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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η έρευνα που ακολουθεί εξετάζει την χρησιµότητα και την έκταση χρήσης του 

βραχυπρόθεσµου οικονοµικού προγραµµατισµού (στο εξής budgeting) σε ένα 

συγκεκριµένο κλάδο της ελληνικής οικονοµίας, ο οποίος είναι ο τραπεζικός.  Η 

έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίου, ενώ για την πληρέστερη 

ενηµέρωση µας συναντηθήκαµε και σε προσωπικό επίπεδο µε στελέχη τραπεζών, 

προκειµένου να έχουµε τις απαραίτητες διευκρινήσεις σε σηµεία όπου το 

ερωτηµατολόγιο παρουσίασε αδυναµίες. 

Από την έρευνα προκύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα εκ των οποίων τα κυριότερα 

είναι: 1) οι τράπεζες ακολουθούν στο σύνολό τους διαδικασίες budgeting, 2) ο ρόλος 

των τµηµάτων και των υπευθύνων της διαδικασίας αποκτά ολοένα µεγαλύτερη 

σηµασία, 3) οι τράπεζες κατευθύνουν την διαδικασία προς επιθυµητά επίπεδα όγκων 

και εσόδων για τα οποία έχουν δεσµευτεί στους µετόχους, 4) οι σηµαντικότεροι 

στόχοι της διαδικασίας είναι η πρόβλεψη των µεγεθών και η αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας των τραπεζών και 5) τα budgets µε τον τρόπο που 

καταρτίζονται αποτελούν το ιδανικό εργαλείο για επικοινωνία του οράµατος της 

διοίκησης σε όλα τα επίπεδα του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. 

Η σηµαντικότητα της έρευνας αυτής έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι εξετάζεται 

ένας συγκεκριµένος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας και η διαδικασία του 

budgeting µέσα σε αυτόν τον κλάδο. Οι πληροφορίες, οι οποίες εξάγονται είναι 

σηµαντικές και δίνουν το έναυσµα για περαιτέρω διερεύνηση.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Εισαγωγή  
 

Ο µακροχρόνιος (planning) και βραχυχρόνιος (budgeting) οικονοµικός 

προγραµµατισµός για σειρά ετών αποτελούν σηµαντικά εργαλεία management στα 

χέρια των διοικήσεων των επιχειρήσεων, αφού µε αυτά θέτονται οι στόχοι, 

µακροχρόνιοι και βραχυχρόνιοι, η ακολουθούµενη στρατηγική προς επίτευξη των 

στόχων αυτών και τελικά συµβάλουν στην συγκεκριµενοποίηση των οικονοµικών 

ευθυνών µιας επιχείρησης έναντι των προµηθευτών, των δανειστών, των πελατών, 

του προσωπικού και τελικά έναντι των µετόχων. 

Ο οικονοµικός προγραµµατισµός (budgeting) θεωρείται σηµαντικός, ιδιαίτερα στον 

τραπεζικό τοµέα, αφού όπως αναφέρεται στην σχετική βιβλιογραφία, 

χρησιµοποιείται από µεγάλες κυρίως επιχειρήσεις και οργανισµούς, λόγω της 

ανάπτυξης από αυτούς της κατάλληλης φιλοσοφίας και τεχνογνωσίας που είναι 

απαραίτητες για έναν επιτυχηµένο οικονοµικό προγραµµατισµό. 

Στο εξωτερικό υπάρχουν έρευνες που αναφέρονται στην ένταση εφαρµογής, τον 

τρόπο υλοποίησης και τα οφέλη από τον οικονοµικό προγραµµατισµό. Όµως στην 

Ελλάδα ουδεµία σχετική έρευνα έχει δει το φως της δηµοσιότητας, παρά την 

αναφερθείσα σπουδαιότητα του budgeting. 

Η παρούσα έρευνα έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Συγκεκριµένα η έρευνα αυτή 

εξετάζει: α) τα βασικά στοιχεία σχεδιασµού της διαδικασίας του budgeting, β) την 

σηµασία που έχει η αναφερθείσα διαδικασία για µια τράπεζα, γ) τον τρόπο µε τον 

οποίο πραγµατοποιείται ο έλεγχος της διαδικασίας και δ) την σπουδαιότητα και τις 

ωφέλειες του οικονοµικού προγραµµατισµού για τις τράπεζες. 

Υπό αυτή την έννοια η έρευνα είναι σηµαντική. Η σηµαντικότητα της αυξάνει πολύ 

περισσότερο, επειδή διεξάγεται σε µία περίοδο όπου τίθεται υπό αµφισβήτηση από 

όλο και περισσότερες φωνές η σκοπιµότητα και συνεπώς η ωφέλεια του budgeting, 

ειδικά στην περίοδο της παγκοσµιοποίησης την οποία διανύουµε, µια περίοδο 

ραγδαίων αλλαγών που καθιστούν αναχρονιστικό και ασήµαντο (όπως διατείνονται 

αρκετοί) τον οικονοµικό προγραµµατισµό. 
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Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε προς υλοποίηση των σκοπών της έρευνας είναι 

αυτή της δηµοσκόπησης. Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίων 

που στάθηκαν στις ελληνικές τράπεζες µέσω e-mail.   

Τα κυριότερα ευρήµατα της έρευνας ήταν τα παρακάτω: 

• Το 100% του δείγµατος εφαρµόζει µακροπρόθεσµο πλάνο και στη συνέχεια 

ετήσια budgets 

• Υπάρχει η τάση για συγκρότηση ανεξάρτητων τµηµάτων που συντονίζουν 

την διαδικασία, µε επικεφαλής οι οποίοι έχουν αυξηµένες εξουσίες και  

αναφέρονται απ’ ευθείας στο top management  

• Οι τράπεζες θέτουν κατευθυντήριες γραµµές προκειµένου να φτάσουν στον 

απαραίτητο και επιθυµητό προγραµµατισµό για τον οποίο έχουν δεσµευτεί 

προς τους µετόχους και τους διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς οίκους του 

εξωτερικού  

• Η διαδικασία budgeting κάθε έτους ξεκινά το τελευταίο τετράµηνο του 

προηγούµενου έτους, ενώ τα είδη budget που καταρτίζονται από όλες τις 

τράπεζες είναι τα budgets εσόδων και όγκων 

• Οι µέθοδοι που εφαρµόζονται για την πρόβλεψη των όγκων είναι κυρίως 

στατιστικές, τα budgets είναι στατικά και δεν φαίνεται να διαχωρίζουν τα 

σταθερά από τα µεταβλητά έξοδα των τραπεζών 

• Οι σηµαντικότεροι στόχοι των budgets είναι η πρόβλεψη των µεγεθών και η 

αύξηση της αποτελεσµατικότητας των τραπεζών 

• Η διαδικασία του budgeting είναι κυρίως επιβαλλόµενη, λόγω έλλειψης 

τεχνογνωσίας σε όλα τα επίπεδα 

• Τα καταστήµατα των τραπεζών αντιµετωπίζονται ως profit centers 

προκειµένου να µετρηθεί η αποτελεσµατικότητα και η βιωσιµότητα τους 

• Τα budgets παρέχουν σηµαντικές µηνιαίες αναφορές σχετικά µε την πορεία 

των τραπεζών, ενώ υπάρχει η τάση σύνδεσης της πορείας των µεγεθών µε τις 

αποδοχές των εργαζοµένων 

• Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, τα budgets επικοινωνούν µε αποτελεσµατικό 

τρόπο το όραµα της διοίκησης και των µετόχων σε όλα τα επίπεδα των 

εργαζοµένων.  
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Η σηµαντικότητα των παραπάνω ευρηµάτων είναι σηµαντική αφού: 

• Παρέχει στοιχεία για την χρήση του ετήσιου οικονοµικού προγραµµατισµού 

σε ένα συγκεκριµένο κλάδο της ελληνικής οικονοµίας, για τον οποίο δεν 

υπήρχε σχετική έρευνα 

• Παρέχει το έναυσµα για περαιτέρω εµβάθυνση σε συγκεκριµένα σηµεία της 

έρευνας όπως η αξιολόγηση, η υποκίνηση κ.λ.π. 

• Είναι επίκαιρη, καθώς ασχολείται µε ένα πεδίο της διοικητικής λογιστικής, 

το οποίο χρησιµοποιείται από το σύνολο των τραπεζών στον ελληνικό χώρο 

• ∆ίνει πολύτιµα στοιχεία στον κλάδο της διοικητικής λογιστικής, επειδή 

ασχολείται µε ένα πολύ συγκεκριµένο πεδίο επιχειρήσεων. 

 

Η υπόλοιπη εργασία που ακολουθεί είναι δοµηµένη ως εξής: 

• Στο κεφάλαιο 2 αναλύονται οι βασικές έννοιες του budgeting 

• Στο κεφάλαιο 3 εισάγουµε τις έννοιες του budgeting συγκεκριµένα για τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

• Στο κεφάλαιο 4 πραγµατοποιείται µία σύντοµη αναφορά για τον τραπεζικό 

τοµέα στην Ελλάδα 

• Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η µεθοδολογία της έρευνας 

• Στο κεφάλαιο 6 βρίσκουµε την συζήτηση των ευρηµάτων και τέλος  

• Στο κεφάλαιο 7 αναφέρονται τα τελικά συµπεράσµατα, τα οφέλη, τα δυνατά 

και αδύναµα σηµεία της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Budgeting – Βασικές Έννοιες   
 

2.1. Οι βασικές έννοιες του Budgeting 
 

2.1.1. Τι εννοούµε µε τον όρο Budget; 

Η διαδικασία του βραχυπρόθεσµου χρηµατοοικονοµικού προγραµµατισµού ή  

budgeting είναι η προετοιµασία, σύνταξη και παρακολούθηση των επιµέρους 

βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών προγραµµάτων (στο εξής budgets). Μπορεί 

επίσης να οριστεί ως ο σχεδιασµός των µελλοντικών δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης και η εφαρµογή των σχεδίων αυτών, λειτουργώντας παράλληλα ως ένας 

µηχανισµός ελέγχου (Antony, 1965). Η διαδικασία αυτή είναι το κρίσιµο εργαλείο 

του management για τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση κάθε τµήµατος σε µία 

επιχείρηση.  

Πιο συγκεκριµένα budget είναι ένα προσχέδιο µελλοντικών δραστηριοτήτων, στο 

οποίο µπορεί να εκφραστεί το σύνολο της επιχείρησης µε οικονοµικούς όρους 

(Brookson, 2000). Είναι το µέτρο σύγκρισης µε το οποίο µπορεί να µετρηθεί η 

επίδοση της επιχείρησης και να συγκριθεί µε άλλες οµοειδείς. Πιο αναλυτικά, budget 

είναι η έκθεση των οικονοµικών πλάνων που προετοιµάζεται εκ των προτέρων και 

αφορά την προσεχή οικονοµική περίοδο, συνήθως ενός έτους (Brewer, 2000). Η 

έκθεση αυτή µπορεί να περιέχει τα συνήθη budgets εσόδων και εξόδων (profit and 

loss accounts) κάθε τµήµατος, που εµφανίζουν ποια είναι τα προσδοκώµενα έσοδα 

για κάθε τµήµα της επιχείρησης και ποιο το κόστος δηµιουργίας των εσόδων 

(Garrison, 2003).  

Ένα εξελιγµένο budget µπορεί να περιλαµβάνει το πρόγραµµα της επιχείρησης για 

τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις της που θα εµφανιστούν στον επόµενο 

ισολογισµό (budgeted balance sheet) και τις προβλέψεις για τις εισπράξεις και τις 

πληρωµές που θα πραγµατοποιηθούν (budgeted cash flow). 
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Η χρήση των budgets είναι ζωτική για τον σχεδιασµό δράσεων και την 

παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ενός οικονοµικού οργανισµού. Βοηθά στην 

συνεργασία των managers και των διαφορετικών τµηµάτων ενώ παράλληλα 

εξασφαλίζει την δέσµευσή τους για την πραγµατοποίηση ικανοποιητικών 

αποτελεσµάτων (Sweeny, 1981). Τέλος, η χρήση των budgets δίνει την 

εξουσιοδότηση στους επικεφαλείς κάθε τµήµατος να πραγµατοποιούν έξοδα αλλά 

ταυτόχρονα οριοθετεί τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, ώστε η επιχείρηση 

να έχει τα προϋπολογισµένα έσοδα. 

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι τα budgets είναι ο τρόπος δηµιουργίας έγκυρης και 

έγκαιρης πληροφόρησης, ώστε να µετρηθεί η απόδοση της επιχείρησης αλλά και η 

πορεία της σε σχέση µε κάποιο προσυµφωνηµένο οικονοµικό πλάνο.      

 

2.1.2. Βραχυπρόθεσµος και Μακροπρόθεσµος Σχεδιασµός 

Η διαδικασία του budgeting είναι ένα µέτρο βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα και 

αποτελεί µέρος της γενικότερης στρατηγικής της επιχείρησης ή planning (Rachlin, 

1981). Η στρατηγική της επιχείρησης είναι ουσιαστικά το ‘όραµα’ της για το που 

επιθυµεί να βρίσκεται στο επόµενο διάστηµα το οποίο κυµαίνεται συνήθως από 3 

έως 5 έτη. Περιλαµβάνει την ανάληψη αντικειµενικών στόχων και την δέσµευση της 

εταιρίας ότι θα φτάσει στο ανώτερο επίπεδο επίτευξής τους. Για να επιτευχθεί αυτό, 

θα πρέπει η επιχείρηση να αναλάβει δράση που συνιστά ανάλυση του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και των πηγών δράσης τις οποίες διαθέτει 

χρησιµοποιώντας την SWOT analysis (Dunbar, 2003), η οποία είναι ένα εργαλείο 

που αξιολογεί: 

• τα δυνατά σηµεία της επιχείρησης (Strengths) 

 

• τις αδυναµίες της (Weaknesses) 

 

• τις ευκαιρίες που υφίστανται (Opportunities) και  

 

• τις απειλές (Threats).  
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Ενώ το στρατηγικό πλάνο της επιχείρησης που αναφέρθηκε παραπάνω 

χρησιµοποιείται σε µακροχρόνιες περιόδους, ο σχεδιασµός των επιχειρήσεων σε 

βραχυπρόθεσµη βάση επιτυγχάνεται µε το επιχειρηµατικό σχέδιο, γνωστό ευρύτερα 

µε την διεθνή ορολογία ως business plan (Garrison, 2003). Βασικό εργαλείο του 

business plan είναι το budgeting, το οποίο ενσωµατώνει τόσο τον επιχειρηµατικό 

σχεδιασµό όσο και την διαδικασία ελέγχου (control process).  

Η διοίκηση της επιχείρησης επιλέγει την στρατηγική µε την οποία µπορούν να 

επιτευχθούν οι στόχοι της και για το λόγο αυτό δηµιουργεί µακροπρόθεσµα σχέδια. 

Αυτά τα σχέδια σε επίπεδο τµηµάτων, µονάδων και µικρότερων διαστηµάτων 

χρόνου µετασχηµατίζονται σε ετήσια budgets. Σήµερα τα budget χρησιµοποιούνται 

βασικά ως σηµείο αναφοράς (benchmark), προκειµένου να µετρηθεί η απόδοση µιας 

επιχείρησης (Kemp, 2003).  

 

Στον πίνακα, που ακολουθεί, παραθέτουµε τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η 

επιχείρηση κατά τον µακροχρόνιο και βραχυχρόνιο σχεδιασµό της. 

 

 

BUSINESS PLAN ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Μακροπρόθεσµος Σχεδιασµός  

(Long-Term Planning) 

• Καθορισµός επιχειρηµατικών στόχων (business objectives) 

• Εκτίµηση της αγοράς δραστηριοποίησης 

• Ανάλυση δυνατών και αδύνατων σηµείων 

Βραχυπρόθεσµος Σχεδιασµός  

(Short-Term Planning) 

• Προετοιµασία λειτουργικών σχεδίων και προγραµµάτων 

• Κατάρτιση ετησίων budgets 

• Συνεχής παρακολούθηση της εγκυρότητας του σχεδιασµού 

Έλεγχος  

(Control) 

• Προετοιµασία αναφορών (management reports) 

• Εκτίµηση αποκλίσεων µεταξύ σχεδίου και πραγµατικότητας 

• Καθορισµός διορθωτικών ενεργειών 

Πίνακας 1: Business Plan και ∆ιαδικασία Ελέγχου 
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2.1.3. ∆ιοίκηση της ∆ιαδικασίας του Budgeting  

Το budgeting σήµερα αντιµετωπίζεται ως ένα δοµηµένο επιχειρησιακό µοντέλο, που 

θα πρέπει να διοικηθεί µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο (Rachlin, 1981). Η διαδικασία 

είναι πολύ σηµαντική και πρέπει να έχει θετική κατάληξη. Τα οικονοµικά τµήµατα 

των επιχειρήσεων, προκειµένου να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιτυχίας, 

ακολουθούν συγκεκριµένες δοµές και µοντέλα για τα budget τους.  

Ένα σύνηθες µοντέλο budgeting παρουσιάζεται στον πίνακα 3 και περιλαµβάνει τρία 

ξεχωριστά στάδια (Brookson, 2000): 

 

1. την προετοιµασία 

 

2. την σύνταξη και 

 

3. τον έλεγχο - αξιολόγηση του budget. 

  

Από τα τρία αυτά στάδια, το πρώτο και τρίτο έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την 

επιχείρηση, αποτελώντας το σηµείο εκκίνησης και τερµατισµού της διαδικασίας. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα περισσότερα budgets αποτυγχάνουν λόγω σηµαντικών 

ελλείψεων στην προετοιµασία και τον έλεγχο – αξιολόγηση, που αποτελεί ένα 

ικανοποιητικό feed back για τις αποφάσεις της διοίκησης (Fitzgerald, 2002).  

Στατιστικά, το 30% των επιχειρήσεων αποτυγχάνουν στα ετήσια προγράµµατα τους, 

τουλάχιστον µία φορά, αφού ασχολούνται µόνο µε την σύνταξη τους και αγνοούν ή 

παραβλέπουν την σηµαντικότητα των υπολοίπων διαδικασιών, που είναι 

προαπαιτούµενες για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγραµµατισµού.  

 

Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει µια επιχείρηση για κάθε ένα από τα τρία στάδια 

που προαναφέρθηκαν αποτυπώνονται στο σχήµα 1. 

 

 

 

 

 

 14



BUDGETING: Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ BUDGETING 

Προετοιµασία Σύνταξη Έλεγχος - Αξιολόγηση 

 
 

  

 
 

  

  
  

 

 
 

 

Καθορισµός 
επιχειρηµατικών 

στόχων 

Συλλογή 
πληροφοριών / 

καταγραφή αρχικής 
πρόβλεψης

Αποκλίσεις µεταξύ 
προϋπολογιστικών 
και πραγµατικών 

µεγεθών 

Σχήµα 1: Ακολουθώντας ένα µοντέλο Budgeting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επανακαθορισµός 
πλάνων και 
διορθώσεις 

ανάλογα µε την 
εµπειρία 

Ανάλυση λαθών και 
έλεγχος 

απροσδόκητων 
γεγονότων 

Τελική σύνταξη του 
συνολικού (master) 

budget 

Παραγωγή ενός 
ενδεικτικού cash 

budget 

∆οκιµή και 
ανάλυση του 

budget µε 
παραδείγµατα

Αξιολόγηση 
συστήµατος 

Προτυποποίηση 
budget 
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2.2. Ειδικότερα για την προετοιµασία του Budgeting 
 

2.2.1. Προσαρµογή του Budget στην επιχείρηση  

Όσο καλύτερα προετοιµαστεί ένα budget τόσο λιγότερα προβλήµατα θα 

αντιµετωπίσει η επιχείρηση στην περίοδο εφαρµογής του. Σηµαντικό κλειδί κατά 

την προετοιµασία ενός πλάνου είναι η επιλογή του στυλ (Noreen, 2003). Όπως 

έχουµε ήδη αναφέρει, το budgeting µπορεί να λειτουργήσει ως:  

α) βοηθητικό µέσο για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης,  

β) µέσο µέτρησης της απόδοσης µιας επιχείρησης,  

γ) µέσο αξιολόγησης των επιµέρους τµηµάτων και των επικεφαλών τους αλλά και  

δ) µέσο υποκίνησης του ανθρώπινου δυναµικού.  

 

Με την επιλογή του στυλ η επιχείρηση ουσιαστικά επιλέγει ποια λειτουργία του 

budgeting θα έχει το µεγαλύτερο ‘ειδικό βάρος’ για την συγκεκριµένη περίοδο 

εφαρµογής (Sweeny, 1981).  

Σηµαντικό βήµα στην προσαρµογή του budget σε µία επιχείρηση είναι η πλήρης 

γνώση από την οµάδα που το αναλαµβάνει, τόσο της επιχείρησης όσο και της 

ευρύτερης αγοράς όπου αυτή δραστηριοποιείται. Το πλάνο της επιχείρησης για την 

ετήσια περίοδο θα πρέπει να είναι επιτεύξιµο και σίγουρα όχι υπεραισιόδοξο, αφού 

σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος της απαξίωσης του από το προσωπικό 

που θα κληθεί να το εφαρµόσει (Lawrence Gitman, 2000). Οι τάσεις κατά την 

τελευταία πενταετία µας οδηγούν σε budgets των οποίων η επίτευξη µπορεί να είναι 

ολική ή εναλλακτικά και µερική, µε την ποσοστιαία υλοποίηση τους. Σε αυτή την 

περίπτωση το ποσοστό υλοποίησης ενός budget πρέπει να είναι τουλάχιστον άνω 

του 80%, ώστε να θεωρηθεί ότι το πλάνο επετεύχθη.      

 

2.2.2. Επιβαλλόµενο ή συµµετοχικό budget   

Η επιτυχία του budgeting καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο της 

προετοιµασίας του. Στα πιο επιτυχηµένα, ιστορικώς, προγράµµατα φαίνεται πως 

σηµαντική συµµετοχή είχαν οι managers των επιµέρους τµηµάτων των επιχειρήσεων 

οι οποίοι ετοίµαζαν αρχικά τα δικά τους προγράµµατα (Brewer, 2000). Αυτή η 

πρακτική έρχεται σε αντίθεση µε την πρακτική κατά την οποία το budget 
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επιβάλλεται από την ανώτατη διοίκηση και συνεπώς ονοµάζεται επιβαλλόµενο 

budget (imposed from above budget). Η συµµετοχική προσέγγιση είναι πρωτίστης 

σηµασίας αν το budget πρόκειται να χρησιµοποιηθεί και για τον έλεγχο και την 

αξιολόγηση των managers και κατ’ επέκταση των τµηµάτων τους (Garrison, 2003). 

Αν ένα budget είναι επιβαλλόµενο µπορεί να δηµιουργήσει αντίδραση και όχι 

µεγαλύτερη προσπάθεια και δέσµευση.  

Η προσέγγιση budgeting κατά την οποία υπάρχει µεγάλη συµµετοχή και συνεργασία  

του προσωπικού και ιδιαίτερα των διευθυντών κάθε επιπέδου ονοµάζεται 

συµµετοχικό budget (self – imposed ή participative budget).    

Τα συµµετοχικά budgets χαρακτηρίζονται από µία σειρά πλεονεκτηµάτων όπως 

αναφέρονται παρακάτω (Noreen, 2003): 

 

• Προσωπικό κάθε επιπέδου αναγνωρίζεται ως µέλος µίας οµάδας του οποίου 

η γνώµη και η συµµετοχή αξιολογείται από την ανώτατη διοίκηση 

• Υπάρχει µεγαλύτερη ακρίβεια και σηµαντικότερες πιθανότητες επιτυχίας 

αφού η προετοιµασία γίνεται από ανθρώπους της πρώτης γραµµής 

• Η υποκίνηση κινείται σε υψηλά επίπεδα και η επιδίωξη των τµηµάτων να 

επιτύχουν τους στόχους που έχουν επιβληθεί από τους αντίστοιχους manager 

προκαλεί µεγαλύτερη δέσµευση 

• ∆εν µπορεί να έχει ισχύ η δικαιολογία πολλών managers ότι ‘το budget ήταν 

υπεραισιόδοξο και αδύνατο να επιτευχθεί’ αφού σε αυτή την περίπτωση το 

budget έχει αξιολογηθεί και προετοιµαστεί από τους ίδιους. 

 

Είναι φυσικό πως το συµµετοχικό budget υπόκειται σε κάποιον έλεγχο ουσίας από 

το top management γιατί σε διαφορετική περίπτωση το πλάνο θα ήταν υπερβολικά 

χαλαρό και το χάσµα µεταξύ στόχων διοίκησης και µετόχων σε σχέση µε τους 

στόχους του προσωπικού θα ήταν µεγάλο (Kemp, 2003).  

 

2.2.3. Εξειδίκευση στόχων και στρατηγικών  

Τα budgets στηρίζονται συνήθως σε µία προσέγγιση τεσσάρων βηµάτων, όπως 

παρατηρούµε στο σχήµα 2, κατά την οποία καθορίζονται οι στόχοι κάθε τµήµατος 

της επιχείρησης σε οικονοµικούς όρους (Brookson, 2000).  
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   Βήµα 4: Καθορισµός 

οικονοµικών στόχων 

  Βήµα 3: Απόφαση 

συγκεκριµένων στόχων  

 

 Βήµα 2: Σχεδιασµός για 

το µέλλον 

  

Βήµα 1: Επισκόπηση 

της επιχείρησης 

   

Σχήµα 2: Τα τέσσερα βήµατα της στοχοποίησης 

 

Η επισκόπηση της επιχείρησης πρέπει να γίνει µε ένα ρεαλιστικό µάτι και να 

εξετάσει διεξοδικά – ολιστικά το σύνολο της. Χρήσιµο εργαλείο στην περίπτωση 

αυτή είναι η SWOT ανάλυση, για την οποία έχει ήδη γίνει λόγος.  

Αναφορικά στο σχεδιασµό για το µέλλον αλλά και στην επιχειρηµατική απόφαση 

των στόχων της επιχείρησης καθοριστικό ρόλο παίζει το στρατηγικό πλάνο της που 

περιλαµβάνει την στρατηγική και το όραµα για το που θέλει να βρίσκεται η 

επιχείρηση µετά από κάποιο συγκεκριµένο διάστηµα. Το 4ο και τελευταίο βήµα είναι 

το πιο δύσκολο αφού θα πρέπει οι γενικοί στόχοι της επιχείρησης να µετατραπούν σε 

οικονοµικούς. Εδώ λαµβάνεται υπόψη η επιχείρηση ολιστικά, από την παραγωγή 

υπηρεσιών (αφού θα εξετάσουµε σε επόµενο κεφάλαιο τον τραπεζικό τοµέα) µέχρι 

το marketing και από την οικονοµική διαχείριση µέχρι την διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναµικού (Dunbar, 2003). 

 

2.2.4. Προτυποποίηση budget   

Προκειµένου να λειτουργήσει και να είναι οµοιόµορφο ένα budget θα πρέπει να 

γίνουν κάποιες αρχικές ενέργειες, οι οποίες αναφέρονται παρακάτω (Rachlin, 1981): 

 

Σύνταξη ενός οδηγού (manual) 

Ο οδηγός είναι απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας και βοηθά στην κατανόηση από 

το σύνολο του προσωπικού τόσο της διαδικασίας όσο και της σηµασίας που έχει η 

σωστή εκτέλεση του budget από το προσωπικό της επιχείρησης. Το manual µπορεί 

να περιλαµβάνει: α) µία εισαγωγή για την σηµασία που έχει το budget για την 
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επιχείρηση, β) ένα χρονοδιάγραµµα µε τις καταληκτικές ηµεροµηνίες (deadlines) 

στις οποίες θα πρέπει να έχουν συνταχθεί τα επιµέρους budgets και η ηµεροµηνία 

κατάρτισης του συνολικού (master) budget για το σύνολο της επιχείρησης, γ) 

κατευθυντήριες γραµµές που µπορούν να αφορούν ανώτερα όρια εξόδων, ανώτερα 

επίπεδα παραγωγής κ.λ.π., δ) πρότυπες φόρµες στις οποίες θα συµπληρωθούν τα 

budgets και ε) κάποιο τηλεφωνικό κέντρο που θα αναλάβει την υποστήριξη (budget 

help desk) κατά την διάρκεια σύνταξης του πλάνου. Φυσικά µπορούν να προστεθούν 

ή να αφαιρεθούν στοιχεία από τα παραπάνω. 

 

Επιτροπή ελέγχου (Budget Committee) 

Επίσης, πολύτιµη είναι η παρουσία µιας επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από 

αντιπροσώπους των διαφόρων τµηµάτων και θα εξασφαλίσει την απόλυτη 

συνεργασία του συνόλου της επιχείρησης και την έγκαιρη και αποτελεσµατική 

προετοιµασία του budget (Noreen, 2003).  

Ο ρόλος της επιτροπής είναι να λειτουργήσει ως ο θεµατοφύλακας του budget µε τον 

έλεγχο της διαδικασίας, την επίλυση όλων των πιθανών προβληµάτων, τον 

καθορισµό κατευθυντηρίων γραµµών και τέλος στην ολοκλήρωση της διαδικασίας 

µε την σύνταξη του master budget. 

 

Πρότυπες φόρµες 

Οι πρότυπες φόρµες χρησιµοποιούνται για την συγκέντρωση και παρουσίαση των 

πληροφοριών που αφορούν το budget. Συνήθως οι φόρµες είναι προκαθορισµένες 

και επιτρέπονται ελάχιστα επίπεδα ευελιξίας κατά την σύνταξή τους (Fitzgerald 

2002).  

Οι πέντε κανόνες που χρησιµοποιούνται για να διασφαλίσουν την µεγαλύτερη 

αποδοτικότητα αυτών των φορµών είναι: 

1. Απλή γραφή, άµεσα στην ουσία µε λίγες απαραίτητες λεπτοµέρειες 

2. Συνιστάται να αποφεύγεται ο υπερενθουσιασµός 

3. Οι φόρµες είναι οµοιόµορφες και µε το ίδιο στυλ γραφής 

4. Τα περιεχόµενα παρουσιάζονται µε λογική σειρά και καλά οργανωµένα 

5. Όσο περισσότερο χρησιµοποιηθούν προγράµµατα µε λογιστικά φύλλα τόσο 

πιο εύκολο θα είναι να συνταχθεί στη συνέχεια το master budget (Kemp, 
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2003) αλλά και να γίνει η απαραίτητη έρευνα στα budgets των επιµέρους 

τµηµάτων. 
 

2.2.5. Συστατικά στοιχεία ενός επιτυχηµένου budget   

Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην αγορά και κυρίως οι Τράπεζες, που σχεδόν 

πρώτες εφάρµοσαν την διαδικασία του budgeting, ακολουθούν τους οκτώ (8) 

χρυσούς κανόνες αποτελεσµατικότητας ενός budget (Brookson, 2000). Οι κανόνες 

αυτοί αναφέρονται στον πίνακα 2. 

ΟΙ 8 ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUDGET 

Κανόνας Από την θεωρία στην πράξη 

Budgeting ως συνεχής διαδικασία 

Ο σχεδιασµός δεν πρέπει να θεωρείται γεγονός που 

συµβαίνει µόνο µία φορά 

Επειδή το µέλλον κρύβει αβεβαιότητα, τα budget 

ενηµερώνονται συνέχεια ώστε να προσαρµόζονται στο 

περιβάλλον της επιχείρησης 

Όχι στην πίεση χρόνου 

Τα budgets επειδή αποτελούν το κλειδί του 

σχεδιασµού απαιτούν προσεκτική σκέψη 

Η µορφοποίηση του budget σε ένα ρεαλιστικό πλάνο 

απαιτεί τον απαραίτητο χρόνο συγκέντρωσης της 

απαραίτητης πληροφόρησης 

Εµπλοκή του συνόλου του προσωπικού 

Το budget ενέχει την δραστηριοποίηση όλου του 

προσωπικού ως υπόθεση που αφορά όλους 

Η εµπλοκή του συνόλου του προσωπικού αποτελεί 

στόχο της διαδικασίας, αφού όλοι στην επιχείρηση θα 

πρέπει να κατανοήσουν την σηµαντικότητα του budget

Ρεαλισµός 

Εστίαση στην διαδικασία µε ρεαλιστικό µάτι και όχι 

µε υπεραισιόδοξη διάθεση 

Κάποιες φορές λόγω ελλιπούς πληροφόρησης ή ακόµη 

και λανθασµένης είναι πιθανό να εξάγουµε 

υπεραισιόδοξες προβλέψεις  

Ματιά στο µέλλον 

Κατά τις αποφάσεις των ποσών του budget πρέπει 

κάποιος να κοιτά στο µέλλον και όχι στο παρελθόν 

Παρά το γεγονός ότι το παρελθόν µπορεί να µας δώσει 

κάποια πληροφόρηση δεν πρέπει να υπάρχει 

προσκόλληση σε στοιχεία του παρελθόντος  

Πολιτικές budgeting 

Η διαδικασία του budgeting δεν τυγχάνει κοινής 

αποδοχής σε όλα τα στελέχη της επιχείρησης 

Οι πολιτικές αποφυγής ή παραπλάνησης (budgeting 

games) είναι επιθυµητό να αποφεύγονται, αφού 

οδηγούν σε λανθασµένες προβλέψεις 

Επισκόπηση γεγονότων 

Οι προτεραιότητες µπορεί να αλλάξουν ανάλογα µε 

την ροή των γεγονότων 

Προτεραιότητα στην διαδικασία έχει η επίλυση όλων 

των δυνητικών προβληµάτων που θα παρουσιαστούν 

κατά τη διαδικασία του budgeting 

Ευελιξία  

Τα budgets δεν είναι απαραίτητο να είναι 

προσκολληµένα σε κάποια δύσκαµπτη διαδικασία 

∆εν είναι επιθυµητό για ένα manager να εξαντλήσει 

όλη την εξουσία που του έχει δοθεί αλλά είναι 

προτιµότερο να αφήσει τους υφιστάµενους του 

περιθώρια δηµιουργικότητας  

Πίνακας 2: Κανόνες αποτελεσµατικότητας ενός Budget 
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Η σωστή οργάνωση της διαδικασίας µπορεί να διασφαλίσει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα γιατί σύµφωνα µε τον κανόνα του Pareto: 

 

‘Μπορείς να εξάγεις το 80% του αποτελέσµατος µόνο µε 20% προσπάθειας,  

όµως χωρίς την κατάλληλη οργάνωση το 20% του αποτελέσµατος θα  

στοιχίσει το υπόλοιπο 80% της προσπάθειας.’ 
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2.3. Σύνταξη ενός budget 
 

2.3.1. Αξιολογώντας τις εξωτερικές επιρροές  

Σηµαντική εργασία κατά την σύνταξη ενός budget είναι η συλλογή πληροφοριών 

που µπορεί να αφορούν εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες της επιχείρησης. 

Κατά το στάδιο αυτό και αξιολογώντας σωστά την πληροφόρηση µπορούµε τελικά 

να προβλέψουµε ποιοι είναι οι λογικοί και συνεπώς επιτεύξιµοι στόχοι (Garrison, 

2003). Οι εξωτερικές επιρροές που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, έχουν 

συνήθως µεγαλύτερη δυναµική και βοηθούν την διοίκηση να αντιληφθεί τι 

συµβαίνει και τι πρόκειται να συµβεί στο µέλλον. 

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΕΝΟΣ BUDGET 

ΠΗΓΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οικονοµία 

∆οµή, κύκλοι, επιτόκια, πληθωρισµός, φορολογία 

Πληθυσµός 

Τύπος, αριθµός, κινητικότητα, τάσεις 

Κοινωνία 

Κουλτούρα, κοινωνικές τάσεις, περιβάλλον 

Οικονοµία και Κοινωνία 

Εργασία 

∆ιαθεσιµότητα, ανεργία, εκπαίδευση, επιδεξιότητες 

Νοµοθεσία 

Εργασιακοί νόµοι, προστασία καταναλωτή 

Κυβέρνηση 

Νοµισµατική πολιτική, βιοµηχανία, ανταγωνισµός 

Παγκόσµιες Εµπορικές Συµφωνίες 

Εισαγωγές, εξαγωγές, δασµοί, φορολόγηση εµπορίου 

Κυβέρνηση και Νοµοθεσία 

Οργανισµοί 

Τράπεζες, κυβερνητικοί οργανισµοί 

Πελάτες 

Επίπεδα ζήτησης, ανάπτυξη, οικονοµική βιωσιµότητα  

Ανταγωνιστές 

Προϊόντα, δραστηριότητα, φθορά που προκαλεί  
Εµπορικές Σχέσεις 

Προµηθευτές 

Επίπεδα προσφοράς, ανάπτυξη, βιωσιµότητα 

Πίνακας 3: Εξωτερικές επιρροές 
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Στον παραπάνω πίνακα βλέπουµε κάποιες εξωτερικές επιρροές που θεωρούνται 

βασικές. Έτσι η κυβερνητική νοµοθεσία µπορεί να δηµιουργήσει επιχειρηµατικό 

περιβάλλον λιγότερο ή περισσότερο φιλελεύθερο, το κόστος εργασίας µπορεί να 

δηµιουργήσει κινητικότητα ανθρώπινου δυναµικού ενώ τέλος οι διαφορές 

επιχειρηµατικής κουλτούρας µπορούν να δηµιουργήσουν ζητήµατα χρηµατοροών 

από τις διαφορές πληρωµών από πελάτες και προς προµηθευτές (Fitzgerald, 2002). 

 

2.3.2. Αξιολογώντας τις εσωτερικές επιρροές  

Οι εσωτερικές επιρροές αποτελούν ένα επίσης σηµαντικό σηµείο κατά την 

διαδικασία σύνταξης ενός budget. Θα πρέπει να αξιολογούνται συνεχώς αφού µία 

αλλαγή σε αυτή την οµάδα συµβαίνει πιο ‘αθόρυβα’ σε σχέση µε τις αλλαγές στις 

εξωτερικές επιρροές ενώ επίσης η διοίκηση οφείλει να είναι έτοιµη να αντιµετωπίσει 

απρόβλεπτα γεγονότα (Garrison, 2003). Στον πίνακα 4 γίνεται συνοπτική αναφορά 

στις εσωτερικές επιρροές που µπορούν να επηρεάσουν το ετήσιο πλάνο. 

 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΕΝΟΣ BUDGET 

ΠΗΓΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Μέθοδοι παραγωγής, τιµές, µέθοδοι κοστολόγησης 
Επιχείρηση 

Τµήµατα της επιχείρησης 

Πωλήσεις, παραγωγή, marketing, προµήθειες  

Άνθρωποι 

Managers, µέτοχοι, εργαζόµενοι, σύλλογοι 
Παράγοντες Υψηλής Σηµαντικότητας 

Αντικείµενα ∆ραστηριότητας 

Βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα, µακροπρόθεσµα 

Πόροι 

Κεφάλαια, κέρδη, γη, εγκαταστάσεις, µηχ. εξοπλισµος 
∆ιαθεσιµότητα Πόρων 

Budgets τµηµάτων 

Πωλήσεις, παραγωγή, marketing, προµήθειες 

Πίνακας 4: Εσωτερικές επιρροές 
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2.3.3. Αξιολογώντας τους περιοριστικούς παράγοντες  

Οι περιοριστικοί παράγοντες σε µία επιχείρηση µπορούν να επηρεάσουν καταλυτικά 

την διαδικασία του budgeting. Πρόκειται για επιρροές που στην πράξη πρέπει να 

προσµετρηθούν, προκειµένου το τελικό budget να είναι αξιόπιστο και 

αποτελεσµατικό. Η έγκαιρη αναγνώριση τους αποτελεί πρωταρχικό κλειδί για την 

επιτυχία. Περιοριστικοί παράγοντες µπορεί να είναι (Kemp, 2003): 

• Το επίπεδο πωλήσεων στο οποίο µπορεί να φτάσει µία επιχείρηση, 

• Το επίπεδο παραγωγικής δυναµικότητας,  

• Η διαθεσιµότητα εργατικού δυναµικού ή ακόµη και  

• Η έλλειψη ή στενότητα διαθεσιµότητας πρώτων υλών. 

 

Μία επιχείρηση που αντιµετωπίζει προβλήµατα στο επίπεδο πωλήσεων θα µπορούσε 

να µειώσει τις τιµές των προϊόντων ή υπηρεσιών της και να διαθέσει περισσότερα 

κεφάλαια στην προώθηση και τη διαφήµιση. Το ζήτηµα εδώ είναι ότι αυτό το 

υφιστάµενο όριο στις πωλήσεις θα πρέπει να αναγνωριστεί πριν την σύνταξη του 

budget. 

 

2.3.4. Προβλέψεις µεγεθών  

Η πλειοψηφία των budgets χαρακτηρίζεται από τα συνολικά επίπεδα πωλήσεων και 

εσόδων που θα επιτευχθούν. Είναι κρίσιµο λοιπόν να προβλεφθούν τα είδη των 

εσόδων, οι όγκοι και ο χρόνος κατά τον οποίο θα εισπραχθούν (Eric Dunbar, 2003).  
  

 
 

 

 

 

   

 
ΕΣΟ∆Α 

Σχήµα 3: Είδος, όγκος και χρόνος εσόδων 

 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

  
ΟΓΚΟΙ ΕΙ∆Η 
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Παρά το γεγονός ότι δεν µπορούν να γίνουν επακριβείς προβλέψεις, εφ’ όσον 

δύσκολα µπορεί κανείς να γνωρίζει τι επιφυλάσσει το µέλλον, είναι χρήσιµο τα 

έσοδα να χωριστούν σε υποκατηγορίες ανάλογα µε το κέντρο εσόδου (profit center), 

τα είδη των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών, τη γεωγραφική κατανοµή 

των πωλήσεων κ.ο.κ. Με την λογική αυτή διασπάµε την µεγάλη ‘πίτα’ των εσόδων 

σε υποκατηγορίες στις οποίες η πρόβλεψη είναι περισσότερο εφικτή (Brewer, 2000).  

Η πρόβλεψη συγκεκριµένων όγκων µεγεθών είναι µια διαδικασία στην οποία 

εργαλείο βοήθειας µπορεί να αποτελέσει η ιστορικότητα των πωλήσεων, οι τάσεις 

της αγοράς, η τεχνολογία που χρησιµοποιείται στην αγορά κ.α. Κατά το στάδιο αυτό 

σηµαντικό εργαλείο µπορεί να είναι επίσης η εµπειρία ενός manager στις 

διαδικασίες budgeting καθώς και το ένστικτό του (Rachlin, 1981).  

Τέλος, ο χρόνος είσπραξης συνδέεται αναπόσπαστα µε το cash flow της επιχείρησης. 

Υπάρχουν εταιρίες που µπορούν να επιτύχουν επικερδείς συµφωνίες όµως δεν 

µπορούν να εξασφαλίσουν την απαιτούµενη ρευστότητα, που είναι βραχυπρόθεσµα 

το ‘αίµα’ της επιχείρησης (Gitman, 2000). Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται στην 

Ελλάδα το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπουν τη θέση του ‘Cash Manager’ 

δίνοντας έτσι περισσότερο σηµασία, όχι µόνο στην πραγµατοποίηση της πώλησης 

και τη δηµιουργία εσόδου, αλλά κυρίως στην είσπραξη του και την διαχείριση των 

ρευστών διαθεσίµων. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και µε την ίδια λογική αξιολογούνται από τις επιχειρήσεις 

το είδος των εξόδων, ο όγκος τους καθώς και ο χρόνος καταβολής. Συνήθως τα 

πραγµατοποιηθέντα έσοδα είναι µεγαλύτερα από τα προβλεπόµενα, όµως σύµφωνα 

µε την πρακτική που εφαρµόζεται σήµερα στις διαδικασίες budgeting τα έσοδα είναι 

αυτά που θεωρούνται πρωταρχικής σηµασίας. 

 

2.3.5. Συµπεριφορά του κόστους  

Κατά την σύνταξη του budget πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην πλήρη 

κατανόηση της συµπεριφοράς του κόστους. Έτσι µπορεί να παραχθεί ένα 

ολοκληρωµένο budget και σαφώς πιο έγκυρες προβλέψεις (Garrison, 2003).  

 

Παρατηρούµε τα κόστη από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες: σταθερά ή µεταβλητά 

και άµεσα ή έµµεσα.  
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Τα σταθερά κόστη (fixed costs) είναι αυτά που παραµένουν σταθερά κατά την 

αύξηση ή την µείωση των πωλήσεων π.χ. ενοίκιο κτιρίων. Τα µεταβλητά κόστη 

(variable costs) µεταβάλλονται ανάλογα µε τις µεταβολές των πωλήσεων π.χ. κόστος 

πρώτων υλών και κόστος διάθεσης προϊόντων.  
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Σχήµα 4: Σταθερά και Μεταβλητά Κόστη 

 

 

 

Από την άλλη πλευρά πρέπει να κατανοηθεί η έννοια του άµεσου κόστους, το οποίο 

δηµιουργείται προς όφελος ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ενώ τα έµµεσα κόστη 

δηµιουργούνται προς όφελος πολλών προϊόντων (Noreen, 2003). Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα περιγράφεται στο σχήµα που ακολουθεί ενώ ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί από την διοίκηση για τον επιµερισµό του κόστους στα 

τελικά προϊόντα ή υπηρεσίες. 

 

Στο σχήµα 5 αναφέρουµε το παράδειγµα εταιρίας η οποία κατασκευάζει ποδήλατα, 

αυτοκίνητα και αεροπλάνα. Τα προϊόντα αυτά παράγονται από τρία διαφορετικά 

τµήµατα που συστεγάζονται σε ένα κτίριο.  
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ΑΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΜΕΣΑ ΚΟΣΤΗ 

  

 

   

  

 

  
ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ ΠΕΤΑΛΙΑ 

Σχήµα 5: Άµεσα και Έµµεσα Κόστη 

 

2.3.6. Μέθοδοι σύνταξης βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών πλάνων  

Μέθοδος Output – Input 

Αποτελεί ευρέως διαδεδοµένη µέθοδο κατά την οποία ο manager του τµήµατος της 

επιχείρησης αξιολογεί ποια είναι η δυνητική παραγωγή του τµήµατός του (Output) 

και τι ζητάει η διοίκηση, µε µια πρώτη συζήτηση. Κατόπιν αποφασίζει τους πόρους 

(Input) που πρέπει να χρησιµοποιηθούν, προκειµένου να επιτευχθεί η επιθυµητή 

παραγωγή (Brookson, 2000). Το συνηθέστερο λάθος, που παρατηρείται από τις 

επιχειρήσεις, είναι η αναστροφή αυτής της µεθόδου, όπου η διαδικασία αρχίζει 

αντίστροφα αξιολογώντας πρώτα τους πόρους που είναι διαθέσιµοι και έπειτα το τι 

µπορεί να παραχθεί µε τους πόρους αυτούς. 

 

Μέθοδος Top – Down (ή Last Year’s plus) 

Είναι η γρηγορότερη µέθοδος σύνταξης ενός budget, αφού τα νούµερα εξάγονται 

από µία απλή ποσοστιαία αύξηση των δεδοµένων της προηγούµενης χρήσης 

(Gitman, 2000). Οι managers δείχνουν µία ιδιαίτερη συµπάθεια σε αυτή την µέθοδο 

επειδή είναι απλή και ταχύτατη. Το δυνητικό πρόβληµα της µεθόδου είναι η 

παράβλεψη παραµέτρων όπως η αλλαγή των τάσεων της αγοράς, οι αλλαγές του 

κόστους διαφόρων προϊόντων κ.ο.κ. 

 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 

 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

 ΕΝΟΙΚΙΟ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΕΣ 

 
ΕΛΙΚΕΣ 
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Μέθοδος Bottom – Up (ή Zero Based Budgeting) 

Η µέθοδος αναζητά την συσχέτιση µεταξύ κόστους και ωφέλειας, καταγράφοντας 

κάθε κόστος από την βάση του µηδέν (Brewer, 2000). Αυτό σηµαίνει ότι ένας 

manager ενός τµήµατος θα πρέπει να καταναλώσει πολύ χρόνο για να καταγράψει 

τις διάφορες δραστηριότητες, το κόστος και την ωφέλεια τους. Η µέθοδος είναι 

περισσότερο χρήσιµη στην µέτρηση του κόστους των υποστηρικτικών εργασιών π.χ. 

διαφηµιστικό κόστος (support cost), παρά στην µέτρηση του ευκολότερα 

µετρήσιµου υλικού κόστους (tangible cost) όπως λ.χ. το κόστος παραγωγής 

(Fitzgerald, 2002). 

 

2.3.7. Η προετοιµασία του Master Budget  

Τα επιµέρους budgets που έχουν προετοιµαστεί από τα τµήµατα της επιχείρησης, 

ενοποιούνται σε ένα συνολικό budget ή master budget (Garrison, 2003). Την ευθύνη 

προετοιµασίας του master budget έχει η επιτροπή (budget committee) που έχει 

συσταθεί ειδικά για την επιτήρηση της διαδικασίας του budgeting. Σκοπός του 

master budget είναι να δώσει στην ανώτατη διοίκηση την απαραίτητη πληροφόρηση 

σχετικά µε την διαδικασία µε τρόπο σύντοµο και περιεκτικό. Η υπέρµετρη 

πληροφόρηση µπορεί εύκολα να προκαλέσει σύγχυση στην κεντρική διοίκηση, η 

οποία έχει την ευθύνη του συνόλου της επιχείρησης (Dunbar, 2003). 
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2.4. Παρακολούθηση και έλεγχος του οικονοµικού 

προγραµµατισµού  
 

2.4.1. Ανάλυση δυνητικών λαθών  

Όπως έχουµε ήδη προαναφέρει, η διαδικασία του budgeting είναι συνεχής και 

αδιάκοπη (Kemp, 2003). Για το λόγο αυτό κάθε έτος θα πρέπει να προσθέτει 

εµπειρία στην διοίκηση και τους εργαζόµενους, ώστε το επόµενο έτος να είναι 

περισσότερο ακριβές. Ο καλύτερος τρόπος µάθησης είναι από τα ίδια τα λάθη που 

έχουν δηµιουργηθεί είτε από ελλιπή προετοιµασία είτε από λανθασµένη γνώση της 

ίδιας της επιχείρησης (Fitzgerald, 2002).  

Οι αποκλίσεις του budget µπορούν να οδηγήσουν σε απώλειες εσόδων και 

ανεξέλεγκτα έξοδα. Ερωτήσεις – κλειδιά κατά την διαδικασία ελέγχου είναι οι 

παρακάτω: 

 

• Ποιες είναι οι συνηθέστερες αποκλίσεις στα έσοδα από πωλήσεις, γιατί 

προκαλούνται και ποιες είναι οι πιθανές θεραπείες; 

 

• Ποιο είναι το εύρος διακύµανσης του κόστους κατά δραστηριότητα και πως 

µπορεί να µετριαστεί; 

 

Και ενώ οι δυνητικές διακυµάνσεις και αποκλίσεις µπορούν να εντοπιστούν σχετικά 

εύκολα, παραµένει το δύσκολο στάδιο της θεραπείας. Στο στάδιο αυτό η διοίκηση 

συγκρίνει τα πραγµατικά (actual) µεγέθη µε τα προϋπολογισµένα (budgeted) 

προκειµένου να αιτιολογήσει τις αποκλίσεις που παρατηρούνται (Fitzgerald, 2002). 

Σηµαντικά σηµεία εδώ αποτελούν οι τιµές και οι όγκοι που έχουν προϋπολογιστεί σε 

σύγκριση µε τα τρέχοντα και ο χρόνος στον οποίο έχουν γίνει οι πωλήσεις και οι 

πληρωµές. 

Ανιχνεύοντας τα παραπάνω λαµβάνουµε σηµαντική πληροφόρηση τόσο για την 

αιτία όσο και για το αποτέλεσµα που έχουν οι µεταβολές, οι οποίες µπορεί να µην 

εξαρτώνται αποκλειστικά από την προς διερεύνηση επιχείρηση αλλά από το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, είναι πιθανό η επιχείρηση να µην µπορεί 
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να πραγµατοποιήσει διορθωτικές κινήσεις άµεσα, αφού αυτές µπορούν να 

προκαλέσουν ένα πλήθος αλυσιδωτών αντιδράσεων (domino effect) ενίοτε εις βάρος 

της.   

 

2.4.2. Τελικές αναπροσαρµογές ενός budget  

Έχοντας αναλύσει τα δυνητικά λάθη που παρουσιάστηκαν, η διοίκηση της εταιρίας 

προχωρά στην αναπροσαρµογή του budget, ώστε να αντικατοπτρίζει παρούσες και 

πραγµατικές συνθήκες (Kemp, 2003). Κατά την διαδικασία του budgeting 

συµβαίνουν αλλαγές τόσο στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο και στο εξωτερικό 

περιβάλλον. Κατά συνέπεια, όταν το αρχικό budget (original budget) αρχίζει να 

παρεκκλίνει από την τελευταία πρόβλεψη της διοίκησης, τότε είναι καιρός να γίνουν 

αναπροσαρµογές στο αρχικό budget προκειµένου να διατηρήσει την σηµασία του 

και να µην αγνοηθεί ως άνευ ουσίας. Οι αναθεωρήσεις αυτές γίνονται συνήθως ανά 

τρίµηνο, τετράµηνο ή ακόµη και εξάµηνο.  

Αρκετές επιχειρήσεις στις µέρες µας χρησιµοποιούν τα λεγόµενα ευέλικτα budgets 

(flexible budgets). Το πλάνο αυτό λαµβάνει υπόψη την πραγµατικότητα και τις 

αλλαγές που έχουν συµβεί σε σχέση µε το original budget, δίνοντας έτσι µία εικόνα 

πολύτιµη για την διοίκηση, επειδή πλησιάζει περισσότερο στην πραγµατικότητα 

(Brewer, 2000). Αν, λοιπόν, το αρχικό budget περιελάµβανε 100 µονάδες που θα 

παραχθούν και πωληθούν ενώ στην πραγµατικότητα παράχθηκαν και πωλήθηκαν 70 

µονάδες, το αναθεωρηµένο flexible budget θα αξιολογήσει την απόδοση βάσει των 

70 µονάδων, σε αντίθεση µε ένα κλασσικό budget που θα λάµβανε υπόψη τις 100 

µονάδες.  

 

2.5. Χρησιµότητα του οικονοµικού προγραµµατισµού  
Τα budgets βοηθούν τόσο ένα συγκεκριµένο τµήµα όσο και έναν ευρύτερο 

οργανισµό να πραγµατοποιήσει τους προγραµµατισµένους στόχους του. Επίσης, 

συµβάλουν στην συγκεκριµενοποίηση των οικονοµικών ευθυνών µιας επιχείρησης 

έναντι των προµηθευτών, των δανειστών, του προσωπικού, των πελατών και φυσικά 

έναντι των µετόχων (Noreen, 2003). 

Το budgeting χρησιµοποιείται κυρίως από µεγάλες επιχειρήσεις και οργανισµούς, 

όπου έχει αναπτυχθεί η κατάλληλη φιλοσοφία και τεχνογνωσία για την κατάρτισή 
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του. Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι η χρήση του budgeting σε µικρότερες 

επιχειρήσεις είναι λιγότερο σηµαντική. Άλλωστε, η χρησιµότητα και η εγκυρότητα 

ενός budget εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους ανθρώπους που το καταρτίζουν. 

Λέγεται ότι:  

‘Ένα budget είναι τόσο καλό όσο και η οµάδα που το προετοιµάζει.’ 

 

Ο ρόλος του budget είναι να δηµιουργεί ένα πλαίσιο όπου τα άτοµα, τα τµήµατα και 

γενικότερα η επιχείρηση µπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και 

δηµιουργικά (Fitzgerald, 2002).  

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι έξι (6) βασικοί στόχοι – 

πλεονεκτήµατα του budgeting.  

 
ΟΙ 6 ΣΤΟΧΟΙ – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ BUDGETING 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
Στοχεύει στον σχεδιασµό της επιχείρησης µε έναν 

συστηµατικό και λογικό τρόπο και ως εργαλείο της 

µακροχρόνιας στρατηγικής της επιχείρησης. 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
Βοηθά στον συγχρονισµό δραστηριοτήτων ατόµων και 

τµηµάτων και επιβεβαιώνει πως οι ενέργειες είναι 

συνεπείς µε την στρατηγική της επιχείρησης. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Επικοινωνεί τις επιθυµίες, τα σχέδια, τις ευκαιρίες και 

τις προοπτικές της διοίκησης προς τα υπόλοιπα 

στελέχη (managers τµηµάτων).  

ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ 
Παρέχει την κατάλληλη υποκίνηση στο προσωπικό 

ώστε να ταυτίζουν τους προσωπικούς τους στόχους µε 

αυτούς της επιχείρησης. 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
Βοηθά στον έλεγχο των δραστηριοτήτων σε σχέση µε 

το αρχικό σχέδιο µε τις κατάλληλες αναπροσαρµογές , 

όποτε κρίνεται απαραίτητο.   

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Παρέχει ένα πλαίσιο για την εκτίµηση της απόδοσης 

των managers σε επίπεδο επιτυχούς εκπλήρωσης των 

ατοµικών και οµαδικών στόχων.  

 Πίνακας 5: Οι βασικοί Στόχοι του Budgeting 

 

Επιπλέον, πέραν των βασικών, έχουν καταγραφεί και άλλα πλεονεκτήµατα όπως: η 

απελευθέρωση των διευθυντικών στελεχών από καθηµερινά προβλήµατα, η 

αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των δυσκολιών, η ορθή κατανοµή των 
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οικονοµικών πόρων της επιχείρησης και η µείωση του κόστους σε µακροπρόθεσµο 

επίπεδο (Μπαραλέξης, 1999). Παρά, όµως, τα οµολογουµένως σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα των budgets, έχουν παρατηρηθεί κατά καιρούς αρνητικές 

αντιδράσεις και δηλώσεις στελεχών για τα µειονεκτήµατα τους. Οι δηλώσεις αυτές 

αναφέρονται παρακάτω (Gitman, 2000): 

1. Τα budgets αυξάνουν την γραφική εργασία και µπορούν να είναι σηµαντικός 

παράγοντας «διαρροής» χρόνου για τα στελέχη της επιχείρησης. 

 

2. Αργούν να λειτουργήσουν και δείχνουν τα οφέλη τους µετά το πέρας της 

πρώτης, τουλάχιστον, περιόδου. 

 

3. Απαιτούν προτυποποίηση, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη 

ευελιξίας και σε σηµαντική αύξηση του κόστους. 

 

4. Η διαδικασία του budgeting συναντάει δυσκολίες, κυρίως από τα στελέχη 

που δεν είναι επιδεκτικά αλλαγών.  

 

Όσα αναφέρθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο αφορούν στο budgeting υπό ευρεία έννοια. 

Στο επόµενο κεφάλαιο θα γίνει λόγος για το budgeting (διαδικασία, χρησιµότητα 

κ.ο.κ.) ειδικότερα για τον τραπεζικό τοµέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Budgeting χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων  
 

3.1. Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού 
 

Στον τραπεζικό κλάδο η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού τίθεται σε 

εφαρµογή από την ανώτερη διοίκηση και ενσωµατώνει µία λεπτοµερή εξέταση των 

παρακάτω (Graddy, 1990): 

• Τι πρέπει να κάνει η τράπεζα για να αυξήσει την αποδοτικότητα της και την 

ωφέλεια των µετόχων της; 

• Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που πρέπει να εκµεταλλευτεί η 

τράπεζα;  

• Ποια είναι η απόκλιση µεταξύ της θέσης που βρίσκεται τώρα σε σχέση µε 

την θέση που θέλει να βρίσκεται σε µια συγκεκριµένη περίοδο στο µέλλον; 

 

Το αποτέλεσµα της διαδικασίας είναι κάποιες κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες 

υποδεικνύουν (Spencer, 1990): α) το στρατηγικό στόχο της τράπεζας και καθορίζουν 

το τµήµα της τραπεζικής αγοράς που προσφέρει την µεγαλύτερη προοπτική και β) 

όλες τις νέες δραστηριότητες που απαιτούνται για να διευρυνθεί η αποδοτικότητα 

της τράπεζας. Οι κατευθυντήριες γραµµές µπορούν επίσης να περιλαµβάνουν νέες 

διαδικασίες στην χορήγηση πιστώσεων, νέες πολιτικές τιµολόγησης, προτάσεις για 

εξοικονόµηση κόστους καθώς και µια αλλαγή φιλοσοφίας στον τρόπο που η τράπεζα 

αναλαµβάνει και διαχειρίζεται τον κίνδυνο (Comett, 2004). 

 

3.2. Καθορισµός αποστολής της Τράπεζας 
 

Ο καθορισµός της αποστολής της τράπεζας είναι για πολλά στελέχη η πιο σηµαντική 

απόφαση κατά την διαδικασία του γενικότερου σχεδιασµού (Graddy, 1990). Ο 

σκοπός του καθορισµού της αποστολής είναι να δηµιουργήσει ένα όραµα για το 
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ρόλο της τράπεζας στην τραπεζική αγορά (Saunders, 2004). Το όραµα µιας τράπεζας, 

η οποία βλέπει τον εαυτό της ως µία επιχείρηση γενικών χρηµατοοικονοµικών 

υπηρεσιών, είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό µίας άλλης τράπεζας, η οποία 

ειδικεύεται στην τραπεζική επιχειρήσεων ή σε ένα εξειδικευµένο κοµµάτι της 

αγοράς, όπως λ.χ. χρηµατοδοτήσεις για αγορά αυτοκινήτων. Είναι πολύ σηµαντικό 

ότι πολλές τράπεζες παγκοσµίως έχουν καταργήσει τον όρο ‘τράπεζα’ (Grinblatt, 

2004), καθώς επαναπροσδιόρισαν το ρόλο τους ως γενικότεροι διανοµείς 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων (π.χ. ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες). 

Με την αποστολή της η τράπεζα αναγνωρίζει ότι πρέπει να καλύψει µία ανάγκη 

στην οικονοµία (Mishkin, 2003). Αποτελεί λανθασµένη προσέγγιση να θεωρείται ως 

απλός παροχέας κάποιων προϊόντων, όπως λ.χ. καταθέσεων και δανείων. Έτσι, η 

αποστολή της τράπεζας πρέπει να κτιστεί µε βασική επιδίωξη την ικανοποίηση του 

πελάτη (πελατοκεντρική προσέγγιση). Επίσης, η τράπεζα αποφασίζει που θα 

δραστηριοποιηθεί σε γεωγραφικούς όρους, πόσο ευρύ θα είναι το φάσµα των 

προϊόντων της, ποιο τµήµα της τραπεζικής αγοράς θα επιλέξει και πως θα 

ανταποκριθεί στο διαρκώς µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον (Eakins, 

2003). Τέλος, από τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο τραπεζικός 

οργανισµός χρησιµοποιεί την στρατηγική, την αποστολή και το όραµα προκειµένου 

να κεφαλαιοποιήσει τα πλεονεκτήµατά του και να τα µετατρέψει σε ωφέλεια για 

τους µετόχους του.   

 

3.3. Μακροχρόνιος σχεδιασµός και Budgeting 
 

Στο παρελθόν, οι έννοιες του µακροχρόνιου σχεδιασµού (planning) και του 

budgeting θεωρούνταν ως ξεχωριστές διαδικασίες, µε µικρές µόνο διαφορές (Ernst 

and Young, 1995). Ο σχεδιασµός ήταν εργασία του ανώτερου προσωπικού, σε 

συνεργασία µε την διοίκηση, για την αξιολόγηση διαφόρων στρατηγικών 

επενδυτικών αποφάσεων. Σε αντίθεση, το budgeting ήταν µία εργασία που 

απευθύνονταν σε όλο το προσωπικό, µε την διττή έννοια της ικανοποίησης των 

απαιτήσεων της διοίκησης και των µετόχων, αλλά και την παροχή ενός µηχανισµού 

ελέγχου, για τους managers των µεσαίων κυρίως επιπέδων. 
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Οι ηγετικές τράπεζες (bank leaders) έχουν αρχίσει να συνδέουν την διαδικασία 

σχεδιασµού και τα ετήσια budgets (Mishkin, 2003), µε την έννοια ότι ικανοποιώντας 

τους βραχυπρόθεσµους στόχους εκπληρώνεται κατά µεγάλο ποσοστό και ο 

µακροχρόνιος σχεδιασµός του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος. Οι δύο παραπάνω 

έννοιες είναι τα σηµεία κλειδιά της διαδικασίας αξιολόγησης, οι οποίες 

ενσωµατώνουν όλα τα σηµεία που απαιτούνται για να αξιολογηθεί µία τράπεζα από 

τους διεθνείς οίκους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές, µιλώντας για την Ελλάδα, 

αποτελούν και τους βασικούς χρηµατοδότες της. Επιπλέον, πολλές τράπεζες δεν 

δίνουν πλέον έµφαση στην απεικόνιση στοιχείων του παρελθόντος αλλά αξιολογούν 

τις τρέχουσες επιδόσεις µε βάση τις προβλέψεις (Titman, 2004). 

 

3.4. Μεθοδολογία Σχεδιασµού και Budgeting 
 

3.4.1. Οι όροι Planning, Budgeting και Forecasting 

Ο τραπεζικός σχεδιασµός (bank planning) µπορεί να ερµηνευτεί ως το σύνολο των 

διοικητικών ενεργειών που οδηγούν (Ernst and Young, 1995): 

• Στον καθορισµό των στρατηγικών και λειτουργικών στόχων 

• Στην αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

• Στον καθορισµό των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε να επιτευχθούν οι 

στόχοι 

• Στην αξιολόγηση των αγορών, των ανταγωνιστών και των πελατών  

• Στην παραγωγή διαδικασιών και προϊόντων κλειδιών και  

• Στην µέτρηση της απόδοσης του συνόλου του οργανισµού. 

 

Το budgeting είναι η διαδικασία µε την οποία ο σχεδιασµός γίνεται λειτουργικός 

(Koch, 1995). Η διαδικασία budgeting σε όλα τα επίπεδα της τράπεζας συνήθως 

βασίζεται σε µία προσπάθεια πρόβλεψης των µελλοντικών γεγονότων. Λαµβάνοντας 

υπόψη ιστορικά δεδοµένα και τρέχουσα πληροφόρηση, αυτή η πρόβλεψη µπορεί να 

είναι λιγότερο επίσηµη (π.χ. βάσει της διαίσθησης του manager) ή περισσότερο 

επίσηµη (π.χ. έρευνα και ανάλυση λειτουργιών).  

Οι τράπεζες αναδιαµορφώνουν τα ετήσια budgets τους βασιζόµενες στην τρέχουσα 

πληροφόρηση και τις εξελίξεις στις τοπικές και διεθνείς αγορές (Mayo, 1995). Αυτή 
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η διαδικασία είναι γνωστή ως forecasting και γίνεται µε διάφορους τρόπους όπως π.χ. 

λαµβάνοντας υπόψη όγκους από την αρχή µιας χρονιάς (year to date) και 

προσθέτοντας το αναθεωρηµένο budget για την υπόλοιπη χρονική περίοδο. 

Οι τράπεζες προσεγγίζουν τις διαδικασίες budgeting µε 3 κύριες µεθοδολογίες, όπως 

περιγράφεται στο σχήµα 6 που ακολουθεί και αναλύεται µε περισσότερες 

λεπτοµέρειες στις επόµενες παραγράφους (Ernst and Young, 1995). 

 
Μεθοδολογία Budgeting Τραπεζών 

Μεθοδολογία Χαρακτηριστικά  Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

Bottom – Up  Εστίαση management 

κατά κέντρα ευθύνης 

Ρεαλιστικό budget και 

επιτεύξιµο 

Μπορεί να µην αντικατοπτρίζει 

τον γενικότερο σχεδιασµό  

 Πολλά επιµέρους budgets 

τα οποία αθροίζονται 

 Αγνοεί τριβές µεταξύ διαφόρων 

τµηµάτων 

Top – Down  Εστίαση στα υψηλά 

επίπεδα διοίκησης 

Το budget απεικονίζει 

την στρατηγική της 

επιχείρησης 

Μπορεί να θεωρηθεί µη 

επιτεύξιµο  

 Τα budgets 

διαµορφώνονται από τους 

managers µεσαίων και 

χαµηλών  επιπέδων  

 Τα χαµηλά επίπεδα προσωπικού 

µπορεί να προφασιστούν ότι το 

budget δεν βασίζεται σε 

επίκαιρα στοιχεία της αγοράς 

U – Planning Εστίαση σε όλα τα 

επίπεδα 

Λιγότερο επιθετικό 

budget, ρεαλιστικό και 

επιτεύξιµο 

Χρονοβόρα διαδικασία 

 Τα budgets 

προετοιµάζονται υπό το 

πρίσµα του γενικότερου 

πλάνου της τράπεζας 

  

Σχήµα 6: Μεθοδολογίες Budgeting 

 

3.4.2. Η µέθοδος Bottom – Up στις τράπεζες 

Η µέθοδος αυτή επικεντρώνεται στους managers µεσαίου επιπέδου και αφορά το 

σύνολο του προσωπικού το οποίο χωρίζεται σε κέντρα ευθύνης. Προκειµένου η 

τράπεζα να εξάγει το συγκεντρωτικό budget (master budget) πρέπει να ενοποιηθούν 

όλα τα επιµέρους budgets των κέντρων ευθύνης. Το budget κάθε επιπέδου, σύµφωνα 

µε αυτή τη µέθοδο, στηρίζεται στη διαθέσιµη πληροφόρηση και στη διαίσθηση του 

manager για το τι θεωρεί εφικτό.   
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Η µέθοδος αυτή παράγει πιο ρεαλιστικά πλάνα σε σύγκριση µε άλλες µεθοδολογίες, 

επειδή οι managers που τα προετοιµάζουν βρίσκονται στην πρώτη γραµµή των 

τραπεζών (πωλήσεις, καταστήµατα, άµεσες σχέσεις µε πελάτες) και κατά συνέπεια 

εκµεταλλεύονται την άµεση σχέση που έχουν µε την ευρύτερη αγορά. Επίσης, τα 

bottom – up budgets δείχνουν να είναι περισσότερο επιτεύξιµα, αφού λαµβάνουν 

πληροφόρηση και στοιχεία από το προσωπικό όλων των βαθµίδων στην επιχείρηση.  

Το κύριο µειονέκτηµα της προσέγγισης bottom – up είναι ότι το αθροιστικό budget, 

ενσωµατώνει πολλά επιµέρους πλάνα και δεν καταλήγει πάντα στο επιθυµητό 

αποτέλεσµα. Έτσι πρέπει να ακολουθήσουν πολλές αλλαγές στα budgets των 

τµηµάτων, προκειµένου να φτάσει η διοίκηση στο επιθυµητό budget. Τέλος, η 

µέθοδος µπορεί να αγνοεί σηµεία τριβής µεταξύ διαφόρων τµηµάτων, αφού κατά τον 

σχεδιασµό ενός πλάνου τα τµήµατα µιας τράπεζας δεν ξεκινούν απαραίτητα µε τους 

ίδιους στόχους και τις ίδιες υποθέσεις. Το Credit Control µιας τράπεζας π.χ. έχει ως 

στόχο την διαφύλαξη των κεφαλαίων της, ενώ ένα επιχειρηµατικό κέντρο έχει ως 

αρχικό στόχο την πώληση του µεγαλύτερου δυνατού όγκου δανείων, έστω και σε 

επιχειρήσεις που δεν θα χορηγούσε δάνεια, αν δεν υπήρχε η πίεση της διοίκησης για 

καλύτερα αποτελέσµατα. 

 

3.4.3. Η µέθοδος Top – Down στις τράπεζες 

Η προσέγγιση top – down επικεντρώνεται σε υψηλότερα επίπεδα προσωπικού. 

Λαµβάνοντας υπόψη αυτή τη µέθοδο, η ανώτερη διοίκηση έχει την ευθύνη για την 

χάραξη µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής. Έπειτα, η στρατηγική αυτή υλοποιείται 

από τη διοίκηση στέλνοντας κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες στο σύνολο του 

προσωπικού, προκειµένου να επιτευχθούν οι µακροπρόθεσµοι στόχοι που έχουν 

τεθεί. Η διοίκηση µεσαίου και χαµηλότερου επιπέδου λαµβάνει τα παραπάνω 

στοιχεία και παράγει συγκεκριµένα σχέδια και πλάνα µε στόχο την εφαρµογή του 

σχεδιασµού του top management και στη συνέχεια για την ικανοποίηση των µετόχων 

της τράπεζας. 

Το βασικό πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι τα budgets διαµορφώνονται εξ’ αρχής, 

λαµβάνοντας υπόψη το γενικότερο σχεδιασµό της διοίκησης και κατά συνέπεια είναι 

εύκολα στην διαχείρισή τους, ενώ οι διορθωτικές κινήσεις σε σχέση µε την 

προηγούµενη µέθοδο είναι ελάχιστες.  
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Από την άλλη πλευρά, η µέθοδος µπορεί να οδηγήσει σε πλάνα µη ρεαλιστικά και 

συνεπώς αδύνατα, σε σχέση µε την δυνητική επίτευξή τους.    

 

3.4.4. Η νέα µέθοδος U - Planning 

Πρόκειται για µία υβριδική µέθοδο που προέκυψε από τον συνδυασµό των 

παραπάνω µεθόδων. Όπως και στην µέθοδο top – down, η ανώτερη διοίκηση 

καλείται να σχεδιάσει µία µακροπρόθεσµη στρατηγική και να την επικοινωνήσει στο 

προσωπικό όλων των επιπέδων. Όπως και στην µέθοδο bottom – up, το προσωπικό 

όλων των επιπέδων, χωρισµένο κατά κέντρα ευθύνης, καλείται να παράγει επιµέρους 

προγράµµατα, τα οποία θεωρούνται ρεαλιστικά και επιτεύξιµα. Αυτά τα budget, 

σύµφωνα µε την µεθοδολογία u – planning, προετοιµάζονται σύµφωνα µε την 

λογική του ευρύτερου σχεδιασµού της τράπεζας, αθροίζονται και τελικά ελέγχονται 

από τη διοίκηση. Όπως είναι φυσικό, η διοίκηση αναπροσαρµόζει τους στόχους της 

σε επίπεδα πιο ρεαλιστικά ή ζητά την αναπροσαρµογή των budgets σε υψηλότερα 

επίπεδα. Αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου οι στόχοι να γίνουν 

ρεαλιστικοί και επιτεύξιµοι και να υποστηρίζονται πλήρως από τα επιµέρους budgets. 

Η µέθοδος προάγει δύο πλεονεκτήµατα στην λειτουργία της επιχείρησης µε την 

συζήτηση – διαπραγµάτευση που απαιτεί µεταξύ του top management και της 

διοίκησης µεσαίου και χαµηλού επιπέδου. ∆εν οδηγεί µόνο σε ένα budget το οποίο 

θεωρείται από το προσωπικό ρεαλιστικό και επιτεύξιµο, αλλά συµβάλει και στην 

επικοινωνία µεταξύ του προσωπικού διαφόρων επιπέδων. ∆υστυχώς, η µέθοδος 

αυτή µπορεί να οδηγήσει σε µια διαδικασία budgeting η οποία είναι πολύπλοκη και 

χρονοβόρα. Ως τελικό συµπέρασµα µπορούµε να αναφέρουµε ότι, η µέθοδος u – 

planning αποτελεί µία µετριοπαθή µέθοδο που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των 

µετόχων χωρίς να έρχεται σε τριβή µε το προσωπικό παράγοντας budgets λιγότερο 

επιθετικά, σε σχέση µε την µέθοδο top – down.  

 

3.5. Στοιχεία του τραπεζικού Budgeting 
 

Παραδοσιακά, τα budgets αποτελούνται από πλήθος οικονοµικών στοιχείων 

(Spencer, 1990). Τα έξοδα π.χ. είναι σχετικά εύκολο να προβλεφθούν, αφού οι 

τράπεζες χαρακτηρίζονται από µία σχετική σταθερότητα εξόδων. Το κόστος 
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εργασίας, των επαγγελµατικών χώρων και του µηχανολογικού εξοπλισµού 

αποτιµάται σχετικά εύκολα µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και τις προβλέψεις για τα 

επίπεδα πληθωρισµού σε µία οικονοµία. Η διαδικασία του οικονοµικού σχεδιασµού, 

όµως, αναπτύχθηκε, ώστε να συµπεριλάβει και στοιχεία τα οποία δεν 

χρησιµοποιούνταν παραδοσιακά.  

 

3.5.1. Οικονοµικά έναντι Στατιστικών στοιχείων 

Πολλά στοιχεία µη οικονοµικά περιέχονται πλέον στην διαδικασία του σχεδιασµού 

(Ernst and Young, 1995). Εσωτερικά µεγέθη του κύκλου τραπεζικών προϊόντων 

(όπως ο χρόνος υγιούς αποπληρωµής ενός δανείου), επίπεδα αποδοτικότητας και 

ποσοστά διείσδυσης της τράπεζας στην «πίτα» της αγοράς πλέον συζητούνται, 

προβλέπονται και «στοχοποιούνται». Μη οικονοµικά µεγέθη όπως ο αριθµός 

τραπεζικών προϊόντων που χρησιµοποιεί ο πελάτης, η διατηρησιµότητα της σχέσης 

και το επίπεδο ικανοποίησης του είναι στοιχεία τα οποία συµπεριλαµβάνονται πλέον 

στα σύγχρονα budgets. Επίπεδα όγκων και άλλα στατιστικά στοιχεία αποτελούν 

µέρος του budgeting των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Τα στατιστικά αυτά 

µπορεί να είναι αριθµός ενεργών λογαριασµών, νέοι λογαριασµοί στο επόµενο έτος, 

νέες πιστωτικές κάρτες, ενεργοί χρήστες e – banking, όγκοι εµπορικού (εισαγωγές, 

εξαγωγές) κ.ο.κ. 

Παρατηρούµε, επίσης, ότι όλο και περισσότερο τα ποιοτικά µεγέθη διεισδύουν και 

συµµετέχουν στη διαδικασία του budgeting αυξάνοντας κάθε χρήση το «ειδικό 

βάρος» τους (Comett, 2004). Τέτοια µεγέθη είναι ο χρόνος αναµονής στις υπηρεσίες 

phone – banking, τα ποσοστά λανθασµένων κινήσεων των tellers, χρόνος αναµονής 

σε ουρές εξυπηρέτησης, ταχύτητα κόµβων e – banking κ.α. 

 
3.5.2. Οδηγοί για την τράπεζα 

Η χρήση των στατιστικών εργαλείων στην διαδικασία budgeting είναι 

συνεπακόλουθο της χρήσης του ετήσιου budget, ως εργαλείο στρατηγικού 

σχεδιασµού (Titman, 2004). Σε αρκετά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, η κύρια χρήση 

των ετησίων budgets είναι πλέον να οδηγήσουν τους managers να επανεξετάσουν, 

να βελτιώσουν και να υποστηρίξουν το τραπεζικό µοντέλο που εξάγεται από τον 

γενικότερο σχεδιασµό της τράπεζας. Παράλληλα µε µία κατάσταση αποτελεσµάτων, 

σε αυτή τη περίπτωση, το budget λειτουργεί ως ένα δυναµικό µοντέλο για τον τρόπο 
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µε τον οποίο οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές µεταβλητές επηρεάζουν τα 

αποτελέσµατα της τράπεζας. Μέσω του δυναµικού αυτού µοντέλου οι managers 

µπορούν να προβλέψουν τους όγκους πωλήσεων και στη συνέχεια να προβλέψουν 

τα λειτουργικά αποτελέσµατα.  

 
3.5.3. Budgeting οικονοµικών καταστάσεων 

Τα τελευταία έτη οι τράπεζες έχουν οδηγηθεί στον προγραµµατισµό στοιχείων του 

ισολογισµού τους σε επίπεδο κέντρων ευθύνης (Eakins, 2003). Έτσι, µε αυτή την 

πρακτική λογαριασµοί όπως: έσοδα από τόκους, έσοδα από προµήθειες, λειτουργικά 

έξοδα κ.ο.κ. στοχοποιούνται σε επίπεδο καταστηµάτων και µονάδων 

υποστηρικτικών πωλήσεων (leasing, factoring, trade κ.τ.λ.), στο κατώτερο δυνατό, 

δηλαδή, επίπεδο αφού οι διοικήσεις των τραπεζών επιθυµούν την στενή 

παρακολούθηση αυτών των λογαριασµών. Οι λογαριασµοί που προαναφέρθηκαν 

µπορούν να επηρεάσουν κρίσιµα τραπεζικά µεγέθη, όπως οι δείκτες επίδοσης (ROI, 

ROE), οι δείκτες ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας, ποιότητας δανείων και 

τελικά το rating της τράπεζας, δηλαδή την τελική ποιοτική αξιολόγηση από διεθνείς 

οίκους που καθορίζει το κόστος σύµφωνα µε το οποίο η τράπεζα δανείζεται 

κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές (Booker, 1987). 

 
3.5.4. Capital Budgeting  

Ένα ακόµη συστατικό στοιχείο της διαδικασίας σχεδιασµού είναι το budgeting 

µακροπροθέσµων κεφαλαίων, δηλ. µακροπροθέσµων επενδύσεων σε κτίρια, 

καταστήµατα, µηχανολογικό εξοπλισµό, software συστήµατα και οποιαδήποτε άλλη 

σηµαντική επένδυση της τράπεζας που διαχειρίζεται εκτός γενικότερου σχεδιασµού, 

λόγω του υψηλού κόστους που έχει (Saunders, 2004). Οι τράπεζες – ηγέτες στον 

τραπεζικό χώρο, όπως η Citibank, η H.S.B.C. και η B.N.P. πρώτες έκαναν τον 

µακροπρόθεσµο σχεδιασµό επενδύσεων µέρος του ετήσιου budget, ζητώντας από 

τους managers να προβλέψουν τις επενδύσεις που πιθανώς χρειάζεται να 

προχωρήσει ο οργανισµός για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του.  

 
3.5.5. Επίπεδο ανάλυσης  

Το επίπεδο ανάλυσης που θα φτάσει ένα βραχυπρόθεσµο χρηµατοοικονοµικό πλάνο 

είναι σηµαντικό τόσο για το λογιστήριο της τράπεζας όσο βέβαια και για τα κέντρα 
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ευθύνης, που θα κληθούν να συντάξουν ένα πολύ αναλυτικό budget. Σε κάθε 

περίπτωση, αποτελεί επιλογή της διοίκησης ποιο µέρος του σχεδιασµού θα γίνει σε 

κεντρικό επίπεδο και ποιο στο κατώτερο επίπεδο από τα κέντρα ευθύνης. 

Ανεξάρτητα βέβαια από την επιλογή, είναι σίγουρο πως ισχύει το εξής: όσο 

υψηλότερο το επίπεδο ανάλυσης, τόσο περισσότερος χρόνος και δαπάνη χρειάζεται 

για να ολοκληρωθεί ένα budget (Koch, 1995). 

 
3.6. Φόρµες τραπεζικού Budgeting 
 

Ένα τραπεζικό ίδρυµα µπορεί να συνδυάσει τις µεθοδολογίες που προαναφέραµε µε 

διάφορες τεχνικές budgeting. Οι τεχνικές αυτές (στατικά, µετακινούµενα και 

κυλιόµενα budgets) είναι οι πλέον διαδεδοµένες στον τραπεζικό χώρο και 

περιγράφονται παρακάτω (Ernst and Young, 1995).  
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Πίνακας 6: Φόρµες τραπεζικού Budgeting 
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Μετακινούµενο Budget 
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Κυλιόµενο Budget  

Έξοδα ∆ιαφήµισης 

Έξοδα ∆ιαχείρισης 

 

 

188 

78 

 
 

 

 

188 

78 

 

 

 

 

 

188 

78 

 

 
   

Πίνακας 7: Φόρµες τραπεζικού Budgeting 
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3.6.1. Στατικά (Static) Budgets  

Η διοίκηση δηµιουργεί στατικά budgets προβλέποντας τα επίπεδα δραστηριότητας 

της επόµενης χρήσης και τις δυνητικές πηγές εκµετάλλευσης. Όταν η προετοιµασία 

του στατικού budget ολοκληρωθεί τα αριθµητικά δεδοµένα παραµένουν αµετάβλητα 

για µία συγκεκριµένη περίοδο, που συνήθως είναι ένα έτος. Αντιπαραβάλλοντας τα 

τρέχοντα δεδοµένα µε αυτά του στατικού budget παρατηρούµε διακυµάνσεις κατά 

την διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Στους πίνακες 6 και 7 παραθέτουµε 

παράδειγµα στατικού budget εξόδων σε επίπεδο κερδών για τα έξοδα διαχείρισης 

και σε επίπεδο ζηµιών για τα έξοδα διαφήµισης. 

Τα στατικά budgets προσφέρουν το πλεονεκτήµατα της εύκολης προετοιµασίας, 

κατανόησης και χρήσης. Όµως, δεν παρέχουν σηµαντική πληροφόρηση για τις 

διακυµάνσεις, οι οποίες προκαλούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου του budget 

(Grinblatt, 2004). Για παράδειγµα, ένα στατικό budget δεν µπορεί να αποµονώσει τις 

µεταβολές στη δραστηριότητα της τράπεζας. Οι αρνητικές διακυµάνσεις 

προκαλούνται από αυξηµένη δραστηριότητα και µπορεί να αντιπροσωπεύουν µία 

θετική κατάσταση. Σε µια περίοδο αυξηµένης δραστηριότητας, ένα στατικό budget 

µπορεί να είναι περιορισµένης αξίας, αναφορικά µε την µέτρηση των επιδόσεων της 

τράπεζας. 

 

3.6.2. Μετακινούµενα (Moving) Budgets  

Όπως και τα στατικά budgets, τα µετακινούµενα προετοιµάζονται για µια σταθερή 

περίοδο, συνήθως ενός έτους. Όµως, εκσυγχρονίζονται και ενηµερώνονται συνεχώς 

µε βάση την τρέχουσα  πληροφόρηση. 

Η διαδικασία ενηµέρωσης είναι το βασικό πλεονέκτηµα των µετακινούµενων 

budgets. Ενσωµατώνοντας συνεχώς τρέχουσα πληροφόρηση επιτρέπει στην τράπεζα 

να αντανακλά τις τρέχουσες τάσεις και προοπτικές στα budgets της. Αν λόγου χάρη, 

µια τράπεζα ενηµερώνει το budget της ανά εξάµηνο, µπορεί να αναθεωρεί τα 

δεδοµένα στο τέλος του εξαµήνου προκειµένου να είναι συγχρονισµένη µε τις 

αλλαγές στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Μελετώντας το σχήµα που προηγήθηκε, 

µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι στην περίπτωση του µετακινούµενου budget, όπου 

τα έξοδα διαφήµισης είναι σταθερά περισσότερα από τα στοχοθετηµένα, το budget 
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θα αναπροσαρµοστεί στα 188χ €. Η «µετακίνηση» αυτή του πλάνου συµβαίνει 

προκειµένου να απορροφηθούν οι µόνιµες θετικές ή αρνητικές διακυµάνσεις.  

Το κύριο µειονέκτηµα των µετακινούµενων budgets είναι το εξής: η περιοδική 

αναθεώρηση του πλάνου ανάλογα µε τις τάσεις και τις συνθήκες της αγοράς απαιτεί 

χρόνο και έξοδα (Comett, 2004). Η τεχνική της µετακίνησης του budget, επίσης, 

προκαλεί σύγχυση στην διαδικασία αξιολόγησης δηµιουργώντας ένα στόχο ο οποίος 

συνεχώς µεταβάλλεται. Για παράδειγµα, ένας manager µπορεί να επιτύχει στο 

αρχικό budget και να αποτύχει στο αναθεωρηµένο, κάτι που µπορεί να προκαλέσει 

σηµαντικές αντιδράσεις και διαφωνίες µε την διοίκηση αναφορικά µε την απόδοσή 

του.  

 

3.6.3. Κυλιόµενα (Rolling) Budgets  

Τα κυλιόµενα budgets προετοιµάζονται για συνεχείς περιόδους σε αντίθεση µε τις 

δύο τεχνικές budgeting που προαναφέρθηκαν. Έτσι ένα κυλιόµενο budget 12 µηνών 

αφορά πάντα τους επόµενους 12 µήνες ανεξάρτητα από τον µήνα που αρχίζει. 

Η τεχνική αυτή προσφέρει στη διοίκηση το πλεονέκτηµα ότι επικεντρώνει την 

προσοχή της σε µία σταθερή µελλοντική περίοδο συνεχώς. Συνεπώς, µπορεί να 

αναθεωρεί τα συµπεράσµατα και τα πλάνα της σε µία συνεχή βάση, για µια 

προαποφασισµένη περίοδο. Τα κυλιόµενα budgets, ωστόσο, έχουν τα ίδια 

µειονεκτήµατα µε την τεχνική των µετακινούµενων budgets: συνεχείς αναθεωρήσεις, 

σηµαντικές αντιπαραθέσεις στη διαδικασία αξιολόγησης, µεγάλες απαιτήσεις σε 

χρόνο και έξοδα και, τέλος, την πιθανότητα να µην προσφέρουν σηµαντική 

υποκίνηση (Saunders, 2004). 

 

3.6.4. Ευέλικτα (Flexible) Budgets  

Με βάση την προσέγγιση του ευέλικτων budgets, τα προϋπολογισµένα έσοδα και 

έξοδα όλων των επιπέδων δραστηριότητας ενός τραπεζικού οργανισµού 

αναγνωρίζουν την σταθερή και µεταβλητή υπόσταση τους και διαχωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες. Αυτή η µέθοδος έχει το πλεονέκτηµα ότι παρέχει ένα υψηλό επίπεδο 

ελέγχου για το χρηµατοοικονοµικό οργανισµό καθώς µετρά τα πραγµατικά έσοδα, 

κόστη και κέρδη σε σχέση µε τα προβλεπόµενα, για κάθε επίπεδο δραστηριότητας.  
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Η µέθοδος δεν είναι τόσο άµεση όπως οι υπόλοιπες µεθοδολογίες, ενώ µπορεί να 

γίνει αρκετά δύσκολη στην κατανόηση και χρονοβόρα στην προετοιµασία και την 

εφαρµογή της. Επίσης, παρέχει ένα κινούµενο στόχο για το προσωπικό και για τα 

κέντρα ευθύνης καθώς αλλάζουν οι όγκοι των διαφόρων προϊόντων. 

Σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες φόρµες, ένα ευέλικτο budget δεν χρησιµοποιεί 

προβλέψεις, αλλά πολλαπλασιάζει ένα σταθερό προϋπολογισµένο ποσό στους 

τρέχοντες όγκους (Mishkin, 2003). Αν, στο παράδειγµα που ακολουθεί, το ποσό των 

178χ €, ως προϋπολογισµένα έξοδα διαφήµισης, ήταν βασισµένο σε 20 

διαφηµιστικές καµπάνιες, το κόστος ανά καµπάνια θα ήταν 8,9χ €. Αν οι 

πραγµατικές διαφηµιστικές καµπάνιες για τον Ιανουάριο του 2006 ήταν 21, τότε το 

ευέλικτο budget θα αναπροσάρµοζε τα δεδοµένα του στο ποσό των 186,9χ €. Έτσι η 

αρνητική διαφορά που παρατηρούµε στο στατικό budget µετατρέπεται σε θετική µε 

βάση την µέθοδο του ευέλικτου πλάνου.    

 
Static Budget  

(σε χιλ. €) Actual 

January 

Budget Var. 

Flexible  

Budget Actual 

January 

Budget Var. 

Έξοδα ∆ιαφήµισης 

Έξοδα ∆ιαχείρισης 

185 

80 

178 

83 

-7 

3 

Έξοδα ∆ιαφήµισης 

Έξοδα ∆ιαχείρισης 

186,9 

80 

178 

83 

8,9 

3 

   
Έξοδα ∆ιαφήµισης 

Budget ανά διαφηµιστική καµπάνια = Έξοδα ∆ιαφήµισης / Προϋπολογισµένοι όγκοι  

                                                           = 178.000€ / 20 = 8.900€ ανά καµπάνια 

                               Ευέλικτο Budget = Ανά καµπάνια budget / Τρέχοντες όγκοι 

                                                           = 8.900€ * 21 = 186.900€ 

 

3.6.5. Zero – Based Budgets  

Η τεχνική αυτή απαιτεί από τη διοίκηση να καθορίσει, σε κάθε φάση του budgeting, 

όλα τα έσοδα ή έξοδα (συνήθως για έξοδα) σαν να γίνονταν για πρώτη φορά. Κάθε 

έξοδο αντιµετωπίζεται σαν να είναι νέο και πρέπει, για το λόγο αυτό, να αξιολογηθεί 

καταλλήλως.  

Το βασικό πλεονέκτηµα του zero – based budgeting είναι ότι κάθε πηγή κεφαλαίου 

αξιολογείται µε µεγάλη συνέπεια (Ernst and Young, 1995). Η διοίκηση µπορεί να 

αξιολογήσει τις πηγές αυτές σε ποιοτική βάση, χρησιµοποιώντας ανάλυση κόστους – 

ωφέλειας ή ανάλυση καθαρής παρούσας αξίας. Έτσι, µπορούν να εξεταστούν 

εξονυχιστικά κοστοβόρες διαδικασίες, οι οποίες είναι µη υποχρεωτικές, δεν 
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αποφέρουν την απαραίτητη ωφέλεια και συνεπώς µπορούν να αποφευχθούν, ενώ 

από την άλλη πλευρά, η προσεκτική εξέταση του κόστους και όλων των διαδικασιών 

ελλοχεύει τον κίνδυνο να καταστεί η διαδικασία πιο σηµαντική από το αποτέλεσµα.  

 

3.7. Χρησιµότητα του Budgeting στον τραπεζικό 

τοµέα 
Τα budgets βοηθούν τις τράπεζες να πραγµατοποιήσουν τις δεσµεύσεις τους έναντι 

των µετόχων τους. Οι τράπεζες, ως επιχειρήσεις υψηλής κεφαλαιοποίησης και επί τω 

πλείστο εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο προγραµµατίζουν και δεσµεύονται έναντι 

των επενδυτών τους, οι οποίοι µπορεί να είναι απλοί ιδιώτες ή θεσµικοί. Το 

budgeting αποτελεί το εργαλείο µέσω του οποίου η τράπεζα: 1) σχεδιάζει 

βραχυπρόθεσµα σε συνέχεια του µακροπρόθεσµου σχεδιασµού, 2) συγχρονίζει τις 

ενέργειες του προσωπικού µε το όραµα και την στρατηγική της διοίκησης, 3) 

επικοινωνεί τις επιθυµίες και τις δεσµεύσεις της διοίκησης προς τους επενδυτές, 

άλλους χρηµατοπιστωτικούς οίκους του εξωτερικού και προς τους οικονοµικούς 

αναλυτές, 4) υποκινεί, ελέγχει και αξιολογεί το προσωπικό της σε σχέση µε τον 

προγραµµατισµό της. 

Παρά το γεγονός ότι η χρησιµότητα του budgeting στον τραπεζικό τοµέα είναι πολύ 

σηµαντική δεν έχουν γίνει έρευνες, οι οποίες να δείχνουν την έκταση εφαρµογής του 

και την χρησιµότητα του budgeting στις ελληνικές τράπεζες. Αυτό το κενό καλύπτει 

η συγκεκριµένη έρευνα της οποίας η µεθοδολογία αναπτύσσεται στο επόµενο 

κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Έρευνα και Μεθοδολογία  
 

Η συγκεκριµένη έρευνα προσπαθεί να προσδιορίσει την χρησιµότητα και την 

έκταση της χρήσης του budgeting στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο. Πραγµατοποιήθηκε µέσω ενός 

ερωτηµατολογίου (επισυνάπτεται για κάθε ερωτώµενο στο σχετικό παράρτηµα), το 

οποίο στάλθηκε στους ερωτώµενους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Η επιλογή 

της ηλεκτρονικής αποστολής των ερωτηµατολογίων έγινε λόγω της θέσης των 

τµηµάτων οικονοµικού προγραµµατισµού των τραπεζών, αφού στις περισσότερες 

περιπτώσεις στεγάζονται στην Αθήνα και συγκεκριµένα στα κεντρικά κτίρια 

διοίκησης (E.T.E., Eurobank, Πειραιώς κ.λ.π.). Συµπληρωµατικά, σε ορισµένες 

περιπτώσεις, όπου η πρόσβαση στο κατάλληλο στέλεχος ήταν δυνατή, προχωρήσαµε 

σε προσωπική συνέντευξη (Eurobank και Πειραιώς), ενώ σε κάποιες άλλες 

προκειµένου να διευκρινίσουµε τα ευρήµατα της έρευνας επικοινωνήσαµε 

τηλεφωνικά µε τους ερωτώµενους..  

Από τον ελληνικό τραπεζικό τοµέα (23 τράπεζες σηµαντικής παρουσίας) επιλέχθηκε 

ένα σηµαντικό δείγµα χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, αναφορικά στο µερίδιο 

αγοράς που καταλαµβάνουν, το οποίο είναι άνω του 75% σε κάθε επίπεδο 

(καταθέσεων, χορηγήσεων κ.λ.π.). Οι λόγοι για τους οποίους δεν απεστάλησαν τα 

ερωτηµατολόγια στο σύνολο των τραπεζών ήταν ότι: α) υπήρξε δυσκολία 

εντοπισµού των υπευθύνων για την διαδικασία του budgeting και β) σε κάποιες 

άλλες περιπτώσεις οι τράπεζες δεν ανταποκρίθηκαν στο τηλεφωνικό κάλεσµα για 

την συµµετοχή στην έρευνά µας.  

Οι τράπεζες που δεν συµµετείχαν στην έρευνα µας είναι οι: Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο, Millennium Bank, Probank, ABN AMRO Bank, CITIBANK, HSBC 

Bank, First Business Bank, BNP Paribas, Marfin Bank, Ελληνική και Πανελλήνια 

Τράπεζα.  
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Ακολουθούν οι 12 τράπεζες που αποτέλεσαν το δείγµα µας και απάντησαν στο 

σύνολό τους στα ερωτηµατολόγια που απεστάλησαν: 

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

• ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

• ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 

• ALPHA BANK 

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

• ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 

• ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

• ASPIS BANK 

• PROTON BANK. 

 

Τα µεγέθη των παραπάνω τραπεζικών ιδρυµάτων και γενικότερα το οικονοµικό 

profile τους αναφέρονται στο προσάρτηµα 1. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται 

προήλθαν από έρευνα της ICAP για τις τράπεζες στην Ελλάδα, η οποία διεξήχθη τον 

Οκτώβριο του 2006. 

Το ερωτηµατολόγιο συνοδεύτηκε από µία επιστολή, η οποία περιλάµβανε: α) την 

συνοπτική περιγραφή του σκοπού της έρευνας, β) την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην 

οποία οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αποστείλουν το συµπληρωµένο ερωτηµατολόγιο 

και γ) τονίζονταν το εµπιστευτικό και απόρρητο των απαντήσεων.  

Το ερωτηµατολόγιο διαµορφώθηκε µε τέτοιο τρόπο, ώστε α) να είναι δυνατή η 

συµπλήρωσή του ηλεκτρονικά και β) σε όλα σχεδόν τα ερωτήµατα ο ερωτώµενος να 

επιλέγει συγκεκριµένες απαντήσεις, χωρίς να χρειάζεται να αναλώσει σηµαντικό 

χρόνο. Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν κλειστές (closed-end questions), είτε της 

µορφής ναι – όχι, είτε βαθµολογηµένες σε κλίµακα Likert, ενώ ελάχιστες ήταν 

ανοικτές.  
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Η παραπάνω µορφή του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκε για τους εξής λόγους: 

• το ερωτηµατολόγιο θα έπρεπε να είναι εύκολα επεξεργάσιµο, αφού οι 

περισσότερες απαντήσεις µπορούν να κωδικοποιηθούν σχετικά εύκολα, 

• υπήρξε οικονοµία χρόνου για τους ερωτώµενους,  

• οι ερωτήσεις µε δεδοµένες επιλογές έπρεπε να ήταν εύκολα κατανοήσιµες 

και τέλος  

• οι κλειστές ερωτήσεις εξέφρασαν την άποψη των συµµετεχόντων µε βάση 

έναν κοινό παρονοµαστή (όµοιες απαντήσεις). 

 

Το ερωτηµατολόγιο χωρίστηκε σε τέσσερις ενότητες: α) γενικά στοιχεία, β) 

σχεδιασµός budgeting, γ) υλοποίηση του budget και δ) έλεγχος και σπουδαιότητα 

της διαδικασίας. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ερωτηµατολόγιο απεστάλη πιλοτικά 

στις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς προκειµένου να ελεγχθεί τόσο η ορθότητα 

του, όσο και η εύκολη κατανόηση των ερωτήσεων.  

 

Ο χρόνος που χρειάστηκε για να απαντήσουν οι ερωτώµενοι ήταν κατά προσέγγιση 

25 ηµέρες, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις πραγµατοποιήθηκε follow up προκειµένου 

να ‘πιέσουµε’ για την συµπλήρωση και την αποστολή των ερωτηµατολογίων. Όπως 

αναφέραµε και προηγουµένως, µετά την παραλαβή και την ανάλυση των 

ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκέ και τηλεφωνική επικοινωνία ή συνέντευξη για 

την πληρέστερη κατανόηση των απαντήσεων. Θα πρέπει, τέλος, να αναφερθεί ότι τα 

στελέχη των τραπεζών που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν εξαιρετικά συνεργάσιµα 

και βοήθησαν σηµαντικά στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Αποτελέσµατα Έρευνας  
 

5.1. Γενικός Σχολιασµός των ευρηµάτων 
 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα ευρήµατα της έρευνας. 

Χωρίζεται, σε αντιστοιχία µε τις ενότητες του ερωτηµατολογίου, ως εξής: α) 

εισαγωγικά στοιχεία, β) σχεδιασµός budgeting, γ) υλοποίηση του budget και δ) 

έλεγχος και σπουδαιότητα της διαδικασίας.   

Η πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου µας δίνει κάποια χρήσιµα γενικά στοιχεία 

για τον ερωτώµενο και την τράπεζα όπου εργάζεται, ενώ οι ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου, προς διευκόλυνση του αναγνώστη, παρουσιάζονται ως τίτλοι των 

υποενοτήτων του κεφαλαίου. 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η έρευνα µας παρουσίασε κοινά ευρήµατα µε 

αντίστοιχη έρευνα (Joshi, 2003), η οποία πραγµατοποιήθηκε στον τραπεζικό τοµέα 

του Μπαχρέιν µε τίτλο ‘Budgetary practices in the banking sector in Bahrain’. Στην 

έρευνα αυτή βρέθηκε ότι οι τράπεζες καταρτίζουν budgets στο σύνολό τους και 

θεωρούν την διαδικασία πολύ σηµαντική. Τα budgets στην έρευνα του Joshi 

χρησιµοποιούνται για να προβλέψουν το µέλλον και να βοηθήσουν τον οργανισµό 

να µεγιστοποιήσει τα κέρδη του, όχι όµως και σαν εργαλείο για τον προσδιορισµό 

δίκαιων ανταµοιβών, όπως παρατηρήθηκε και στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα. Οι 

οµοιότητες των δύο ερευνών αναφορικά στα συµπεράσµατά τους είναι αρκετές και 

αντανακλούν την δυναµική και τα µεγέθη που έχει αναπτύξει ο τραπεζικός τοµέας 

σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Στις επόµενες ενότητες θα σχολιάσουµε τα ευρήµατα της έρευνάς µας αναφορικά 

στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα, του οποίου η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια είναι 

πολύ υψηλή.    
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5.2. Σχεδιασµός Budgeting 
5.2.1. Ερ. 8: Εφαρµόζει η Τράπεζα που εργάζεσθε ένα µακροπρόθεσµο πλάνο; 

Το δείγµα κατά απόλυτο ποσοστό (100%) απάντησε ότι εφαρµόζει µακροπρόθεσµα 

οικονοµικά πλάνα, ως συνέχεια του στρατηγικού σχεδιασµού του. Οι τράπεζες που 

σχεδόν στο σύνολό τους είναι επιχειρήσεις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών (Χ.Α.Α.) δεσµεύονται προς τους µετόχους τους για την συνεχή τους 

ανάπτυξη και την αύξηση της κερδοφορίας τους, προκειµένου να αποτελούν µία 

ελκυστική επένδυση. Επίσης, µέσω των µακροπρόθεσµων πλάνων τους 

παρουσιάζουν την δυνητική πορεία της τράπεζας προς τους ξένους θεσµικούς 

επενδυτές και τους διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς οίκους, από τους οποίους 

αντλούνται σηµαντικά κεφάλαια.  Επόµενο λοιπόν ήταν, η καθολική απάντηση των 

τραπεζών, όσον αφορά στον µακροχρόνιο σχεδιασµό τους, ειδικότερα αν λάβει 

κανείς υπόψη του το µέγεθος των τραπεζών που έλαβαν χώρα, όσο και το γεγονός 

ότι οι τράπεζες αυτές αποτελούν θυγατρικές (Εµπορική Τράπεζα) ή στόχους αγοράς 

ξένων πολυεθνικών τραπεζών (Ε.Τ.Ε., Eurobank κ.ο.κ.). 

 

5.2.2. Ερ. 9: Αν ναι, ποιο χρονικό διάστηµα καλύπτει το πλάνο; 

Ερώτηση 9 
Απαντήσεις  

(Αριθµός Τραπεζών: 12) 

Ποσοστό 

(%) 

>3 2 17% 

>5 6 50% 

Περισσότερα έτη 4 33% 

 

Το 83% του δείγµατος απάντησε ότι το µακροπρόθεσµο οικονοµικό πλάνο καλύπτει 

διάστηµα µεγαλύτερο των 5 ετών. Το ποσοστό αυτό αποτελείτο από τράπεζες 

υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες φαίνεται να καλύπτουν µεγαλύτερα διαστήµατα 

προγραµµατισµού, σε αντίθεση µε τις µικρότερες, οι οποίες προτιµούν µικρότερα 

και πιο ευέλικτα πλάνα.  

 

5.2.3. Ερ. 10: Αν όχι, για ποιους λόγους δεν διαµορφώνετε τέτοιο πλάνο; 

Η ερώτηση δεν απαντήθηκε, επειδή δεν υπήρξαν αρνητικές απαντήσεις στην 

ερώτηση 8. 
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5.2.4. Ερ. 11: Καταρτίζετε ετήσια προγράµµατα (budgets); 

Η ερώτηση είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την ερώτηση 8 και αποτελεί ουσιαστικά 

συνέχεια της. Τα ετήσια budgets είναι τα εργαλεία τα οποία υλοποιούν το 

µακροπρόθεσµο οικονοµικό πλάνο και για το λόγο αυτό οι απαντήσεις ήταν σε 

ποσοστό 100% θετικές για το σύνολο του δείγµατος. Τα budgets αποτελούν 

καθηµερινή πρακτική για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα τα τελευταία χρόνια, αφού 

µέσα από το εργαλείο αυτό η ανώτατη διοίκηση ενηµερώνεται για την πορεία του 

ιδρύµατος καθηµερινά και προβαίνει στις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις όταν 

παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις από το πλάνο. 

 

5.2.5. Ερ. 12: Αν όχι, για ποιους λόγους δεν καταρτίζετε budgets; 

∆εν υπήρξαν αρνητικές απαντήσεις στην ερώτηση 11 και για το λόγο αυτό η 

ερώτηση δεν απαντήθηκε. 

 

5.2.6. Ερ. 13: Ποια από τις δηλώσεις ισχύει, σχετικά µε τον υπεύθυνο της 

διαδικασίας; 

Ερώτηση 13 
Απαντήσεις  

(Αριθµός Τραπεζών: 12) 

Ποσοστό 

(%) 

Υπάρχει συγκεκριµένο τµήµα οικονοµικού 

προγραµµατισµού 

6 50% 

Ορίζεται κάποιο άτοµο που ελέγχει σε 

κεντρικό επίπεδο την διαδικασία 

6 50% 

 

Από τις απαντήσεις του δείγµατος δεν µπορεί να εξαχθεί ουσιαστικό συµπέρασµα, 

αφού οι απαντήσεις ήταν µοιρασµένες σε ίσα ποσοστά. Για το λόγο αυτό, 

επικοινωνήσαµε τηλεφωνικά µε στελέχη των τραπεζών Eurobank, Πειραιώς και 

Εγνατία. Η επιλογή των τριών αυτών τραπεζών ήταν τυχαία και τα στελέχη τους µας 

βοήθησαν να συµπεράνουµε ότι υπάρχει τάση συγκρότησης ανεξάρτητων τµηµάτων, 

τα οποία θα ασχολούνται αποκλειστικά µε τον προγραµµατισµό της επιχείρησης. 

Μάλιστα, η συγκρότηση των τµηµάτων καθώς και οι αρχικές οδηγίες σχετικά µε την 

διαδικασία του budgeting ανατέθηκε σε ορισµένες περιπτώσεις (όπως της Eurobank) 

σε διεθνείς οίκους συµβούλων επιχειρήσεων (Boston Consultants Group).   
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5.2.7. Ερ. 14: Ποια θέση κατέχει ο υπεύθυνος προγραµµατισµού; 

Τα αποτελέσµατα από την ερώτηση µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ανεξάρτητα 

από τη θέση που κατέχει οργανογραµµατικά ο υπεύθυνος της διαδικασίας του 

budgeting, αναφέρεται απ’ ευθείας στο top management, συµµετέχοντας σε 

ορισµένες περιπτώσεις στο ∆.Σ. των τραπεζικών ιδρυµάτων. Σε κάθε περίπτωση, το 

στέλεχος καταλαµβάνει θέση υποστηρικτική και αναφέρεται µε καθηµερινές 

αναφορές στο ∆.Σ. και ειδικά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της τράπεζας.  

 

5.2.8. Ερ. 15: Θέτει η Τράπεζα κατευθυντήριες γραµµές; 

Το δείγµα απάντησε κατά απόλυτο ποσοστό (100%) ότι η τράπεζα θέτει 

κατευθυντήριες γραµµές. Οι κατευθυντήριες γραµµές κατά τη διαδικασία του 

budgeting είναι απαραίτητες, προκειµένου η τράπεζα να φτάσει σε ένα πλάνο 

βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα, το οποίο αποτελεί συνέχεια του στρατηγικού 

σχεδιασµού της. Αν δεν υπήρχαν κατευθυντήριες γραµµές το πιο πιθανό θα ήταν τα 

στελέχη να καταφεύγουν σε budgets, σχετικά εύκολα επιτεύξιµα, τα οποία όµως δεν 

θα έφερναν τα επιθυµητά αποτελέσµατα για την τράπεζα και στη συνέχεια για τους 

µετόχους της. 

 

5.2.9. Ερ. 16: Ποιο µήνα του έτους αρχίζει η διαδικασία του budgeting; 

Κατά γενική οµολογία του δείγµατος, η διαδικασία του budgeting για κάθε έτος 

ξεκινά στο τελευταίο τετράµηνο του προηγούµενου έτους. Ανάλογα µε την 

οργάνωση της κάθε τράπεζας και του συγκεκριµένου τµήµατος, το οποίο ελέγχει την 

διαδικασία και στη συνέχεια ανάλογα µε την εµπειρία των στελεχών από 

προηγούµενα έτη ο µήνας εκκίνησης µπορεί να είναι ο Σεπτέµβριος και ο 

Οκτώβριος, σε ελάχιστες περιπτώσεις ο Νοέµβριος και σε µία συγκεκριµένη 

περίπτωση ο ∆εκέµβριος. Στην τελευταία αυτή περίπτωση επιλέχθηκε η µέθοδος του 

naive budget και για τον λόγο αυτό ο χρόνος που απαιτήθηκε για την προετοιµασία 

του budgeting ήταν ελάχιστος. 
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5.2.10. Ερ. 17: Από ποιο σηµείο ξεκινά ο προγραµµατισµός; 

Ερώτηση 17 

(πολλαπλών επιλογών) 

Απαντήσεις  

(Αριθµός Τραπεζών: 12) 

Ποσοστό 

(%) 

Από µηδενικό σηµείο εκκίνησης (zero-

based) 

0 - 

Λαµβάνοντας υπόψη τον προγραµµατισµό 

του προηγούµενου έτους και προσθέτοντας 

ένα ποσοστό επιπλέον 

7 58% 

Με βάση τις τάσεις που έχουν διαµορφωθεί 

ή αυτές που προσδοκόνται 

6 42% 

Άλλο 0 - 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, ο προγραµµατισµός των περισσοτέρων 

τραπεζών βασίζεται σε αυτόν του προηγούµενου έτους προσθέτοντας ακόµη ένα 

ποσοστό επιπλέον. Αρχικά, αυτό δείχνει πως ο προγραµµατισµός στις τράπεζες 

γίνεται µάλλον κατά τρόπο µηχανικό, αφού βασίζεται σε αυτόν του προηγούµενου 

έτους, ενώ θα έπρεπε να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη, οι γενικότερες και ειδικότερες 

συνθήκες του περιβάλλοντος εντός του οποίου αυτές δραστηριοποιούνται. Ευτυχώς, 

ένα σηµαντικό ποσοστό των τραπεζών (42% του δείγµατος) λαµβάνει υπόψη και τις 

συνθήκες και τις τάσεις που προβλέπεται να επικρατήσουν. 

 

5.2.11. Ερ. 18: Ποια επιµέρους προγράµµατα καταρτίζει η Τράπεζα; 

Ερώτηση 18 

(πολλαπλών επιλογών) 

Απαντήσεις  

(Αριθµός Τραπεζών: 12) 

Ποσοστό 

(%) 

Budget εσόδων από κύριες εργασίες 

(δάνεια, factoring, leasing) 

12 100% 

Budget εσόδων από δευτερεύουσες 

εργασίες (trade, L/C, L/G) 

12 100% 

Budget εσόδων από παράλληλες εργασίες 

(cross selling) 

12 100% 

Budget όγκων 

 

12 100% 

Budget εξόδων 

 

8 67% 

Budget αποτελεσµατικότητας 

 

6 50% 

Budget αποδοτικότητας 

 

4 33% 
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Τα πιο δηµοφιλή προγράµµατα των τραπεζών είναι τα budgets εσόδων όλων των 

τύπων (κύριων, δευτερευόντων και παράλληλων εργασιών), ενώ επίσης το σύνολο 

του δείγµατος δήλωσε ότι καταρτίζει budget όγκων. Αναφορικά στα budget εξόδων 

δηλώθηκαν ότι καταρτίζονται από τις µεγαλύτερες τράπεζες του δείγµατος, αφού 

προφανώς στις τράπεζες µικρότερων µεγεθών τα έξοδα είναι περισσότερο ελέγξιµα. 

Τρεις τράπεζες του δείγµατος (Ε.Τ.Ε., Eurobank και Πειραιώς) καταρτίζουν budget 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας σύµφωνα µε οδηγίες των διεθνών οίκων 

που ανέλαβαν τον αρχικό συντονισµό της διαδικασίας του budgeting. Ειδικά για την 

τράπεζα Eurobank (η διαδικασία budgeting της οποίας προετοιµάστηκε από την 

εταιρία Boston Consultants) το ετήσιο budget φτάνει έως και το ατοµικό επίπεδο 

κάθε υπαλλήλου, µετρώντας έτσι και την αποδοτικότητά του. Έτσι, στόχος της 

διεύθυνσης ανθρώπινου δυναµικού σε µια τέτοια περίπτωση θα είναι η σύνδεση της 

απόδοσης του υπαλλήλου (πωλήσεις προϊόντων, επαφές µε νέους πελάτες κ.ο.κ.) µε 

την εξέλιξή του στον οργανισµό και την µισθολογική του κατάταξη. Ενόψει και του 

αυξανόµενου ανταγωνισµού, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι άνω του 50% του 

δείγµατος δεν καταρτίζουν budget αποτελεσµατικότητας και ιδίως αποδοτικότητας. 

 

5.2.12. Ερ. 19: Ποιες µέθοδοι χρησιµοποιούνται για την πρόβλεψη των όγκων; 

Ερώτηση 19 

(πολλαπλών επιλογών) 

Απαντήσεις  

(Αριθµός Τραπεζών: 12) 

Ποσοστό 

(%) 

Στατιστικές µέθοδοι 9 75% 

Έρευνα αγοράς 3 25% 

Υποκειµενικές εκτιµήσεις 2 17% 

Συνδυασµός των παραπάνω 2 17% 

 

Οι στατιστικές µέθοδοι (9 τράπεζες) και η έρευνα της αγοράς (3 τράπεζες) ήταν οι 

απαντήσεις, οι οποίες δόθηκαν από το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος. Θα πρέπει 

να επισηµάνουµε ότι σε αυτή την ερώτηση δόθηκαν περισσότερες από µία 

απαντήσεις από τους ερωτώµενους. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι κάποιες τράπεζες 

και συγκεκριµένα οι: Ε.Τ.Ε., ΕΜ.Τ.Ε., Κύπρου και Εγνατία συµπεριέλαβαν στις 

απαντήσεις τους και τις υποκειµενικές προβλέψεις, δίνοντας έτσι έµφαση στην 

εµπειρία και την αίσθηση που έχουν κάποια στελέχη τους για την ανάπτυξη της 

αγοράς και πόσο αυτή επηρεάζει την πορεία της τράπεζας.   
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5.2.13. Ερ. 20: ∆ιαχωρίζονται τα σταθερά από τα µεταβλητά έξοδα; 

Ερώτηση 20 
Απαντήσεις  

(Αριθµός Τραπεζών: 12) 

Ποσοστό 

(%) 

Ναι 4 33% 

Όχι 8 67% 

 

Σε ποσοστό 67% οι τράπεζες του δείγµατος απάντησαν αρνητικά. Στον ευρύτερο 

τοµέα των υπηρεσιών ο διαχωρισµός των σταθερών από τα µεταβλητά έξοδα δεν 

παίζει τόσο σηµαντικό ρόλο, όπως λ.χ. στον βιοµηχανικό κλάδο όπου ο διαχωρισµός 

των εξόδων είναι βαρύνουσας σηµασίας. Συγκεκριµένα στις τράπεζες τα 

περισσότερα έξοδα είναι σταθερά. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι ο τραπεζικός 

τοµέας στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια µια προσπάθεια µετατροπής 

των αµοιβών των υπαλλήλων (σταθερά έξοδα) σε bonus αποδοτικότητας (µεταβλητά 

έξοδα). Έτσι µε αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει να συνδέσει ένα πολύ σηµαντικό 

έξοδο µε τις πωλήσεις του, διαφυλάσσοντας τη θέση του σε περιόδους κάµψης 

πωλήσεων και κερδών. 

 

5.2.14. Ερ. 21: Στατικά ή ελαστικά budgets; 

Οι τράπεζες απάντησαν σε ποσοστό 100% ότι επιλέγονται τα στατικά budget σε 

επίπεδο όγκων και εσόδων. Σε προσωπική συνέντευξη µε στέλεχος της Eurobank 

διευκρινίστηκε ότι σε επίπεδο εξόδων επιλέγονται συνήθως ευέλικτα budgets 

προκειµένου να αντανακλούν την πραγµατικότητα, αφού λ.χ. µία µεταβολή του 

τιµολογίου της ∆.Ε.Η. ή του Ο.Τ.Ε. µπορεί να εκτοξεύσει τα έξοδα και να απαξιώσει 

κατά συνέπεια ένα budget εξόδων που προϋπολογίσθηκε µε παλιότερα δεδοµένα. Το 

εύρηµα περί κατάρτισης στατικών budgets έρχεται κατ’ αρχήν σε αντίθεση µε τα 

όσα αναφέρονται στα διδακτικά εγχειρίδια. Μία πιθανή εξήγηση για την κατάρτιση 

στατικών budgets φαίνεται να είναι το γεγονός ότι τα περισσότερα έξοδα των 

τραπεζών είναι σταθερά.   
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5.2.15. Ερ. 22: Ποιοι οι σηµαντικότεροι στόχοι των budgets; 

Ερώτηση 22 

(πολλαπλών επιλογών) 

Απαντήσεις  

(Αριθµός Τραπεζών: 12) 

Ποσοστό 

(%) 

Μελλοντική πρόβλεψη µεγεθών 10 83% 

Μεγιστοποίηση των κερδών 4 33% 

Μέτρηση απόδοσης της επιχείρησης 4 33% 

Προσδιορισµός δίκαιων αµοιβών 2 17% 

Υποκίνηση εργαζόµενων 10 83% 

 

Οι σηµαντικότεροι λόγοι – στόχοι των βραχυπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών 

προγραµµάτων, σύµφωνα µε τις απαντήσεις του δείγµατος, είναι η µελλοντική 

πρόβλεψη των µεγεθών και η υποκίνηση των εργαζοµένων. Σύµφωνα µε τα 

ερωτηµατολόγια, φαίνεται ότι η κατάρτιση των budgets δεν έχει συνδεθεί ακόµη 

άµεσα µε τις ανταµοιβές των εργαζοµένων πέρα από την εξαίρεση της Eurobank 

όπου τα bonus των εργαζοµένων είναι συνδεδεµένα αποκλειστικά σχεδόν µε τα 

αποτελέσµατα και λιγότερο µε τα ποιοτικά στοιχεία του κάθε εργαζόµενου. 

 

5.2.16. Ερ. 23: Συµµετοχική ή επιβαλλόµενη η κατάρτιση των budgets; 

Ερώτηση 23 
Απαντήσεις  

(Αριθµός Τραπεζών: 12) 

Ποσοστό 

(%) 

Συµµετοχική 0 - 

Επιβαλλόµενη 5 42% 

Συνδυασµός 7 58% 

 

Στην ερώτηση καµιά τράπεζα δεν επέλεξε την συµµετοχική κατάρτιση του budget 

παρά µόνο ως συνδυασµό µαζί µε την επιβαλλόµενη κατάρτιση. Κάτι τέτοιο 

συµβαίνει αφού οι τράπεζες ως χρηµατιστηριακές επιχειρήσεις κατά το πλείστο δεν 

µπορούν να αφήσουν τα µεγέθη στην τύχη τους. Αυτά προγραµµατίζονται και 

συνήθως παρουσιάζονται σε Γενικές Συνελεύσεις µετόχων, όπου παρουσιάζονται οι 

προϋπολογισµοί αλλά και οι απολογισµοί µεγεθών. Σηµαντική είναι η πορεία των 

µεγεθών για τα µεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύµατα, όπου τα µεγέθη συνδέονται 

άρρηκτα µε τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας τους και συνεπώς µε το 

κόστος άντλησης κεφαλαίων από διεθνείς οίκους του εξωτερικού, κάτι το οποίο 

βασικά είναι γνωστό µόνο στα ανώτερα κλιµάκια διοίκησης των τραπεζών. 
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5.2.17. Ερ. 24: Γιατί επιλέγεται η συµµετοχική διαδικασία; 

Οι τράπεζες του δείγµατος που επέλεξαν τον συνδυασµό των δύο διαδικασιών (7 

τράπεζες ή 58% του δείγµατος) εφαρµόζουν και την συµµετοχική διαδικασία λόγω 

της υψηλής κατάρτισης του προσωπικού τους, για την περαιτέρω συλλογή 

σηµαντικών πληροφοριών, αφού η πληροφόρηση στα κάτω επίπεδα είναι σηµαντική 

και πληρέστερη, για την αυτοδέσµευση του προσωπικού και τέλος ως κίνητρο για 

περαιτέρω προσπάθεια επίτευξης των στόχων. Οι απαντήσεις αυτές έρχονται σε 

πλήρη συµφωνία µε όσα αναφέρονται στα εγχειρίδια περί budgeting. 

 

5.2.18. Ερ. 25: Γιατί επιλέγεται η επιβαλλόµενη διαδικασία; 

Μεγάλο ποσοστό του δείγµατος επέλεξε την επιβαλλόµενη διαδικασία επειδή δεν 

υπάρχει τεχνογνωσία σε όλα τα επίπεδα και επειδή η έννοια της αποκεντρωµένης 

οργάνωσης δεν είναι τόσο διαδεδοµένη στον τραπεζικό τοµέα, όπου επικρατεί 

µάλλον ο συγκεντρωτισµός. Οι τράπεζες χαµηλότερης κεφαλαιοποίησης ανέφεραν 

ως λόγο της επιβαλλόµενης διαδικασίας το µικρότερο µέγεθός τους κάτι που έρχεται 

σε συµφωνία µε την διεθνή βιβλιογραφία (Garrison, Noreen και Brewer, 2006). 

 

5.2.19. Ερ. 26: Τα καταστήµατα των Τραπεζών αντιµετωπίζονται ως profit 

centers; 

Η αντιµετώπιση των καταστηµάτων ως profit centers είναι σε απόλυτο ποσοστό 

(100%), αφού µόνο έτσι µπορεί να αξιολογηθεί ένα κατάστηµα σχετικά µε την 

απόδοση του, την αποτελεσµατικότητα του και τελικά µε την βιωσιµότητα του. Η 

ανάγκη για την βέλτιστη απόφαση έναρξης λειτουργίας ή συνέχιση λειτουργίας ενός 

καταστήµατος έχει οδηγήσει τις τράπεζες να αξιολογούν κάθε µεµονωµένη µονάδα 

σαν να είναι µία αυτοτελής επιχείρηση, η οποία πρέπει να είναι κερδοφόρα για να 

συνεχίσει την λειτουργία της. 
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5.3. Υλοποίηση Budget 
5.3.1. Ερ. 27: ∆ηλώσεις σχετικά µε την υλοποίηση των προγραµµάτων 

Ερώτηση 27 

(πολλαπλών επιλογών) 

Απαντήσεις  

(Αριθµός Τραπεζών: 12) 

Ποσοστό 

(%) 

Βοηθά στην επίτευξη των στόχων 

σε προσωπικό και οµαδικό επίπεδο 

6 50% 

Οδηγεί στην συνεργασία των 

διαφόρων τµηµάτων 

6 50% 

Παρέχει ικανοποιητικό feedback 

σχετικά µε την πορεία των µεγεθών 

12 100% 

Οδηγεί σε επενδύσεις σε νέα 

πληροφοριακά συστήµατα 

5 42% 

Αυξάνει την εργασία σε βάρος πιο 

παραγωγικών εργασιών 

0 - 

∆υσκολίες από managers που δεν 

είναι δεκτικοί αλλαγών 

6 50% 

 

Η ερώτηση ΝΟ. 27 σκοπό έχει να αναδείξει ποια κατά την γνώµη των ελληνικών 

τραπεζών είναι τα σπουδαιότερα πλεονεκτήµατα (αλλά και µειονεκτήµατα) που 

προκύπτουν από την κατάρτιση των budgets. Όπως φαίνεται από τον παραπάνω 

πίνακα, πρώτη σε συχνότητα και άρα σπουδαιότητα έρχεται ή δήλωση σχετικά µε το 

feedback που προσφέρει το budgeting αναφορικά στην πορεία των διαφόρων 

µεγεθών των τραπεζών. Επίσης, οι ερωτώµενοι απάντησαν σε µικρότερα, αλλά 

ικανοποιητικά, ποσοστά ότι το budget βοηθά στην επίτευξη των στόχων, οδηγεί 

στην συνεργασία των διαφόρων τµηµάτων αλλά αντιµετωπίζει και δυσκολίες από 

managers, οι οποίοι δεν δέχονται εύκολα τις αλλαγές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

πέµπτη κατά σειρά δήλωση δεν επιλέχθηκε. Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται, 

κατά την άποψή µας, στο δείγµα που αποτελείτο από υπεύθυνους τµηµάτων 

οικονοµικού προγραµµατισµού. Από συναντήσεις που είχαµε µε προσωπικό βάσης 

των τραπεζών Eurobank και Πειραιώς παρατηρήσαµε ότι αποτελεί πεποίθηση των 

εργαζόµενων χαµηλότερων επιπέδων ότι το budgeting αυξάνει την εργασία εις 

βάρος πιο παραγωγικών εργασιών. 
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5.3.2. Ερ. 28: Ποια στελέχη αξιολογούν τις αναφορές ενός budget; 

Ερώτηση 28 

(πολλαπλών επιλογών) 

Απαντήσεις  

(Αριθµός Τραπεζών: 12) 

Ποσοστό 

(%) 

∆ιευθυντές καταστηµάτων 0 - 

Επιτροπή budget 3 25% 

Ανώτατη διοίκηση 12 100% 

 

Το σύνολο του δείγµατος σε αυτή την ερώτηση υποδεικνύει ότι το top management 

είναι ο τελικός αποδέκτης και αξιολογητής των αναφορών ενός budget. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι 3 εκ των 12 τραπεζών (Ε.Τ.Ε., Eurobank, Πειραιώς) δήλωσαν ότι η 

αξιολόγηση των αναφορών γίνεται και από την επιτροπή budget συµπληρωµατικά µε 

την ανώτατη διοίκηση. Αυτό συµβαίνει επειδή οι τράπεζες αυτές έχουν δώσει 

αυξηµένες εξουσίες στην επιτροπή budget, σχετικά µε την εκτέλεση και τον έλεγχο 

του προγραµµατισµού.  

 

5.4. Έλεγχος και Σπουδαιότητα Budget 
5.4.1. Ερ. 29: Ποια είναι η περιοδικότητα των αναφορών απόδοσης; 

Ερώτηση 29 
Απαντήσεις  

(Αριθµός Τραπεζών: 12) 

Ποσοστό 

(%) 

Μηνιαία 9 75% 

Τριµηνιαία 3 25% 

Εξαµηνιαία 0 - 

Ετήσια 0 - 

 

Σε ποσοστό 75% οι τράπεζες δήλωσαν ότι η περιοδικότητα των αναφορών απόδοσης 

είναι µηνιαία. Σε προσωπική συνέντευξη που είχαµε µε στέλεχος ηγετικής τράπεζας 

στον ελληνικό χώρο δήλωσε ότι οι τράπεζες επενδύουν σηµαντικά κεφάλαια σε IT 

(information technology) συστήµατα µε στόχο την παρακολούθηση σε πραγµατικό 

χρόνο (real time) του budget σε ηµερήσια βάση, έως και σε ατοµικό επίπεδο 

υπαλλήλου. Εντούτοις ένα σηµαντικό ποσοστό του δείγµατος (25%) δήλωσε ότι οι 

αναφορές απόδοσης γίνονται σε τριµηνιαία βάση. Το χρονικό αυτό διάστηµα µοιάζει 

να είναι αρκετά µεγάλο και άρα αδικαιολόγητο, δεδοµένων αφενός των επενδύσεων 

των τραπεζών σε IT systems και αφετέρου (και κυριότερα) όσο µεγαλύτερο είναι το 
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διάστηµα αναφορών τόσο µεγαλύτερες είναι οι επιπτώσεις επί της πορείας των 

τραπεζών από την τυχόν αδυναµία επιτυχούς υλοποίησης των budgets. 

 

5.4.2. Ερ. 30: Ποιες είναι οι ανταµοιβές αν επιτευχθεί ο στόχος; 

Ερώτηση 30 

(πολλαπλών επιλογών) 

Απαντήσεις  

(Αριθµός Τραπεζών: 12) 

Ποσοστό 

(%) 

Αύξηση µισθού 4 33% 

Bonus αποδοτικότητας 12 100% 

Προώθηση στην ιεραρχία 5 42% 

Ηθική ανταµοιβή 4 33% 

Χωρίς ανταµοιβή 0 - 

 

Η απάντηση που υπερίσχυσε, κατά απόλυτο ποσοστό (100%), ήταν η δεύτερη και 

αφορούσε στο bonus αποδοτικότητας. Σε συνέχεια του σχολιασµού για την 

προηγούµενη ερώτηση, οι τράπεζες σήµερα προσπαθούν να στρέψουν τις αποδοχές 

των εργαζοµένων σε ετήσια bonus, µετατρέποντας έτσι τα έξοδα τους από σταθερά 

σε µεταβλητά. Το προσωπικό της τράπεζας αξιολογείται σε µηνιαία βάση και 

λαµβάνει bonus απόδοσης, η περιοδικότητα του οποίου είναι ετήσια ή τετράµηνη για 

τους περισσότερους οργανισµούς. Μάλιστα τις περισσότερες φορές, ειδικά σε 

ανώτερα στελέχη, τα bonus δεν συνδέονται µε την µισθοδοσία αποτελώντας έτσι 

αποδοχές µη φορολογητέες για τον εργαζόµενο. Επίσης, η τράπεζα µε αυτόν τον 

τρόπο δεν υποχρεούται να καταβάλλει εργοδοτικές εισφορές στο δηµόσιο.    

 

5.4.3. Ερ. 31: ∆ηλώσεις σχετικά µε τον βαθµό ωφέλειας του budgeting 

Ερώτηση 31 

(πολλαπλών επιλογών) 

Απαντήσεις  

(Αριθµός Τραπεζών: 12) 

Ποσοστό 

(%) 

Στοχεύει στην παρακολούθηση της 

γενικότερης εταιρικής πολιτικής 

6 50% 

Αποτελεί συνδετικό κρίκο µεταξύ τµηµάτων 

και διαδικασιών 

4 33% 

Επικοινωνεί το όραµα της διοίκησης στους 

managers και το προσωπικό 

11 92% 

Παρέχει υποκίνηση 

 

4 33% 

Αξιολογείται το προσωπικό και δίνονται 

αξιοκρατικά ευκαιρίες εξέλιξης 

3 25% 
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Οι απαντήσεις που δόθηκαν από το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος ήταν η Τρίτη 

κατά σειρά (επικοινωνεί το όραµα της διοίκησης στους managers και το προσωπικό) 

και η πρώτη κατά σειρά (στοχεύει στην παρακολούθηση της γενικότερης εταιρικής 

πολιτικής).  

Το γενικό συµπέρασµα από τις απαντήσεις, οι οποίες δόθηκαν ήταν ότι µάλλον η 

διοίκηση και οι µέτοχοι µιας τράπεζας είναι αυτοί που ωφελούνται περισσότερο, 

αφού και οι δύο απαντήσεις αφορούν δύο σηµεία κλειδιά, πολύ σηµαντικά για το top 

management και τους µετόχους, το όραµα και την εταιρική πολιτική. Ακολούθως, 

µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι απαντήσεις που φαίνεται να ωφελούν 

περισσότερο το προσωπικό βάσης και µεσαίου επιπέδου δεν ήταν αρκετά 

δηµοφιλής, αφού η δήλωση που αφορά την υποκίνηση δόθηκε από 4 τράπεζες, ενώ 

αυτή που αφορά τις ευκαιρίες που δίνονται στο προσωπικό απαντήθηκε από 3 

τράπεζες. Κάτι τέτοιο φυσικά ήταν επόµενο, αφού σε προηγούµενη ερώτηση είδαµε 

ότι το 100% του δείγµατος επιβάλει τον προγραµµατισµό απ’ ευθείας είτε σε ένα 

συνδυασµό µε µια ελάχιστη συµµετοχή του προσωπικού.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Συµπεράσµατα – Προτάσεις   
 

6.1. Τελικά Συµπεράσµατα 
 

Σκοπός της έρευνας που παρουσιάστηκε παραπάνω είναι η εξέταση της 

χρησιµότητας και της έκτασης εφαρµογής του budgeting στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε ήταν αυτή της δηµοσκόπησης και 

πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίων που στάλθηκαν στις τράπεζες µέσω e-

mail.  

Από την έρευνα προκύπτουν πολλά χρήσιµα συµπεράσµατα εκ των οποίων τα 

σηµαντικότερα αναφέρονται παρακάτω: 

• Το 100% του δείγµατος εφαρµόζει µακροπρόθεσµο πλάνο, ενώ το 83% 

πραγµατοποιεί σχεδιασµό για περίοδο µεγαλύτερο της πενταετίας 

• Το 100% των ερωτώµενων απάντησαν ότι καταρτίζουν επίσης ετήσια 

budgets 

• Υπάρχει η τάση για συγκρότηση ανεξάρτητων τµηµάτων που συντονίζουν 

την διαδικασία, µε επικεφαλής που αναφέρονται απ’ ευθείας στο top 

management 

• Οι τράπεζες θέτουν κατευθυντήριες γραµµές προκειµένου να φτάσουν στον 

απαραίτητο και επιθυµητό προγραµµατισµό 

• Η διαδικασία budgeting κάθε έτους ξεκινά το τελευταίο τετράµηνο του 

προηγούµενου έτους 

• Τα πλέον συχνά είδη budget που καταρτίζονται από όλες τις τράπεζες είναι 

τα budgets εσόδων και όγκων 

• Οι µέθοδοι που εφαρµόζονται για την πρόβλεψη των όγκων είναι κυρίως 

στατιστικές, τα budgets είναι στατικά και δεν φαίνεται να διαχωρίζουν τα 

σταθερά από τα µεταβλητά έξοδα των τραπεζών 
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• Οι σηµαντικότεροι στόχοι των budgets είναι η πρόβλεψη των µεγεθών και η 

αύξηση της αποτελεσµατικότητας των τραπεζών 

• Η διαδικασία του budgeting είναι κυρίως επιβαλλόµενη, λόγω έλλειψης 

τεχνογνωσίας σε όλα τα επίπεδα 

• Τα καταστήµατα των τραπεζών αντιµετωπίζονται ως profit centers 

προκειµένου να µετρηθεί η αποτελεσµατικότητα και η βιωσιµότητα τους 

• Τα budgets παρέχουν σηµαντικές µηνιαίες αναφορές σχετικά µε την πορεία 

των τραπεζών, ενώ υπάρχει η τάση σύνδεσης της πορείας των µεγεθών µε τις 

αποδοχές των εργαζοµένων 

• Τέλος, σύµφωνα µε τις απαντήσεις, τα budgets επικοινωνούν µε 

αποτελεσµατικό τρόπο το όραµα της διοίκησης και των µετόχων σε όλα τα 

επίπεδα των εργαζοµένων.  

 

Τα παραπάνω ευρήµατα είναι πάρα πολύ σηµαντικά και συµβάλουν στον 

εµπλουτισµό της σχετικής βιβλιογραφίας, ιδίως της ελληνικής και τούτο επειδή για 

πρώτη φορά έρχεται στο φως της δηµοσιότητας η έκταση εφαρµογής του budgeting 

από τις ελληνικές τράπεζες, ο τρόπος υλοποίησης του, τα είδη των budgets που 

καταρτίζονται ως και ο βαθµός σηµαντικότητας τους. Οι πληροφορίες αυτές 

ευελπιστούµε ότι θα τροφοδοτήσουν τα σχετικά ελληνικά εγχειρίδια µε 

ενδιαφέροντα στοιχεία, ιδιαίτερα σε µια περίοδο όπου όλο και αυξάνουν οι φωνές 

εκείνων που διατείνονται ότι η κατάρτιση των διαφόρων budgets είναι µάλλον 

χάσιµο χρόνου και θα πρέπει ως διαδικασία να εγκαταλειφθεί ή να αντικατασταθεί.   

Η παρούσα εργασία είναι σηµαντική, γιατί δίνει τα ερεθίσµατα για ακόµη 

µεγαλύτερη εις βάθος µελέτη σε συγκεκριµένα πεδία όπως η αξιολόγηση ή η 

υποκίνηση ή εναλλακτικά για την έρευνα και σύγκριση άλλων κρατών σε σχέση µε 

την ελληνική πραγµατικότητα.  

Όµως, όπως συµβαίνει αναπόφευκτα µε κάθε έρευνα, και αυτή έχει τις αδυναµίες 

της. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο 4ο κεφάλαιο που αφορά στην µεθοδολογία της 

έρευνας, από τις 23 τράπεζες σηµαντικής παρουσίας στον ελληνικό χώρο µόνο οι 

µισές σχεδόν (12 τράπεζες) περιλαµβάνονται στο δείγµα αυτής της έρευνας. Αυτό 

συνιστά ένα σοβαρό µειονέκτηµα υπό την έννοια ότι εάν υπήρχαν και οι απαντήσεις 

των λοιπών τραπεζών ίσως τα ευρήµατα της έρευνας να ήταν διαφορετικά, ιδιαίτερα 
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όσον αφορά στην έκταση εφαρµογής του budgeting από τον τραπεζικό τοµέα και 

στην χρησιµότητά του. Παρόλα αυτά θεωρούµε ότι και οι απαντήσεις των τραπεζών 

που δεν συµµετείχαν στην έρευνα δεν θα ήταν στατιστικά σηµαντικά 

διαφοροποιηµένες. Λαµβανοµένων υπόψη των δυσκολιών διεξαγωγής ερευνών στην 

Ελλάδα, πιστεύουµε ότι η µη συµµετοχή των λοιπών τραπεζών στην έρευνα 

οφείλεται όχι στο γεγονός ότι δεν καταρτίζουν budgets αλλά επειδή θεωρήθηκε 

χάσιµο χρόνου η συµµετοχή σε µια τέτοια έρευνα, όπως µας δήλωσε εµπιστευτικά 

κάποιο στέλεχος εκ των τραπεζών που δεν συµµετείχαν στην έρευνα. 

Τελειώνοντας, θα θέλαµε να αναφέρουµε ότι τα στοιχεία που παραθέτει η παρούσα 

έρευνα για την διαδικασία budgeting στις τράπεζες, οι οποίες δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα συνθέτουν µια βάση δεδοµένων, η οποία ελπίζουµε µελλοντικά να 

εµπλουτιστεί µε νέα στοιχεία, τα οποία θα δώσουν περισσότερες ακόµη πληροφορίες 

στον ακαδηµαϊκό χώρο για το συγκεκριµένο θέµα. 
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