα πλεονεκτήµατα είναι ιδιαίτερα
σηµαντικά για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες δυσκολεύονται περισσότερο
από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις όσον αφορά στη διαχείριση των πόρων τους εσωτερικά
καθώς και στην προσέλκυση νέων πόρων [RICARDIS (2006)].
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της εταιρίας Coloplast, η οποία αποφάσισε να
αναπτύξει µια έκθεση αναφοράς για το διανοητικό της κεφάλαιο παράλληλα µε τα υπόλοιπα
στοιχεία που δηµοσίευε στην ετήσια αναφορά της (Annual Report). Η εταιρία συµβούλων
PriceWaterhouseCoopers έκανε τον έλεγχο της ετήσιας αναφοράς του 2001 και σε
συνεργασία µε την Αγγλική εταιρία Schroder Asset Management διεξήγαγε το εξής πείραµα
[RICARDIS (2006)]: δηµιουργήθηκαν δύο οµάδες από οικονοµικούς αναλυτές (fund
managers), από τους οποίους ζητήθηκε να προβλέψουν τα έσοδα και τα κέρδη της Coloplast
καθώς και να διαµορφώσουν τη γνώµη τους για τη µετοχή της εταιρίας µε βάση α) την πλήρη
ετήσια αναφορά (οικονοµικές καταστάσεις και αναφορά των άυλων στοιχείων) και β) µόνο
την οικονοµική αναφορά. Τα αποτελέσµατα του πειράµατος ήταν πλήρως διαφωτιστικά όσον
αφορά στα οικονοµικά οφέλη της αναγνώρισης και αποτίµησης των άυλων για την
επιχείρηση.
Οι προβλέψεις που έγιναν για τα έσοδα και κέρδη της επιχείρησης εµφάνιζαν την ίδια
τάση και στις δύο οµάδες και η οµάδα µε την πλήρη αναφορά έκανε χαµηλότερες προβλέψεις
από την οµάδα µε την οικονοµική αναφορά. Ωστόσο, το 60% των αναλυτών µε την πλήρη
αναφορά πρότειναν να αγοραστεί η µετοχή της εταιρίας εκείνη τη στιγµή. Αντίθετα, το 80%
των αναλυτών µε την οικονοµική αναφορά πρότειναν την πώληση της µετοχής.

Η

επεξήγηση αυτού του αποτελέσµατος γίνεται µε τη βοήθεια του Σχήµατος 3.8, όπου φαίνεται
ότι η διακύµανση των εκτιµήσεων των αναλυτών µε την πλήρη πληροφόρηση ήταν πολύ
µικρότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη των αναλυτών που διέθεταν µόνο την οικονοµική
πληροφόρηση. Φαίνεται λοιπόν ότι όταν δίνεται πληροφορία τόσο για τα υλικά όσο και για τα
άυλα περιουσιακά στοιχεία στους επενδυτές, δηλαδή παρουσιάζεται ολόκληρη η εικόνα της
επιχείρησης, τότε µειώνεται η ασυµµετρία της πληροφορίας µεταξύ εταιρίας και επενδυτών,
µε αποτέλεσµα οι τελευταίοι να είναι σε θέση να προβλέψουν µε µεγαλύτερη εµπιστοσύνη
(µείωση του κινδύνου της επένδυσης).
Mία µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην Ισπανία, εξέτασε για την περίοδο 20002001 [Garcia-Meca (2005)]: α) τις παρουσιάσεις που έκαναν 257 εταιρίες σε οικονοµικούς
αναλυτές, καθώς και β) 217 εκθέσεις οικονοµικών αναλυτών. Βρέθηκε ότι οι εταιρίες έδιναν
πολλές πληροφορίες για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τους, και ότι οι οικονοµικοί αναλυτές
τις χρησιµοποιούσαν για να προβλέψουν τα κέρδη των επιχειρήσεων και για να κάνουν
συστάσεις για την αγορά ή πώληση ή διατήρηση των αντίστοιχων µετοχών. Ωστόσο, το
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µέγεθος της πληροφορίας που δινόταν από τις εταιρίες ήταν µεγαλύτερο από εκείνο που
χρησιµοποιούσαν οι αναλυτές στις αναφορές τους. Αυτό εξηγείται από την προθυµία των
πρώτων να δώσουν πολλές πληροφορίες για να βελτιώσουν την εικόνα της επιχείρησης και
εποµένως και την τιµή της µετοχής της, και από την αδυναµία των δεύτερων να προβλέψουν
τα κέρδη από την ύπαρξη των άυλων στοιχείων. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι αναλυτές
επικέντρωναν το ενδιαφέρον τους στις ίδιες κατηγορίες διανοητικού κεφαλαίου: πληροφορίες
για τη στρατηγική, τους πελάτες, τις διαδικασίες, για νέες επενδύσεις, για τα προϊόντα, τις
συµµαχίες και την ηγεσία. Πολύ λίγες πληροφορίες δίνονταν για την καινοτοµία και για την
έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό εξηγείται από τον κίνδυνο να αποκαλυφθούν πληροφορίες που
θα ήταν χρήσιµες γαι τους ανταγωνιστές.

Σχήµα 3.8: Η διακύµανση των προβλέψεων για τα κέρδη της εταιρίας Coloplast από
δύο οµάδες αναλυτών: α) µε πλήρη πληροφόρηση (µπλε καµπύλη, full
report) και β) µόνο µε οικονοµική πληροφόρηση (κόκκινη καµπύλη,
financial report) [RICARDIS (2006)].

Σε µία έρευνα που έλαβε χώρα σε εταιρίες του κλάδου των υπηρεσιών στην
Αυστραλία, εξετάσθηκε η γνώµη των ανώτατων διοικητικών στελεχών για τη σηµασία της
µέτρησης δεικτών διανοητικού κεφαλαίου καθώς και το επίπεδο κατανόησης αυτών των
δεικτών [Lim και Dallimore (2004)]. Βρέθηκε ότι µεγαλύτερη έµφαση δίνεται σε δείκτες που
σχετίζονται µε το ανθρώπινο κεφάλαιο και τους πελάτες και ότι υπήρχε αµφισβήτηση για τη
χρησιµότητα της δηµοσίευσης των δεικτών διανοητικού κεφαλαίου µιας επιχείρησης στο ευρύ
κοινό.
Μια πιο πρόσφατη µελέτη [Boekestein (2006)], εξέτασε την εµφάνιση των άυλων
περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισµούς 52 πολυεθνικών φαρµακευτικών εταιριών. Η
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πλειοψηφία των εταιριών που ερευνήθηκαν, εµφάνιζαν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τους
στους ισολογισµούς τους, ενώ υπήρχε σηµαντική αλληλεπικάλυψη µεταξύ της περιγραφής
αυτών των άυλων και του ορισµού του διανοητικού κεφαλαίου.

Τα άυλα περιουσιακά

στοιχεία των φαρµακευτικών εταιριών αποτελούσαν σηµαντικό ποσοστό του συνόλου των
περιουσιακών στοιχείων τους. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κάποια συσχέτιση
µεταξύ των άυλων και της απόδοσης (performance) της επιχείρησης.
Σύµφωνα µε διάφορες µελέτες, είναι πολύ σηµαντική η συνεισφορά των άυλων
περιουσιακών στοιχείων στη χρηµατιστηριακή αξία µιας επιχείρησης [OECD (2006a),
Zambon (2003)]. Σε µία έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε Αµερικάνικες εταιρίες διαφόρων
κλάδων της οικονοµίας διαπιστώθηκε µεγάλη ανάπτυξη της συνεισφοράς των άυλων στην
αξία µιας επιχείρησης στο διάστηµα µεταξύ 1975-2005.

Βρέθηκε ότι για το 2005, οι

περισσότεροι κλάδοι αποδίδουν περισσότερο από τα τρία τέταρτα της χρηµατιστηριακής
αξίας τους σε άυλα στοιχεία (Σχήµα 3.9).

Σχήµα 3.9: Η συνεισφορά των άυλων στοιχείων στη χρηµατιστηριακή αξία διαφόρων
κλάδων της Αµερικανικής οικονοµίας µεταξύ 1975 και 2005 [Cardoza
(2006)].
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Τέλος, στον Πίνακα 3.4 δίνεται η χρηµατιστηριακή αξία, η λογιστική αξία και τα
ποσοστά των άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων έξι πολύ γνωστών και
πετυχηµένων σε παγκόσµιο επίπεδο επιχειρήσεων.

Πίνακας 3.1: Χρηµατιστηριακή και λογιστική αξία, και άυλα περιουσιακά στοιχεία
(ποσά σε δισεκατοµµύρια δολλάρια [De Bona (2006)].
Εταιρία

Χώρα

Χρηµατι/κή

Λογι/κή

%

Αξία

Άλλα

%

αξία

αξία

υλικών

µάρκας

άυλα

άυλων
στοιχείων

στοιχείων
Coca Cola

HΠΑ

104,8

11,8

11%

69,64

23,36

89%

Microsoft

ΗΠΑ

264,9

55,8

21%

64,09

145,01

79%

IBM

ΗΠΑ

138,2

22,8

16%

51,19

64,21

84%

General

ΗΠΑ

277,4

63,9

23%

41,31

172,19

77%

ΗΠΑ

112,3

35,3

31%

30,86

46,14

69%

Φιλανδία

71,1

15,4

22%

29,97

25,73

78%

Electrics
Intel
Nokia

Κρίνεται σκόπιµο στη επόµενη και τελευταία παράγραφο, να δοθούν πληροφορίες και
για την επιµέτρηση των άυλων σε µακροοικονοµικό επίπεδο, π.χ. για µια χώρα.

3.5

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΫΛΩΝ ΣΕ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
Σε µακροοικονοµικό επίπεδο υπάρχουν τέσσερις κύριες κατηγορίες άυλων

περιουσιακών στοιχείων: η γνώση (knowledge), το ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital), η
καινοτοµία (innovation) και το οργανωσιακό κεφάλαιο (organisational capital) [Zambon
(2003)].

Ωστόσο οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη των πολιτικών

αντιστοιχούν στα τρία πρώτα.
Γνώση. Σε επίπεδο χωρών, το κεφάλαιο της γνώσης είναι δύσκολο να µετρηθεί. Γι’
αυτό µετριέται έµµεσα είτε από τις εισροές στη δηµιουργία γνώσης (χρόνια βασικής
εκπαίδευσης, εγχειρίδια, κτλ.), είτε από τις εκροές της παραγωγής γνώσης (ανθρώπινο
κεφάλαιο, πατέντες, κτλ.). Για παράδειγµα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µετρά τη δηµιουργία
γνώσης µε τρεις δείκτες: δηµόσια χρηµατοδότηση της Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, ιδιωτική
δαπάνη σε Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, και ο αριθµός των αιτήσεων πατεντών σε υψηλή
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τεχνολογία ανά ένα εκατοµµύριο κατοίκων. Επίσης υπάρχουν τρεις δείκτες για τη µετάδοση
και εφαρµογή της γνώσης: το ποσοστό των µεταποιητικών ΜΜΕ που καινοτοµούν
εσωτερικά, το ποσοστό των µεταποιητικών ΜΜΕ που συνεργάζονται για την ανάπτυξη
καινοτοµίας, και οι δαπάνες για καινοτοµία στον κλάδο µεταποίησης ως ποσοστό του
συνολικού κύκλου εργασιών.
Ανθρώπινο κεφάλαιο. Έχει δύο διαστάσεις: ποσότητα και ποιότητα. Η ποσότητα
του εργατικού δυναµικού αποτελεί µέτρο του µεγέθους της αγοράς εργασίας, ενώ η ποιότητά
του αποτελεί µέτρο των ικανοτήτων του εργαζόµενου πληθυσµού. Ο πρώτος δείκτης ήταν
σηµαντικός στις αρχές της πρώτης βιοµηχανικής επανάστασης, ενώ ο δεύτερος έχει καταστεί
πολύ σηµαντικός τα τελευταία χρόνια.

Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού γενικά

µετράται από επιτεύγµατα στην εκπαίδευση: το ποσοστό του εργατικού δυναµικού που
διαθέτει ένα δεδοµένο επίπεδο εκπαίδευσης, το ποσοστό των αποφοίτων από διάφορα
πανεπιστήµια, όπως το ποσοστό των µηχανικών κτλ.
Καινοτοµία.

Η δυνατότητα καινοτοµίας µιας χώρας µετράται τόσο από τα

αποτελέσµατα της καινοτοµίας (πατέντες, νέα προϊόντα, αριθµός καινοτόµων επιχειρήσεων),
όσο και από τις παροχές στην καινοτοµία (δαπάνες Ε&Α, έκταση καινοτοµικής συνεργασίας
µεταξύ των επιχειρήσεων κτλ.).
Ωστόσο, οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για τα κύρια άυλα περιουσιακά στοιχεία
µιας χώρας είναι ατελείς.

Επικεντρώνονται αποκλειστικά στην υψηλή τεχνολογία.

Για

παράδειγµα η γνώση µετράται από τη σπουδαιότητα των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών ή άλλων τοµέων υψηλή τεχνολογίας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο µετράται από το
ποσοστό συνολικής απασχόλησης στους ίδιους τοµείς. Επίσης η καινοτοµία µετράται από
τις πατέντες υψηλής τεχνολογίας. Το δεύτερο πρόβληµα είναι ότι οι δείκτες επικεντρώνονται
στον τοµέα µεταποίησης και παραβλέπουν τον τοµέα των υπηρεσιών, ο οποίος έχει
σηµαντική συνεισφορά στην καινοτοµία καθώς και το µεγαλύτερο αριθµό των εργαζοµένων
σήµερα.
Εκτός από τη µέτρηση των παραπάνω τριών άυλων στοιχείων, δηλαδή της γνώσης,
του ανθρώπινου κεφαλαίου και της καινοτοµίας, γίνονται εκτιµήσεις και για το σύνολο των
άυλων στοιχείων µιας οικονοµίας.

Στο Σχήµα 3.10 συγκρίνονται οι επενδύσεις σε άυλα

περιουσιακά στοιχεία στις χώρες του ΟΟΣΑ, ως µεταβολή επί του ΑΕΠ για την περίοδο
1991-1998. Όπως φαίνεται, οι χώρες που επενδύουν περισσότερο σε άυλα περιουσιακά
στοιχεία (µετρούµενα µόνο από τις συνολικές δαπάνες Ε&Α και τη δηµόσια δαπάνη σε
εκπαίδευση και λογισµικό), είναι η Σουηδία, η Φιλανδία και η ∆ανία. Οι ΗΠΑ διαθέτουν
υψηλά επίπεδα άυλων αλλά φαίνονται να µειώνουν τις επενδύσεις τους.
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Σχήµα 3.10: Οι επενδύσεις σε άυλα στοιχεία ως ποσοστό του ΑΕΠ για την περίοδο
1991-98 [Zambon (2006)].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στα προηγούµενα κεφάλαια εξετάστηκε το πρόβληµα της ελλειπούς παρουσίασης
πληροφοριών για την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις
µιας επιχείρησης, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντική απόσταση µεταξύ της λογιστικής και
της χρηµατιστηριακής της αξίας και η εικόνα που δίνεται για την επιχείρηση σε όλους τους
ενδιαφερόµενους (ιδiοκτήτες, επενδυτές, εργαζοµένους, πελάτες, προµηθευτές) να µην είναι
ολοκληρωµένη («ασυµµετρία των πληροφοριών»).
Το παραπάνω φαινόµενο παρατηρείται έντονα τις τελευταίες δεκαετίες καθώς η αξία
των επιχειρήσεων στηρίζεται όλο και περισσότερο σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς υλική
υπόσταση, όπως είναι η οργανωτική δοµή µιας επιχείρησης, οι δεξιότητες και οι γνώσεις του
ανθρώπινου δυναµικού της, η τεχνολογική της υπεροχή, τα δικαιώµατα βιοµηχανικής
ιδιοκτησίας που έχει στην κατοχή της (πατέντες, εµπορικά σήµατα, σχέδια). Παρά τη
συνεχώς αυξανόµενη σηµασία των άυλων, η έλλειψη γενικά αποδεκτών λογιστικών µεθόδων
και πρακτικών για τον υπολογισµό της οικονοµικής αξίας τους εµποδίζει την καταγραφή τους
στις οικονοµικές καταστάσεις, και κυρίως την αποτελεσµατική διαχείρισή τους ούτως ώστε να
προκύψει όφελος για την επιχείρηση.
Πολλοί είναι οι ορισµοί καθώς και οι κατηγοριοποιήσεις που έχουν χρησιµοποιηθεί για
την περιγραφή των άυλων περιουσιακών στοιχείων ή του διανοητικού κεφαλαίου ή
κεφαλαίου της γνώσης µιας επιχείρησης και αυτό το γεγονός µεγαλώνει τη σύγχυση που
υπάρχει σχετικά µε τη λογιστική αντιµετώπισή του. Ωστόσο όλοι οι προτεινόµενοι ορισµοί
αναφέρονται σε περιουσιακά στοιχεία χωρίς υλική ή φυσική υπόσταση, µε τη
δυνατότητα να επιφέρουν στην επιχείρηση οικονοµικό όφελος µελλοντικά.
Σύµφωνα µε την επικρατέστερη κατηγοριοποίηση, το διανοητικό κεφάλαιο µιας
επιχείρησης ή ενός οργανισµού χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: ανθρώπινο κεφάλαιο,
διαρθρωτικό κεφάλαιο και κεφάλαιο αγοράς.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital)

αποτελείται από τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναµικού,
τα οποία χάνονται µε την αποχώρησή του από την επιχείρηση.

Το κεφάλαιο αγοράς

(relational or market or customer capital) αφορά τους πόρους που προκύπτουν από τις
εξωτερικές σχέσεις της επιχείρησης µε πελάτες, προµηθευτές και λοιπούς συνεργάτες. Το
διαρθρωτικό κεφάλαιο (structural or organizational capital) αναφέρεται στη γνώση που
µένει στην επιχείρηση στο τέλος της εργάσιµης ηµέρας. Αποτελείται από τις οργανωτικές
διαδικασίες και τα συστήµατα της επιχείρησης, τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής, την
οργανωτική της κουλτούρα.

Επίσης περιλαµβάνει τα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας

(intellectual property rights) του οργανισµού τα οποία επιδέχονται νοµικής προστασίας προς
αποφυγή της καταπάτησής τους από τρίτους.
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(διπλώµατα ευρεσιτεχνίας), τα εµπορικά σήµατα, τα βιοµηχανικά σχέδια, τα πνευµατικά
δικαιώµατα, η τεχνογνωσία και τα εµπορικά µυστικά.
Η ανάγκη αποτίµησης της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων και εµφάνισής
τους στις οικονοµικές καταστάσεις των επιχειρήσεων δηµιουργήθηκε τόσο από εσωτερικούς
όσο και από εξωτερικούς παράγοντες της επιχείρησης.

Οι εσωτερικοί παράγοντες

σχετίζονται κυρίως µε την καλύτερη διαχείριση που επιτυγχάνεται µε τη γνώση της αξίας των
άυλων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης (αποτελεσµατικότερη εφαρµογή στρατηγικής,
συστηµατικότερος έλεγχος κόστους και επιλογή σταθµισµένων επενδύσεων, ανάπτυξη
καινοτοµίας και κλίµα εµπιστοσύνης µεταξύ διοίκησης και µετόχων).

Οι εξωτερικοί

παράγοντες συνδέονται µε τη χρησιµοποίηση των άυλων ως εγγύηση ή ενέχυρο για την
απόκτηση χρηµατοδότησης, τη δηµιουργία στρατηγικών συµµαχιών, τη σύναψη επικερδών
συµβολαίων, σε περιπτώσεις δωρεάς για την αποφυγή φορολογικής επιβάρυνσης ή σε
περιπτώσεις αποτίµησης λόγω εκκαθάρισης, ή τέλος όπου οι κανονισµοί απαιτούν την
παροχή πληροφοριών για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Η ύπαρξη µη αντικειµενικού συστήµατος αποτίµησης έχει οδηγήσει πολλές εταιρίες
αλλά και πολλούς αναλυτές και οικονοµικούς συµβούλους στο να προτιµούν την περιγραφική
αναφορά των άυλων περιουσιακών στοιχείων στους ισολογισµούς µιας επιχείρησης.
Σε µια προσπάθεια ανάπτυξης κανόνων και διαδικασιών για την απεικόνιση της
οικονοµικής αξίας των άυλων, το Financial Accounting Standards Board (FASB) στις
ΗΠΑ, εξέδωσε το 2001 τις οδηγίες 141 και 142, που ρυθµίζουν την αναλυτική αναφορά των
άυλων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών που συµµετέχουν σε µία εξαγορά ή
συγχώνευση (µέθοδος asset purchase), καθώς και την επιµέτρηση της αξίας τους µε βάση
τις έννοιες της εύλογης αξίας (Fair Value), της ωφέλιµης ζωής των άυλων στοιχείων και του
περιοδικού ελέγχου απαξίωσής τους.
Την πρωτοβουλία του FASB µιµήθηκε το International Accounting Standards
Board (IASB), µε την οµάδα προτύπων IFRS 3, IAS 36 και IAS 38, που παρουσιάζουν
πολλές οµοιότητες µε τις Αµερικανικές οδηγίες 141 και 142, και τα οποία από τις 01.01.2005
είναι υποχρεωτικά για όλες τις εισηγµένες εταιρίες που λειτουργούν στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στα πλαίσια της εναρµόνισης των λογιστικών προτύπων.
Καθώς τόσο τα Αµερικανικά πρότυπα όσο και τα πρότυπα του IASB έχουν υιοθετηθεί και
από άλλες χώρες, γίνονται σηµαντικές προσπάθειες να υπάρξει σύγκλιση µεταξύ τους, έτσι
ώστε να δηµιουργηθεί µια οµάδα από παγκόσµια πρότυπα.
Ωστόσο, αυτό δεν επαρκεί για να κλείσει το κενό που υπάρχει στην πληροφόρηση για
την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Πέρα από το γεγονός ότι τα νέα πρότυπα
αναφέρονται µόνο στις περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, πράγµα το
οποίο δε συναντάται συχνά σε όλο το φάσµα των επιχειρήσεων, οι ορισµοί που δίνονται για
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τα άυλα που πρέπει να αποτιµώνται και να αναγνωρίζονται αποκλείουν ένα µεγάλο µέρος
από αυτά. Το σηµαντικότερο όµως πρόβληµα είναι ότι κανένα πρότυπο ή τοπική νοµοθεσία
δεν επιτρέπει σε µία επιχείρηση να βάλει τιµή στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της που
δηµιουργούνται εσωτερικά.
Για την αντιµετώπιση της ανάγκης αναγνώρισης και αποτίµησης-επιµέτρησης της
αξίας των άυλων έχουν προταθεί µία σειρά από µεθόδους και µοντέλα τόσο από µέλη της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, όσο και από εταιρίες συµβούλων και επαγγελµατίες του κλάδου
(όπως οι PricewaterhouseCoopers, οι Ernst & Young, KPMG, κ.ά.).

Γενικά οι µέθοδοι

µέτρησης των άυλων/του διανοητικού κεφαλαίου (∆Κ) µπορούν να ταξινοµηθούν σε ολιστικές
ή ατοµικές, σε χρηµατικές και µη-χρηµατικές. Από τεχνικής άποψης υπάρχουν µέθοδοι µε
βάση την χρηµατιστηριακή αξία µιας επιχείρησης (Market Capitalisation Methods, MCM), µε
βάση την απόδοση επί του συνολικού επενδυθέντος κεφαλαίου (Return On Assets methods,
ROA), µε βάση τον άµεσο υπολογισµό του ∆Κ (Direct Intellectual Capital methods, DIC) και
µέθοδοι στοχοθεσίας (Scorecard methods, SC).

Τέλος, υπάρχουν µέθοδοι που είτε

υπολογίζουν την συνολική αξία του διανοητικού κεφαλαίου σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή
(static valuation models), είτε αποτιµούν τις επενδύσεις σε άυλα στοιχεία σε συνάρτηση µε το
χρόνο (dynamic valuation models).
Αυτές οι προτεινόµενες µέθοδοι είναι πάνω από 30 στον αριθµό και παρουσιάζουν
διαφορετικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, ενώ για µερικές από αυτές λίγες πληροφορίες
έχουν δηµοσιευθεί. Για να µπορέσουν οι µέθοδοι αυτές να συνεισφέρουν στην καλύτερη
κατανόηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και στη βελτίωση της απόδοσής τους
θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω.

Καµιά µέθοδος δεν προσφέρεται για όλες τις

περιπτώσεις, και η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου µέτρησης της αξίας του διανοητικού
κεφαλαίου θα πρέπει να γίνεται µε βάση τους στόχους, τις συγκεκριµένες καταστάσεις και
τους αποδέκτες των αποτελεσµάτων της µέτρησης.
Η αποτίµηση της αξίας των δικαιωµάτων ∆Ι (διπλώµατα ευρεσιτεχνίας-πατέντες,
βιοµηχανικά σχέδια, εµπορικά σήµατα, πνευµατικά δικαιώµατα, εµπορικά µυστικά) αποτελεί
µια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία απαιτεί το συνδυασµό πρακτικών που προέρχονται από
την κατανόηση της τεχνολογίας, του νοµικού πλαισίου, της χρηµατοοικονοµικής, της
λογιστικής και των επενδύσεων.

Η φύση και το περιορισµένο πλαίσιο λειτουργίας των

δικαιωµάτων ∆Ι, καθώς και ο µεγάλος αριθµός των παραγόντων που υπεισέρχονται, δεν
επιτρέπουν να καθοριστεί µία ενοποιηµένη µέθοδος αποτίµησης της αξίας τους. Επίσης
καθώς δεν υπάρχουν αγορές σε λειτουργία για τα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία, είναι
δύσκολο να καθοριστεί µια µέση τιµή σύγκρισης γι’ αυτά. Γι’ αυτούς τους λόγους υπάρχει µία
πληθώρα

µοντέλων

και

προσεγγίσεων

επιµέτρησης

που

χρησιµοποιούνται

από

επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς του χώρου, και οι οποίες επιτρέπουν τη στρατηγική
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διαχείριση και εµπορική εκµετάλλευση των δικαιωµάτων ∆Ι. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι
παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη κατά την αποτίµηση εξαρτώνται κυρίως από το
συγκεκριµένο δικαίωµα ∆Ι το οποίο αποτιµάται.
Στην περίπτωση των πατεντών, για παράδειγµα, ο υπολογισµός της χρηµατικής τους
αξίας εξαρτάται από το λόγο για τον οποίο γίνεται η αποτίµηση και από το ποιος
εκµεταλλεύεται την εφεύρεση που προστατεύει ο συγκεκριµένος τίτλος ιδιοκτησίας.
Επιπλέον, η αξία µιας πατέντας στην αγορά διαµορφώνεται από τη στρατηγική της
επιχείρησης-δικαιούχου, το βιοµηχανικό τοµέα στον οποίο απευθύνεται καθώς και από τη
δεδοµένη χρονική στιγµή. Ουσιαστικά, η αξία µιας πατέντας αντιπροσωπεύει την πιθανή
ζήτηση της τεχνολογίας που προστατεύει, η οποία τεχνολογία παρουσιάζει πλεονεκτήµατα
και βελτιώσεις σε σχέση µε τις προϋπάρχουσες τεχνολογίες. Η ζήτηση αυτή µεταβάλλεται µε
το χρόνο και εξαρτάται από το πόσο σηµαντικότερα είναι τα πλεονεκτήµατα της νέας
τεχνολογίας. Όσον αφορά στη µεθοδολογία αποτίµησης, δεν µπορεί να γίνει διαχωρισµός
µεταξύ της πατέντας και της εφευρέσεως που αυτή προστατεύει, για την οποία και γίνεται
εκτίµηση της αξίας αγοράς (market value) και του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου της
συγκεκριµένης επένδυσης. Η πολυπλοκότητα που εµφανίζει η περίπτωση της αποτίµησης
των πατεντών οφείλεται σηµαντικά στην πολύπλοκη και συχνά µακράς διάρκειας διαδικασία
απόκτησης του αντίστοιχου τίτλου νοµικής προστασίας. Η αβεβαιότητα που συνδέεται µε την
αποτίµηση των πατεντών είναι διπλή: αρχική αβεβαιότητα σχετικά µε την τεχνική και
εµπορική επιτυχία της προστατευόµενης τεχνολογίας και αβεβαιότητα σχετικά µε την πορεία
της διαδικασίας νοµικής κατοχύρωσής της. Εποµένως, οι πατέντες απαιτούν περισσότερη
ευελιξία κατά τη διαχείρισή τους ως περιουσιακών στοιχείων και χαρακτηρίζονται από µεγάλο
βαθµό αβεβαιότητας όσον αφορά την τελική αξία τους.
Παρά τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω υπάρχει ένας σηµαντικός
αριθµός µεθόδων που έχουν προταθεί για την αποτίµηση-επιµέτρηση της αξίας των
πατεντών και γενικότερα των δικαιωµάτων ∆Ι: οι µέθοδοι µε βάση το κόστος (cost based), οι
µέθοδοι µε βάση τις συνθήκες της αγοράς (market based), και οι µέθοδοι µε βάση τα έσοδα
(income based), που παρουσιάζουν διάφορες παραλλαγές µε σηµαντικότερη εκείνη των
µεθόδων προεξοφληµένων ταµειακών ροών (Discounted Cash Flow, DCF).

Οι

τελευταίες λαµβάνουν υπόψη τους την αξία του χρήµατος σε σχέση µε το χρόνο, καθώς
επίσης και τον κίνδυνο που υπεισέρχεται όσον αφορά τις προβλεπόµενες ταµειακές ροές. Οι
συντελεστές προεξόφλησης που χρησιµοποιούνται είναι γενικά λίγο µεγαλύτεροι από το
κόστος κεφαλαίου µιας επιχείρησης και πρέπει να θεωρούνται αντίστοιχοι µε εκείνους των
επενδύσεων τύπου venture capital, µε τιµές που κυµαίνονται µεταξύ 20%-50% ανά έτος.
Πρόσφατα έχει αναπτυχθεί µια νέα οικογένεια µεθόδων αποτίµησης της αξίας των
δικαιωµάτων ∆Ι, η οποία βασίζεται σε µελλοντικά αµφίβολα γεγονότα. Η οικογένεια αυτή
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περιλαµβάνει τις µεθόδους πραγµατικών δικαιωµάτων (real options), διωνυµικών (binomial)
µοντέλων και τις προσοµοιώσεις Monte Carlo.

Όλες αυτές βασίζονται σε µοντέλα που

χρησιµοποιούν δέντρα αποφάσεων. Η πιο δηµοφιλής µέθοδος option-pricing χρησιµοποιεί
το µοντέλο Black-Scholes, και γενικά οι µέθοδοι αυτοί αντιµετωπίζουν µια επένδυση σε
πατέντα ως το δικαίωµα επιλογής να αναπτύξουν τη σχετική εφεύρεση περαιτέρω, ή να
εγκαταλείψουν την πατέντα, στηριζόµενες σε πληροφορίες για την µελλοντική πορεία της
τεχνολογίας και της αγοράς. Το πλεονέκτηµα των µεθόδων αυτών είναι ότι επιτρέπουν να
ληφθεί υπόψη σε διάφορα στάδια, τόσο το αναµενόµενο κόστος ανάπτυξης της
πατενταρισµένης τεχνολογίας, όσο και τα αναµενόµενα κέρδη από τη χρήση της τεχνολογίας,
ενώ ταυτόχρονα χρησιµοποιείται το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται µε τις διάφορες φάσεις
ανάπτυξης. Οι µέθοδοι real options είναι κυρίως χρήσιµες για την αποτίµηση επενδύσεων σε
δικαιώµατα ∆Ι µε υψηλό κίνδυνο και µακροπρόθεσµα οφέλη, επειδή αναγνωρίζουν ότι σ’
αυτές τις περιπτώσεις ο κίνδυνος µεταβάλλεται µε το χρόνο (και µάλιστα µειώνεται καθώς
προκύπτουν νέες πληροφορίες για την τεχνολογία και την αγορά).

Οι µέθοδοι αυτές

βρίσκονται ακόµη σε φάση ανάπτυξης και εξέλιξης, ενώ επί του παρόντος επικρατέστερη
είναι η µέθοδος των εσόδων (income-based).

Γενικά συνιστάται να χρησιµοποιούνται

ταυτόχρονα περισσότερες από µία µέθοδοι αποτίµησης όπου αυτό είναι εφικτό.
Οι εκθέσεις για το διανοητικό κεφάλαιο µιας επιχείρησης αποτελούν µέρος της
στρατηγικής διαχείρισης της γνώσης της και βοηθούν στην ανάπτυξη καινοτοµίας. Επιπλέον,
µπορούν να χρησιµεύσουν ως µέσο επικοινωνίας της επιχείρησης µε το περιβάλλον της, και
να προσελκύσουν τους πόρους που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξή της (οικονοµικούς
πόρους, ανθρώπινο δυναµικό, σχέσεις µε συνεργάτες και πελάτες, και τεχνολογία). Αυτά τα
πλεονεκτήµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες
δυσκολεύονται περισσότερο από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις όσον αφορά στη διαχείριση των
πόρων τους εσωτερικά καθώς και στην προσέλκυση νέων πόρων.
Εµπειρικές µελέτες και στατιστικές αναλύσεις δείχνουν ότι τα άυλα περιουσιακά
στοιχεία αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των
επιχειρήσεων και ότι τα ίδια αποτελούν ποσοστό πάνω από το 60% της χρηµατιστηριακής
τους αξίας ανεξαρτήτως κλάδου. Αν και δεν έχει τεκµηριωθεί η συσχέτιση µεταξύ των άυλων
και της απόδοσης της επιχείρησης, έχει αποδειχθεί ότι όταν δίνονται πληροφορίες τόσο για
τα υλικά όσο και για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στους επενδυτές, δηλαδή παρουσιάζεται
ολόκληρη η εικόνα της επιχείρησης, τότε µειώνεται η ασυµµετρία της πληροφορίας µεταξύ
εταιρίας και επενδυτών, µε αποτέλεσµα οι τελευταίοι να είναι σε θέση να προβλέψουν µε
µεγαλύτερη εµπιστοσύνη (µείωση του κινδύνου της επένδυσης).

Ωστόσο υπάρχει

διστακτικότητα για την δηµοσίευση πληροφοριών σχετικών µε θέµατα έρευνας και
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ανάπτυξης, προς αποφυγή αποκάλυψης πληροφοριών που θα ήταν χρήσιµες σε
ανταγωνιστές.
Για την επιµέτρηση των άυλων σε µακροοικονοµικό επίπεδο χρησιµοποιούνται
δείκτες µέτρησης του κεφαλαίου γνώσης µιας χώρας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της
καινοτοµίας.
Είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι το θέµα που πραγµατεύεται η παρούσα µελέτη µόλις
πρόσφατα τοποθετήθηκε στο µικροσκόπιο των οικονοµικών αναλυτών ενώ αποτελεί
πρωτοτυπία για την Ελληνική επιστηµονική κοινότητα και τον κόσµο των επιχειρήσεων. Το
γεγονός αυτό ενισχύεται από τη χρησιµοποιούµενη βιβλιογραφία, η οποία είναι κατά κύριο
λόγο ξενόγλωσση και πολύ πρόσφατη (από το 2000 και έπειτα). Τα λογιστικά πρότυπα για
την αναγνώριση και αποτίµηση της αξίας των άυλων που καθιερώθηκαν µόλις στην αρχή της
νέας χιλιετίας (FASB και IASB) αποτελούν µία συντονισµένη προσπάθεια να αποκαλυφθεί η
κρυµµένη αξία των άυλων σε απάντηση των αναζητήσεων από ερευνητές και επαγγελµατίες
του χώρου.
Η προηγηθείσα ανάλυση στηρίζεται στο συνδυασµό των επιστηµών της
λογιστικής, χρηµατοοικονοµικής και νοµικής και έρχεται να συµπληρώσει το κενό που
υπάρχει στην λογιστική αντιµετώπιση του διανοητικού κεφαλαίου και στην αναγνώριση της
συνεισφοράς του στην χρηµατοοικονοµική αξία των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, οι έννοιες
των άυλων περιουσιακών στοιχείων και των µεθόδων και µοντέλων αποτίµησής τους δεν
έχουν µελετηθεί σε βάθος, ενώ περιορισµένες είναι γενικότερα οι µελέτες που προσπαθούν
να συνδυάσουν τις πληροφορίες για τα άυλα µε τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση της αξίας
των επιχειρήσεων. Προτείνεται λοιπόν ως αντικείµενο µελλοντικών εργασιών η µελέτη της
επίδρασης των πληροφοριών για το διανοητικό κεφάλαιο και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία
των επιχειρήσεων, οι οποίες µπορεί να συµπεριλαµβάνονται εφεξής στις οικονοµικές
αναφορές, στην ανάλυση της χρηµατιστηριακής αξίας των επιχειρήσεων.
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