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Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, εξετάζεται ο ρόλος και ο βαθμός 

συνεισφοράς των ανθρώπων της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, στη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ελληνικού 

χώρου. Εξετάζονται επιχειρήσεις με δομημένο και μη τμήμα έρευνας και ανάπτυξης 

προϊόντων, που δραστηριοποιούνται στον μεταποιητικό τομέα και στον τομέα 

παροχής υπηρεσιών. Γίνεται μια εκτενής αναφορά στις υπάρχουσες τεχνικές 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου νέων προϊόντων (μέθοδοι μεγιστοποίησης της αξίας του 

χαρτοφυλακίου, δημιουργίας ισορροπημένου χαρτοφυλακίου και επίτευξης ισχυρής 

σύνδεσης των προϊόντων με τη στρατηγική της επιχείρησης) και παρουσιάζονται 

παραδείγματα επιχειρήσεων του εξωτερικού, που τις χρησιμοποιούν. Λόγω έλλειψης 

στοιχείων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ο γράφον συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο για 

τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων. Το ερωτηματολόγιο αυτό απαντήθηκε από 

32 στελέχη ισάριθμων επιχειρήσεων της κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι εκτός των 

άλλων, κλήθηκαν να βαθμολογήσουν τις βασικές μεθόδους διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου προϊόντων, με βάση 11 διαφορετικά κριτήρια. Τα αποτελέσματα από 

τη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την 

ανάμειξη των στελεχών έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων. Η έρευνα κατέληξε στα εξής: Ελάχιστες επιχειρήσεις στη Βόρεια 

Ελλάδα διαθέτουν ένα πλήρως λειτουργικό τμήμα R&D. Η λήψη των στρατηγικών 

αποφάσεων, που αφορούν στα νέα προϊόντα της επιχείρησης βασίζεται περισσότερο 

στην εμπειρία των στελεχών, παρά σε χρήση μεθόδων διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

προϊόντων. Λιγότερο από το 50% των στελεχών έχουν πραγματοποιήσει σπουδές 

πανεπιστημιακού επιπέδου και ακόμα λιγότεροι μετεκπαιδεύτηκαν σε κάποιο 

σεμινάριο. Στις περισσότερες επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης παίζει σημαίνον ρόλο στη 

λήψη αποφάσεων. Τέλος, από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν επιστημονικές 

μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων, οι περισσότερες βασίζονται στα 

μοντέλα βαθμολόγησης και στις γραφικές μεθόδους, για τη λήψη των κρίσιμων 

αποφάσεων συνέχισης ή παύσης των υποψηφίων προϊόντων.
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Abstract

This thesis examines the role and level of contribution of the people involved in the 

research and development of new products, to the strategic decision-making systems 

in small and middle-sized Greek enterprises. It focuses on both enterprises with or 

without a fully organized R&D department, which belong either to the industry or to 

the service sector. The thesis also includes an extensive report on existing new 

product portfolio management methods (methods for maximizing the value of the 

portfolio, for seeking the right balance of projects and methods that achieve a strong 

linkage to strategy) and many examples of foreign companies using such methods. 

Due to the lack of relevant information on Greek enterprises, the author constructed a 

questionnaire with intent to collect adequate data in order to fulfill the aims of the 

thesis. This questionnaire was distributed to and answered by 32 executive staff 

members of a corresponding number of companies, located in central Macedonia, 

Hellas. The EOs (executive officers) were requested to grade the four basic portfolio 

management methods, taking into account 11 different criteria. The results from the 

statistical analysis of the data collected, gave significant information on the 

importance of R&D staff, in strategic decision-making. The research came to these 

conclusions: The first remark is that only a few of the Northern Greek companies 

asked, have a fully functional R&D department. Moreover, strategic decisions on new 

product research and development are based on the experience of the companies’ EOs 

rather than on the use of a technical method. Less than 50% of the companies asked, 

employ EOs with college degrees on Business Administration or relevant studies. An 

even smaller percentage has provided their EOs with a series of seminars or on-the- 

job retraining programs. In most companies, the owner plays an important role on 

administrative decisions, either exclusively or as a member of the board of directors. 

Last but not least, most companies, from the percentage of companies using a 

scientific portfolio management technique, base their Go/Kill decisions for each new 

product, on scoring models or graphical techniques.
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Κεφάλαιο 1

1. Αναζήτηση της Κατάλληλης Διαδικασίας Διαχείρισης του 

Χαρτοφυλακίου

Στόχος των καινούργιων προϊόντων είναι να επιτύχουν εμπορικά και να βάλουν 

τα θεμέλια για την μελλοντική ανάπτυξη των σύγχρονων εταιριών. Η περίοδος της 

σμίκρυνσης που χαρακτήριζε τα μέσα του 80 και του 90 έχει περάσει αντιστρεπτή. Οι 

διευθυντές αντιλαμβάνονται πλέον την πραγματικότητα που είναι ότι καμία εταιρία δεν 

μπορεί από μόνη της να απογειωθεί. Καθώς κινούμαστε στο νέο αιώνα το «παιχνίδι» 

μεγαλώνει και γίνεται πιο γρήγορο από ποτέ. Κύριος στόχος και επιθυμία του 

«παιχνιδιού» είναι η παρουσίαση καινούργιων, επιτυχημένων αξιόλογων και 

κερδοφόρων προϊόντων. Οδηγούμενη από τη γρήγορα αναπτυσσόμενη τεχνολογία, την 

παγκοσμιοποίηση της αγοράς και την αυξανόμενη συμμετοχή στο εσωτερικό όσο και 

στο εξωτερικό, η αποτελεσματική ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων αποτελεί τον 

κύριο συλλογικό στόχο των εταιριών εδώ και δεκαετίες. Οι εταιρίες που θα επιτύχουν 

στην ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων θα είναι οι μελλοντικές HPs, 3Ms και 

Microsoft. Οι εταιρίες που θα αποτύχουν στην παραγωγή καινούργιων προϊόντων με 

την πάροδο του χρόνου είτε θα εξαφανιστούν, είτε θα απορροφηθούν από τις 

μεγαλύτερες [1].

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ο αγώνας των εταιριών για επιτυχημένη 

ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς θα 

καταφέρουν οι εταιρίες να επενδύσουν αποδοτικά τους πόρους που διαθέτουν για την 

ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων στα ερευνητικά τους προγράμματα. Η απάντηση του 

παραπάνω ερωτήματος είναι και η γενική ιδέα του Χαρτοφυλακίου Διαχείρισης Νέων 

Προϊόντων. “Είναι η κατάλληλη τοποθέτηση των πόρων ώστε να επιτευχθούν οι 

αντικειμενικοί στόχοι”. Σκοπός των μάνατζερ που διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο των 

νέων προϊόντων είναι να καθορίσουν τη σωστή για την εταιρία στρατηγική ανάπτυξης 

καινούργιων προϊόντων, να επιλέξουν τα προγράμματα που θα επιτύχουν και να 

πετύχουν ισορροπία μεταξύ των διαφόρων τύπων προγραμμάτων που θα διαχειρίζεται η 

εταιρία.
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Κεφάλαιο 1

1.1 Ορισμός του Χαρτοφυλακίου Διαχείρισης Νέων Προϊόντων

Το Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης Νέων Προϊόντων και η Αξιολόγηση των Νέων 

Προϊόντων είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για τη διοίκηση. Το Χαρτοφυλάκιο 

Διαχείρισης Νέων Προϊόντων και η Αξιολόγηση των Νέων Προϊόντων είναι κατά μία 

έννοια η κατανομή των πόρων στην εταιρία. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται αξιολόγηση για 

το ποιες από τις πολλές εναλλακτικές ιδέες για προγράμματα καινούργιων προϊόντων 

θα προχωρήσουν σε υλοποίηση καθώς και ποιες από αυτές θα τοποθετηθούν ψηλά στη 

λίστα για άμεση εισαγωγή τους στην αγορά. Το Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης Νέων 

Προϊόντων καθορίζει παράλληλα και την στρατηγική της εταιρίας, καθώς τα τωρινά 

καινούργια προϊόντα της εταιρίας καθορίζουν το αυριανό εταιρικό και εμπορικό προφίλ 

της εταιρίας. Σημειώνεται ότι το 50% των πωλήσεων των εταιριών προέρχεται από τις 

πωλήσεις των Νέων Προϊόντων που παρουσιάστηκαν την τελευταία πενταετία. Τέλος 

είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι το Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης Νέων Προϊόντων 

ρυθμίζει και την ισορροπία μεταξύ των σίγουρων προγραμμάτων και αυτών που 

περικλείουν υψηλό ρίσκο, των προγραμμάτων που προάγουν σταδιακή ανανέωση και 

αυτών της γρήγορης ανάπτυξης και μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

προγραμμάτων Νέων Προϊόντων.

Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης Νέων Προϊόντων ορίζεται η δυναμική διαδικασία 

απόφασης όπου ένας κατάλογος ενεργών προγραμμάτων νέων προϊόντων της εταιρίας 

ανελλιπώς αναθεωρείται. Σε αυτή τη διαδικασία καινούργια προγράμματα εκτιμώνται, 

επιλέγονται και ταξινομούνται, ενώ υπάρχοντα προγράμματα μπορούν να 

επιταχυνθούν, να καταργηθούν είτε τέλος να τοποθετηθούν χαμηλότερα στη κατάταξη 

με τα προς εκτέλεση προγράμματα της εταιρίας. Παράλληλα με τα παραπάνω γίνεται 

και κατανομή των πόρων όπως και επανακατανομή των πόρων σε ενεργά 

προγράμματα. Η διαδικασία απόφασης χαρτοφυλακίου χαρακτηρίζεται από 

αβεβαιότητα και αλλαγή των πληροφοριών, δυναμικών ευκαιριών, πολλαπλών στόχων 

και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των προγραμμάτων, καθώς και από την ύπαρξη πολλών 

αποφασιζόντων και ιδεών όπου πρέπει να τοποθετηθούν πόροι.

Η διαδικασία καθορισμού του χαρτοφυλακίου συμπεριλαμβάνει ένα αριθμό 

διαδικαστικών αποφάσεων που γίνονται μέσα στην εταιρία, όπως περιοδικές 

ανασκοπήσεις του συνολικού χαρτοφυλακίου όλων των προγραμμάτων (παρατηρώντας 

το σύνολο των προγραμμάτων και συγκρίνοντας όλα τα προγράμματα μεταξύ τους), 

καθώς και αποφάσεις για Συνέχιση / Διακοπή συγκεκριμένων προγραμμάτων πάνω σε
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ένα άξονα συνεχούς αξιολόγησης. Τέλος καθορίζει την πολιτική της εταιρίας στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και την πολιτική κατανομής των πόρων της.

Το Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης Νέων Προϊόντων είναι πολύ πιο σύνθετο από 

μια διαδικασία επιλογής προγραμμάτων παρόλο που η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα 

κομμάτι του. Είναι πολύ περισσότερο από ένα ετήσιο προϋπολογισμό ή κατανομή των 

πόρων μεταξύ των προγραμμάτων. Προχωράει πέρα από την απλή κατάταξη των 

προγραμμάτων και είναι κάτι περισσότερο από την προσπάθεια μια ομάδας από τα 

καλύτερα προγράμματα να επιτύχουν τον στόχο τους. Το Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης 

Νέων Προϊόντων είναι τελικά όλα τα παραπάνω μαζί. Λόγω των πολλών 

χαρακτηριστικών που συνθέτουν την έννοια του Χαρτοφυλακίου, όποιος ασχολείται με 

τη σύνθεσή του το βλέπει από τη δική του σκοπιά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι 

σχεδιαστές μιας εταιρίας να εξετάζουν το χαρτοφυλάκιο από την σκοπιά της ανάπτυξης 

ενός στρατηγικά σωστού χαρτοφυλακίου που να εκπληρώνει τους στόχους και την 

αποστολή της εταιρίας, ενώ οι οικονομικοί αναλυτές το εξετάζουν ως μια αποδοτική 

οικονομική κατανομή των πόρων, η τεχνολογική σκοπιά εξετάζει το Χαρτοφυλάκιο 

Διαχείρισης Νέων Προϊόντων ως επιλογή των καταλληλότερων προγραμμάτων. Οι 

άνθρωποι του μάρκετινγκ εκτιμούν το χαρτοφυλάκιο ως μια διαδικασία για την 

γρήγορη εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά.

Από τα παραπάνω παρατηρείται η πολυπρόσωπη εμφάνιση και η 

πολυπλοκότητα του Χαρτοφυλακίου Διαχείρισης Νέων Προϊόντων. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά το καθιστούν απολύτως απαραίτητο για την επιτυχή ανάπτυξη 

καινούργιων προϊόντων.

1.2 Συνέπειες από την έλλειψη αποτελεσματικού Χαρτοφυλακίου Διαχείρισης 

Νέων Προϊόντων

Οι εταιρίες που δε διαθέτουν αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο διαχείρισης νέων 

προϊόντων και διαδικασία επιλογής προγραμμάτων θα έχουν ως συνέπεια να 

ακολουθήσουν μια απότομη καθοδική πορεία (σχήμα 1.1). Πολλά από τα προβλήματα 

που περιβάλουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων σε μια επιχείρηση οφείλονται στην 

έλλειψη σωστού χαρτοφυλακίου διαχείρισης νέων προϊόντων.

Ένα αδύνατο Χαρτοφυλάκιο Διαχείρισης Νέων Προϊόντων έχει ως αποτέλεσμα 

να υπάρχει μια απροθυμία διακοπής προγραμμάτων νέων προϊόντων που δεν
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ικανοποιούν κάποια κριτήρια. Δεν υπάρχουν ή είναι μη αποτελεσματικά τα κριτήρια 

που επιτρέπουν είτε τη συνέχιση της εξέλιξης είτε την παύση της εξέλιξης ενός 

προγράμματος, ενώ παράλληλα είναι ανύπαρκτοι μέθοδοι αξιολόγησης των 

προγραμμάτων. Τρέχουν όλα τα προγράμματα της εταιρίας και απλά κάθε φορά που 

έρχεται ένα καινούργιο προστίθεται στη λίστα των ενεργών προγραμμάτων της με 

μικρή εκτίμηση των πόρων που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του και της 

επιρροής αυτού στα υπόλοιπα προγράμματα. Αποτέλεσμα της προηγούμενης 

διαδικασίας είναι η παντελής έλλειψη συντονισμού των ενεργειών της εταιρίας και 

πολλά προγράμματα να βρίσκονται σε εξέλιξη σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους 

της εταιρίας.

Η έλλειψη 

Χαρτοφυλακίου
Ενδιάμεσο

Αποτέλεσμα

Απροθυμία παύσης 
προγραμμάτων

Πολλά προγράμματα: δεν 
φτάνει το ανθρώπινο 
δυναμικό και οι πόροι

Τελικό Αποτέλεσμα: 
Φτωχή Απόδοση Νέων 
Προϊόντων

Αυξάνεται ο χρόνος 
εισαγωγής στην 
αγορά

Αδύναμες Αποφάσεις 
Συνέχισης/Παύσης

Χαμηλής αξίας 
προγράμματα, 
απόρριψη των

Υπάρχουν λίγα
αξιοσημείωτα
προγράμματα

Δεν υπάρχουν 
αυστηρά κριτήρια και 
η επιλογή στηρίζεται 
στο συναίσθημα

Δεν υπάρχουν 
στρατηγικά κριτήρια 
για την επιλογή 
προγραμμάτων

Επιλέγονται λάθος 
προγράμματα

Έλλειψη
στρατηγικής από τα 
προγράμματα, δεν 
ταυτίζονται

Τα νέα προϊόντα δεν 
υποστηρίζουν την 
εταιρική στρατηγική

Σχήμα 1.1 Συνέπειες από την έλλειψη Μεθόδου Χαρτοφυλακίου

Άμεση συνέπεια των προηγουμένων είναι ένα μικρό μόνο ποσοστό των πόρων 

και του ανθρώπινου δυναμικού να είναι κατανεμημένο σε κάθε πρόγραμμα που 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι να καθυστερεί η 

ολοκλήρωση του νέου προϊόντος και να αυξάνεται ο χρόνος εισαγωγής του στην αγορά
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οπότε και ο κύκλος ζωής του νέου προϊόντος. Η ελλιπής κατανομή πόρων και 

ανθρωπίνου δυναμικού σε κάθε πρόγραμμα οδηγεί στην αύξηση της πίεσης και του 

άγχους του κάθε συμβαλλόμενου με αποτέλεσμα να μειώνεται η ποιότητα της 

εκτέλεσης του προγράμματος. Η φτωχή ποιότητα εκτέλεσης των διαφόρων σταδίων στη 

διαδικασία παραγωγής νέων προϊόντων οδηγεί στην αύξηση του δείκτη αποτυχίας, 

οπότε όχι μόνο καθυστερεί ο χρόνος εισαγωγής του νέου προϊόντος στην αγορά, αλλά 

μειώνεται και η πιθανότητα επιτυχίας του.

Η έλλειψη ισχυρού και ικανοποιητικού χαρτοφυλακίου σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν αξιόπιστα και ικανά κριτήρια για την αξιολόγηση των προγραμμάτων κάτι 

που οδηγεί στη μη ικανοποιητική επιλογή των προγραμμάτων που θα στελεχώσουν το 

χαρτοφυλάκιο. Ένα συχνό φαινόμενο που προκύπτει από τα παραπάνω είναι να έχει η 

εταιρία μια σειρά από μέτρια προγράμματα με προϊόντα που αποτελούν εξελίξεις και 

ελαφρές τροποποιήσεις προηγουμένων εκδόσεων και η οικονομική τους συνεισφορά 

(ανταμοιβή) στην εταιρία είναι πολύ μικρή. Άλλες φορές, η επιλογή τους δε στηρίζεται 

σε αντικειμενικά κριτήρια αλλά σε πολιτικούς και συναισθηματικούς λόγους με 

αποτέλεσμα πολλά από αυτά τα προγράμματα να αποτύχουν παταγωδώς.

Η έλλειψη σωστής μεθόδου διαχείρισης χαρτοφυλακίου έχει ως συνέπεια να 

μην υπάρχουν στρατηγικά κριτήρια για την επιλογή των προγραμμάτων οπότε να μην 

υπάρχει και στρατηγική και για τον τρόπο επιλογής των προγραμμάτων. Η 

σημαντικότητα του αποτελέσματος πηγάζει από το γεγονός ότι τα νέα προϊόντα 

διασφαλίζουν την επιβίωση της εταιρίας τα επόμενα χρόνια. Τα μη ικανά προγράμματα 

οδηγούν σε μη αποτελεσματικά προϊόντα που δεν ταυτίζονται με τη στρατηγική της 

εταιρίας με αποτέλεσμα να κλονίζεται η ποιότητα και η βιωσιμότητά της.

1.3 Το Ιστορικό των Μεθοδολογιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ερευνητικών 

Προγραμμάτων και η Πορεία τους στο Χρόνο

Η διαδικασία της δημιουργίας χαρτοφυλακίου διαχείρισης νέων προϊόντων δεν 

είναι καινούργια παρόλο που τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής της δεν ονομαζόταν έτσι 

αλλά πέρασε από διάφορα στάδια εξέλιξης και ονομασιών όπως «κατανομή πόρων σε 

ερευνητικά προγράμματα», «κατάταξη προγραμμάτων», «διαχείριση χαρτοφυλακίου». 

Στις αρχές της δεκαετίας του 70 πολλές δημοσιεύσεις εκδόθηκαν με τους 

περισσότερους από τους συγγραφείς να ασχολούνται επιφανειακά με το θέμα και πάντα
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εισαγωγικά. Οι μέθοδοι που προτάθηκαν από τις περισσότερες των εργασιών ήταν 

τεχνικές βελτιστοποίησης. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε σαν μια περίπτωση 

βελτιστοποίησης υπό κάποιους περιορισμούς αβεβαιότητας. Τα μοντέλα επιλογής 

προγραμμάτων στηρίχθηκαν σε μαθηματικά μοντέλα και χρησιμοποίησαν τεχνικές 

όπως ο γραμμικός, ο δυναμικός και ο ακέραιος προγραμματισμός. Στόχος ήταν να 

αναπτυχθεί ένα χαρτοφυλάκιο νέων και υπαρχόντων προγραμμάτων που σκοπό είχαν 

να μεγιστοποιήσουν κάποιες αντικειμενικές συναρτήσεις (π.χ αναμενόμενο κέρδος), με 

ταυτόχρονη ικανοποίηση κάποιων περιορισμών (πόρων, κεφάλαιο επένδυσης, 

ανθρώπινου δυναμικού).

Τα επόμενα χρόνια παρουσιάστηκαν και μέθοδοι για τη δημιουργία 

χαρτοφυλακίου οι σπουδαιότερες εκ των οποίων ήταν οι παρακάτω:

• Οικονομικά μοντέλα και οικονομικοί δείκτες όπως η Καθαρή Παρούσα Αξία, ο 

Δείκτης Επιστροφής της Επένδυσης (IRR) και μέθοδοι Ανταπόδοσης προς 

διάφορους οικονομικούς λόγους (π.χ δείκτης παραγωγικότητας)

• Μοντέλα βαθμολόγησης και λίστες ελέγχου όπου τα προγράμματα βαθμολογούνται 

σε διάφορες ποιοτικές ερωτήσεις και κατατάσσονται σύμφωνα με τη βαθμολογία 

που πέτυχε το πρόγραμμα.

• Πιθανολογικά Οικονομικά Μοντέλα, που περιλαμβάνουν την προσομοίωση Monte 

Carlo και τα Δέντρα Αποφάσεων

• Προσεγγίσεις Συμπεριφοράς οι οποίες σχεδιάζονται για να φέρουν τους μάνατζερ 

σε ομοφωνία, όπως η μέθοδος Delphi, και άλλες.

• Γραφικές προσεγγίσεις, που αποτελούν επεκτάσεις των αρχικών μοντέλων 

στρατηγικών εταιρικών χαρτοφυλακίων (μοντέλο Boston Consulting Group [BCG]: 

stars, cash cows, dogs, wildcats, ή το μοντέλο GE/McKinsey).

1.4 Οι Απαιτήσεις για μια Αποτελεσματική Διαδικασία Διαχείρισης του 

Χαρτοφυλακίου Νέων Προϊόντων

Στη διάρκεια εξέλιξης των διαφόρων μεθόδων για τη δημιουργία 

χαρτοφυλακίου διαφάνηκαν και τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να διαθέτει ένα 

χαρτοφυλάκιο για να είναι αποδοτικό. Τα χαρακτηριστικά αυτά έγιναν γνωστά μετά 

από την εφαρμογή πολλών διαφορετικών χαρτοφυλακίων στη βιομηχανία όπου
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φάνηκαν πολλά από τα προβλήματα που εμφάνιζαν ενώ παράλληλα έγιναν και 

προτάσεις βελτίωσής τους. Παρακάτω δίνονται τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις 

για ένα αποδοτικό χαρτοφυλάκιο όπως αυτά αποδείχθηκαν από τη χρησιμοποίηση 

διάφορων μοντέλων τα τελευταία τριάντα χρόνια.

ϊ. Οι συλλογικοί και οι αντικειμενικοί στόχοι καθώς και οι στρατηγικές θα πρέπει να 

είναι η βάση για την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου επιλογής προγραμμάτων 

[7,8,9,10,12], Περισσότερο από ποτέ παρατηρείται ότι η διαχείριση της τεχνολογίας 

και της έρευνας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη συλλογική στρατηγική και την 

ανταγωνιστική επιτυχία της εταιρίας [7], Αυτό είναι ιδιαίτερα ορατό σε πολυεθνικές 

εταιρίες που κατανοούν ότι το χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τη 

συνολική στρατηγική της εταιρίας [9].

ϋ. Τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης της εταιρίας θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως 

στις αποφάσεις επιλογής προγραμμάτων παραγωγής νέων προϊόντων [3,5,6,7,10,12], 

Στο παραδοσιακό μοντέλο διοίκησης μιας εταιρίας τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 

της εταιρίας εμπλέκονταν στα ερευνητικά προγράμματα στο βαθμό του περιοδικού 

ελέγχου της εξέλιξης των προγραμμάτων ή των έργων, του προσωπικού καθώς και 

για να διαπιστώσουν σε τι βαθμό ο κάθε φορέας συμμετείχε στην εκπλήρωση του 

στόχου της εταιρίας [2], Σήμερα τα ανώτερα διοικητικά στελέχη έχουν 

αναβαθμισμένο ρόλο ως συνέπεια του γεγονότος ότι η πολιτική και η τεχνολογία της 

εταιρίας είναι αλληλένδετες μεταξύ τους [13], 

iii. Είναι απαραίτητη η καλύτερη επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ της ανωτέρας 

διοίκησης και της διοίκησης του ερευνητικού τμήματος της εταιρίας [7,15,16,20], 

Ένα πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά στα ποσοτικά μοντέλα χαρτοφυλακίων είναι 

το κενό μεταξύ της διοίκησης του ερευνητικού τμήματος της εταιρίας και της 

ανώτερης διοίκησης. Οι διευθυντές της εταιρίας δεν έχουν υπόβαθρο σε ερευνητικές 

διαδικασίες ενώ παράλληλα τα στελέχη των ερευνητικών τμημάτων δεν έχουν την 

ικανότητα να επικοινωνήσουν με τα ανώτερα στελέχη με ένα κατανοητό και 

αξιόπιστο τρόπο. Το μοντέλο επιλογής Χαρτοφυλακίου δε θα πρέπει μόνο να επιλέγει 

προγράμματα αλλά να διαχειρίζεται τα ερευνητικά προγράμματα και την επικοινωνία 

τους με τη διοίκηση [7],

ϊν. Η επιλογή του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να εισαχθεί στο γενικότερο σύστημα 

αποφάσεων της εταιρίας [2,9,10,13,15,17], Είναι αποδεδειγμένο ότι οι μέθοδοι 

επιλογής προγραμμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την εταιρία.
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Είναι απαραίτητο να συμμετέχουν όλα τα στελέχη και τα τμήματα της εταιρίας σε 

αυτή τη διαδικασία. Στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες το πρόβλημα αυτό είναι 

ακόμα πιο σύνθετο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αποφάσεις για το χαρτοφυλάκιο θα 

πρέπει να γίνονται με τη συμβολή πολλών εταιρικών τμημάτων (business units), τα 

οποία πιθανόν να βρίσκονται σε διάφορα γεωγραφικά μέρη [9]. Ένας τρόπος για να 

συμμετέχουν και τα ανώτερα στελέχη της διοίκησης στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων είναι να συμπεριληφθεί το σύστημα επιλογής προγραμμάτων σε ένα 

ενοποιημένο σύστημα υποστήριξης απόφασης [13]. 

ν. Οι μέθοδοι σύνθεσης χαρτοφυλακίου πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για 

παρουσίαση πληροφοριών και όχι για την εύρεση της βέλτιστης απόφασης 

[2,3,8,10,17], Μέχρι πρόσφατα το ζητούμενο από ένα μοντέλο χαρτοφυλακίου ήταν 

να βγει ένα συμπέρασμα όπως π.χ μία λίστα από προτεινόμενα προγράμματα. Ένα 

τέτοιο παράδειγμα είναι το διάγραμμα ρίσκου-ανταπόδοσης, που τις περισσότερες 

φορές γίνεται με πολύ αντικειμενικές μεθόδους, το οποίο όμως δεν βρίσκει τη 

βέλτιστη λύση, ενδείκνυνται όμως ως ένα ικανοποιητικό εργαλείο και οδηγός για 

τους μάνατζερ, για μια σχηματική αναπαράσταση του συνόλου των πιθανών 

προγραμμάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια επιλογής του χαρτοφυλακίου [8], Μία άλλη 

προτεινόμενη προσέγγιση είναι η ασαφής μοντελοποίηση της οποίας η ευελιξία της 

επιτρέπει την εναλλαγή από μία πρόταση μεγιστοποίησης σε μία ικανοποιητική 

απόδοση με ικανοποίηση των στόχων [17], Η μέθοδος αυτή επιτρέπει στους 

μάνατζερ να διερευνήσουν διαφορετικά σενάρια επιλογής διαφόρων νέων ιδεών με 

διαφορετικούς στόχους.

νϊ. Η επιλεγόμενη μεθοδολογία θα πρέπει να προσαρμόζεται στις αλλαγές και στις 

αλληλεπιδράσεις των στόχων και των «παικτών». Οι μεθοδολογίες θα πρέπει 

ταυτόχρονα να ταιριάζουν με τις αλληλεπιδράσεις των πόρων, του κέρδους και της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του αποτελέσματος όλων των προγραμμάτων. Μέχρι σήμερα 

κανένα από τα μοντέλα που υπάρχουν δεν μπορεί να επιτύχει ταυτόχρονα και τα τρία 

παραπάνω. Επιπλέον το σύστημα θα πρέπει να είναι ευέλικτο και να προσαρμόζεται 

στο γεγονός ότι οι στόχοι, οι απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος 

αλλάζουν κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος [8]. Τέλος το σύστημα είναι 

απαραίτητο να δίνει τη δυνατότητα στους μάνατζερ να προγραμματίζουν την χρονική 

εξέλιξη των προγραμμάτων που αποτελούν τη λίστα των προγραμμάτων: ποια νέα 

προγράμματα μπαίνουν στη λίστα, πότε και τι ρόλο θα έχει το καθένα στο συνολικό 

χαρτοφυλάκιο [18].
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νϋ. Η διαδικασία επιλογής χαρτοφυλακίου θα πρέπει να προσαρμόζεται στις αποφάσεις 

που παίρνονται σε διάφορα επίπεδα μέσα στην εταιρία [4,13,18]. Οι αποφάσεις για 

την επιλογή των προγραμμάτων παίρνονται σε διαφορετικά επίπεδα σε μεγάλες 

εταιρίες.

viii. Το ρίσκο θα πρέπει να προσαρμόζεται από την επιλεγόμενη τεχνική [11,14,16,19], 

Ανάλογα με τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να προαποφασιστεί ένα 

ανεκτό επίπεδο ρίσκου που θα έχει το χαρτοφυλάκιο και να βρεθούν τρόποι 

ελαχιστοποίησης του. Αυτό έχει ως αντίκτυπο το ρίσκο, οι αβεβαιότητες και οι 

πιθανότητες επιτυχίας, με κάποιο τρόπο να συμπεριλαμβάνονται στο μοντέλο 

χαρτοφυλακίου που θα υιοθετηθεί και να είναι ορατές οι παράμετροι αυτοί στη 

διαδικασία επιλογής προγραμμάτων [14].

1.5 Μοντέλα Χαρτοφυλακίων Επιφανών Εταιριών: Τρεις Στόχοι στη Διαχείριση 

του Χαρτοφυλακίου

Παρόλο που οι μέθοδοι σύνταξης χαρτοφυλακίου που έχουν χρησιμοποιηθεί 

από τις εταιρίες διαφέρουν πολύ, κοινό σημείο τους είναι οι στόχοι που προσπαθούν 

επιτύχουν. Ανάλογα με το στόχο στον οποίο δίνεται μεγαλύτερη έμφαση από την 

εταιρία καθορίζεται και το είδος του χαρτοφυλακίου. Οι τρεις πιο γνωστοί 

μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι:

1. Μεγιστοποίηση της αξίας: Σε ορισμένες εταιρίες ο αποκλειστικός τους στόχος 

είναι η κατανομή των πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία του 

χαρτοφυλακίου ως προς κάποια αντικειμενικά κριτήρια (όπως μακράς διάρκειας 

κερδοφορία, απόσβεση του κόστους επένδυσης, πιθανότητα επιτυχίας.

2. Ισορροπία: Στην περίπτωση αυτή κύριος σκοπός είναι η ανάπτυξη ενός ζυγισμένου 

χαρτοφυλακίου ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή ισορροπία μεταξύ των 

προγραμμάτων με βάση ένα αριθμό παραμέτρων. Οι παράμετροι ως προς τους 

οποίους πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία είναι:

• Μακράς έναντι μικρής διάρκειας, σύντομων προγραμμάτων

• Προγράμματα υψηλού ρίσκου έναντι προγραμμάτων χαμηλού ρίσκου

• Πολλαπλές αγορές στις οποίες απευθύνεται η εταιρία
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• Διαφορετικές τεχνολογίες ή τεχνολογικοί τύποι (embryonic, pacing, base)

• Διαφορετικοί τύποι προγραμμάτων: νέα προϊόντα, βελτιώσεις προϊόντων, 

προγράμματα με μειωμένο κόστος, προγράμματα θεμελιώδης έρευνας

3. Στρατηγική Κατεύθυνση (Strategic Direction): Κύριος στόχος στην περίπτωση 

αυτή είναι να εξασφαλιστεί ότι το τελικό χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων θα 

ευθυγραμμίζεται και θα αντανακλά τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρίας.

Αυτό που φαίνεται να είναι ξεκάθαρο είναι η ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ 

των τριών αυτών υψηλού επιπέδου στόχων. Για παράδειγμα το χαρτοφυλάκιο το οποίο 

αποδίδει την υψηλότερη καθαρή παρούσα αξία μπορεί να μην είναι πολύ ισορροπημένο 

(μπορεί να περιέχει μια σειρά από μικρής διάρκειας, χαμηλού ρίσκου προγράμματα, ή 

μπορεί να απευθύνεται αποκλειστικά σε μία συγκεκριμένη αγορά). Παρόμοια ένα 

χαρτοφυλάκιο το οποίο πρωταρχικά είναι στρατηγικό στη φύση του μπορεί να μην 

εκπληρώσει άλλους στόχους όπως είναι η αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας. Αυτό που 

έγινε επίσης ξεκάθαρο από έρευνα που έγινε [1] είναι ότι παρόλο που τα ανώτερα 

στελέχη δεν παραδέχτηκαν ότι έδωσαν προτεραιότητα σε έναν από τους τρεις στόχους, 

το αποτέλεσμα ήταν το εργαλείο που επιλέχθηκε για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου 

να έχει ιεραρχημένους τους στόχους. Αυτό συνέβη επειδή όπως διαπιστώθηκε, 

συγκεκριμένες μεθοδολογίες χαρτοφυλακίου είναι πολύ περισσότερο εφαρμόσιμες σε 

συγκεκριμένους στόχους σε σύγκριση με άλλους. Αποτέλεσμα όλων των 

προηγουμένων είναι η επιλογή της «σωστής» μεθόδου σύνθεσης χαρτοφυλακίου να 

εξαρτάται από τον στόχο τον οποίο η πολιτική της εταιρίας θέλει να πετύχει 

περισσότερο.

Στα επόμενα τρία κεφάλαια (2,3,4) θα παρουσιασθούν αναλυτικά οι τρεις 

μεθοδολογίες σύνθεσης χαρτοφυλακίου διαχείρισης προγραμμάτων νέων προϊόντων.
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2. Μέθοδοι Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου: Μεγιστοποίηση της Αξίας 

του Χαρτοφυλακίου

Κυρίαρχος στόχος των περισσοτέρων εταιριών στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου 

είναι η μεγιστοποίηση της τιμής ορισμένων εταιρικών αντικειμενικών κριτηρίων όπως 

η κερδοφορία και το επιτρεπόμενο ρίσκο. Μια σειρά από μεθόδους έχουν 

χρησιμοποιηθεί ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, όπως τα οικονομικά μοντέλα και τα 

μοντέλα βαθμολόγησης (scoring models). Το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

μεγιστοποίησης είναι η δημιουργία ενός καταλόγου όπου τα προγράμματα είναι 

ταξινομημένα. Στις ανώτερες θέσεις βρίσκονται τα προγράμματα με τις υψηλότερες 

τιμές των διαφόρων αντικειμενικών κριτηρίων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 

χαρτοφυλάκιο με υψηλή αξία ως προς αυτά τα κριτήρια. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 

θα παρουσιαστούν τα κριτήρια καθώς και οι διάφορες μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες εταιρίες για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

2.1 Αναμενόμενη Εμπορική Αξία

Η Αναμενόμενη Εμπορική Αξία είναι μια μέθοδος που στόχο έχει την αύξηση 

της Εμπορικής Αξίας του Χαρτοφυλακίου με τον περιορισμό ενός συγκεκριμένου 

προϋπολογισμού. Η μέθοδος αυτή είναι μια από τις καλύτερες περιπτώσεις οικονομικού 

μοντέλου διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Σε έρευνα που έγινε [1,2] διαπιστώθηκε ότι 

χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό από μια μεγάλη αμερικάνικη εταιρία που παράγει 

άργιλο και υλικά, την English China Clay.

Για κάθε πρόγραμμα της η εταιρία υπολογίζει την Αναμενόμενη Εμπορική Αξία 

του. Η διαδικασία αυτή του υπολογισμού φαίνεται σε μορφή δέντρου απόφασης στο 

σχήμα 2.1. Υπολογίζει την μελλοντική απόδοση του προγράμματος, λαμβάνοντας 

υπόψη την πιθανότητα της εμπορικής και της τεχνικής επιτυχίας σε συνάρτηση με το 

εμπορικό κόστος και το κόστος ανάπτυξης. Η έκδοση του μοντέλου της Αναμενόμενης 

Εμπορικής Αξίας που χρησιμοποιεί η English China Clay ενσωματώνει και την 

στρατηγική σημαντικότητα του προγράμματος. Το μοντέλο αυτό παρουσιάζεται 

σχηματικά στο σχήμα 2.1.
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ECV = [(NPV X ΡΜ - C) X Pa - D]

SECV =

P„ -
P<M
so
sc
SNPV *

Αναιιενόιιενη Ειιποηική Acia του noorocumcrtoc 

Πιθανότητα Τετνππκ Emvyfac 

Πιθανότητα Euxooumc Exmnriac 
Κόστα: Ανάχτυακ χου χαοαχχένει στο Jiaovnauua 

Κόστοε Ειιχοοευικπσχοίηστκ (Παοουσίασικ)

Καθαηή Παοσύσα Α£ία ηα ιιελλοντικέο αχολαβέε (ανατόιιενη στο χαηόν)

Σχήμα 2.1. Διάγραμμα Αναμενόμενης Νομισματικής Αξίας

Το μοντέλο της συγκεκριμένης εταιρίας στηρίζεται σε ανάλυση δέντρου και ο τύπος 

που υπολογίζει την Αναμενόμενη Εμπορική Αξία (ECV) είναι:

ECV = {NPVχSIχPcs -QxP'-D 

όπου:

'λ NPV είναι η Καθαρή Παρούσα Αξία

^ SI είναι ο Δείκτης Στρατηγικής Σημαντικότητας ο οποίος έχει τρεις διαβαθμίσεις 

που εξαρτώνται από την στρατηγική σημασία του προγράμματος 

^ Pcs είναι η Πιθανότητα Εμπορικής Επιτυχίας (κυμαίνεται από 0.2 μέχρι 1.0)

'λ C είναι το Κόστος Εμπορευματοποίησης (Παρουσίασης) και συμπεριλαμβάνει το 

Κόστος Κεφαλαίου και Διαφήμισης

'λ pts είναι η Πιθανότητα Τεχνικής Επιτυχίας (με τιμές από 0.2 μέχρι 1.0)

■S D είναι το Κόστος Ανάπτυξης (αυτό που παραμένει στο πρόγραμμα)

Ορισμένες εταιρίες επιλέγουν να χρησιμοποιούν το ερευνητικό προσωπικό, τους 

εργατομήνες ή τα ερευνητικά κεφάλαια ως περιορισμούς δομής. Πολλές από τις 

εταιρίες έχουν ένα καθορισμένο ετήσιο προϋπολογισμό που διαθέτουν για έρευνα όπως 

και συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων.

Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας κατάταξης των προγραμμάτων με βάση την 

Αναμενόμενη Εμπορική Αξία είναι ο σχηματισμός του λόγου της ECV προς τον 

περιορισμό δομής, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ετήσιο κεφάλαιο που θα 

διατεθεί για το κάθε πρόγραμμα. Στη συνέχεια τα προγράμματα κατατάσσονται βάσει
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του λόγου αυτού και στην υψηλότερη θέση είναι αυτό με την υψηλότερη τιμή του 

λόγου. Στον πίνακα του σχήματος 2.2 φαίνεται η τελική λίστα κατάταξης των 

προγραμμάτων. Η λίστα αυτή σταματά στο σημείο εκείνο που το συνολικό κόστος 

ανάπτυξης των προγραμμάτων είναι ίσο με τον περιορισμό δομής (συνολικό 

διατιθέμενο κεφάλαιο για έρευνα - μαύρη γραμμή). Τα προγράμματα που βρίσκονται 

πάνω από αυτό το σημείο χαρακτηρίζονται ενεργά ενώ τα άλλα που βρίσκονται κάτω 

από αυτό, είναι σε κατάσταση αναμονής.

Όνομα
προγράμματος

ECV
(A.E.A)

Κόστος
Ανάπτυξης (Dev)

ECV/ Dev Sum of Dev

Beta 19.5 5 3.90 5.0
Echo 15.7 5 3.14 10.0
Alpha 5.0 3 1.67 13.0
Foxtrot 15.5 10 1.55 (23.0)
Delta 1.5 1 1.50 14
Gamma 2.1 2 1.05 15

Σχήμα 2.2. Λίστα Κατάταξης της ECC σύμφωνα με το λόγο ECV/Dev

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εάν τα προγράμματα της English China Clay 

είχαν καταταχτεί με βάση μόνο της ECV και όχι του λόγου ECV/R&D (R&D = κόστος 

ανάπτυξης προγράμματος) η λίστα θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική και το 

σημαντικότερο θα ήταν να είχε προκόψει ένα χαρτοφυλάκιο με μικρότερη 

Αναμενόμενη Εμπορική Αξία για δεδομένο προϋπολογισμό έρευνας και ανάπτυξης.

Το μοντέλο της Αναμενόμενης Εμπορικής Αξίας έχει κάποια χαρακτηριστικά 

όπως το γεγονός ότι επειδή στηρίζεται στη λήψη απόφασης σε μορφή δέντρου μπορεί 

να αναγνωρίσει εάν ένα πρόγραμμα σταματήσει, τότε οι δαπάνες δε θα μπορέσουν να 

αποζημιωθούν και ότι οι διαδικασίες λήψης απόφασης για την Ενεργοποίηση/Παύση 

ενός προγράμματος είναι σταδιακές Η μέθοδος της Αναμενόμενης Εμπορικής Αξίας 

αναγνωρίζει τη δυνατότητα της διοίκησης να Ενεργοποιεί/Παύει προγράμματα σε όλη 

τη διάρκεια της αξιολόγησής τους, καθώς και το γεγονός ότι οι επιλογές αυτές 

μειώνουν την πιθανότητα ρίσκου ενός προγράμματος και ότι η σωστή αξιολόγηση των 

προγραμμάτων γίνεται μέσα από διαδικασία ανάλυσης δέντρου.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της μεθόδου της Αναμενόμενης Εμπορικής Αξίας 

είναι ότι όλα τα ποσά υπολογίζονται σε σημερινές τιμές (και όχι σε τιμές της ημέρας 

παρουσίασης) οπότε «τιμωρούνται» κατάλληλα τα προγράμματα που απέχουν πολύ 

από την ημέρα παρουσίασης τους. Τρίτο χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι τα 

κεφάλαια που έχουν ήδη δαπανηθεί για έρευνα και εμπορευματοποίηση δεν
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συνυπολογίζονται. Επιπλέον παρόλο που πρόκειται κατά βάση για οικονομικό μοντέλο 

εντούτοις συνυπολογίζει και την στρατηγική σημασία των προγραμμάτων. Τέλος 

προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την αξία του χαρτοφυλακίου έχοντας υπόψη τους 

περιορισμένους πόρους της εταιρίας, δηλαδή ο στόχος είναι η «μεγιστοποίηση της 

αξίας του χαρτοφυλακίου υπό κάποιους περιορισμούς» και όχι απλά «μεγιστοποίηση».

Από τα παραπάνω παρατηρείται ότι το μοντέλο της Αναμενόμενης Εμπορικής 

Αξίας τοποθετεί υψηλότερα στη λίστα προγράμματα που:

> Θα παρουσιαστούν σύντομα στην αγορά

> Το κόστος επένδυσης που είναι απαραίτητο από εδώ και πέρα είναι μικρό (τα 

χρήματα που έχουν ήδη επενδυθεί δεν υπολογίζονται)

> Έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα εμπορικής και τεχνικής επιτυχίας

> Απαιτούν μικρότερο κόστος επένδυσης

Κύρια αδυναμία της μεθόδου είναι ότι στηρίζεται σε οικονομικά και άλλα 

ποσοτικά δεδομένα. Συχνά οι εκτιμήσεις για τα δεδομένα αυτά είναι είτε αναξιόπιστες 

και μπορούν να οδηγήσουν σε αμφιβολίες ως προς την αξία της λίστας κατάταξης που 

δημιουργείται, είτε δεν είναι διαθέσιμες στα πρώτα στάδια του προγράμματος με 

αποτέλεσμα η μέθοδος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προγράμματα που έχουν 

ξεκινήσει πριν από αρκετό καιρό. Μια άλλη σημαντική αδυναμία της μεθόδου είναι η 

δυσκολία ποσοτικής εκτίμησης της πιθανότητας επιτυχίας. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι 

η αδυναμία δημιουργίας ενός ζυγισμένου χαρτοφυλακίου ώστε να υπάρχει ισορροπία 

μεταξύ των προγραμμάτων που περιέχουν μεγάλο ρίσκο και αυτών που έχουν μικρό 

ρίσκο ή ισορροπία μεταξύ των διάφορων τεχνολογιών και αγορών. Τέλος μειονέκτημα 

αποτελεί και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιεί μόνο ένα κριτήριο 

για την μεγιστοποίηση και συγκεκριμένα την Αναμενόμενη Εμπορική Αξία.

2.2. Δείκτης Παραγωγικότητας

Ο Δείκτης Παραγωγικότητας (ΡΙ) είναι παρόμοιος με την Αναμενόμενη 

Εμπορική Αξία (ECV) που περιγράφτηκε παραπάνω και με πολλά κοινά 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στόχος του Δείκτη Παραγωγικότητας (ΡΙ) είναι 

επίσης, η μεγιστοποίηση της οικονομικής αξίας του χαρτοφυλακίου για δεδομένο ποσό
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πόρων. Από την έρευνα που έγινε σε εργασία [2] διαπιστώθηκε ότι η μεθοδολογία αυτή 

χρησιμοποιείται σε δύο εταιρίες και συγκεκριμένα από μια Αμερικάνικη εταιρία 

παραγωγής ιατρικών προϊόντων και από μια εταιρία πυρηνικών στη μεγάλη Βρετανία. 

Ο Δείκτης Παραγωγικότητας δίνεται από τη σχέση:

PI = [ECVxPts -R&D]/R&D

Στην περίπτωση αυτή ECV είναι η σταθμισμένη πιθανότητα συνεχούς 

ταμειακής εισροής από τα προγράμματα, υπολογισμένη σε σημερινές τιμές και 

λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική επιτυχία. Pts είναι η πιθανότητα τεχνικής επιτυχίας και

R&D είναι τα εναπομείναντα έξοδα στο πρόγραμμα για έρευνα και ανάπτυξη (να 

σημειωθεί ότι το κόστος που έχει δαπανηθεί μέχρι εκείνη την στιγμή στο πρόγραμμα 

δεν συνυπολογίζεται). Τα προγράμματα, προκειμένου να γίνει η σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου, κατατάσσονται σύμφωνα με την τιμή του Δείκτη Παραγωγικότητας.

Μία περίπτωση χρησιμοποίησης του Δείκτη Παραγωγικότητας για τη σύνθεση 

χαρτοφυλακίου είναι σε μια μεγάλη αμερικανική εταιρία που παράγει καταναλωτικά 

αγαθά όπου αντί να χρησιμοποιούν για το δείκτηR&D μόνο το εναπομείναν κόστος 

για έρευνα και ανάπτυξη, χρησιμοποιούν το συνολικό κόστος επένδυσης που απομένει 

στο πρόγραμμα και που αποτελείται από το κόστος κεφαλαίου, έρευνας και ανάπτυξης 

καθώς και το κόστος παρουσίασης. Παρόλο που το συγκεκριμένο μοντέλο οδηγεί στην 

τοποθέτηση στην κορυφή της λίστας προγραμμάτων με υψηλή αξία, η διοίκηση 

ανησυχεί ότι σημαντικές εξελίξεις με ανεξακρίβωτες εκτιμήσεις δε θα τύχουν υψηλής 

θέσης στη λίστα των προγραμμάτων [2].

2.3 Δυναμική Κατάταξη - Τακτοποιημένη Λίστα (Dynamic Rank-Ordered List)

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή τα προγράμματα δεν κατατάσσονται με βάση μόνο 

ένα κριτήριο. Η εταιρία που ανέφερε το μοντέλο αυτό (Company G, δεν αναφέρει το 

πραγματικό όνομά της) σε έρευνα που έχει γίνει [1,2], το χρησιμοποιεί ως μοντέλο 

Διαχείρισης του Χαρτοφυλακίου της. Το πλεονέκτημα της μεθοδολογίας αυτής είναι ότι 

τα προγράμματα αξιολογούνται και κατατάσσονται παράλληλα βάση πολλών 

κριτηρίων, χωρίς ωστόσο η αξιολόγηση να γίνεται σύνθετη και να απαιτεί πολύ χρόνο 

όπως τα μοντέλα βαθμολόγησης (scoring models). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η
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αναμενόμενη κερδοφορία, η ανταπόδοση, η στρατηγική σημαντικότητα, η ευκολία και 

η ταχύτητα ολοκλήρωσης του προϊόντος, καθώς και άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

που πρέπει να ικανοποιούν τα προγράμματα. Στο σχήμα 2.3 που ακολουθεί 

παρουσιάζεται ένα παράδειγμα από προγράμματα της εταιρείας τα οποία έχουν 

αξιολογηθεί και καταταχθεί με τη μέθοδο αυτή. Τα τέσσερα κύρια κριτήρια που 

χρησιμοποιεί είναι:

■S Η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) των μελλοντικών αποδοχών των προγραμμάτων. Η 

Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) αποτελεί ένα σημαντικό κριτήριο για την 

συγκεκριμένη εταιρία, Company G και αυτό γιατί δείχνει τη συμμετοχή του 

προγράμματος στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας.

■S Ο δείκτης IRR ή ROI υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα με αυτά που 

χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της Καθαρής Παρούσας Αξίας, δίνει την 

ποσοστιαία επιστροφή και την αποδοτική χρησιμοποίηση του κεφαλαίου.

Ά Η παράμετρος της στρατηγικής σημαντικότητας είναι ένας ποιοτικός παράγοντας με 

τιμές από 1 ως 5 όπου “5” σημαίνει «κρίσιμα σημαντικό».

Ά Η πιθανότητα τεχνικής επιτυχίας είναι επίσης μια σημαντική παράμετρος στην 

αξιολόγηση.

Όνομα
προγράμματος

IRR* (%) Κ.Π.Α
($εκ.)

Στρατηγική 
Σημαντικότητα* *

Πιθανότητα
Τεχνικής
Επιτυχίας

Alpha 20% 10.0 5 80%
Beta 15% 2.0 2 70%
Gamma 10% 5.0 3 90%
Delta 17% 12.0 2 65%
Echo 12% 20.0 4 90%
Foxtrot 22% 6.0 1 85%

Σχήμα 2.3. Δυναμική Λίστα Κατάταξης της Εταιρίας G [1,2]

* Το ελάχιστο όριο για το IRR είναι 10%
* * Η διαβάθμιση είναι στην κλίμακα 1 -5 όπου 5 είναι κρίσιμα σημαντικό

Επόμενο στάδιο είναι η αξιολόγηση και η κατάταξη των προγραμμάτων 

σύμφωνα και με τα τέσσερα κριτήρια ταυτόχρονα. Πρώτα πολλαπλασιάζεται η 

πιθανότητα τεχνικής επιτυχίας με καθένα από τους δείκτες IRR και NPV. Στη συνέχεια 

τα προγράμματα κατατάσσονται σύμφωνα με καθένα από τους δείκτες NPV x PTS , 

IRRxPTS και Στρατηγικής Σημαντικότητας. Στον πίνακα του σχήματος 2.4 [1,2]
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φαίνεται η σχετική διαδικασία με τους αριθμούς μέσα στις παρενθέσεις να δείχνουν τη 

σειρά κατάταξης βάσει του κριτηρίου της κάθε μιας από τις τρεις στήλες. Η συνολική 

κατάταξη βρίσκεται με την εύρεση του μέσου όρου των τριών κατατάξεων.

Όνομα
προγράμματος

IRR x PTS Κ.Π.Α x PTS Στρατηγική
Σημαντικότητα

Βαθμός
Κατάταξης*

Alpha 16.0(2) 8.0 (2) 5(1) 1.67(1)
Epsilon 10.8(4) 18.0(1) 4(2) 2.33 (2)
Delta 11.1(3) 7.8 (3) 2(4) 3.33 (3)
Omega 18.7(1) 5.1 (4) 1(6) 3.67 (4)
Gamma 9.0(6) 4.5 (5) 3(3) 4.67 (5)
Beta 10.5(5) 1.4 (6) 2(4) 5.00 (6)

Σχήμα 2.4. Κατάταξη 6 προγραμμάτων της εταιρίας G με Δυναμική Λίστα [1,2] 

* Η στήλη αυτή είναι ο μέσος όρος των τριών κατατάξεων

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Δυναμικής Λίστας είναι η απλότητα 

υπολογισμού. Υπολογίζεται η σειρά κατάταξης βάσει αρκετών κριτηρίων και στη 

συνέχεια βρίσκεται ο μέσος όρος αυτών και βάσει αυτού γίνεται η τελική κατάταξη. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι ότι δίνεται η δυνατότητα 

αξιολόγησης των προγραμμάτων βάσει πολλών κριτηρίων χωρίς όμως η διαδικασία να 

γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκη, ενώ η μεγαλύτερη αδυναμία της είναι ότι στον 

υπολογισμό της λίστας κατάταξης των προγραμμάτων δεν συνυπολογίζονται διάφοροι 

περιορισμοί και παράλληλα στηρίζεται όπως και οι προηγούμενες μεθοδολογίες σε 

πολλά μη αξιόπιστα και αβέβαια οικονομικά κριτήρια. Τέλος δε δίνει τη δυνατότητα 

για τη δημιουργία ενός ζυγισμένου χαρτοφυλακίου.

2.4 Τα Αρνητικά Σημεία των Οικονομικών Μοντέλων

Οι περισσότερες από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα [1,2,3] δήλωσαν 

ότι χρησιμοποιούν κάποια μορφή οικονομικού μοντέλου για την αξιολόγηση των 

προγραμμάτων. Το θετικό στοιχείο των οικονομικών μοντέλων είναι η ακρίβεια τους σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι η αξιολόγηση στηρίζεται στη χρησιμοποίηση ενός μικρού 

αριθμού δεικτών.

Το πρόβλημα στο οποίο οι εταιρίες που συμμετείχαν στη έρευνα εστιάστηκαν, 

είναι ότι η υπερβολική εμπιστοσύνη σε αυστηρά οικονομικά δεδομένα και κριτήρια
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μπορεί να οδηγήσει στη σύνθεση ενός λανθασμένου και μη αποδοτικού 

χαρτοφυλακίου. Επιπλέον στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψη αυτή είναι:

> Στις μελέτες των περισσοτέρων εταιριών η ικανότητα υπολογισμού των 

αναμενόμενων πωλήσεων των νέων προϊόντων ήταν λανθασμένες [4,6].

> Μία άλλη μελέτη έδειξε τα σφάλματα που προκύπτουν από την υπερβολική 

εμπιστοσύνη στην Καθαρή Παρούσα Αξία [5].

Το πρόβλημα της υπερβολικής εμπιστοσύνης στα οικονομικά δεδομένα για τη 

διαδικασία Συνέχισης / Παύσης των προγραμμάτων καθώς και της σύνθεσης 

χαρτοφυλακίου ξεκινά από τη θεώρηση ότι τα σημαντικά καινοτόμα προγράμματα θα 

πρέπει να «τιμωρούνται» ενώ τα προγράμματα που προβάλουν μικρές αλλαγές και 

βελτιώσεις και περιέχουν μικρή πιθανότητα ρίσκου θα πρέπει να πετυχαίνουν 

μεγαλύτερη βαθμολογία [7]. Ο λόγος που υπάρχει αυτή η θεώρηση είναι η μεγαλύτερη 

δυσκολία ποσοτικοποίησης και επαλήθευσης των αναμενόμενων αποδοχών και 

οικονομικών ωφελειών των καινοτόμων προγραμμάτων και ειδικά στις πρώτες φάσεις 

και τα πρώτα στάδια του προγράμματος.

2.5 Υπολογισμός των Πιθανοτήτων Επιτυχίας

Οι τρεις μεθοδολογίες που παρουσιάστηκαν παραπάνω και χρησιμοποιούνται 

για την μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου απαιτούν τη χρήση ποσοτικών 

εκτιμήσεων των πιθανοτήτων επιτυχίας. Οι αριθμοί αυτοί είναι πολύ δύσκολο να 

εκτιμηθούν ενώ μικρή αλλαγή τους ή λάθος εκτίμησή τους μπορεί να οδηγήσει σε 

μεγάλες και σημαντικές αλλαγές στη βαθμολογία και τελικά στην κατάταξη των 

προγραμμάτων. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλά από τα διευθυντικά στελέχη των 

εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα [1,2,3] ήταν διατακτικά απέναντι στα 

οικονομικά μοντέλα. Ορισμένες εταιρίες έχουν υιοθετήσει τεχνικές για την εκτίμηση 

των πιθανοτήτων επιτυχίας που στην πλειονότητα τους είναι αρκετά αντικειμενικές και 

αξιόπιστες. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι:

1. Delphi consensus approach: Στην συγκεκριμένη περίπτωση σε συνελεύσεις που 

γίνονται για την αξιολόγηση του προγράμματος ζητείται από το κάθε ανώτερο στέλεχος
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να εκτιμήσει την πιθανότητα τεχνικής επιτυχίας του προγράμματος. Αυτό γίνεται 

γράφοντας ο κάθε ένας σε ένα ξεχωριστό κομμάτι χαρτί ένα αριθμό που εκφράζει την 

πιθανότητα τεχνικής επιτυχίας. Στη συνέχεια τα χαρτιά με τις εκτιμήσεις πιθανότητας 

συλλέγονται και προβάλλονται στην οθόνη ενός προβολέα διατηρώντας την ανωνυμία 

του κάθε μάνατζερ. Στις περισσότερες περιπτώσεις δημιουργείται μια σειρά από 

εκτιμήσεις πιθανότητας οπότε στη συνέχεια γίνεται μια ανάλυση των αποτελεσμάτων 

με τον καθένα εκ των αποφασιζόντων να παρατηρεί τις απόψεις των υπολοίπων. Στη 

συνέχεια ακολουθεί ένας δεύτερος γύρος «ψηφοφορίας» όπου ο κάθε αποφασίζων έχει 

μια αναθεωρημένη πλέον εκτίμηση της πιθανότητας επιτυχίας. Εάν δεν υπάρχει 

ομοφωνία ακολουθεί και επόμενος γύρος, ενώ σύμφωνα με έρευνες στο τέλος του 

τρίτου γύρου θα υπάρξει ομοφωνία. Πειράματα που έγιναν πάνω στην ψυχολογία της 

ομάδας απόφασης έδειξαν ότι όχι μόνο υπάρχει ομοφωνία με τη διαδικασία αυτή αλλά 

και το αποτέλεσμα αυτής είναι πολύ κοντά στην αλήθεια.

2. Προσέγγιση με μορφή Πίνακα: Η εταιρία Rohm and Haas, αμερικάνικη χημική 

εταιρία, χρησιμοποιεί ένα πίνακα για τον καθορισμό των πιθανοτήτων τεχνικής και της 

εμπορικής επιτυχίας [2]. Η πιθανότητα εμπορικής επιτυχίας αποφασίζεται με τη χρήση 

ενός δυσδιάστατου πίνακα του οποίου οι δύο άξονες είναι: α) Πόσο καινούργια είναι η 

αγορά, με διαβαθμίσεις από «υπάρχουσα αγορά» μέχρι «εντελώς καινούργια» και β) 

Βαθμός που πλεονεκτεί έναντι του ανταγωνισμού, με διαβαθμίσεις από «κανένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα» μέχρι «έχει τέτοια πλεονεκτήματα που θα δώσουν στο 

μέλλον πολλές ευκαιρίες στην εταιρία». Η θεωρία εδώ είναι ότι η πιθανότητα 

εμπορικής επιτυχίας μειώνεται όσο πιο καινούργια είναι η αγορά και αυξάνεται με την 

αύξηση του πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού. Στον πίνακα του σχήματος 2.5

[2] παρουσιάζονται διαφορετικές πιθανότητες εμπορικής επιτυχίας για 12 συνδυασμούς 

αγοράς και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η πιθανότητα τεχνικής επιτυχίας βασίζεται επίσης σε ένα δυσδιάστατο πίνακα 

όπου οι δύο διαστάσεις του αναπαριστούν το πόσο καινούργια είναι η τεχνολογία που θα 

χρησιμοποιηθεί για την εταιρία και την τεχνολογία του προϊόντος και τη διαδικασία της 

τεχνολογίας. Και για τις δύο διαστάσεις,

> Η πολύ υψηλή πιθανότητα καθορίζεται ως «η λύση έχει ήδη αποδειχθεί, χρειάζεται 

μόνο το τελικό engineering»

Σελίδα - 25



Κεφάλαιο 2

> Η πολύ μικρή πιθανότητα καθορίζεται ως «η πιθανότητα να είναι πέρα της 

υπάρχουσας τεχνολογίας ή δε γνωρίζουμε πώς να προσεγγίσουμε την συγκεκριμένη 

τεχνολογία, είναι απαραίτητο να εισαχθεί καινούργια τεχνολογία».

-----  ---------- ,----------- ■—— -----------------------
Market Probability Scores
Current 

New to R&ll 
New to World

0.5 0.6 0.85 0.95
0,1 0.2 0.5 0.7
0.05 0.05 0.1 0.2
Low Moderate High Very High

{Competitive A d vantage

Note; For example, a curtent market and a product with a km· competitive advantage would 
score 0,5

Definitions for Competitive Advantage Scale

Low· Me-too or catch-up product; minor cost reduction; benefits cannot
overcome significant switching costs.

Moderate Benefit seen as marginally great enough to switch in absence of other 
factors.

High Benefit perceived to justify switching costs in the context of alt,
competing demands.

Very High Enabling benefit that opens significant new· business opportunities for 
the customer.

Σχήμα 2.5 Πίνακας Εμπορικής Επιτυχίας της εταιρίας Rohm and Haas [2]

Στο σχήμα 2.6 παρουσιάζεται ο πίνακας των πιθανοτήτων που έγινε από την 

Rohm and Haas [2]. Το γινόμενο της εμπορικής και της τεχνικής επιτυχίας αποδίδει τη 

συνολική πιθανότητα επιτυχίας η οποία μπορεί να αλλάξει καθώς προχωράει η 

διαδικασία εξέλιξής του.

3. Μεθοδολογία βαθμολόγησης (scoring method): Η εταιρία Hoechst-U.S. 

χρησιμοποιεί μια παρόμοια μέθοδο για τον υπολογισμό της πιθανότητας τεχνικής 

επιτυχίας αλλά χρησιμοποιεί διαφορετικούς παραμέτρους. Η εταιρία για την εκτίμηση 

της βαθμολογίας τεχνικής επιτυχίας υιοθετεί ένα μοντέλο βαθμολόγησης τεσσάρων 

σημείων. Στη συγκεκριμένη μεθοδολογία χρησιμοποιείται η κλίμακα 1-10 τα 

αποτελέσματα της οποίας μεταφράζονται σε πιθανότητα επιτυχίας.

4. NewProd model. [8]. Οι εταιρίες Procter & Camble, Exxon Chemical καθώς και 

άλλες εταιρίες χρησιμοποιούν το μοντέλο NewProd για τον υπολογισμό της 

πιθανότητας εμπορικής επιτυχίας. Η μέθοδος αυτή είναι εμπειρική και στηρίζεται σε 

υπολογιστή που κάθε φορά προσαρμόζεται στα δεδομένα της εταιρίας που θα το 

χρησιμοποιήσει. Οι χρήστες του προγράμματος απλά απαντούν προσεγγιστικά σε 30
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ερωτήσεις κλειδιά (η βαθμολογία ανήκει στην κλίμακα 0-10). Οι απαντήσεις από μια 

σειρά ανθρώπων συνδυάζονται και το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης είναι η «επίδοση 

του προγράμματος» η οποία συγκρίνεται με τις επιδόσεις των άλλων προγραμμάτων, 

από τη βάση δεδομένων που δημιουργείται, ώστε τελικά να «βγει» το καλύτερο 

πρόγραμμα.

Process Probubility Scores
! Very Hi eh 0.2 0.5 0.75 0.9 1195

High 0.15 0.4 0.65 O.S 0.9
Moderate 0.15 0.3 0.5 0.65 0.75

Low 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Very Low 0 05 0.1 0.15 0.15 0.2

Very
Law

Law Moderate High Very
High

Product

Note: For example, probability of technical success for process ( very high) and product (very 
low) would be 0.2.

Definitions for Technical Success
Very High Solution already demonstrated; need only linai engineering; 

repackage.
High Prototype in hand demonstrating ail necessary characteristics, but 

need to optimize performance.
Moderate Prototype not yet in hand, but good lead within current technology; 

experts believe this can be done.
Low Technology route/lead not well established; scouting work to be done,

experts think this probably can be done with available technology.
Very Low Probably beyond current technology or don't know how to approach; 

need to import new technology.

Σχήμα 2.6 Πίνακας Τεχνικής Επιτυχίας της Rohm and Haas [2]

To πλεονέκτημα της διαδικασίας αυτής είναι ότι το μοντέλο στηρίζεται σε 

πολλές περιπτώσεις νέων προϊόντων που έγιναν στο παρελθόν και αφορούν 

περιπτώσεις είτε μέσα από την εταιρία είτε από άλλες βάσεις δεδομένων. Το εμπορικό 

αποτέλεσμα, επιτυχία ή αποτυχία, των προγραμμάτων που ανήκουν στη βάση 

δεδομένων, είναι γνωστό. Η πιθανότητα επιτυχίας στη συνέχεια συνδέεται με 

στατιστική ανάλυση με ένα αριθμό δυναμικών μεταβλητών.

Καμία από τις μεθοδολογίες που περιγράφηκαν δεν αποτελεί τη βέλτιστη λύση 

για την εκτίμηση της πιθανότητας επιτυχίας. Όλα τα οικονομικά μοντέλα υποφέρουν 

από το γεγονός ότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν αξιόπιστες εκτιμήσεις της 

πιθανότητας επιτυχίας.
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2.6 Μη Οικονομικές Μέθοδοι Μεγιστοποίησης: Μοντέλα Βαθμολόγησης

Τα μοντέλα βαθμολόγησης έχουν σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιηθεί για τη 

διαδικασία απόφασης Συνέχισης/Παύσης του κάθε προγράμματος αλλά και για τη 

δημιουργία καταλόγου κατάταξης των υποψηφίων. Η μεθοδολογία απαιτεί τη 

δημιουργία ενός καταλόγου από κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται το κάθε 

πρόγραμμα και γίνεται στη συνέχεια κατάταξη όλων των προγραμμάτων. Τα κριτήρια 

χρησιμοποιούνται για να διακρίνουν τα υψηλής προτεραιότητας από τα χαμηλής 

προτεραιότητας προγράμματα. Τα προγράμματα στη συνέχεια κατατάσσονται σύμφωνα 

με την επίδοσή τους σε κάθε κριτήριο. Στη συνέχεια οι βαθμολογίες αυτές 

πολλαπλασιάζονται με τα βάρη του κάθε κριτηρίου ενώ στη συνέχεια βρίσκεται το 

άθροισμα αυτών που αποδίδει και την επίδοση του κάθε προγράμματος.

Πολλές εταιρίες που συμμετείχαν σε έρευνα που έγινε [1,2,3] και 

χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία δήλωσαν ότι η απόδοση .και η ικανότητα 

των μοντέλων αυτών ήταν πολύ μικρή, είτε λόγω των ακατάλληλων κριτηρίων είτε 

λόγω των ουσιαστικών προβλημάτων που υπήρχαν στη χρησιμοποίηση του μοντέλου 

στις συναντήσεις αποφάσεων της διοίκησης. Αποτέλεσμα αυτών ήταν πολλά από αυτά 

τα μοντέλα να αχρηστευθούν. Το στοιχείο που κάνει ένα μοντέλο βαθμολόγησης 

αποδοτικό είναι η κατασκευή ικανής λίστας κριτηρίων βαθμολόγησης, που να 

καταφέρνει να διαχωρίζει τους «επιτυχημένους» από τους «αποτυχημένους».

Δύο από τις εταιρίες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα ανέπτυξαν ένα 

ικανό και αποδοτικό μοντέλο βαθμολόγησης των προγραμμάτων για τη σύνθεση 

χαρτοφυλακίου διαχείρισης των προγραμμάτων της. Οι εταιρίες αυτές είναι η Hoechst- 

U.S. Corporate Research & Technology (Hoechst) και η Royal Bank of Canada (RBC). 

Η εταιρία Hoechst κατασκεύασε ένα από τα καλύτερα μοντέλα βαθμολόγησης 

προγραμμάτων που έχουν γίνει ποτέ. Όπως σημειώνεται από την εταιρία, χρειάστηκαν 

πολλά χρόνια βελτιώσεων και δοκιμασιών σε πραγματικές συνθήκες για να επιτευχθεί 

το μοντέλο και να είναι αποδοτικό. Το μοντέλο βαθμολόγησης της Royal Bank of 

Canada (RBC), το οποίο παρουσιάστηκε αργότερα, είναι μία πιο σύντομη έκδοση 

μοντέλου βαθμολόγησης.

Το μοντέλο χαρτοφυλακίου με βαθμολόγηση της Hoechst-U.S. αποτελείται από 

ένα κατάλογο 19 ερωτήσεων που ανήκουν σε 5 κύριες κατηγορίες κριτηρίων. Η κάθε 

ερώτηση ή κριτήριο έχει προσεκτικά επιλεχθεί και καθορισθεί από τη εταιρία ενώ η 

αξία της, η αξιοπιστία της και η αποδοτικότητά της έχει αποδειχθεί μετά από πολλές
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δοκιμές πολλών ετών. Οι πέντε κύριες κατηγορίες κριτηρίων που περιλαμβάνει το 

μοντέλο της Hoechst-U.S. είναι:

> Πιθανότητα Τεχνικής Επιτυχίας

> Πιθανότητα Εμπορικής Επιτυχίας

> Ανταμοιβή (στην εταιρία)

> Ταύτιση με την Στρατηγική της Εταιρίας

> Στρατηγική Επιρροή και Ισχύς

Το καθένα από τα πέντε παραπάνω κριτήρια περιλαμβάνει μια σειρά από 

συγκεκριμένες ερωτήσεις (19 στο σύνολο) που αξιολογούν βασικά χαρακτηριστικά του 

προγράμματος. Η βαθμολογία που παίρνει το κάθε πρόγραμμα σε κάθε ερώτηση είναι 

στην κλίμακα 1-10. Η κάθε ερώτηση έχει τέσσερις προεπιλεγμένες απαντήσεις 

(multiple choice) όπου η βαθμολογία της κάθε μιας είναι 1,4, 7, 10.

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία σύνθεσης χαρτοφυλακίου με τη συγκεκριμένη 

διαδικασία είναι η εύρεση της τελικής βαθμολογίας του κάθε προγράμματος με βάση 

όλες τις ερωτήσεις. Πρώτα βρίσκεται το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των 

ερωτήσεων του κάθε κριτηρίου με αποτέλεσμα να βρεθούν πέντε βαθμολογίες όσα 

είναι και τα κριτήρια. Στη συνέχεια η επίδοση του κάθε κριτηρίου πολλαπλασιάζεται με 

ένα συντελεστή βαρύτητας που δείχνει τη σημαντικότητα του κριτηρίου και 

αθροίζονται όλες οι βαθμολογίες και το αποτέλεσμα είναι η βαθμολογία του 

προγράμματος. Η διοίκηση της εταιρίας χρησιμοποιεί το τελικό αποτέλεσμα του κάθε 

προγράμματος για δύο λόγους:

1. Για αποφάσεις Συνέχισης/Παύσης προγραμμάτων σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσής.

2. Κατάταξη: Η μέθοδος μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση 

χαρτοφυλακίου νέων προϊόντων. Παράλληλα με την εφαρμογή της διαδικασίας 

αυτής για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, γίνονται μελέτες και για:

> Κατάλληλη ισορροπία ή μίξη προγραμμάτων

> Πόροι που είναι απαραίτητοι για κάθε

> Διαθεσιμότητα ανθρώπινου υλικού και χρημάτων
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2.6.1 Συλλογή Δεδομένων για τα Μοντέλα Βαθμολόγησης

Η διαδικασία για τη συλλογή δεδομένων για τη σύνθεση χαρτοφυλακίου με 

μοντέλα βαθμολόγησης είναι παρόμοια με τη διαδικασία που ακολουθείται στις 

μεθόδους της Αναμενόμενης Εμπορική Αξίας, του Δείκτη Παραγωγικότητας και της 

Δυναμικής Κατάταξης. Και οι τρεις μεθοδολογίες χρησιμοποιούν πολλά οικονομικά 

δεδομένα για να κατατάξουν τα προγράμματα.

Αντίθετα, τα μοντέλα βαθμολόγησης χρησιμοποιούν πολλά περισσότερα 

κριτήρια (π.χ το μοντέλο της εταιρίας Hoechst-U.S. χρησιμοποιεί 19 κριτήρια), τα 

περισσότερα από τα οποία είναι υποκειμενικής μορφής. Το χαρακτηριστικό αυτό οδηγεί 

τους αποφασίζοντες να εφοδιάζουν από μόνοι τους το σύστημα, στις συναντήσεις που 

γίνονται, με πολλά δεδομένα τα οποία είναι υποκειμενικής φύσεως. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι συχνά να παρουσιάζονται προβλήματα με τον τρόπο χρήσης του μοντέλου 

βαθμολόγησης. Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να γίνει πολύ σύνθετο και 

ακατάστατο, απαιτεί από τους αποφασίζοντες να βαθμολογούν και να κατατάσσουν τα 

προγράμματα σε κάθε συνάντηση κάτι που απαιτεί χρόνο και είναι από τη φύση του 

δύσκολο να επιτευχθεί.

Πολλές εταιρίες [1] έλυσαν το πρόβλημα της συλλογής δεδομένων με την 

υιοθέτηση κάρτας βαθμολόγησης των προγραμμάτων, η οποία περιλαμβάνει όλα τα 

κριτήρια και τους δείκτες με τους οποίους θα αξιολογηθεί το πρόγραμμα και την οποία 

συμπληρώνουν όλοι οι αποφασίζοντες της εταιρίας. Στη συνέχεια συλλέγονται οι 

κάρτες βαθμολόγησης και γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων από όπου βγαίνει η 

απόφαση για το κάθε πρόγραμμα. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται από αρκετές 

εταιρίες [2] και τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά.

2.6.2 Εναλλακτικές Μέθοδοι για τον Εφοδιασμό με Δεδομένα των Μοντέλων 

Βαθμολόγησης

Λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη συλλογή δεδομένων και κατά 

τη διάρκεια των συναντήσεων της διοίκησης μερικές εταιρίες προ-βαθμολογούν τα 

προγράμματα. Τέτοιες μέθοδοι δεν αποτελούν τη βέλτιστη επιλογή αλλά αποτελούν 

μία εναλλακτική μέθοδο για εφικτή εφαρμογή του μοντέλου βαθμολόγησης [2],
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Προ-βαθμολόγηση από τους gatekeepers: Η εταιρία National Sea Products, αποτελεί 

έναν από τους κύριους παραγωγούς και διανομείς θαλασσινών τροφών ακολουθεί τη 

διαδικασία Stage - Gate για την παραγωγή νέων προϊόντων. Για κάθε στάδιο ή σημείο 

απόφασης Συνέχισης/Παύσης, οι κύριοι διοικητές (senior management-gate keepers) 

λαμβάνουν από πολλές μέρες πριν την κάρτα βαθμολόγησης του προγράμματος. Ο 

κάθε στρατηγικός αποφασίζων (gate keeper) ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους 

βαθμολογεί το πρόγραμμα με βάση 30. Τα κριτήρια καλύπτουν τομείς όπως η 

κατάσταση του ανταγωνισμού, η ανάγκη της αγοράς, η στρατηγική δύναμη και επιρροή 

του προγράμματος και βαθμολογούνται με την κλίμακα 0-10. Τα αποτελέσματα από τις 

κάρτες βαθμολόγησης λαμβάνονται από το διευθυντή διαδικασιών νέων προϊόντων ο 

οποίος τα αναλύει με τη χρήση ενός υπολογιστικού πακέτου. Το επόμενο στάδιο είναι η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων και η προσπάθεια συμφωνίας για την επιλογή των 

προγραμμάτων που θα συνθέσουν το χαρτοφυλάκιο.

Προ-Βαθμολόγηση από την ομάδα εργασίας: Στην περίπτωση αυτή, ζητείται από την 

ομάδα του έργου να βαθμολογήσει τα προγράμματα πριν γίνει η συνάντηση για την 

τελική επιλογή των προγραμμάτων του χαρτοφυλακίου. Η ομάδα στη συνέχεια 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης των προγραμμάτων στην ανώτερη 

διοίκηση στη συνάντηση πριν από κάθε στάδιο ανάπτυξης του προγράμματος, για να 

αποφασίσει αυτή για την αποδοχή ή όχι του προγράμματος. Το ποσοστό των εταιριών 

που υιοθετεί το συγκεκριμένο μοντέλο προβαθμολόγησης είναι πολύ μικρό, με κύριο 

λόγο απόρριψής του το γεγονός ότι πιστεύουν πως η ομάδα του έργου είναι σε πολύ 

καλύτερη θέση να βαθμολογήσει τα προγράμματα από ότι ανώτερα στελέχη και ότι η 

διαδικασία απόφασης στην αρχή κάθε σταδίου ανάπτυξης είναι περισσότερο 

ικανοποιητική από πλευράς χρόνου. Το αρνητικό στην παραπάνω διαδικασία είναι ότι η 

ομάδα του έργου δεν είναι αρκετά αντικειμενική στη βαθμολογία των προγραμμάτων 

και έχει πάντα συμφέρον να βλέπει το πρόγραμμα να προχωρά και να ολοκληρώνεται 

ενώ η ανώτερη διοίκηση δεν έχει τη δυνατότητα να αναλύει το κάθε κριτήριο σε βάθος.

2.6.3 Συνεισφορά των Μοντέλων Βαθμολόγησης

Τα μοντέλα βαθμολόγησης είναι δημοφιλή στις εταιρίες για συγκεκριμένους 

λόγους: χρησιμοποιούνται από πολλές εταιρίες στις συναντήσεις του κάθε σταδίου του 

προγράμματος ενώ χρησιμοποιούνται σε ορισμένες άλλες εταιρίες για αναθεώρηση του
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χαρτοφυλακίου τους. Οι εταιρίες που χρησιμοποιούν μοντέλα βαθμολόγησης όπως η 

Hoechst και η Royal Bank, δήλωσαν [2] ότι υπάρχουν κάποια σημεία των μοντέλων 

αυτών που θα πρέπει να βελτιωθούν αλλά σε γενικές γραμμές όλες είναι 

ικανοποιημένες από τη διαδικασία και την ακρίβεια των αποφάσεων τους. Τα δυνατά 

χαρακτηριστικά των Μοντέλων Βαθμολόγησης είναι:

> Δεν στηρίζονται σε οικονομικά κριτήρια των οποίων η αξιοπιστία είναι αμφίβολη 

στα πρώτα στάδια του προγράμματος. Στο μοντέλο της εταιρίας Hoechst μόνο δύο 

ερωτήσεις συσχετίζονται με οικονομικά δεδομένα.

> Τα μοντέλα βαθμολόγησης καλύπτουν πολλαπλούς στόχους, όπως η στρατηγική 

σημαντικότητα του προγράμματος, το πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού και η 

αποδοχή του προγράμματος από την αγορά.

> Απλοποιούν τις διαδικασίες Συνέχισης/Παύσης καθώς και κατάταξης των 

προγραμμάτων με τη χρήση συγκεκριμένου αριθμού ερωτήσεων.

> Το κάθε πρόγραμμα αξιολογείται σε μια σειρά κριτηρίων που εξασφαλίζουν ότι όλα 

τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προγράμματος αξιολογούνται.

> Η συγκεκριμένη μεθοδολογία οδηγεί τους μάνατζερ να αναλύσουν σε μεγαλύτερο 

βάθος τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων και να γίνει περαιτέρω ανάλυση.

> Τα μοντέλα βαθμολόγησης αναγνωρίζουν το γεγονός ότι όλες οι ερωτήσεις δεν 

έχουν την ίδια σημαντικότητα και για το λόγο αυτό υπάρχουν οι συντελεστές 

βαρύτητας.

> Το αποτέλεσμα για κάθε πρόγραμμα από τη διαδικασία βαθμολόγησης είναι μια 

βαθμολογία που δείχνει την απόδοση του προγράμματος και βάση αυτής μπορεί να 

γίνει η κατάταξη των προγραμμάτων.

Σε έρευνα που έχει γίνει [11] αξιολογήθηκαν 26 τεχνικές επιλογής ερευνητικών 

προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων βαθμολόγησης και των 

οικονομικών προσεγγίσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα μοντέλα 

βαθμολόγησης έτυχαν μεγαλύτερης εκτίμησης και εμπιστοσύνης από τους μάνατζερ 

λόγο του μικρότερου κόστους και της ευκολίας χρήσης τους. Τα μοντέλα 

βαθμολόγησης είναι οι καταλληλότερες τεχνικές για προκαταρκτικές αποφάσεις 

επιλογής προγραμμάτων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του προγράμματος [11]. Οι 

παρατηρήσεις των μάνατζερ που χρησιμοποιούν μοντέλα βαθμολόγησης είναι:
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1. Υποθετική Προσέγγιση (Ακρίβεια): Παρόλη τη χρησιμότητα των μοντέλων 

βαθμολόγησης, δε θα πρέπει ούτε να υπερχρησιμοποιούνται ούτε τα αποτελέσματα 

από τη χρήση τους να γίνονται άμεσα αποδεκτά. Όπως αναφέρθηκε από τη 

διοίκηση της εταιρίας Hoechst «Προσπαθούμε να μετρήσουμε μία μαλακή μπανάνα 

με ένα μικρόμετρο».

2. Φαινόμενο ηχούς (halo effect): αναγνωρίστηκε από την Royal Bank of Canada η 

οποία με την πάροδο των χρόνων μείωσε των αριθμό των κριτηρίων αξιολόγησης 

των προγραμμάτων, όταν παρατήρησε ότι εάν πρόγραμμα πετυχαίνει καλή 

βαθμολογία σε ένα κριτήριο τότε θα πετύχει και στα υπόλοιπα κριτήρια. Πολλές 

εταιρίες δεν ενστερνίζονται το συγκεκριμένο φαινόμενο και πιστεύουν ότι το κάθε 

πρόγραμμα πρέπει να αξιολογείται σε μεγάλο αριθμό κριτηρίων.

3. Ικανότητα κατανομής σπάνιων πόρων: Ένα πρόβλημα που έχουν τα μοντέλα 

βαθμολόγησης της Hoechst και της Royal Bank of Canada είναι ότι προσπαθώντας 

να δημιουργήσουν ένα κατάλογο προγραμμάτων με υψηλή βαθμολογία δεν 

συνυπολογίζουν το κόστος επένδυσης του κάθε προγράμματος. Αποτέλεσμα της 

διαδικασίας αυτής είναι ένα μικρό πρόγραμμα με ικανοποιητική βαθμολογία που 

έχει μικρό κόστος επένδυσης να είναι υψηλότερα στον κατάλογο των 

προγραμμάτων από ένα πρόγραμμα με πολύ υψηλή βαθμολογία και πολύ μεγάλο 

κόστος επένδυσης.

2.7 Λίστες ελέγχου (checklists) ως εργαλεία σύνθεσης χαρτοφυλακίου

Ορισμένες εταιρίες χρησιμοποιούν τις λίστες ελέγχου (checklists) αντί των 

μοντέλων βαθμολόγησης για τις διαδικασίες Συνέχισης / Παύσης των προγραμμάτων. 

Μία καλή περίπτωση ανάπτυξης και εφαρμογής μοντέλου λίστας ελέγχου είναι αυτό 

της εταιρίας Milltronics Inc. [1]. Η κύρια διαφορά μεταξύ των λιστών ελέγχου και των 

μοντέλων βαθμολόγησης είναι ότι ενώ οι ερωτήσεις είναι παρόμοιες, η διαδικασία 

βαθμολόγησης είναι αρκετά διαφορετική επειδή στις λίστες ελέγχου οι απαντήσεις είναι 

Ναι/Οχι. Μία απάντηση «Όχι» είναι αρκετή για να διαγράψει ένα πρόγραμμα 

(knockout). Οι λίστες ελέγχου είναι πιο ικανές στις διάφορες συναντήσεις που γίνονται 

για το πρόγραμμα αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κατάταξη των 

προγραμμάτων γιατί το πρόγραμμα δε βαθμολογείται ώστε να είναι εφικτή η κατάταξη 

σύμφωνα με αυτή τη βαθμολογία.
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2.8 Ζευγαρωτή Σύγκριση

Μία όχι και τόσο συχνή μέθοδος είναι η ζευγαρωτή σύγκριση. Η μέθοδος αυτή 

είναι χρήσιμη για τα πολύ πρώτα στάδια των προγραμμάτων όπου δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία. Στη μέθοδο αυτή οι μάνατζερ συγκρίνουν διάφορες ιδέες ανά δύο 

κάθε φορά. Για κάθε ζευγάρι γίνεται ανάλυση και στο τέλος ψηφίζεται η 

επικρατέστερη. Τα προγράμματα κατατάσσονται στη συνέχεια με βάση τον αριθμό 

περιπτώσεων που πήραν Ναι στις επιμέρους συγκρίσεις.

2.9 Σύνοψη των Μεθόδων Μεγιστοποίησης της Αξίας του Χαρτοφυλακίου

Οι τέσσερις μεθοδολογίες που παρουσιάστηκαν για την μεγιστοποίηση της 

αξίας του χαρτοφυλακίου παρουσιάζουν κάποιες κοινές αδυναμίες. Μερικές από αυτές 

είναι η απαίτηση για μεγάλο αριθμό δεδομένων, η αξιοπιστία των δεδομένων και η 

υποκειμενικότητα στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Ως μέλη της ίδιας κατηγορίας 

σύνθεσης χαρτοφυλακίου, το κύριο πρόβλημα και αδυναμία τους είναι η αποτυχία τους 

να ταυτιστούν με τη στρατηγική της εταιρίας και να δημιουργήσουν ένα ζυγισμένο 

χαρτοφυλάκιο που θα περιλαμβάνει τόσο προγράμματα μικρής διάρκειας και μικρού 

ρίσκου όσο και προγράμματα μεγάλης διάρκειας και υψηλού ρίσκου με αποτέλεσμα 

μεγαλύτερη αποδοτικότητα και κερδοφορία.

Παρόλη την αδυναμία των μεθοδολογιών μεγιστοποίησης του χαρτοφυλακίου, 

οι διαδικασίες αυτές είναι ικανές να αποτελέσουν μοντέλα σύνθεσης χαρτοφυλακίου. Η 

αδυναμία δημιουργίας ζυγισμένου χαρτοφυλακίου που παράλληλα θα ταυτίζεται με τη 

στρατηγική της εταιρίας δεν μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για τη 

χρήση των μεθοδολογιών που παρουσιάστηκαν, διότι εάν ένα πρόγραμμα είναι 

«φτωχό» που μεταφράζεται σε μικρή κερδοφορία με μικρή πιθανότητα επιτυχίας, τότε 

δεν έχει σημασία να εξεταστεί ως προς την ταύτισή του με τη στρατηγική της εταιρίας.

Την αδυναμία των μεθόδων μεγιστοποίησης να συνθέσουν ένα ζυγισμένο 

χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων καλύπτει η δεύτερη σημαντική μέθοδος δημιουργίας 

χαρτοφυλακίου που στόχο έχει τη δημιουργία ενός ζυγισμένου χαρτοφυλακίου σε μια 

σειρά σημαντικών παραμέτρων. Η μεθοδολογία αυτή παρουσιάζεται και αναλύεται στο 

επόμενο κεφάλαιο 3.
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3 Μέθοδοι Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου: Ένα Ισορροπημένο

Χαρτοφυλάκιο

Ο δεύτερος σημαντικός στόχος πολλών εταιριών είναι η δημιουργία ενός 

ισορροπημένου χαρτοφυλακίου προγραμμάτων νέων προϊόντων. Οι τεχνικές για την 

επίτευξη αυτής της ισορροπίας ποικίλλουν από επιχείρηση σε επιχείρηση με συνέπεια 

να υπάρχουν πολλές διαφορετικές και έξυπνες προσεγγίσεις. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

παρουσιασθούν οι διάφορες μεθοδολογίες για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου 

χαρτοφυλακίου προγραμμάτων νέων προϊόντων καθώς και τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των μεθόδων αυτών.

3.1 Επίτευξη ενός Ισορροπημένου Χαρτοφυλακίου

Ισορροπημένο χαρακτηρίζεται το χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από ένα 

ζυγισμένο σύνολο προγραμμάτων ανάπτυξης νέων προϊόντων ως προς κάποιες βασικές 

παραμέτρους. Η δημιουργία ενός ζυγισμένου χαρτοφυλακίου είναι ανάλογη με τη 

δημιουργία χαρτοφυλακίου μετοχών όπου ο διαχειριστής των κεφαλαίων επιδιώκει την 

ισορροπία μεταξύ μετοχών υψηλού και χαμηλού κινδύνου με στόχο τη δημιουργία ενός 

βέλτιστου χαρτοφυλακίου μετοχών. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι ένας 

τρόπος για τη διαχείριση του ρίσκου είναι η επένδυση μέσω ποικιλόμορφων 

επενδύσεων [1],

Τα οπτικά διαγράμματα είναι ο δημοφιλέστερος τρόπος για να παρουσιαστεί η 

ισορροπία στα χαρτοφυλάκια των νέων προϊόντων. Αυτά τα διαγράμματα έχουν τη 

δυνατότητα να παρουσιάσουν οπτικά την ισορροπία των προγραμμάτων στο 

χαρτοφυλάκιο (κάτι που οι «ταξινομημένοι κατάλογοι, οι οικονομικές μέθοδοι και τα 

μοντέλα βαθμολόγησης που παρουσιάσθηκαν στο 2° κεφάλαιο αποτυγχάνουν). Αυτές 

οι οπτικές αντιπροσωπεύσεις περιλαμβάνουν τα διαγράμματα φυσαλίδων (bubble 

diagrams) που είναι προσαρμογές των τεσσάρων τεταρτημόριων μοντέλων 

στρατηγικής των επιχειρήσεων BCG και GE/McKinsey (αυτά είναι τα familiar star, 

cash cow, dog, wildcat models) [1], Οι «χάρτες» αυτοί αποκαλούνται «διαγράμματα 

φυσαλίδων» επειδή τα προγράμματα εμφανίζονται ως μπαλόνια ή φυσαλίδες. Επιπλέον

Σελίδα - 35



Κεφάλαιο 3

τα εργαλεία των χαρτοφυλακίων για οπτική αναπαράσταση περιλαμβάνουν τα 

παραδοσιακά ιστογράμματα, τα ιστογράμματα μπάρας και τα διαγράμματα πιτών.

3.2 Διαγράμματα φυσαλίδων (bubble diagrams)

Παρόλο που τα διαγράμματα φυσαλίδων είναι παρόμοια με τα παλαιά 

διαγράμματα φυσαλίδων στρατηγικής της δεκαετίας του 70, υπάρχουν ουσιαστικές 

διαφορές. Το μοντέλο στρατηγικής της BCG, όπως και τα μοντέλα των εταιριών GE 

και της McKinsey, Είναι σχεδιασμένα σε ένα διάγραμμα «ελκυστικότητα της αγοράς - 

επιχειρησιακή θέση». Η μονάδα ανάλυσης του διαγράμματος είναι το SBU, το οποίο 

είναι ένα υπαρκτό τμήμα της επιχείρησης, με γνωστή απόδοση, δύναμη και αδυναμία. 

Σε αντίθεση, τα σημερινά διαγράμματα φυσαλίδων χαρτοφυλακίων νέων προϊόντων, 

παρόλο που είναι παρόμοια, σχεδιάζουν μεμονωμένα τα μελλοντικά προγράμματα νέων 

προϊόντων. Οι δύο διαστάσεις του διαγράμματος, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τα 

υπάρχοντα εταιρικά τμήματα (SBUs), ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για τις 

δυνατότητες των νέων προϊόντων οπότε χρησιμοποιούνται άλλες διαστάσεις και άξονες 

οι οποίες θα παρουσιασθούν παρακάτω.

3.2.1 Οι Παράμετροι που εξετάζονται και παρουσιάζονται στους χάρτες

Στα διαγράμματα φυσαλίδων παρουσιάζονται μια σειρά από ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τα οποία επιλέγει η εταιρία σύμφωνα με την σημαντικότητά και την 

αξία τους. Οι ειδικοί συστήνουν διάφορες παραμέτρους και καταλόγους ενώ 

σημειώνουν επιπλέον τα «καλύτερα» προς χρήση διαγράμματα. Οι πιο σημαντικοί 

παράμετροι που υπάρχουν και μπορούν ανά δύο να παρουσιαστούν σε άξονες X και ψ 

σε διάγραμμα φυσαλίδας είναι:

• ταύτιση με τη στρατηγική της επιχείρησης (χαμηλή, μέση, υψηλή)

• εφευρετική αξία και στρατηγική σημασία στη επιχείρηση (χαμηλός, μέσος, υψηλός)

• διάρκεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

• ανταμοιβή βασισμένη στις οικονομικές προσδοκίες (μέτρια ως άριστη)
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• ανταγωνιστικός αντίκτυπος των τεχνολογιών (βασική, κλειδί στην εξέλιξη, κλπ)

• πιθανότητες επιτυχίας (τεχνική και εμπορική επιτυχία ως ποσοστά)

• δαπάνες για έρευνα και εξέλιξη μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος

• χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα (έτη)

• το κεφάλαιο επένδυσης και η επένδυση σε μάρκετινγκ που απαιτείται [3].

Επιπλέον στοιχεία που περιγράφονται στα διαγράμματα φυσαλίδων των 

εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα [1] τα οποία χαρακτηρίζουν το χαρτοφυλάκιο 

και προσδίδουν ισορροπία είναι:

• αγορές ή τομείς αγοράς (αγορά Α, αγορά Β)

• κατηγορίες προϊόντων ή γραμμές προϊόντων (γραμμή προϊόντος C, γραμμή 

προϊόντος D)

• τύποι προγραμμάτων (νέα προϊόντα, βελτιώσεις προϊόντων, επεκτάσεις και 

αυξήσεις, μειώσεις δαπανών και βασική έρευνα)

• τύποι τεχνολογίας ή πλατφόρμες τεχνολογιών (τεχνολογία X, τεχνολογία Υ)

3.3 Διάγραμμα Φυσαλίδας (Bubble) Ρίσκου - Ανταμοιβής

Αποτελεί το δημοφιλέστερο διάγραμμα φυσαλίδων και είναι μια παραλλαγή του 

διαγράμματος ρίσκου-επιστροφής. Στην έρευνα που έγινε [1,2] προτείνονται δύο 

εκδόσεις από δύο συμβουλευτικές εταιρίες. Ο ένας άξονας του διαγράμματος αυτού 

είναι κάποιο μέτρο της ανταμοιβής στην επιχείρηση, ενώ ο άλλος είναι η πιθανότητα 

επιτυχίας.

Μερικές εταιρίες χρησιμοποιούν μια ποιοτική εκτίμηση της ανταμοιβής η οποία 

κυμαίνεται από «μέτρια» ως «άριστη». Η διοίκηση της επιχείρησης επισημαίνει ότι 

πολύ μεγάλη έμφαση στην οικονομική ανάλυση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, 

ειδικότερα στα αρχικά στάδια ενός προγράμματος. Ο άλλος άξονας είναι η πιθανότητα 

της ολικής επιτυχίας (η πιθανότητα εμπορικής και τεχνικής επιτυχίας). Αυτή είναι η 

περίπτωση που εκφράζεται από την εταιρία συμβούλων Arthur D. Little Inc. στο βιβλίο 

τους Third Generation R&D [3].

Σε αντίθεση, άλλες εταιρίες στηρίζονται σε ποσοτικούς και οικονομικούς 

μετρητές της ανταμοιβής, δηλαδή την προσδιορισμένη με βάση το ρίσκο NPV του
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προγράμματος. Εδώ η πιθανότητα της τεχνικής επιτυχίας είναι ο κάθετος άξονας. Η 

μέθοδος της Strategic Decision Group χρησιμοποιεί ως ποσοτικό, οικονομικό μετρητή 

της ανταμοιβής, την αξία των μετόχων του προγράμματος [4],

Σχήμα 3.1 Διάγραμμα Ρίσκου - Ανταμοιβής της Company Τ [1 ]

Ένα παράδειγμα διαγράμματος φυσαλίδας είναι αυτό που εμφανίζεται στο 

σχήμα 3.1 και είναι από ένα εταιρικό τμήμα μιας σημαντικής χημικής επιχείρησης που 

συμβολικά ονομάζεται Company Τ. Η NPV που υπολογίζεται συμπεριλαμβανομένου 

και του εμπορικού κινδύνου, είναι ο οριζόντιος άξονας ενώ ο κάθετος άξονας είναι η 

πιθανότητα τεχνικής επιτυχίας. Το μέγεθος της κάθε φυσαλίδας δείχνει το ετήσιο 

κόστος επένδυσης που θα δαπανηθεί για κάθε πρόγραμμα.

Τα τέσσερα τεταρτημόρια του μοντέλου διαγραμμάτων φυσαλίδων είναι:

• Pearls (άνω αριστερό τεταρτημόριο): Αυτά είναι τα πιθανά προϊόντα αστέρια, 

προγράμματα με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας τα οποία αναμένεται να έχουν πολύ 

υψηλές ανταμοιβές. Οι περισσότερες εταιρίες επιθυμούν όσο το δυνατό 

περισσότερα τέτοια προγράμματα. Η επιχείρηση Τ έχει δύο.
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• Oysters (κάτω αριστερό τεταρτημόριο): Αυτά είναι τα μακροπρόθεσμα

προγράμματα με υψηλή αναμενόμενη ανταμοιβή αλλά με χαμηλή πιθανότητα 

τεχνικής επιτυχίας. Είναι τα προγράμματα των οποίων οι τεχνικές καινοτομίες θα 

προετοιμάσουν το έδαφος για σταθερές ανταποδόσεις. Η επιχείρηση Τ έχει τρία 

τέτοια προγράμματα και κανένα δε δεσμεύει πολλούς πόρους.

• Bread & Butter (άνω δεξιό τεταρτημόριο): Αυτά είναι τα μικρά απλά προγράμματα 

με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας αλλά με χαμηλή ανταμοιβή. Είναι προγράμματα 

που αποτελούν επεκτάσεις και τροποποιήσεις υπαρχόντων προγραμμάτων. Η 

επιχείρηση Τ έχει μια χαρακτηριστική υπεραφθονία τέτοιων προϊόντων.

• White Elephants (κάτω δεξιό τεταρτημόριο): Αυτά είναι τα μικρής επιτυχίας και 

μικρής ανταμοιβής προγράμματα. Κάθε επιχείρηση έχει μερικά τέτοια 

προγράμματα τα οποία με δυσκολία διακόπτει την εξέλιξή τους και είναι 

προγράμματα που άρχισαν τη ζωή με καλές προοπτικές αλλά με την πάροδο του 

χρόνου έγιναν λιγότερο ελκυστικά. Η Company Τ έχει αρκετά τέτοια προγράμματα.

Ένα ελκυστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός μοντέλου διαγραμμάτων 

φυσαλίδων είναι ότι αναγκάζει τη διοίκηση να εξετάσει τους διαθέσιμους πόρους της. 

Το μέγεθος των κύκλων δείχνει την κατανομή πόρων ανά πρόγραμμα, ενώ οι 

περιορισμένοι πόροι (πχ ο αριθμός ανθρώπων), σημαίνουν ότι το άθροισμα της 

επιφάνειας των κύκλων είναι σταθερό δηλαδή εάν προστεθεί ένα πρόγραμμα στο 

διάγραμμα θα πρέπει να αφαιρεθεί ένα άλλο, εναλλακτικά περιορίζεται το μέγεθος των 

διαφόρων κύκλων. Το θετικό εδώ είναι ότι το μοντέλο αναγκάζει τη διοίκηση να 

εξετάσει τις επιπτώσεις στους διαθέσιμους πόρους με την προσθήκη ενός επιπλέον 

προγράμματος στον κατάλογο, άλλα προγράμματα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα.

Παράλληλα, στο διάγραμμα αυτό φαίνεται η γραμμή του προϊόντος με την 

οποία κάθε πρόγραμμα συνδέεται (μέσω της σκίασης ή της διαγώνιας-διαγράμμισης). 

Στο διάγραμμα της εταιρίας Τ παρουσιάζεται και ο χρόνος παρουσίασης του 

προγράμματος με τη χρήση χρώματος (στο συγκεκριμένο διάγραμμα δε φαίνεται 

επειδή είναι ασπρόμαυρο). «Καυτά κόκκινα» σημαίνει επικείμενη έναρξη του 

προγράμματος ενώ το μπλε είναι κρύο και σημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι σε αρχικό 

στάδιο. Κατά συνέπεια το φαινομενικά απλό διάγραμμα κίνδύνου-ανταμοιβής 

εμφανίζει πολύ περισσότερα από μόνο τα στοιχεία κινδύνου και αποδοτικότητας.
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3.3.1 Χρησιμοποίηση των διαγραμμάτων φυσαλίδων Ρίσκου - Ανταμοιβής

Σε αντίθεση με τα μοντέλα μεγιστοποίησης (κεφάλαιο 2), τα διαγράμματα 

φυσαλίδων είναι περισσότερο μια παρουσίαση πληροφοριών και όχι ένα ουσιαστικό 

μοντέλο απόφασης. Στο παράδειγμα που παρουσιάζεται στο σχήμα 3.1 η διοίκηση 

διερευνά την καταλληλότητα του παρόντος χαρτοφυλακίου και λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα.

Τα διαγράμματα φυσαλίδων χρησιμοποιούνται σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη 

και η προφανέστερη είναι στις συναντήσεις αναθεώρησης του χαρτοφυλακίου, όπως η 

περίπτωση που περιγράφεται στην επιχείρηση Τ. Εδώ το χαρτοφυλάκιο των 

προγραμμάτων περιοδικά αναθεωρείται (ανά εξάμηνο ή τριμηνιαία) και γίνονται 

κατάλληλες ενέργειες. Η δεύτερη χρήση των διαγραμμάτων φυσαλίδων και όλων των 

οπτικών διαγραμμάτων είναι στις συνεδριάσεις αναθεώρησης των πυλών (gates) ή του 

προγράμματος. Μια μέθοδος για την επίτευξη αυτού είναι:

• Ένα υπό εξέταση πρόγραμμα εμφανίζεται σε ένα διάγραμμα φυσαλίδων ως 

διαστιγμένος κύκλος (ακόμα δεν έχει εγκριθεί).

• Στο ίδιο διάγραμμα φυσαλίδων παρουσιάζονται και τα άλλα προγράμματα που 

βρίσκονται σε εξέλιξη.

• Ένα δεύτερο διάγραμμα φυσαλίδων παρουσιάζει τα προγράμματα που βρίσκονται 

σε αναμονή και περιμένουν πόρους για να ξεκινήσει η εξέλιξη τους.

Κατ' αυτό τον τρόπο, το υπό εξέταση πρόγραμμα συγκρίνεται σειριακά με τα 

άλλα ενεργά προγράμματα. Επιπλέον, με την εμφάνιση του νέου προγράμματος στο 

ενεργό διάγραμμα φυσαλίδων μπορεί να φανεί η επίδραση του νέου προγράμματος στο 

συνολικό χαρτοφυλάκιο, για παράδειγμα η νέα ισορροπία που δημιουργείται στο 

χαρτοφυλάκιο. Τα διάφορα πακέτα λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί έχουν ως στόχο 

να βοηθήσουν στην κατασκευή των διαγραμμάτων φυσαλίδων.
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3.4 Παραλλαγές των διαγραμμάτων φυσαλίδων Ρίσκου-Ανταμοιβής

3.4.1 Το μοντέλο ελλείψεων Τ7/ς 3Μ

Η μέθοδος της 3Μ είναι μοναδική, δεδομένου ότι απεικονίζει οπτικά την 

αβεβαιότητα και τις πιθανότητες επιτυχίας οι οποίες πρέπει να είναι βασικές 

παράμετροι στις αποφάσεις σύνθεσης χαρτοφυλακίου. Ένα πρόβλημα με τα πρότυπα 

διαγράμματα φυσαλίδων ρίσκου - ανταμοιβής είναι ότι απαιτούν μια εκτίμηση της 

ανταμοιβής, δηλαδή την πιθανή Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV). Στην πραγματικότητα 

υπάρχει μια σειρά πιθανών ανταμοιβών ή NPVs. Οι τεχνικοί κίνδυνοι παρουσιάζονται 

από τον κάθετο άξονα, δηλαδή η πιθανότητα τεχνικής επιτυχίας, αλλά αυτό δε γίνεται 

και για τους εμπορικούς κινδύνους. Η εκτίμηση των πιθανοτήτων τεχνικής επιτυχίας 

είναι επίσης προβληματική επειδή μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά εκτιμήσεων.

Σχήμα 3.2 Διάγραμμα Ρίσκου · Ανταμοιβής που δείχνει τις αβεβαιότητες της 3Μ [ 1 ]

Μερικές επιχειρησιακές μονάδες της 3 Μ χρησιμοποιούν μια παραλλαγή του 

διαγράμματος φυσαλίδων που απεικονίζει τις αβεβαιότητες μέσω του μεγέθους και της 

μορφής των φυσαλίδων. Στον υπολογισμό της NPV γίνονται υψηλές και χαμηλές 

εκτιμήσεις για τις αβέβαιες μεταβλητές. Αυτό οδηγεί στην εκτίμηση τόσο μιας υψηλής 

όσο και μιας χαμηλής εκτίμησης της NPV του κάθε προγράμματος. Ομοίως γίνονται 

και υψηλές/χαμηλές εκτιμήσεις για την πιθανότητα τεχνικής επιτυχίας. Το αποτέλεσμα
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των διεργασιών αυτών φαίνεται στο σχήμα 3.2. Το μέγεθος και η μορφή των 

φυσαλίδων ή των μπαλονιών στον χάρτη του χαρτοφυλακίου, δείχνει την αβεβαιότητα 

ή την ασάφεια των προγραμμάτων. Στο συγκεκριμένο διάγραμμα οι πολύ μικρές 

φυσαλίδες σημαίνουν ιδιαίτερα συγκεκριμένες, σφιχτές εκτιμήσεις για κάθε μια από τις 

διαστάσεις του διαγράμματος. Αντίθετα οι μεγάλες φυσαλίδες ή οι ελλείψεις σημαίνουν 

ασαφή ή χαλαρά προγράμματα με σημαντική αβεβαιότητα, μεγάλη διαφορά μεταξύ της 

χειρότερης και της καλύτερης περίπτωσης του συγκεκριμένου προγράμματος [5]. Το 

μέγεθος της έλλειψης είναι τέτοιο ώστε να υπάρχει πιθανότητα 80% ότι η αξία του 

προγράμματος θα εμπίπτει σε αυτή την έλλειψη.

3.4.2 Το τρισδιάστατο μοντέλο χαρτοφυλακίου της Procter & Gamble

Η Procter & Gamble πειραματίζεται με ένα νέο τρισδιάστατο διάγραμμα που θα 

υλοποιηθεί με τη βοήθεια κάποιου σχεδιαστικού προγράμματος (CAD). Το διάγραμμα 

αυτό παρουσιάζεται στο σχήμα 3.3 αλλά είναι σε δυσδιάστατη μορφή. Στο διάγραμμα 

αυτό ο χρόνος για την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά, η NPV και η πιθανότητα 

εμπορικής επιτυχίας παρουσιάζονται σε τρεις άξονες. Το μοντέλο μπορεί να 

περιστραφεί στις τρεις διαστάσεις του για να προβληθούν οι διάφορες όψεις του. Οι 

πληροφορίες που δίνει αυτός ο τύπος μοντέλου είναι:

• Ο οριζόντιος άξονας είναι ο χρόνος εισαγωγής στην αγορά, με τους μεγάλους 

χρόνους να είναι λιγότερο ευνοϊκοί.

• Ο κατακόρυφος άξονας είναι η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV’). Οι I - ακτίνες στην 

κάθετη κατεύθυνση δείχνουν το εύρος τιμών της NPV (σχήμα 3.3) [1].

• Ο Ζ-άξονας (κάθετος στη σελίδα) είναι η πιθανότητα εμπορικής επιτυχίας. Αυτή 

προέρχεται από το μοντέλο NewProd προσαρμοσμένο στα δεδομένα της P&G.

• Υπάρχουν τέσσερις πιθανές μορφές για κάθε πρόγραμμα, οι οποίες δείχνουν το 

βαθμό ταύτισής του με τις δυνάμεις της επιχείρησης: οι σφαίρες είναι τα καλύτερα 

προγράμματα ενώ οι κύβοι τα προγράμματα με τη χειρότερη ταύτιση και τέλος οι 

κύλινδροι και οι κώνοι είναι κάπου ενδιάμεσα.

Το μοντέλο της συγκεκριμένης εταιρίας εμφανίζει επίσης την ROI του κάθε 

προγράμματος, κάνοντας κλικ στην μορφή οποιουδήποτε προγράμματος, ενώ το χρώμα

Σελίδα - 42



Κεφάλαιο 3

των σχημάτων δείχνουν σε ποιο στάδιο είναι το πρόγραμμα (μοντέλο Stage-Gate της 

P&G). Τέλος, επειδή το συγκεκριμένο μοντέλο είναι λογισμικό CAD, είναι δυνατό να 

φανεί οποιαδήποτε όψη του από οποιαδήποτε κατεύθυνση καθώς και να γίνει 

μεγέθυνση ή σμίκρυνση του μοντέλου.

Από μια οπτική σκοπιά αυτό είναι το περιπλοκότερο διάγραμμα φυσαλίδων που 

έδειξε η έρευνα [1]. Ήταν επίσης σχετικά ανέξοδο να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας 

κάποιο από τα υπάρχοντα συστήματα CAD που έχει η κάθε εταιρία. Το μοντέλο της 

P&G καταδεικνύει τι μπορεί να κάνει ένα δημιουργικό μυαλό από πλευράς 

οπτικοποίησης των δεδομένων και της δυνατότητας να παρουσιάσει ένα μεγάλο όγκο 

πληροφοριών σε μια φιλική προς το χρήστη μορφή.

Σχήμα 3.3 Τρισδιάστατο διάγραμμα ρίσκου-ανταμοιβής χωρίς «οικονομικούς» άξονες της P&G [1]

3.4.3 Εύρεση της ανταμοιβής χωρίς τη χρήση Οικονομικών Εκτιμητών

Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η τυφλή εμπιστοσύνη σε οικονομικές 

εκτιμήσεις μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερη ζημία. Απλά χαμηλού ρίσκου προγράμματα 

θα ευνοηθούν ενώ τα στρατηγικής σημαντικότητας ή πιθανά καινοτόμα προγράμματα 

θα έχουν χειρότερη αντιμετώπιση. Μερικές φορές θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη 

σημασία σε στρατηγικά ζητήματα και στην αναζήτηση σημαντικών προγραμμάτων από 

τη βραχυπρόθεσμη οικονομική ανταμοιβή. Επιπλέον τα οικονομικά στοιχεία είναι πολύ
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συχνά ιδιαίτερα αναξιόπιστα, ειδικότερα στα στάδια πριν την ανάπτυξη εκεί όπου 

παίρνονται οι αποφάσεις για το χαρτοφυλάκιο. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου, όπου 

ένας άξονας είναι η NPV, υποθέτει ένα υψηλό επίπεδο ακρίβειας των οικονομικών 

στοιχείων αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που οι περισσότερες ομάδες προγράμματος 

μπορούν να παράσχουν.

Η εταιρία Arthur D. Little Inc. προτείνει μια εναλλακτική λύση μη οικονομικής 

μέτρησης της ανταμοιβής. Πρόκειται για μια υποκειμενική εκτίμηση της οποίας το 

εύρος κυμαίνεται από «μέτρια» ως «άριστη» και εξαρτάται όχι μόνο από τις οικονομικές 

προοπτικές για το πρόγραμμα, αλλά και από τη στρατηγική σημασία και τον αντίκτυπο 

του προγράμματος στην επιχείρηση. Η πιθανότητα της εμπορικής και της τεχνικής 

επιτυχίας ενσωματώνεται στον κάθετο άξονα όπως φαίνεται στο σχήμα 3.4 [1],

Σχήμα 3.4 Διάγραμμα Ρίσκου - Ανταμοιβής χωρίς οικονομικούς άξονες [1]

3.4.4 Ένα απλούστερο διάγραμμα Ρίσκου - Ανταμοιβής

Μια κάπως απλούστερη απεικόνιση του διαγράμματος ρίσκου-ανταμοιβής 

παρέχεται από την εταιρία Reckitt & Colman [1] και είναι ένα από τα πολλά οπτικά 

διαγράμματα που περιλαμβάνονται στο μοντέλο του χαρτοφυλακίου της. Στο
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συγκεκριμένο μοντέλο η NPV καταγράφεται σε σχέση με την ολική πιθανότητα 

επιτυχίας, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.5. Στο διάγραμμα εμφανίζονται οι διάφοροι τύποι 

προγραμμάτων όπως προϊόντα νέας κατηγορίας, νέα προϊόντα και βελτιώσεις 

προϊόντων. Συνέπεια αυτού είναι να αποκαλύπτονται δύο στοιχεία ισορροπίας σε ένα 

ενιαίο διάγραμμα: η σχέση του ρίσκου ως προς την ανταμοιβή και ο τύπος του 

προγράμματος. Στο διάγραμμα αυτό η πιθανότητα της ολικής επιτυχίας είναι το 

γινόμενο της τεχνικής και εμπορικής πιθανότητας επιτυχίας.

■ Product Improvement 
• New Product Development 
i New Business Development

Σχήμα 3.5 Διάγραμμα Πιθανότητας Επιτυχίας - NPV της R&C [1]

3.5 Χάρτες Χαρτοφυλακίων με Άξονες που προέρχονται από Μοντέλα 

Βαθμολόγησης

Μερικές επιχειρήσεις συνδυάζουν τα οφέλη ενός μοντέλου βαθμολόγησης με την 

οπτική απεικόνιση ενός διαγράμματος φυσαλίδων. Εδώ οι άξονες του διαγράμματος 

φυσαλίδων υπολογίζονται από τα αποτελέσματα των διαβαθμισμένων ερωτήσεων του 

μοντέλου βαθμολόγησης. Τρεις από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα [1] 

χρησιμοποιούν αυτή την προσέγγιση, η Reckitt&Colman, η Royal Bank of Canada 

(κεφάλαιο 2) και μια επιχείρηση υποπροϊόντος, η Specialty Minerals.
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3.5.1 Μέθοδος Βαθμολόγησης Ρίσκον-Ανταμοιβής τΐ]ς Specialty Minerals

Η εταιρία Specialty Minerals χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό μοντέλου 

βαθμολόγησης και διαγράμματος φυσαλίδας το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής 

επειδή λύνει διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στα διαγράμματα φυσαλίδων. 

Η διοίκηση της εταιρίας Specialty Minerals γνωρίζει ότι η υπερβολική χρησιμοποίηση 

οικονομικών κριτηρίων είναι προβληματική. Υποστηρίζουν ότι δεν είναι διαθέσιμα 

αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία στο στάδιο του προγράμματος που απαιτούνται 

αποφάσεις για τον καθορισμό προτεραιότητας μεταξύ των προγραμμάτων. Ομοίως, 

είναι δύσκολο να γίνουν ποσοτικές εκτιμήσεις των πιθανοτήτων επιτυχίας. Να 

σημειωθεί ότι η εταιρία Specialty Minerals υιοθετεί τη διαδικασία Stage-Gate για την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων, η οποία στηρίζεται σε ένα μοντέλο βαθμολόγησης σε κάθε 

πύλη. Η λύση που υιοθετείται είναι ο συνδυασμός του μοντέλου βαθμολόγησης στις 

πύλες, με το διάγραμμα φυσαλίδων του χαρτοφυλακίου. Το μοντέλο βαθμολόγησης 

πυλών της Specialty Minerals εξετάζει επτά παράγοντες:

• διοικητικό ενδιαφέρον

• ενδιαφέρον πελατών

• ικανότητα υποστήριξης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

• τεχνική δυνατότητα πραγματοποίησης

• επιχειρησιακή δύναμη

• ταύτιση με τις ουσιαστικές ικανότητες

• κερδοφορία και επίδραση

Οι παράγοντες αυτοί βαθμολογούνται σε κάθε στάδιο με βαθμολογία που 

κυμαίνεται από 1-5 προκειμένου να γίνει η διαδικασία Συνέχισης/Παύσης για κάθε 

μεμονωμένο πρόγραμμα. Πέντε από τους επτά παράγοντες χρησιμοποιούνται επίσης 

για να κατασκευάσουν ένα διάγραμμα φυσαλίδων, με τους δύο άξονες του 

διαγράμματος να είναι η πιθανότητα επιτυχίας και η ανταμοιβή (σχήμα 3.6).

Με αυτή την υβριδική μέθοδο και χρησιμοποιώντας τα αποκτηθέντα 

αποτελέσματα από τις αναθεωρήσεις των πυλών ως εισόδους για το διάγραμμα 

φυσαλίδων, η εταιρία Specialty Minerals επιτυγχάνει δύο στόχους, τη διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου με μεγιστοποίηση του χαρτοφυλακίου (μοντέλο βαθμολόγησης των 

πυλών) και τη σωστή ισορροπία ως προς το ρίσκο και την ανταμοιβή (διάγραμμα
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φυσαλίδων σχήματος 3.6). Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει εφαρμοστεί πρόσφατα και 

για αυτό οι ιθύνοντες ανέφεραν ότι ο χρόνος θα δείξει εάν είναι αποτελεσματικό.

_______ο
ο ° 

ο °

1 2 3 4 5
Value

Σχήμα 3.6 Διάγραμμα της Specialty Minerals, Ρίσκου - Ανταμοιβής που 
χρησιμοποιεί βαθμολογημένους άξονες [1]

3.5.2 Διάγραμμα Ευκολίας - Ελκυστικότητας

Ένας πολύ χρήσιμος χάρτης χαρτοφυλακίου στην Reckitt & Colman, από την 

πλευρά της διοίκησης, είναι το διάγραμμα «ευκολίας - ελκυστικότητας'». Όπως και με τη 

μέθοδο της εταιρίας Specialty Minerals, έτσι και σε αυτό το διάγραμμα φυσαλίδων 

αποβάλλεται η μεγάλη εμπιστοσύνη στα οικονομικά στοιχεία και ενσωματώνονται 

επιπλέον παράγοντες που η διοίκηση θεωρεί ζωτικής σημασίας για την επίτευξη 

ισορροπίας στο χαρτοφυλάκιο.

Οι άξονες σε αυτό το διάγραμμα είναι «η ελκυστικότητα της αγοράς/ιδέας» και 

«η ευκολία εφαρμογής της» (σχήμα 3.7). Οι δύο άξονες του σχήματος 3.7 

κατασκευάζονται από ένα μοντέλο βαθμολόγησης, δηλαδή από την βαθμολογία 

διαφόρων ερωτήσεων οι οποίες παίρνουν τιμές στην κλίμακα 1-5 και προστίθενται σε 

μια σταθμισμένη μορφή. Η ελκυστικότητα της ιδέας βρίσκεται από τις βαθμολογίες σε 

έξι δείκτες που συμπεριλαμβάνουν την πρόθεση, το πλεονέκτημα του προϊόντος, την 

ικανότητα υποστήριξης του πλεονεκτήματος και το πεδίο εφαρμογής της ιδέας. Ομοίως, 

η ευκολία της εφαρμογής, δηλαδή ο δεύτερος άξονας, δημιουργείται από τις 

βαθμολογίες σε δείκτες όπως οι τεχνολογικές δυνάμεις της εταιρίας και η αναμενόμενη
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απουσία προβλημάτων στους τομείς της ανάπτυξης, της καταγραφής, της κατασκευής 

και της διανομής.

Ένα δεύτερο παράλληλο διάγραμμα φυσαλίδων σχεδιάζει την ελκυστικότητα 

αγοράς/ιδέας σε σχέση με την οικονομική ελκυστικότητα (σχήμα 3.8). Ο τελευταίος 

άξονας στηρίζεται στον υπολογισμό της Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV).

High

£<

Cο

ο

Low

Ease of Implementation
— Minimum Acceptable Score for the Product Category

Σχήμα 3.7 διάγραμμα της Reckitt & Colman [1]

Σχήμα 3.8 Διάγραμμα Οικονομικής-Ιδέας Ελκυστικότητας της R&C [1]
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3.5.3 Χρησιμοποίηση του διαγράμματος Ευκολίας - Ελκυστικότΐ]τας

Οι χάρτες χαρτοφυλακίου της Reckitt & Colman χρησιμοποιούνται με τον ίδιο 

σχεδόν τρόπο που η επιχείρηση Τ χρησιμοποιεί το δικό της διάγραμμα φυσαλίδων. Οι 

διευθυντές ψάχνουν για προγράμματα που βρίσκονται στα ευνοϊκά τεταρτημόρια (προς 

το άνω δεξιό τεταρτημόριο του διαγράμματος του σχήματος 3.7), διερευνούν εκείνα τα 

προγράμματα που βρίσκονται «στο μη ελκυστικό και δύσκολο να επιτευχθεί» 

τεταρτημόριο και αναζητούν την ισορροπία μεταξύ της ευκολίας πραγματοποίησης και 

της ελκυστικότητας. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.7:

• Υπάρχει μια εκπληκτική έλλειψη προγραμμάτων τα οποία είναι εύκολο να 

πραγματοποιηθούν.

• Υπάρχουν πολύ λίγα προγράμματα στο επιθυμητό άνω δεξιό τεταρτημόριο. Από 

την ανάλυση αναγνωρίζεται η ανάγκη για εστίαση στην παραγωγή ιδεών καθώς και 

η ανάγκη να γίνει έγκαιρη προληπτική διάγνωση περισσοτέρων ιδεών

• Το γεγονός ότι 8 από τα 19 προγράμματα βρίσκονται στο κάτω αριστερό 

τεταρτημόριο (δυσκολότερα και λιγότερο ελκυστικά), αναγκάζει τη διοίκηση να 

διερευνήσει γιατί υπάρχουν τόσα πολλά προγράμματα σε αυτό το τεταρτημόριο, 

ποια από αυτά θα έπρεπε να ακυρώσει και ποιοι είναι οι λόγοι που αυτά τα 

προγράμματα είχαν επιλεγεί (ίσως υπάρχουν στρατηγικοί, ανταγωνιστικοί, ή 

αμυντικοί λόγοι που επιλέχθηκαν αυτά τα προγράμματα).

• Έξι προγράμματα βρίσκονται στο τεταρτημόριο των «ελκυστικών αλλά δύσκολο να 

επιτευχθούν» προγραμμάτων. Για τα έξι αυτά προγράμματα θα πρέπει επίσης να 

κάνει τις προηγούμενες αναλύσεις και να βρει τρόπους για να γίνει πιο εύκολη η 

εφαρμογή τους.

3.5.4 Διάγραμμα Σημαντικότητας - Ευκολίας

Η Royal Bank of Canada (RBC) χρησιμοποιεί μια παραλλαγή του διαγράμματος 

φυσαλίδων «ευκολία σε σχέση με την ελκυστικότητα του προγράμματος» που 

χρησιμοποιεί η εταιρία Reckitt & Colman. Η μέθοδος χαρτοφυλακίων της RBC έχει 

ιδιαίτερα εξελιχθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τεσσάρων ετών, δεδομένου ότι 

η τράπεζα έχει αποκτήσει την εμπειρία από τη χρήση του μοντέλου αυτού.
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Σχήμα 3.9 Σχέση μεταξύ Ευκολίας - Σημαντικότητας του Προγράμματος της RBC [1]

Αρχικά η RBC χρησιμοποίησε ένα πρότυπο διάγραμμα φυσαλίδων το οποίο 

βασιζόταν σε οικονομικά δεδομένα και σχεδιαζόταν σε αυτό η NPV και η πιθανότητα 

επιτυχίας (παρόμοιο με αυτό του σχήματος 3.1). Οι ομάδες του προγράμματος 

προμήθευαν τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό της NPV, ενώ η πιθανότητα 

εμπορικής επιτυχίας προέκυπτε από μια προσαρμοσμένη έκδοση του μοντέλου 

NewProd (κεφάλαιο 2) με τις ομάδες του προγράμματος να παρέχουν πάλι τα δεδομένα 

εισόδου. Το αρνητικό αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν ότι οι ομάδες των έργων 

σύντομα ανακάλυψαν το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούνταν τα δεδομένα αυτά και 

άρχισαν να δίνουν τέτοια δεδομένα εισόδου που να ευνοούν τα δικά τους προγράμματα.

Το διάγραμμα φυσαλίδων της Royal Bank of Canada χαρακτηρίζεται από δύο 

διαστάσεις οι τιμές των οποίων πηγάζουν από τις τιμές έξι βαθμολογιών, όπου τα 

μεγέθη των κύκλων αντιπροσωπεύουν για το κάθε πρόγραμμα την χρηματοδότηση του 

τρέχοντος έτους (σχήμα 3.9). Η RBC έχει επίσης αναπτύξει κανόνες απόφασης για τα 

προγράμματα που βρίσκονται σε κάθε ένα από τα τέσσερα τεταρτημόρια του σχήματος

3.9. Παραδείγματος χάριν, για τα «εύκολα και σημαντικά» προγράμματα (άνω αριστερό 

τεταρτημόριο), οι πόροι προϋπολογίζονται για πλήρη ανάπτυξη των προγραμμάτων, 

ενώ για τα «λιγότερο σημαντικά και σκληρά» προγράμματα ο κανόνας απόφασης είναι 

«NO GO - να μη δοθούν πόροι» . Στο σχήμα 3.10 φαίνονται αυτοί οι κανόνες.
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Μια λεπτή αλλά σημαντική διαφορά μεταξύ της μεθόδου της RBC και των 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην εταιρία Specialty Minerals και στην R&C είναι 

ότι η διοίκηση της RBC αναβαθμολογεί όλα τα προγράμματα στη συνεδρίαση 

αναθεώρησης του χαρτοφυλακίου για να παραχθεί το διάγραμμα φυσαλίδων ρίσκου- 

ανταμοιβής. Η εταιρία Specialty Minerals και η R&C χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα 

των πυλών (gate scores - ενημερωμένα όπως απαιτείται) ως είσοδο για τα διαγράμματα 

φυσαλίδων των χαρτοφυλακίων τους. Σε αντίθεση, ακόμα και αν στην RBC 

χρησιμοποιείται ένα λεπτομερές μοντέλο βαθμολόγησης στα σημεία απόφασης πυλών, 

η διοίκηση επαναξιολογεί όλα τα προγράμματα στις έξι κλίμακες στην αναθεώρηση του 

χαρτοφυλακίου.

Το μειονέκτημα που υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι σχετικά λίγος 

χρόνος μπορεί να είναι δαπανηθεί για ανάλυση και εκτίμηση του κάθε προγράμματος 

στην αναθεώρηση του χαρτοφυλακίου (100 προγράμματα σε μια ημέρα) και η 

διαδικασία αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα.

Easy and Important
GATE 1 “GO”

(Budget resources tor full development) 

0 Difficulty -►

10

Important But Difficult
GATE 1 “GO”

(Use full resources and budget 
a research team)

10

Easy But Less Important Less Important and Hard
GATE 1 “HOLD” GATE 1 “NO GO”

(Do not budget resources, but "cherry (Do not resource)
pick” from list of projects to fill holes 

in actual resource usage)

0 Importance

Σχήμα 3.10 Κανόνες Απόφασης της Royal Bank [1]
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3.6 Παράγοντες Ρίσκου και Αβεβαιότητας στον Υπολογισμό της Ανταμοιβής

Στις περισσότερες των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα [1], η 

ανταμοιβή του προγράμματος που απαιτείται για το διάγραμμα φυσαλίδων, εκτιμάται με 

τον υπολογισμό της NPV. Οι εταιρίες που παρουσιάσθηκαν χρησιμοποιούν την NPV 

στα διαγράμματα φυσαλίδων τους. Κοινό πρόβλημα για όλες αυτές τις εταιρίες είναι ο 

υπολογισμός της NPV, λαμβάνοντας υπόψη και τις αβέβαιες εκτιμήσεις. Οι εταιρίες 

μεταχειρίζονται το ρίσκο με ποικίλους τρόπους έτσι ώστε να υπολογίσουν την NPV:

• Χτίστε τις πιθανότητες στον υπολογισμό της NPV: Η επιχείρηση G, η οποία 

χρησιμοποιεί τη Δυναμική Διαταγμένη Λίστα Κατάταξης (κεφ.2), χρησιμοποιεί 

χάρτες χαρτοφυλακίου παρόμοιους με αυτούς που παρουσιάσθηκαν παραπάνω. Η 

εταιρία αυτή απλά αναλύει όλες τις αβέβαιες εκτιμήσεις στον υπολογισμό της NPV, 

συνυπολογισμένης και της πιθανότητας εμφάνισής τους: παραδείγματος χάριν, εάν 

τα μελλοντικά εισοδήματα είναι αβέβαια, το τμήμα χρηματοδότησης 

πολλαπλασιάζει αυτά τα εισοδήματα με μια πιθανότητα 0.80, ή ίσως 0.60 ώστε το 

αποτέλεσμα αυτό να είναι η αβεβαιότητα. Από μαθηματική άποψη αυτή η 

διαδικασία δεν είναι αυστηρά σωστή αλλά εξυπηρετεί στην κλιμάκωση των 

αυστηρά αισιόδοξων οικονομικών προβολών.

• Χρησιμοποίηση Ρυθμισμένου - Ρίσκου προεξοφλητικού επιτοκίου: Η επιχείρηση Τ 

χρησιμοποιεί τα προεξοφλητικά επιτόκια όταν υπολογίζει την NPV. Ουσιαστικά 

πρόκειται για ρυθμισμένου ρίσκου προεξοφλητικά επιτόκια. Παραδείγματος χάριν, 

σε προγράμματα νέων προϊόντων των οποίων οι εμπορικές εκτιμήσεις είναι 

ιδιαίτερα αβέβαιες, χρησιμοποιείται προεξοφλητικό επιτόκιο για το διπλασιασμό 

του επιτρεπόμενου ποσοστού ρίσκου. Τα χαμηλού κινδύνου προγράμματα, όπως 

αυτά που αναφέρονται σε τροποποιήσεις και ανανεώσεις προϊόντων ή βελτιώσεις 

της διαδικασίας ανάπτυξης, χρησιμοποιούν ένα προεξοφλητικό επιτόκιο 1.5 φορά 

του επιτρεπόμενου ποσοστού ρίσκου. Η διαδικασία αυτή τιμωρεί τα υψηλού 

κινδύνου προγράμματα των οποίων η NPV αποκλιμακώνεται αναλόγως.

• Χρήση Προσομοίωσης Monte Carlo: η επιχείρηση Μ, μια ιατρική εταιρία 

προϊόντων, χρησιμοποιεί ένα μοντέλο χαρτοφυλακίου παρόμοιο με αυτό της 

επιχείρησης Τ στο σχήμα 3.1. Για την εκτίμηση της εμπορικής αβεβαιότητας κάθε 

μεταβλητή απαιτεί τρεις εκτιμήσεις: υψηλή, χαμηλή και πιθανή. Αποτέλεσμα αυτού 

είναι, η ομάδα του προγράμματος να δίνει τρεις εκτιμήσεις για κάθε μία από τις
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μεταβλητές, έσοδα, δαπάνες, χρόνος έναρξης. Από αυτές τις τρεις εκτιμήσεις 

καθορίζεται για κάθε μεταβλητή μια καμτώλη διανομής πιθανότητας. Τα επόμενα 

τυχαία σενάρια για το πρόγραμμα παράγονται χρησιμοποιώντας αυτές τις καμπύλες 

πιθανότητας ως μεταβλητές εισόδου. Χιλιάδες σενάρια έχουν παραχθεί σε 

υπολογιστή και το αποτέλεσμα είναι μια διανομή των οικονομικών εκβάσεων.

• Χτίστε ένα δέντρο απόφασης'. Η μέθοδος της Αναμενόμενης Εμπορικής Αξίας (ECV) 

που χρησιμοποιείται από την ECC International, είναι βασισμένη σε ένα απλό 

δέντρο απόφασης (βλ. κεφ.2). Ενσωματώνει κατάλληλα το μελλοντικό ρεύμα 

αποδοχών, διάφορα κεφάλαια και δαπάνες ανάπτυξης που υφίστανται σε όλο το 

πρόγραμμα καθώς και τις πιθανότητες τεχνικής και εμπορικής επιτυχίας.

• Χρήση υψηλής/χαμηλής περίταωσης'. η μέθοδος αυτή, που χρησιμοποιείται και από 

την 3 Μ, συλλαμβάνει τις αβεβαιότητες και στις δύο διαστάσεις του διαγράμματος 

φυσαλίδων ρίσκου - ανταμοιβής, χρησιμοποιώντας σενάρια «υψηλών» και 

«χαμηλών» περιπτώσεων. Το μέγεθος και η μορφή των φυσαλίδων ή των ελλείψεων 

δείχνουν την αβεβαιότητα που συνδέεται με κάθε πρόγραμμα (σχήμα 3.2).

• Υιοθέτηση μη οικονομικών μέτρων ανταμοιβής: Το μοντέλο διαγραμμάτων 

φυσαλίδων της ADL (σχήμα 3.4), στηρίζεται σε μη οικονομική μέτρηση της 

ανταμοιβής και ως εκ τούτου δεν υπολογίζει την NPV. Οι μετρήσεις εδώ είναι απλά 

από «μέτριες» ως «άριστες».

• Χρήση μεθόδων βαθμολόγησης για μέτρηση της ανταμοιβής', οδηγούν στην αποφυγή 

εκτίμησης της αβεβαιότητας και των πιθανοτήτων που χρειάζεται ένας οικονομικός 

υπολογισμός.

3.7 Επιπλέον Διαγράμματα Φυσαλίδων

Υπάρχουν πολυάριθμες παράμετροι, διαστάσεις, ή μεταβλητές βάσει των 

οποίων μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των προγραμμάτων, με συνέπεια να 

υπάρχουν μια σειρά από διαγράμματα χ-y ή διαγράμμάτα φυσαλίδων.
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3.7.1 Ρίσκο της Αγοράς και της Τεχνολογίας

Στο σχήμα 3.11 παρουσιάζεται ένα διάγραμμα που τοποθετεί τα προγράμματα 

ανάπτυξης νέων προϊόντων σύμφωνα με το τεχνολογικό ρίσκο και το ρίσκο της αγοράς. 

Ένα παρόμοιο με αυτό το διάγραμμα ρίσκου - ρίσκου χρησιμοποιείται και από την 

εταιρία Rohm and Haas. Στο διάγραμμα αυτό η πιθανότητα τεχνικής επιτυχίας 

σχεδιάζεται σε σχέση με την εμπορική πιθανότητα (δεν εμφανίζεται στο διάγραμμα). 

Τα μεγέθη των φυσαλίδων δείχνουν το συνολικό κόστος των προγραμμάτων, έτσι ώστε 

να διαφαίνεται η κατανομή των πόρων.

Market Risk

Very High

Moderate

Very Low

Σχήμα 3.11 Διάγραμμα Φυσαλίδας Τεχνολογικού Ρίσκου και Αγοράς [1]

Ο ο
efi (3

ο Ο
ο ( Ρ ο

Very Low Moderate Very High

Technology Risk

3.7.2 A ιάγραμμα Τομέας της A γοράς - Στρατηγική Πρόθεση

Πρόκειται για μία περίπτωση εξασφάλισης ισορροπίας στο χαρτοφυλάκιο, όσο 

αφορά την ταύτιση με τη στρατηγική της εταιρίας η οποία χρησιμοποιείται από την 

εταιρία Rohm και Haas [1]. Τα προγράμματα παρουσιάζονται σε ένα διάγραμμα 

φυσαλίδων (σχήμα 3.12) που οι δύο διαστάσεις του είναι η στρατηγική πρόθεση (ο 

σκοπός και ο τύπος του προγράμματος) και ο τομέας της αγοράς που εξυπηρετείται. Το 

μέγεθος των φυσαλίδων είναι το συνολικό κόστος του προγράμματος.
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Market Segments 

Food/Pharm

Sugar

Cat/Chem 
Process

Nuclear

Drink Water

Industrial 
Water

Other

Σχήμα 3.12 Διάγραμμα Στρατηγικής Επιρροής της Rohm and Haas [1]

3.8 Παραδοσιακά Διαγράμματα για τη Διαχείριση του Χαρτοφυλακίου

Τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε [1], έδειξαν ότι οι εταιρίες 

χρησιμοποιούν μια σειρά από παραδοσιακά ιστογράμματα, ιστογράμματα μπάρας και 

διαγράμματα πιτών για να εξασφαλίσουν ισορροπία μεταξύ των προγραμμάτων του 

χαρτοφυλακίου τους. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι και χαρακτηριστικά βάσει των 

οποίων μπορεί να εξεταστεί η ισορροπία των χαρτοφυλακίων. Μερικά παραδείγματα 

τέτοιων παραμέτρων είναι:

3.8.1 Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

Στο διάγραμμα αυτό απεικονίζεται το ποσοστό των δεσμευμένων ή 

προϋπολογισμένων πόρων που τα προγράμματα πραγματικά χρησιμοποιούν. Συχνά 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των πραγματικών και των προτεινόμενων εξόδων. Το 

ιστόγραμμα του σχήματος 3.13 είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το ιστόγραμμα αυτό είναι 

χρήσιμο όταν γίνεται ανάλυση για την κατανομή πόρων στις επιθεωρήσεις του 

χαρτοφυλακίου.

Project A•̂̂
Proji Ct B

Prc ect D

Project C 
f

I·* ·*· * '·> ■>

K1m
^^Projec E

Defend Grow New New Fundamental
Application Business

Strategic Intent
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Project Name

Project A

Project B

Project C

Project D

0 50 100 150 200 250 300 350
People-Days per Project

0 Actual H Budget

Σχήμα 3.13 Εκμετάλλευση Πόρων από τα προγράμματα [1]

3.8.2 Χρονικός Προγραμματισμός των προγραμμάτων ανάπτυξης νέων προϊόντων

Ο Χρονικός Προγραμματισμός των προγραμμάτων είναι ένα βασικό ζήτημα 

στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των προγραμμάτων του χαρτοφυλακίου. Υπάρχουν 

διάφοροι στόχοι ως προς τον χρονικό προγραμματισμό παρουσίασης των 

προγραμμάτων. Ορισμένες φορές προτιμιόνται βραχυπρόθεσμα προγράμματα ενώ 

άλλες μακροπρόθεσμα προγράμματα. Το ιστόγραμμα του σχήματος 3.14 απεικονίζει το 

ζήτημα του χρόνου εισαγωγής των προϊόντων στην αγορά και την κατανομή των πόρων 

σε συγκεκριμένα προγράμματα σύμφωνα με το έτος παρουσίασής τους.

% of Resources (this year)

Launch Date

Σχήμα 3.14 Χρόνος Παρουσίασης των Νέων Προϊόντων [1]
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Ένα άλλο ζήτημα χρονικού προγραμματισμού είναι η ταμειακή εισροή. Η 

επιθυμία εδώ είναι να ισορροπηθούν τα προγράμματα ως προς το χρόνο που 

εξαργυρώνουν τις εισροές και τις εκροές των μετρητών. Μία τέτοια περίπτωση είναι η 

αποφυγή της κατάστασης όπου όλα τα προγράμματα που παρουσιάζονται ταυτόχρονα 

έχουν αθροιστικά τεράστιες εκροές μετρητών σε ένα έτος και τεράστιες εισροές 

μετρητών αρκετά έτη αργότερα. Η εταιρία Reckitt&Colman δημιουργεί για το σκοπό 

αυτό ένα ιστόγραμμα που «συλλαμβάνει» τη συνολική ετήσια ταμειακή ροή για όλα τα 

προγράμματα του χαρτοφυλακίου (σχήμα 3.15). Το ιστόγραμμα αυτό αποκαλύπτει 

επίσης τις ροές μετρητών βάσει του τύπου του προγράμματος.

3ο
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Σχήμα 3.15 Διάγραμμα Ταμειακής Εισροής - Χρόνος της R&C [1]

3.8.3 Τύποι προγράμματος

Οι τύποι προγράμματος είναι ακόμα μία πολύ σημαντική παράμετρος. Πρέπει 

να επιτευχθεί ισορροπία ως προς τα έξοδα των προγραμμάτων ανάπτυξης πραγματικά 

νέων προϊόντων και αυτών που αναφέρονται σε αναπροσαρμογές παλαιών προϊόντων 

και προγραμμάτων θεμελιώδους έρευνας. Ο τύπος του διαγράμματος που οι 

περισσότερες εταιρίες [1] χρησιμοποιούν είναι το διάγραμμα πίτας και άλλα παρόμοια 

διαγράμματα που απεικονίζουν την κατανομή των εξόδων στους διάφορους τύπους 

προγραμμάτων. Το σχήμα 3.16 παρέχει μια τέτοια απεικόνιση κατανομής πόρων.
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Σχήμα 3.16 Κατανομή Πόρων στους διάφορους Τύπους Προγραμμάτων [1]

3.8.4 Αγορές, Προϊόντα και Τεχνολογίες

Επιπλέον παράμετροι βάσει των οποίων οι διευθυντές επιδιώκουν ισορροπία 

στο χαρτοφυλάκιο είναι η επίτευξη ισορροπίας σύμφωνα με τη γραμμή του προϊόντος, 

της αγορά και της τεχνολογίας. Το σχήμα 3.17 παρέχει μια οπτική κατανομή δειγμάτων 

χρησιμοποιώντας διαγράμματα πιτών που καταδεικνύει πώς μια ειδικευμένη χημική 

επιχείρηση κατανέμει πόρους και κεφάλαια στις διάφορες γραμμές προϊόντων και 

αγορές. Στόχος των παραμέτρων αυτών είναι η εύρεση της κατάλληλης κατανομής 

κεφαλαίων για έρευνα και ανάπτυξη στις διάφορες γραμμές προϊόντων, αγορές ή τομείς
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Institutionalto%

40%
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Σχήμα 3.17 Κατανομή των Πόρων στις Γραμμές Προϊόντων και στις
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αγοράς στους οποίους η εταιρία απευθύνεται, όπως και στις τεχνολογίες τις οποίες 

κατέχει. Τα διαγράμματα πιτών είναι μια άριστη προσέγγιση για απόκτηση και 

παρουσίαση στοιχείων αυτού του τύπου.

3.9 Ισορροπία: Μερικά κρίσιμα σχόλια

Το πρόβλημα με την επίτευξη ισορροπίας ή την επιλογή ενός κατάλληλου 

εργαλείου που θα βοηθήσει στην επίτευξη ισορροπίας είναι ότι παρόλο που πρόκειται 

για μια εύκολη εννοιολογικά ιδέα, εντούτοις είναι πολύ δύσκολο να γίνει στην πράξη. 

Το συμπέρασμα που βγαίνει από την έρευνα [1] είναι ότι οι εταιρίες έχουν αναπτύξει 

μια σειρά από περίπλοκα και έξυπνα διαγράμματα για να εξετάσουν το ζήτημα της 

ισορροπίας. Εντούτοις παραμένουν τα προβλήματα με την αναζήτηση ισορροπίας στα 

χαρτοφυλάκια:

S Πρώτα από όλα μερικά από τα δημοφιλέστερα διαγράμματα φυσαλίδων έχουν το 

ίδιο πρόβλημα με τα μοντέλα μεγιστοποίησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2, 

στηρίζονται ουσιαστικά σε οικονομικά στοιχεία τα οποία συχνά είναι μη διαθέσιμα 

ή στην καλύτερη περίπτωση ιδιαίτερα αβέβαια.

^ Δεύτερον, το πρόβλημα από την υπερφόρτωση πληροφοριών. Όπως ανέφερε ένας 

ανώτερος υπάλληλος μια εταιρίας [1] «Χάρτες, ατελείωτοι χάρτες», δεδομένου ότι 

έβγαλε περισσότερους από δώδεκα χάρτες όπου σχεδίαζε όλα εναντίον όλων, για το 

μοντέλο χαρτοφυλακίου της εταιρίας του.

S Τρίτον, τα οπτικά αυτά μοντέλα ισορροπίας είναι για παρουσίαση πληροφοριών και 

όχι ουσιαστικά μοντέλα απόφασης. Αντίθετα από τις μεθόδους μεγιστοποίησης 

αξίας του κεφαλαίου 2, το αποτέλεσμα δεν είναι η δημιουργία ενός καταλόγου 

προτιμημένων προγραμμάτων. Τα διαγράμματα αυτά και οι χάρτες είναι 

αποκλειστικά μια αφετηρία για τη συζήτηση. Η διοίκηση πρέπει ακόμα να 

μεταφράσει τα στοιχεία αυτά σε αποφάσεις εκτέλεσης. Μερικές εταιρίες είχαν 

αποτύχει να το κάνουν αυτό.

S Δεν ήταν σαφές σε όλες τις περιπτώσεις το πώς πραγματικά χρησιμοποιούνται τα 

διαγράμματα και οι χάρτες.

Τέλος, σπάνια καθορίζεται η «σωστή ισορροπία» των προγραμμάτων. Η διοίκηση 

μπορούσε να παρατηρήσει ό,τι χρειαζόταν στα διάφορα διαγράμματα, εκτός από
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την περίπτωση όπου ένα χαρτοφυλάκιο είχε προφανώς έλλειψη ισορροπίας. Ένας 

διευθυντής δεν θα ήξερε εάν το χαρτοφυλάκιο είχε την σωστή ισορροπία. Εάν 

κάποιος δεν ήξερε τι είναι σωστή ισορροπία τότε όλοι αυτοί οι χάρτες ισορροπίας 

και τα διαγράμματα δεν έχουν νόημα.

Το γεγονός ότι οι μέθοδοι ισορροπίας χαρτοφυλακίων δεν είναι ιδανικές δεν 

σημαίνει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με 

προσοχή ενώ η επιλογή των χαρτών (π.χ οι άξονες των διαγραμμάτων) και τα 

διαγράμματα (οι παράμετροι που εμφανίζουν) πρέπει να εξεταστούν καλά. Θα πρέπει 

να αποφευχθεί η απεικόνιση πάρα πολλών χαρτών και διαγραμμάτων και θα πρέπει να 

εξεταστούν οι χάρτες στις συνεδριάσεις των χαρτοφυλακίων ή πυλών προτού 

υιοθετηθούν από την εταιρία.

Ένα επιπλέον όφελος των διάφορων διαγραμμάτων και χαρτών ισορροπίας είναι 

ότι συνδέονται πολύ καλά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν οι 

άλλοι δύο στόχοι της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι χάρτες χαρτοφυλακίου παρέχουν 

τις εισόδους για την μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ως προς διάφορους 

στόχους (κεφάλαιο 2). Σε μια εταιρία [1] τα προγράμματα που βαθμολογήθηκαν υψηλά 

στον πίνακα του ρίσκου και της ανταμοιβής μπήκαν σε άμεση προτεραιότητα για 

εξέλιξη. Τα προγράμματα αυτά εάν επιτύχουν, θα βοηθήσουν την επιχείρηση να 

επιτύχει τους στόχους της για αύξηση του αριθμού προϊόντων του χαρτοφυλακίου της 

στην αγορά.

Οι χάρτες χαρτοφυλακίου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση 

του χαρτοφυλακίου μιας εταιρίας ως προς την στρατηγική του. Οι χάρτες μπορούν να 

χρησιμεύσουν ως ένα εργαλείο για να εξασφαλίσουν ότι το χαρτοφυλάκιο συμφωνεί με 

τη στρατηγική της εταιρίας. Εάν αυτό δε συμβεί τότε μπορούν να γίνουν σταδιακές 

διορθώσεις περιοδικά κατά τη διάρκεια του έτους. Το επόμενο κεφάλαιο ερευνά αυτόν 

τον τρίτο στόχο της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, τη στρατηγική σύνδεση.
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4. Μέθοδοι Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου: Ισχυρή Σύνδεση με τη 

Στρατηγική

4.1 Η ανάγκη ύπαρξης Στρατηγικής στο Χαρτοφυλάκιο

Η στρατηγική και η κατανομή πόρων σε ένα χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να έχουν 

στενή σχέση. Η στρατηγική ξεκινά από τη στιγμή που η εταιρία αρχίζει να δαπανά 

χρήματα και αποκτά υπόσταση όταν αρχίζει να κατανέμει πόρους σε συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, π.χ στην ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων. Τα παραπάνω είναι 

απόψεις διαφωτισμένων διοικήσεων μιας σειράς επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε 

έρευνα [1] που έγινε.

Η αποστολή και η στρατηγική της επιχείρησης πρέπει να είναι λειτουργικές 

όσον αφορά στις δαπάνες κεφαλαίων. Όλα τα παραπάνω είναι άνευ σημασίας χωρίς 

τους απαραίτητους πόρους. Σαν παράδειγμα παραθέτουμε την περίπτωση ανάπτυξης 

μέσω ανάπτυξης νέων προϊόντων. Η εφαρμογή αυτής της αποστολής απεικονίζεται με 

τον αριθμό των εν εξελίξει προγραμμάτων ανάπτυξης νέων προϊόντων που θα 

οδηγήσουν στην ανάπτυξη της εταιρίας και όχι απλά στη διατήρηση της υφιστάμενης 

κατάστασης, καθώς επίσης και στην εξέλιξη προγραμμάτων που είναι πραγματικά 

καινοτόμα. Ομοίως, εάν η στρατηγική της εταιρίας είναι να εστιάσει σε ορισμένες 

αγορές, προϊόντα, ή τύπους τεχνολογίας, τότε η πλειοψηφία των εξόδων έρευνας και 

ανάπτυξης πρέπει να γίνουν στις ανάλογες αγορές, προϊόντα, ή τεχνολογίες.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα [1] δεν είχαν όλες αυτή την 

ικανότητα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι μία μεσαίου μεγέθους επιχείρηση η οποία στην 

ετήσια έκθεση της χαρακτηρίστηκε ως «αναπτυσσόμενη μέσω ανά-πτυξης νέων 

προϊόντων». Η εικόνα των εταιριών δεν ταιριάζει με την στρατηγική πρόθεση της 

εταιρίας επειδή οι πόροι που δαπανήθηκαν για έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων ήταν οι 

μισοί του μέσου όρου της βιομηχανίας. Σε μια άλλη επιχείρηση, ένα ανώτερο στέλεχος 

υποστήριξε ότι η στρατηγική του εταιρικού τμήματος, του οποίου είναι μέλος, είναι να 

επιτευχθεί ταχεία ανάπτυξη μέσω επιθετικής ανάπτυξης νέων προϊόντων. Ανάλυση της 

κατανομής των εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη έδειξε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 

πόρων πήγαινε σε προγράμματα συντήρησης, σε τροποποιήσεις προϊόντων και 

επεκτάσεις προϊόντων, μία τακτική που δεν συμβαδίζει καθόλου με την πολύ επιθετική 

στρατηγική και πολιτική που δήλωσε το ανώτερο στέλεχος. Είναι προφανές ότι και τα
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δύο παραδείγματα είναι περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ της 

δηλωμένης στρατηγικής και της πραγματικής κατανομής των χρημάτων.

4.2 Σύνδεση Στρατηγικής στο Χαρτοφυλάκιο: Διάφορες Προσεγγίσεις

Δύο είναι οι αντικειμενικοί στόχοι στην προσπάθεια ενσωμάτωσης στρατηγικής 

και επίτευξης στρατηγικής ευθυγράμμισης στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Η 

στρατηγική ταύτιση είναι ο πρώτος και εξετάζει κατά πόσο όλα τα προγράμματά της 

επιχείρησης ταυτίζονται με τη στρατηγική και το προφίλ της εταιρίας. Ένα παράδειγμα 

είναι η περίπτωση όπου η εταιρία έχει καθορίσει συγκεκριμένες τεχνολογίες ή αγορές 

στις οποίες απευθύνεται και πρέπει να εξεταστεί εάν τα προγράμματά της ταυτίζονται 

στρατηγικά με αυτές τις περιοχές. Οι στρατηγικές προτεραιότητες είναι δυσκολότερες 

και εξετάζουν εάν η κατανομή των εξόδων αντανακλά τις στρατηγικές προτεραιότητες 

της εταιρίας. Για παράδειγμα, όταν η εταιρία αναφέρεται σε περιοχές που θα δαπανήσει 

τα κεφάλαια της, θα πρέπει να εξετάζει εάν αυτές οι περιοχές και κατά συνέπεια η 

κατανομή των πόρων ταυτίζονται με τη δηλωμένη στρατηγική της.

Τρεις είναι οι κύριες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν οι εταιρίες για να 

εξετάσουν τη στρατηγική τους ευθυγράμμιση [1]:

Από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση'. Η μέθοδος αυτή αρχίζει με το όραμα και τη 

στρατηγική της εταιρίας και στη συνέχεια δεσμεύει τα κεφάλαια σε φακέλους ή κάδους 

χρημάτων, που προορίζονται για τους διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων. Η 

προσέγγιση αυτή ονομάζεται Strategic Buckets.

Από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση: Η προσέγγιση αυτή ξεκινά κάνοντας 

αναθεώρηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και εστιάζει στην επιλογή του καλύτερου. 

Στρατηγικά κριτήρια ενσωματώνονται στις τεχνικές επιλογής προγράμματος, κατά 

συνέπεια η στρατηγική ταύτιση επιτυγχάνεται απλά με την ενσωμάτωση πολυάριθμων 

στρατηγικών κριτηρίων στις διαδικασίες Go/Kill και στις μεθόδους κατάταξης των 

προγραμμάτων.

Από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση: Ο συνδυασμός των 

δύο μεθόδων έχει μεγάλη αξία επειδή υπερνικά τις ανεπάρκειες και των δύο. Η μέθοδος 

αυτή αρχίζει και με τις δύο διαδικασίες στην κορυφή, με την ανάπτυξη στρατηγικής και
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τον καθορισμό των στρατηγικών μεγάλων χρηματικών ποσών, ενώ συνεχίζει επίσης 

από το κατώτατο σημείο με αναθεώρηση και επιλογή των καλύτερων προγραμμάτων. 

Τα δύο σύνολα απόφασης, από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, μέσω 

πολλαπλών επαναλήψεων οδηγούν σε μια κοινή απόφαση.

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι οι δύο προσεγγίσεις, η από πάνω προς τα 

κάτω και η από κάτω προς τα πάνω, είναι αρκετά διαφορετικές από πλευράς 

φιλοσοφίας, στον τρόπο με τον οποίο καθίστανται λειτουργικές και ως προς τον 

κατάλογο των προγραμμάτων που δημιουργεί η κάθε μία.

4.3 Από Πάνω προς τα Κάτω προσέγγιση: Strategic Buckets Model

Η από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση είναι η μέθοδος που σκοπό έχει να 

εξασφαλίσει ότι το ενδεχόμενο χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων απεικονίζει πραγματικά 

τη δηλωμένη ή την επιθυμητή στρατηγική για κάθε επιχειρησιακή μονάδα. Η μέθοδος 

αυτή εφαρμόζει την απλή αρχή ότι η εφαρμογή της στρατηγικής ξεκινά με την καταβολή 

χρημάτων σε συγκεκριμένα προγράμματα ή ότι η στρατηγική δεν είναι πραγματική έως 

ότου μεταφραστεί σε καταβολή χρημάτων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ή 

προγράμματα. Κατά συνέπεια, ο καθορισμός των απαιτήσεων του χαρτοφυλακίου 

σημαίνει ουσιαστικά καθορισμό των στόχων ως προς τα έξοδα. Ορισμένες από τις 

εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα [1] χρησιμοποιούν είτε ακριβώς, είτε επιμέρους 

τμήματα της μεθοδολογία αυτής. Σκοπός του Strategic Buckets Model είναι:

> Πρώτα να αναπτυχθεί το όραμα και η στρατηγική για την επιχείρηση.

> Κατόπιν λαμβάνονται αποφάσεις για το που περίπου η διοίκηση επιθυμεί να 

κατανείμει τους πόρους για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.

> Έπειτα καθορίζονται οι «κάδοι» με τα ιδανικά επίπεδα εξόδων, όπως για 

παράδειγμα, χ% να δαπανηθεί στην εξέλιξη προγραμμάτων πλατφόρμας, y% στα 

νέα προϊόντα, ζ% σε βελτιώσεις προϊόντων.

> Τα προγράμματα στη συνέχεια κατατάσσονται βάσει προτεραιότητας μέσα στους 

κάδους (buckets) με τη χρήση μεθόδων μεγιστοποίησης (κεφάλαιο 2).

> Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται πολλά χαρτοφυλάκια ή κατάλογοι 

προγραμμάτων. Κατά δεύτερο, τα ανόμοια προγράμματα δεν ανταγωνίζονται το ένα
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το άλλο, και τέλος, η κατανάλωση πόρων, στο τέλος του έτους, είναι σε συμφωνία 

με τους επιθυμητούς στόχους.

4.3.1 Χαρακτηριστικά του Strategic Buckets Model

Αρχικά γίνεται η ανάπτυξη της επιχειρησιακής στρατηγικής και της 

στρατηγικής των νέων προϊόντων. Η ηγετική ομάδα της επιχείρησης είναι οι στρατηγοί 

της επιχείρησης. Όπως συμβαίνει και με τους στρατιωτικούς στρατηγούς, έτσι και εδώ 

πρέπει να έχουν σαφή γνώση των στόχων της επιχείρησης και του νέου προϊόντος. 

Αυτό δεν είναι αρκετό, καθώς πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις για τα πεδία μαχών ή 

τους στρατηγικούς χώρους που επιθυμούν να "επιτεθούν", δηλαδή σε ποιες αγορές, 

τύπους προϊόντων, πλατφόρμες ή χώρους τεχνολογίας επιθυμούν να στραφούν. 

Επιπλέον θα πρέπει να καθορίσουν πώς θα επιτεθούν σε αυτούς τους χώρους και τελικά 

πόσα θέλουν να δαπανήσουν σε κάθε χώρο [1],

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση της επιχείρησης πλαστικών Modified 

Plastics [1], στην οποία ο γενικός διευθυντής αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με τα 

νέα προϊόντα. Ένα πρόβλημα ήταν η έλλειψη στρατηγικής εστίασης και κατεύθυνσης 

των προγραμμάτων που ήταν σε εξέλιξη. Μια πιο λεπτομερής ανάλυση αποκάλυψε ότι 

δεν υπήρχε ουσιαστικά στην επιχείρηση στρατηγική για τα νέα προϊόντα. Η πρώτη 

στοιχειώδης εργασία για την ηγετική ομάδα της επιχείρησης ήταν να αναπτύξει τη 

στρατηγική των νέων προϊόντων. Τα βήματα που ακολούθησαν ήταν τα εξής:

> Πρώτα ανέλυσαν ένα σύνολο στόχων για τα νέα προϊόντα.

> Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν οι πιθανοί στρατηγικοί χώροι, κάτι αρκετά δύσκολο. 

Παρόλα αυτά μετά από τη συζήτηση καθορίστηκαν οι στρατηγικοί χώροι σε ένα 

δυσδιάστατο πίνακα, με τις δύο διαστάσεις τους να είναι οι τομείς της αγοράς και τα 

χαρακτηριστικά απόδοσης των προϊόντων.

> Προσδιορίστηκαν οι διάφοροι τομείς της αγοράς στους οποίους η επιχείρηση 

απευθύνθηκε ή είχε προγράμματα.

> Σκιαγραφήθηκαν τα διάφορα κελιά, τομείς της αγοράς/απόδοση προϊόντων, στα 

οποία μπορούν να υπάρξουν ευκαιρίες.
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> Έπειτα ορίστηκε ένα σύνολο κριτηρίων έτσι ώστε η διοίκηση να μπορεί να 

εκτιμήσει και να δώσει προτεραιότητα στους διάφορους χώρους και τέλος έγινε 

κατανομή των πόρων.

Έχοντας πραγματοποιήσει τα παραπάνω η ομάδα ηγεσίας είχε προχωρήσει 

αρκετά προς τον καθορισμό μιας στρατηγικής για τα νέα προϊόντα, καθόρισε τους 

στόχους, προσδιόρισε τους πιθανούς στρατηγικούς χώρους, έλαβε τις αποφάσεις για 

τους χώρους εστίασης και τους κατέταξε καθώς επίσης αποφάσισε για την κατανομή 

των πόρων στους διάφορους χώρους.

Ο ρόλος του Strategic Buckets Model είναι να μεταφραστεί η επιχειρησιακή 

στρατηγική σε ξεκάθαρα καθορισμένους χώρους (buckets) και να αποφασιστεί η 

κατανομή πόρων στον καθένα. Συνοψίζοντας, η προσέγγιση αρχίζει με την 

επιχειρησιακή στρατηγική και απαιτεί από την ανώτερη διοίκηση να κάνει τις 

απαραίτητες επιλογές κατά μήκος της κάθε μιας από τις διάφορες διαστάσεις, επιλογές 

για το πώς επιθυμούν να δεσμεύσουν τους περιορισμένους οικονομικούς τους πόρους. 

Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία «φακέλων χρημάτων» ή «κάδων (buckets)». Τα 

υπάρχοντα προγράμματα ταξινομούνται στους κάδους, έπειτα καθορίζεται εάν τα 

πραγματικά έξοδα είναι σύμφωνα με τα επιθυμητά. Τέλος, τα προγράμματα 

ταξινομούνται βάσει προτεραιότητας μέσα στους κάδους για να φθάσουν στο τελικό 

χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων.

Παρακάτω παρουσιάζονται λεπτομερέστερα τα βασικά βήματα:

1. Αναπτύσσεται όραμα και στρατηγική για την επιχείρηση. Αυτό περιλαμβάνει τον 

καθορισμό των στρατηγικών στόχων και του γενικού σχεδίου δράσης.

2. Οι αναγκαστικές επιλογές γίνονται στις βασικές στρατηγικές διαστάσεις. Δηλαδή 

βασιζόμενη σε αυτήν την στρατηγική, η διοίκηση της επιχείρησης κατανέμει την 

έρευνα και την ανάπτυξη και τους άλλους πόρους στις κατηγορίες σε κάθε 

διάσταση. Οι επτά σημαντικές διαστάσεις που μελετούν οι επιχειρήσεις 

περιλαμβάνουν:

> Τους στρατηγικούς στόχους

> Τις γραμμές προϊόντων

> Τους τομείς της αγοράς

> Τους τύπους τεχνολογίας

> Τους τύπους προγράμματος
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> Τη γεωγραφία

> Πίνακας Οικειότητας'.

Με τον πίνακα αυτό γίνεται κατανομή των πόρων στους διάφορους τύπους 

αγορών και στους διάφορους τύπους τεχνολογίας, από την πλευρά που αυτές είναι 

οικείες στην επιχείρηση. Μερικές εταιρίες χρησιμοποιούν τον πίνακα οικειότητας που 

προτείνεται από την εταιρία Roberts [1], όπου τόσο οι αγορές όσο και οι τεχνολογίες 

είναι ταξινομημένες σε τρεις τύπους (σχήμα 4.1): α) υπάρχουσες αγορές (ή τεχνολογίες) 

για την επιχείρηση β) επεκτάσεις υπαρχόντων αγορών (τεχνολογιών) και γ) νέες 

αγορές (ή τεχνολογίες) για την επιχείρηση. Η χημική εταιρία Eastman χρησιμοποιεί μια 

έκδοση τεσσάρων κελιών του πίνακα αυτού, για να δεσμεύσει πόρους για τους κάδους. 

Η Dow Corning χρησιμοποιεί ένα πίνακα εννέα κελιών [1].

Technology Market Newness
Newness

New Step-Out 

New But Familiar 

Base

Existing/Base New
Step-Out Product Development New Businesses and New 

Ventures

New Items (existing lines) Market Development

Defend or Penetrate Market Expansion (customer 
application projects)

Σχήμα 4.1 Πίνακας Οικειότητας, Νεότητα Αγοράς - Νεότητα Τεχνολογίας [1]

3. Καθορίζονται οι «στρατηγικοί κάδοι». Εδώ οι διάφορες στρατηγικές διαστάσεις, 

όπως σημειώνονται παραπάνω, συγκεντρώνονται σε ένα κατάλληλο εύχρηστο 

«κάδο». Ένα παράδειγμα δίνεται στο σχήμα 4.2.

Νέα Προϊόντα: 
Γραμμή Προϊόντος 
A
Κόστος Επένδυσης 
S8.7M

Νέα Προϊόντα:
Γραμμή Προϊόντος 
Β
Κόστος Επένδυσης 
S18.5M

Συντήρηση της 
Επιχείρησης:
Γραμμές προϊόντων A & Β 
Κόστος Επένδυσης S10.8M

Μείωση κόστους: 
Όλα τα Προϊόντα 
Κόστος Επένδυσης 
S7.8M

Πρόγραμμα A 4.1 Πρόγραμμα Β 2.2 Πρόγραμμα Ε 1.2 Πρόγραμμα I 1.9
Πρόγραμμα C 2.1 Πρόγραμμα D 4.5 Πρόγραμμα G 0.8 Πρόγραμμα Μ 2.4
Πρόγραμμα? 1.7 Πρόγραμμα Κ 2.3 Πρόγραμμα Η 0.7 Πρόγραμμα Ν 0.7
Πρόγραμμα L 0.5 Πρόγραμμα Τ 3.7 Πρόγραμμα J 1.5 Πρόγραμμα Ρ 1.4
Πρόγραμμα X 1.7 Gap=5.8 Πρόγραμμα Q 4.8 Πρόγραμμα S 1.6

Πρόγραμμα Υ 2.9 Πρόγραμμα R 1.5 Πρόγραμμα U 1.0
Πρόγραμμα Ζ 4.5 Πρόγραμμα V 2.5 Πρόγραμμα ΑΑ 1.2
Πρόγραμμα ΒΒ 2.6 Πρόγραμμα W 2.1

Σχήμα 4.2 Κατάταξη των Προγραμμάτων μέσα σε κάθε Strategic Bucket [1]
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Ο αριθμός των «κάδων» ποικίλλει, αλλά συνήθως κυμαίνεται από τέσσερις ως δώδεκα.

4. Καθορίζονται τα παρόντα έξοδα σε κάθε κάδο.

5. Καθορίζονται τα επιθυμητά έξοδα του κάδου. Είναι μια συνένωση των 

πληροφοριών του βήματος 4 με την εργασία της στρατηγικής κατανομής των 

βημάτων 2 και 3.

6. Προσδιορίζονται οι αποκλίσεις. Αυτό το βήμα συγκρίνει τα πραγματικά έξοδα του 

κάθε κάδου (βήμα 4) με τα επιθυμητά έξοδα (βήμα 5).

7. Τα προγράμματα μέσα σε κάθε κάδο κατατάσσονται. Οι εταιρίες για τη διαδικασία 

αυτή χρησιμοποιούν είτε μοντέλα βαθμολόγησης, είτε οικονομικά κριτήρια (σχήμα 

4.2). Το αποτέλεσμα στο σχήμα 4.2 είναι τέσσερα ευδιάκριτα χαρτοφυλάκια 

προγραμμάτων. Επιπλέον τα προγράμματα κάθε «κάδου» δεν ανταγωνίζονται για 

την εξασφάλιση πόρων με τα προγράμματα στους άλλους «κάδους». 

Ανταγωνίζονται μεταξύ τους μόνο τα προγράμματα της ίδιας στήλης.

8. Γίνονται ρυθμίσεις στους κάδους με πληθώρα προγραμμάτων, με περικοπές όπου 

υπάρχουν πολλά προγράμματα συντήρησης. Αντιθέτως όπου εμφανίζονται 

μειωμένες δαπάνες, για παράδειγμα όχι αρκετά γνήσια προγράμματα νέων 

προϊόντων (πχ γραμμή προϊόντων Β, σχήμα 4.2), τότε η διοίκηση προωθεί 

περισσότερα τέτοια προγράμματα και μπορεί ακόμη να «χαλαρώσει» μερικά από 

τα Go/Kill κριτήρια των πυλών.

Με την πάροδο του χρόνου το χαρτοφυλάκιο των προγραμμάτων και η ακριβής 

κατανομή στους κάδους θα είναι τελικά στα ίδια επίπεδα εξόδων με τα επιθυμητά από 

την πλευρά της διοίκησης, για τους «κάδους». Σε αυτή τη φάση το χαρτοφυλάκιο των 

προγραμμάτων αντανακλά αληθινά την επιχειρησιακή στρατηγική.

4.3.2 Απαραίτΐ]τες επιλογές στην κατανομή πόρων

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η διαδικασία με την οποία η διοίκηση οδηγείται 

σε αναγκαστικές επιλογές για την κατανομή των πόρων στους διάφορους στόχους, ή 

στις γραμμές προϊόντων. Η μεθοδολογία Strategic Buckets δέχεται ότι γίνονται τέτοιες 

επιλογές αλλά συχνά οι εταιρίες ήταν ασαφείς ως προς τη διαδικασία απόφασης της 

διοίκησης. Ακολουθούν οι τρεις προσεγγίσεις για την κατανομή των πόρων που 

χρησιμοποιούν οι εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα [1]:
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1. Συζητήσεις και συναινέσεις: κάθε μέλος της ομάδας ηγεσίας προτείνει τη δική του 

άποψη και μετά από συζήτηση επιτυγχάνεται συναίνεση.

2. Μέθοδος βαθμολόγησης: Ορίζονται κριτήρια για τη βαθμολόγηση μιας αγοράς, μιας 

γραμμής προϊόντων ή ενός στρατηγικού χώρου. Στη συνέχεια οι διευθυντές 

βαθμολογούν κάθε ένα από τα παρακάτω και τα κατατάσσουν.

3. Κατευθυντικοί κανόνες απόφασης: μερικές επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει

«ισχυρούς» κανόνες για να κατανέμουν τους πόρους στις γραμμές και τις διάφορες 

κατηγορίες προϊόντων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι αυτό μιας μεγάλης 

αμερικάνικης εταιρίας καταναλωτικών αγαθών [1] που έχει αναπτύξει τρεις απλούς 

κανόνες για να κατανέμει κεφάλαια για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

μάρκετινγκ σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων: α) Τροφοδότηση του ισχυρού, 

β) Προσανατολισμός στον αδύνατο και γ) Χτίσιμο νέου

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές των προϊόντων που είναι 

επιτυχημένοι στα νέα προϊόντα, λαμβάνουν αναλογικά περισσότερους πόρους κάθε 

έτος, ενώ εκείνοι που είναι λιγότερο επιτυχείς καθοδηγούνται να κάνουν μικρότερη 

ανάπτυξη προϊόντων και να εστιαστούν σε έναν ορισμένο τομέα αγοράς ή σε λιγότερα 

προϊόντα.

4.3.3 Δυνατά και αδύνατα σημεία του Strategic Bucket Model

Οι εξεταζόμενες μεθοδολογίες εκτείνονται από υψηλότερο στο χαμηλότερο 

σημείο της εταιρίας και σε όλους τους τύπους των προγραμμάτων. Ξεκινώντας με τους 

στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης και τελειώνοντας με ένα κατάλογο που 

περιλαμβάνει τα προγράμματα που αναλαμβάνονται. Αυτή η περιεκτικότητα όμως είναι 

και η «Αχίλλειος φτέρνα» της διαδικασίας. Είναι ένα τεράστιο μοντέλο το οποίο για να 

εφαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί:

> Απαιτεί από μια επιχείρηση να αναπτύξει μια επιχειρησιακή στρατηγική και μια 

στρατηγική νέων προϊόντων.

> Αναγκάζει τη διοίκηση να κάνει σημαντικές επιλογές για το πώς θέλει να 

καταστήσει λειτουργική αυτή τη στρατηγική. Οι ασαφείς δηλώσεις για τη 

στρατηγική κατεύθυνση, πολλών εταιριών [1], δεν είναι αρκετά καλές.
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> Η διοίκηση πρέπει να γίνει πολύ συγκεκριμένη στις δαπάνες κεφαλαίων.

Η μέθοδος αυτή είναι αρκετά εξεζητημένη και δύσκολα κατανοείται πλήρως. 

Απαιτεί πολλά δεδομένα ενώ παράλληλα έχει πολλά βήματα, όπου το κάθε ένα 

περιλαμβάνει μια δύσκολη εργασία, ειδικά από την πλευρά της ανώτερης διοίκησης της 

επιχείρησης. Σε αντίθεση, οι από κάτω προς τα πάνω προσεγγίσεις, οι οποίες «χτίζουν» 

στρατηγικά κριτήρια στις μεθόδους επιλογής προγράμματος, είναι απλούστερες. Ένα 

πρόβλημα, που αναφέρθηκε από τις εταιρίες [1], για το Strategic Bucket είναι ότι 

υπάρχουν πάρα πολλές διαστάσεις και απαιτούνται πάρα πολλές κατανομές πόρων.

Πολλές φορές πρέπει να γίνονται επιλεκτικές κατανομές πόρων. Το κρίσιμο 

σημείο στην περίπτωση αυτή είναι να καθοριστούν οι τομείς της στρατηγικής 

διείσδυσης της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση πρέπει να καθορίσει 

σαφώς τη στρατηγική της ως προς τα είδη των αγορών ή των γραμμών προϊόντων ή των 

τομέων τεχνολογίας στους οποίους απευθύνεται.

Εκτός από τη φυσική πρόκληση της εφαρμογής της εν λόγω μεθοδολογίας, οι 

εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν τα εξής αρνητικά:

1. Η στρατηγική δε θα πρέπει να οδηγεί πάντα το χαρτοφυλάκιο σε μια από πάνω προς 

τα κάτω προσέγγιση. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα προγράμματα νέων προϊόντων 

θα πρέπει να διαμορφώνουν τη στρατηγική! Δηλαδή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 

νέων προϊόντων ακόμα και εάν είναι πέρα από τη στρατηγική της εταιρίας θα πρέπει 

να μπορεί να ανοίγει νέες ευκαιρίες και με αυτόν τον τρόπο να αλλάξει τη 

στρατηγική της επιχείρησης. Μια αυστηρά από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση 

αποτρέπει τέτοιες ευκαιρίες και το ενδεχόμενο να συμβούν στρατηγικές αλλαγές.

2. Ορισμένοι διευθυντές υποστηρίζουν ότι η από πάνω προς τα κάτω κατανομή των 

πόρων σε κάδους είναι μια θεωρητική άσκηση και είναι αδύνατο να γίνει χωρίς 

πρώτα να εξεταστεί η σχετική ελκυστικότητα των πιθανών προγραμμάτων σε κάθε 

κάδο, περισσότερο από ότι στην από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση. Η επιλογή 

των κάδων και του κεφαλαίου που θα δαπανηθεί σε κάθε ένα, εξαρτάται εν μέρει 

από ποιες ευκαιρίες είναι διαθέσιμες στον κάθε ένα και ποια προγράμματα είναι εν 

εξελίξει. Δεν μπορεί να γίνει η κατανομή χωρίς να γίνει έλεγχος μέσα σε κάθε κάδο.

4. Στο σχήμα 4.2 ο πρώτος κάδος ή η στήλη έχει πάρα πολλά προγράμματα, με τα 

προγράμματα X, Υ, Ζ, και ΒΒ να είναι υπερβολικά. To Strategic Buckets Model 

προτείνει να κοπούν αυτά τα προγράμματα και οι πόροι αυτών να μεταφερθούν στο
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δεύτερο κάδο, όπου υπάρχει ένα κενό. Εάν υποτεθεί ότι τα προγράμματα X, Υ, Ζ 

και ΒΒ, τα τέσσερα κατώτατα προγράμματα στον κάδο 1, είναι τα καλύτερα 

προγράμματα από τα κορυφαία τέσσερα στον κάδο 2, δηλαδή τα προγράμματα Β, 

D, Κ και Τ, τότε ανακύπτει το θέμα εάν θα έπρεπε να μεταφερθούν πόροι από τον 

κάδο 1 στον κάδο 2. Το συμπέρασμα είναι ότι η στρατηγική κατανομή των πόρων 

ήταν λανθασμένη, ο κάδος 2 δε θα έπρεπε να δεσμεύσει τόσα πολλά χρήματα, 

λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη αξία και τον περιορισμένο αριθμό ευκαιριών 

σε αυτό τον κάδο, ενώ ο κάδος 1 έπρεπε να έχει δεσμεύσει περισσότερα χρήματα. 

Μία επιπλέον διαφωνία είναι ότι δεν πρέπει να επιτραπεί σε ένα μικρό αριθμό 

καλών προγραμμάτων να ανατρέψουν μια ειδάλλως καλά θεμελιωμένη στρατηγική.

Παρά τα προβλήματα, το Strategic Buckets Model έχει πολλά θετικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το προφανές είναι ότι συνδέει τη στρατηγική και τις 

στρατηγικές προτεραιότητες πολύ ξεκάθαρα με την επιλογή και τον καθορισμό 

προτεραιοτήτων στα προγράμματα. Περαιτέρω, ανάλυση του μοντέλου δείχνει ότι το 

μοντέλο δεν είναι τόσο σύνθετο όσο εμφανίζεται αρχικά: η μέθοδος στηρίζεται σε δύο 

σημαντικά στοιχεία:

1. Είναι μια στρατηγική άσκηση όπου τα επιθυμητά επίπεδα εξόδων προσδιορίζονται 

για κάθε τύπο προγράμματος (οι κάδοι που προσδιορίζουν τα επίπεδα εξόδων)

2. Γίνεται μια διατεταγμένη κατάταξη των προγραμμάτων μέσα σε κάθε κάδο 

χρησιμοποιώντας μια από τις παραδοσιακές μεθόδους μεγιστοποίησης (π.χ. με 

χρήση μοντέλου βαθμολόγησης, ή οικονομικών κριτηρίων όπως η NPV, ή η ECV)

Η έρευνα που έγινε [1], ανέδειξε και παραδείγματα εταιριών που χρησιμοποιούν 

μερικά μόνο στοιχεία του Strategic Bucket Model και είχαν επίσης θετικά 

αποτελέσματα. Παραδείγματος χάριν, η εταιρία Allied Signal δεν εξετάζει και τις επτά 

διαστάσεις που περιγράφηκαν παραπάνω, αλλά μόνο κάποιους τύπους προγραμμάτων. 

Το εταιρικό τμήμα της Exxon Chemical έκανε το ίδιο σχεδόν πράγμα.

Ένα άλλο θετικό στοιχείο του Strategic Buckets Model είναι η αναγνώριση ότι 

όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα που ανταγωνίζονται για τους ίδιους πόρους μπορούν 

και πρέπει να συμπεριληφθούν στη μεθοδολογία του χαρτοφυλακίου. Εννοιολογικά αυτό 

είναι σωστό, παραδείγματος χάριν, τα προγράμματα ανάπτυξης προϊόντων πρέπει να 

εξεταστούν μαζί με τα προγράμματα μείωσης των δαπανών επειδή και οι δύο τύποι 

προγραμμάτων χρησιμοποιούν τους ίδιους πόρους για έρευνα και ανάπτυξη. Παρ’ ότι
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εξετάζονται διάφοροι τύποι προγραμμάτων, δεν ανταγωνίζονται άμεσα, καθιερώνονται 

χωριστοί κάδοι και χαρτοφυλάκιο, ένα ανά κάδο.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Strategic Bucket Model είναι ότι 

διαφορετικά κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς τύπους 

προγραμμάτων. Επομένως δε γίνεται σύγκριση και ταξινόμηση πολύ διαφορετικών 

τύπων προγραμμάτων μεταξύ τους. Επειδή αυτή η προσέγγιση γίνεται σε δύο στάδια 

(αρχικά κατανέμονται τα χρήματα στους κάδους, κατόπιν μπαίνουν προτεραιότητες στα 

προγράμματα που είναι μέσα σε έναν κάδο), δεν είναι απαραίτητο να φθάσει σε έναν 

γενικό κατάλογο κριτηρίων βαθμολόγησης ή ταξινόμησης που να ταιριάζει με όλα τα 

προγράμματα. Παρόμοιοι τύποι προγραμμάτων συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους.

Κατ' αυτό τον τρόπο η επιχείρηση είναι σε θέση να χειριστεί όλα τα 

προγράμματα που ανταγωνίζονται για τους ίδιους πόρους και αναγνωρίζει ακόμα τις 

διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων και ότι τα κριτήρια για την επιλογή διαφορετικών 

τύπων προγραμμάτων οφείλουν να είναι διαφορετικά.

4.3.4 Παραλλαγή του Strategic Bucket Model: Target Spending Levels

Μερικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μια προσέγγιση παρόμοια με αυτή του 

Strategic Bucket Model, αλλά καταλήγουν σε οδηγούς κατανομής των πόρων ή σε 

επιθυμητά επίπεδα εξόδων αντί των κάδων. Μετά την ανάπτυξη της επιχειρησιακής 

στρατηγικής, κατανέμονται τα έξοδα σύμφωνα με τις σχετικές διαστάσεις. 

Παραδείγματος χάριν: ο στόχος για κατανομή εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη είναι 

40% στην αγορά Α και 60% στην αγορά Β. Μέχρι το σημείο αυτό, η μέθοδος είναι ίδια 

με την μεθοδολογία των στρατηγικών κάδων.

Η σημαντικότερη διαφορά είναι ότι υπάρχει μόνο ένας ενιαίος κατάλογος 

προγραμμάτων, ένας κατάλογος που καλύπτει όλες τις αγορές, γραμμές προϊόντων και 

τύπους προγραμμάτων, σε αντίθεση με τη μεθοδολογία Strategic Buckets που έχει 

πολλαπλά χαρτοφυλάκια, ένα κατάλογο χαρτοφυλακίου για κάθε κάδο. Η κατανομή 

των εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους διατηρείται σε ένα λογιστικό φύλλο, έτσι ώστε 

τα πραγματικά έξοδα κατά μήκος των διαστάσεων (π.χ, από τη γραμμή προϊόντων ή τον 

τύπο προγράμματος) να μπορούν να συγκριθούν με το επιθυμητό επίπεδο εξόδων και 

να γίνονται ρυθμίσεις και διορθώσεις. Τα διαγράμματα πιτών στο κεφάλαιο 3, τα οποία 

απεικονίζουν την ισορροπία κατά μήκος των διάφορων διαστάσεων, είναι και σε αυτή
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την περίπτωση χρήσιμες μέθοδοι παρουσίασης, με επιπλέον προσθήκη του 

διαγράμματος των Επιθυμητών Επιπέδων Εξόδων σε συνάρτηση με τα Πραγματικά 

Έξοδα (σχήμα 4.3). Μία τέτοια περίπτωση είναι σε ένα εταιρικό τμήμα της εταιρίας 

Exxon Chemical [1], όπου η διοίκηση πρώτα κατανοεί τη στρατηγική και τις 

στρατηγικές προτεραιότητες του εταιρικού τμήματος (SBU) και στη συνέχεια 

αποφασίζονται τα επιθυμητά επίπεδα εξόδων με τη βοήθεια του πίνακα νεότητας του 

προγράμματος (σχήμα 4.4). Με την πάροδο του χρόνου όλα τα προγράμματα 

κατατάσσονται χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο βαθμολόγησης, τόσο στις αποφάσεις των 

πυλών όσο και κατά τη διάρκεια των περιοδικών συνεδριάσεων αναθεώρησης των 

χαρτοφυλακίων. Η πραγματική κατανομή των εξόδων παρουσιάζεται στη συνέχεια 

χρησιμοποιώντας τον ίδιο πίνακα νεότητας.

Product Line X: 
Actual = 67%

Actual = 33% 
(Target = 25%)

Market A:

Actual = 28% Actual = 20%
(Target = 40%) (Target = 10%)

By Product Line By Market

Σχήμα 4.3 Target Spending Levels - Κατανομή σε βασικές διαστάσεις [1]

Παρόλο που φαινομενικά οι δύο μέθοδοι είναι παρόμοιοι, εντούτοις είναι κάπως 

διαφορετικοί σε λειτουργία:

> Στο μοντέλο Strategic Buckets τα όρια του κάθε κάδου ή «διαμερίσματος» είναι 

αρκετά σταθερά, τα χρήματα και τα προγράμματα δεν μεταφέρονται μεταξύ των 

κάδων. Σε αντίθεση, στη μέθοδο Target Spending Levels γίνεται αυτό ακριβώς, οι 

στόχοι είναι κάπως πιο εύκαμπτοι (πορώδεις κάδοι).

> Στο μοντέλο Strategic Buckets υπάρχουν πολλαπλά χαρτοφυλάκια ή πολλαπλοί 

κατάλογοι προγραμμάτων, ένα για κάθε κάδο. Στη μέθοδο Target Spending Levels 

υπάρχει μόνο ένα χαρτοφυλάκιο ή ένας κατάλογος κατάταξης των προγραμμάτων.
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> Με τη προσέγγιση Target Spending Levels όλοι οι τύποι προγραμμάτων 

ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο, ενώ με τη προσέγγιση Strategic Buckets 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους μόνο τα προγράμματα που είναι μέσα σε ένα κάδο.

> Στη προσέγγιση Target Spending Levels χρησιμοποιούνται τα ίδια κριτήρια για να 

εκτιμηθούν όλα τα προγράμματα, σε αντίθεση με το μοντέλο Strategic Buckets.

/-------------- 7Ι

Low

M-ArtuM Newrt*·*

Σχήμα 4.4 Έξι κατηγορίες προϊόντων, χρησιμοποιείται από την Exxon [1]

Ένας βιώσιμος συμβιβασμός είναι να χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία Strategic 

Buckets για τις πολύ σημαντικές διαστάσεις (όπως κάνει η Allied Signal, η οποία 

δημιουργεί κάδους στους τύπους των προγραμμάτων) και έπειτα η μέθοδος Target 

Spending Levels για τις υπόλοιπες διαστάσεις, όπως οι αγορές, οι τεχνολογίες και οι 

γραμμές προϊόντων.

4.4 Από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση: στρατηγικά κριτήρια που

ενσωματώνονται στα εργαλεία επιλογής προγραμμάτων

Η επιλογή καλών προγραμμάτων και η ανάπτυξη στρατηγικών κριτηρίων στη 

μέθοδο επιλογής προγράμματος έχει ως συνέπεια τη δημιουργία ενός ισχυρού 

χαρτοφυλακίου. Η άποψη αυτή υιοθετείται από ένα ανώτερο στέλεχος μιας σημαντικής 

εταιρίας που έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου [1], 

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, πρέπει να δίνεται έμφαση στην επιλογή του 

προγράμματος και συγκεκριμένα στο κατώτατο στάδιο της διαδικασίας και στο στάδιο 

της επιλογής των άριστων προγραμμάτων όπου θα προκόψουν οι κατανομές των 

εξόδων. Τα στρατηγικά κριτήρια είναι απαραίτητο να ενσωματωθούν στη διαδικασία
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επιλογής προγραμμάτων έτσι ώστε το προκύπτον χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων να έχει 

στρατηγική και να είναι στρατηγικά σημαντικό.

Η δημοφιλέστερη και η πιο κατάλληλη μέθοδος επιλογής προγραμμάτων για 

την επίτευξη αυτών των πολλαπλών στόχων είναι το μοντέλο βαθμολόγησης (κεφάλαιο 

2). Τα μοντέλα βαθμολόγησης μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη των δύο βασικών 

στόχων των χαρτοφυλακίων: εξασφαλίζουν τη στρατηγική ταύτιση και τη

σημαντικότητα των προγραμμάτων, καθώς επίσης και την μεγιστοποίηση της αξίας του 

χαρτοφυλακίου. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η ενσωμάτωση στο μοντέλο 

βαθμολόγησης μιας σειράς στρατηγικών ερωτήσεων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι της 

εταιρίας Hoechst. Η εταιρία αυτή είναι μια από τις εταιρίες που έχουν υιοθετήσει την 

από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση. Στο μοντέλο βαθμολόγησης που χρησιμοποιείται 

από τη Hoechst, το 40% των κύριων δεικτών, δύο από τους πέντε δείκτες, είναι 

στρατηγικοί. Από τα 19 κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να κατατάξουν τα 

προγράμματα, έξι εξετάζουν τα στρατηγικά ζητήματα. Κατά συνέπεια, τα προγράμματα 

που ταυτίζονται με τη στρατηγική της εταιρίας και εγγυώνται στρατηγική δύναμη είναι 

πιθανό να ανέλθουν στην κορυφή του καταλόγου. Η χρήση της μεθόδου από κάτω προς 

τα πάνω στη Hoechst δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση στερείται επιχειρησιακής 

στρατηγικής ή στρατηγικής νέων προϊόντων. Ακριβώς το αντίθετο. Χωρίς καθορισμένη 

στρατηγική νέων προϊόντων δεν υπάρχει καμία απάντηση στις ερωτήσεις στρατηγικής 

ταύτισης στο μοντέλο βαθμολόγησης της Hoechst.

Μία άλλη αξιοσημείωτη περίπτωση της έρευνας [1] είναι αυτή της Reckitt & 

Colman. Στην εταιρία αυτή όλα τα προγράμματα αξιολογούνται σε μια σειρά κριτήρια 

τα οποία πρέπει να ικανοποιηθούν. Το πρώτο από αυτά τα κριτήρια είναι η στρατηγική 

ταύτιση. Τα προγράμματα που αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν αυτό το κριτήριο 

απομακρύνονται από την λίστα αμέσως. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένα μοντέλο 

βαθμολόγησης. Εάν το πρόγραμμα δεν σημειώνει μια ορισμένη ελάχιστη βαθμολογία, 

τότε πάλι βγαίνει από τον κατάλογο των επιλεγμένων προγραμμάτων. Σε αυτή την 

μέθοδο βαθμολόγησης ενσωματώνονται διάφορα στρατηγικά κριτήρια κατεύθυνσης. 

Παραδείγματος χάριν, η στρατηγική της Reckitt & Colman απαιτεί περισσότερα διεθνή 

προϊόντα (και λιγότερες εσωτερικά προσανατολισμένες εξελίξεις), ως εκ τούτου αυτό 

το διεθνές κριτήριο είναι ένα από τα κριτήρια βαθμολόγησης με αποτέλεσμα τα 

προγράμματα που είναι διεθνή να λαμβάνουν μεγαλύτερη βαθμολογία. Κατ' αυτό τον 

τρόπο το χαρτοφυλάκιο τείνει να προσανατολιστεί προς τα διεθνή προγράμματα. Τέλος, 

στο διάγραμμα φυσαλίδων της Reckitt & Colman (όπου απεικονίζεται η ελκυστικότητα
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σε σχέση με την ευκολία), των έξι παραμέτρων που αποτελούν την ελκυστικότητα, οι 

δύο αναγνωρίζουν τις σημαντικές στρατηγικές κατευθύνσεις: α) βελτίωση της

ανταγωνιστικής θέσης (δυνατότητα να χτιστεί το εμπορικό σήμα μακροπρόθεσμα) και 

β) γεωγραφικό πεδίο (διεθνή προγράμματα που ευνοούνται). Κατά συνέπεια η Reckitt 

& Colman ενσωματώνει τη στρατηγική ταύτιση και κατεύθυνση στα μοντέλα 

βαθμολόγησης και στα διαγράμματα φυσαλίδων που χρησιμοποιεί στις διάφορες 

διαδικασίες σύνθεσης χαρτοφυλακίου. Το αποτέλεσμα και στις δύο επιχειρήσεις είναι 

ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο ή ένας κατάλογος με καταταγμένα τα προγράμματα, όπου όλα 

τα προγράμματα ανταγωνίζονται το ένα το άλλο (αντίθετα από το Strategic Buckets 

Model, το οποίο παράγει πολλαπλούς κάδους και καταλόγους).

Η προσέγγιση του μοντέλου βαθμολόγησης προτείνεται για τρεις λόγους [1]:

> Είναι απλό και κατανοητό στη χρήση του.

> Κάνει ταυτόχρονα δύο διαδικασίες. Τα μοντέλα βαθμολόγησης είναι κατάλληλες 

τεχνικές για να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση βασικών μεταβλητών (πχ των 

οικονομικών μεταβλητών) και χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν στρατηγική 

ταύτιση.

> Τα μοντέλα βαθμολόγησης είναι κατάλληλα και για τις συνεδριάσεις αναθεώρησης 

των πυλών του προγράμματος καθώς επίσης και για τις συνεδριάσεις αναθεώρησης 

του χαρτοφυλακίου.

Η από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, που ενσωματώνει στις μεθόδους 

επιλογής προγραμμάτων στρατηγικά κριτήρια, υπερνικά μια κρίσιμη ανησυχία σε 

σχέση με τις από πάνω προς τα κάτω προσεγγίσεις. Ένα σημαντικό αρνητικό στοιχείο 

του Strategic Buckets Model είναι η προϋπόθεση ότι η κατανομή των πόρων βασίζεται 

μόνο σε μια από πάνω προς τα κάτω στρατηγική και χωρίς πρώτα να εξεταστεί ποια 

προγράμματα είναι διαθέσιμα, ενώ παράλληλα είναι θεωρητική και δύσκολη να 

εφαρμοστεί και μπορεί ακόμη να είναι εννοιολογικά λανθασμένη. Σε αντίθεση η από 

κάτω προς τα πάνω προσέγγιση ξεκινά με τα προγράμματα και τη σχετική 

ελκυστικότητά τους και με την ενσωμάτωση στρατηγικών κριτηρίων προσπαθεί να 

παραγάγει ένα «στρατηγικά σωστό» χαρτοφυλάκιο.

Η αδυναμία είναι ότι μόνο κατά το ήμισυ επιτυγχάνεται ο στρατηγικός στόχος, 

δηλαδή εξασφαλίζεται ότι όλα τα προγράμματα είναι σύμφωνα με τη στρατηγική της
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εταιρίας. Αυτό που δεν κάνουν τα μοντέλα βαθμολόγησης είναι να εξασφαλίζουν ότι η 

κατανομή των εξόδων στο χαρτοφυλάκιο αντανακλά τις στρατηγικές προτεραιότητες 

της επιχείρησης. Εν ολίγοις, όλα τα προγράμματα μπορούν να είναι σύμφωνα με τη 

στρατηγική της εταιρίας, αλλά η ισορροπία ή η κατανομή των πόρων μπορεί να είναι 

λανθασμένη. Αυτό το έλλειμμα οδηγεί λογικά στην τρίτη στρατηγική μέθοδο, η οποία 

συνδυάζει το Strategic Buckets Model με την από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση.

4.5 Από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση

Σε μία προσπάθεια να υπερνικηθούν οι ανεπάρκειες των δύο μεθόδων που 

περιγράφονται παραπάνω, μερικές εταιρίες υιοθετούν μια υβριδική προσέγγιση, μια 

από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω μέθοδο. Αυτή η μέθοδος είναι 

παρόμοια με το Strategic Buckets Model (πιο συγκεκριμένα με την παραλλαγή του, την 

προσέγγιση Target Spending Levels)'.

Η από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω μέθοδος αρχίζει με την 

επιχειρησιακή στρατηγική: στόχοι, στρατηγικοί χώροι και προτεραιότητες. Έπειτα 

αναπτύσσονται δοκιμαστικές κατανομές επιθυμητών επιπέδων εξόδων στις διάφορες 

κατηγορίες. Μέχρι το σημείο αυτό η μέθοδος μοιάζει πολύ με μια, από πάνω προς τα 

κάτω προσέγγιση, δηλαδή με την μέθοδο Target Spending Levels. Στη συνέχεια η 

μέθοδος κινείται από κάτω προς τα πάνω: Όλα τα υπάρχοντα ή ενεργά προγράμματα 

και όλα τα προγράμματα που είναι σε αναμονή (πιθανά προγράμματα) βαθμολογούνται 

και ταξινομούνται. Αυτή η ταξινόμηση επιτυγχάνεται μέσω μιας μεθόδου 

μεγιστοποίησης, π.χ με ένα μοντέλο βαθμολόγησης ή κάποιο άλλο κριτήριο που 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 2. Μερικές εταιρίες χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα, τις 

βαθμολογίες ή τα στοιχεία από τις πιο πρόσφατες συνεδριάσεις των πυλών για να το 

κάνουν αυτό, ενώ άλλες αναβαθμολογούν όλα τα προγράμματα. Από αυτή την άποψη η 

μέθοδος είναι παρόμοια με αυτήν που υιοθετείται από την εταιρία Hoechst. Η 

διαδικασία αυτή παράγει ένα ενιαίο κατάλογο κατάταξης: μια ταξινόμηση όλων των 

προγραμμάτων και των πιθανών προγραμμάτων που είναι καθ'οδόν. Τα προγράμματα 

που είναι κοντά στην κορυφή του καταλόγου είναι τα «Go» προγράμματα, ενώ όσα 

είναι κοντά στο κατώτατο σημείο (η γραμμή κάτω από το όριο αποκοπής) είναι τα 

«Kill» προγράμματα.
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Το τελικό βήμα είναι να συγχωνευθούν τα αποτελέσματα από τις από πάνω 

προς τα κάτω και τις από κάτω προς τα πάνω μεθοδολογίες. Συχνά ο κατάλογος των 

προγραμμάτων που παράγονται από τις από κάτω προς τα πάνω κατανομές των πόρων 

είναι αρκετά διαφορετικός από τον αντίστοιχο που δίνουν οι από πάνω προς τα κάτω 

κατανομές των πόρων. Οι δύο μέθοδοι δεν συμπίπτουν στην πρώτη επανάληψη.

Για να εναρμονιστούν οι από πάνω προς τα κάτω και οι από κάτω προς τα πάνω 

αποφάσεις είναι ενδεχόμενο να χρειαστούν πολλές επαναλήψεις. Ο κατάλογος που έχει 

ταξινομημένα τα προγράμματα μπορεί ελαφρώς να ανασχηματιστεί, με προγράμματα 

που ανήκουν σε κατηγορίες οι οποίες έχουν πολλούς εκπροσώπους στη λίστα, να 

αφαιρούνται από τον ενεργό κατάλογο, ενώ επίσης οι στρατηγικές προτεραιότητες της 

επιχείρησης αναθεωρούνται και οι κατανομές των εξόδων τροποποιούνται λαμβάνοντας 

υπόψη τις διαθέσιμες ευκαιρίες του προγράμματος. Μετά από αυτές τις επαναλήψεις οι 

από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω αποφάσεις ταυτίζονται.

Με αυτόν τον τρόπο η από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω μέθοδος 

ελέγχει ότι ο κατάλογος των προγραμμάτων που προκύπτει (και τις κατανομές των 

εξόδων τους) είναι πράγματι σύμφωνος με την επιχειρησιακή στρατηγική και με τις 

επιθυμητές κατανομές των εξόδων, ενώ συγχρόνως η μέθοδος εξετάζει πλήρως ποια 

προγράμματα, ενεργά και μη ενεργά, είναι διαθέσιμα καθώς επίσης και τη σχετική 

ελκυστικότητά τους. Κατά κάποιον τρόπο, η μέθοδος τείνει να είναι περισσότερο ένα 

«μετά από το γεγονός» μοντέλο, μέθοδος ελέγχου ή διόρθωσης με σκοπό να φέρει το 

χαρτοφυλάκιο πιο κοντά στην ιδανική στρατηγική. Κατά συνέπεια, αντί σκόπιμα να 

δημιουργηθούν σταθεροί κάδοι πόρων, όπως στο Strategic Buckets Model, 

προσδιορίζονται οι επιθυμητοί στόχοι για τα επίπεδα εξόδων του κάθε κάδου 

(περισσότερο όπως στην προσέγγιση Target Spending Levels), αλλά αυτές οι κατανομές 

τροποποιούνται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας κατάταξης των προγραμμάτων, δηλαδή 

σύμφωνα με το ποια προγράμματα είναι διαθέσιμα σε κάθε κάδο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η άσκηση στρατηγικού 

προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στη Royal Bank of Canada. Η τράπεζα 

χρησιμοποιεί ένα μοντέλο βαθμολόγησης για να βαθμολογήσει και να ταξινομήσει τα 

προγράμματα. Αυτή είναι η από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση της Royal Bank of 

Canada. To τελικό αποτέλεσμα είναι μια λίστα με τα προγράμματα ταξινομημένα και 

τα «Go» προγράμματα πάνω από τη γραμμή.

Η διαδικασία StratPlan είναι ένας έλεγχος, τον οποίο η επιχείρηση πρέπει να 

συμπεριλάβει στη μέθοδο χαρτοφυλακίων της για να εξασφαλίσει ότι τα έξοδα του
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προγράμματος συνδέονται με τη στρατηγική. Με αυτή τη διαδικασία η Royal Bank of 

Canada κατανέμει τους πόρους στις γραμμές προϊόντων. To StratPlan είναι ουσιαστικά 

μια άσκηση στρατηγικού προγραμματισμού με την οποία οι 12 ομάδες προϊόντων στη 

Royal Bank of Canada αναλύονται μέσω μιας υψηλού επιπέδου άσκησης 

χαρτοφυλακίου. Η άσκηση StratPlan επιδρά στις αποστολές και τις μακρό-στρατηγικές 

της κάθε ομάδας προϊόντων. Σε αυτό το παράδειγμα, οι δοκιμαστικοί κάδοι είναι και οι 

γραμμές προϊόντων δηλαδή γίνεται προκαταρτική κατανομή των πόρων στις ομάδες 

προϊόντων ή τις γραμμές προϊόντων. Εντούτοις, όπως και στο Strategic Bucket Model, 

οι κάδοι μπορούν να είναι τομείς αγοράς, χώροι προϊόντων/αγοράς ή ακόμα και τύποι 

προγραμμάτων.

Αυτή η μακρό-στρατηγική άσκηση είναι αρκετά παραδοσιακή, αλλά αξιόλογη 

λόγω του τρόπου που είναι συνδεδεμένη με τα έξοδα των νέων προϊόντων και το 

μοντέλο βαθμολόγησης της Royal Bank of Canada. Η διαδικασία είναι η εξής:

> Κατ' αρχάς οι 12 ομάδες προϊόντων (γραμμές προϊόντων) βαθμολογούνται σε κάθε 

μια από τις 18 κλίμακες βαθμολόγησης (0-10 τιμές) οι οποίες αξιολογούν τρεις 

βασικούς παράγοντες: την ελκυστικότητα της αγοράς, την επιχειρησιακή θέση και 

τη στρατηγική σημασία. Οι εκτιμητές είναι από τις ομάδες προϊόντων όπως και από 

άλλες μονάδες και λειτουργίες της εταιρίας. Η βαθμολόγηση πραγματοποιείται σε 

μια αίθουσα ηλεκτρονικών συνεδριάσεων, χρησιμοποιώντας μια τεχνική 

βαθμολόγησης βασισμένη σε υπολογιστή μαζί με την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων σε μια μεγάλη οθόνη υπολογιστή. Είναι απαραίτητοι αρκετοί 

επαναληπτικοί κύκλοι βαθμολόγησης για να φθάσουν σε συναίνεση. Η παρουσίαση 

μέσω υπολογιστών δίνει έμφαση στους τομείς των ασυνεπειών και των 

αβεβαιοτήτων που απαιτούν περαιτέρω συζήτηση.

> Κατασκευάζονται τρεις χάρτες χαρτοφυλακίου για τις γραμμές προϊόντων ή 

διαγράμματα φυσαλίδων από τα αποτελέσματα, που εμφανίζουν τις θέσεις των 12 

ομάδων προϊόντων στους τρεις δείκτες ή άξονες: ελκυστικότητα της αγοράς, 

επιχειρησιακή θέση και στρατηγική σημασία.

> Στη συνέχεια με βάση τις αντίστοιχες θέσεις τους κάθε μια από τις 12 ομάδες 

προϊόντων ταξινομείται ως diamond (γραμμές προϊόντων αστεριών), strong box 

(γεννήτρια μετρητών), wildcat, ή cross-roads γραμμή προϊόντων. Αναπτύσσεται μια 

αποστολή που εξαρτάται από αυτήν την ταξινόμηση μαζί με μια στρατηγική για 

κάθε ομάδα προϊόντων.
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> Αποφασίζονται οι κατανομές των εξόδων στις διάφορες ομάδες προϊόντων. 

Παραδείγματος χάριν, οι γραμμές προϊόντων diamond λαμβάνουν ένα υψηλότερο 

ποσοστό των εσόδων τους για ανάπτυξη προϊόντων από ότι οι γραμμές προϊόντων 

strong box, ενώ οι ομάδες προϊόντων cross-roads λαμβάνουν ένα αρκετά χαμηλό 

ποσοστό των εσόδων τους για ανάπτυξη προϊόντων.

Η διαδικασία μοιάζει αρκετά με την από πάνω προς τα κάτω διαδικασία 

στρατηγικού προγραμματισμού του χαρτοφυλακίου εκτός από τη χρήση της 

ηλεκτρονικής βαθμολόγησης. Η χρήση του καταλόγου που περιέχει ταξινομημένα τα 

προγράμματα χρησιμοποιείται ως είσοδος στη διαδικασία σύνθεσης του χαρτοφυλακίου 

νέων προϊόντων. Όπως σημειώθηκε η Royal Bank of Canada χρησιμοποιεί ένα μοντέλο 

βαθμολόγησης που παράγει ένα ενιαίο κατάλογο ταξινόμησης των προγραμμάτων από 

όλες τις 12 ομάδες προϊόντων, δηλαδή μια από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση. Ο 

κατάλογος αυτός είναι το πρώτο μόνο στάδιο περικοπής κάποιων προγραμμάτων. Ο 

κατάλογος των προγραμμάτων, πάνω από τη γραμμή (δηλαδή τα «Go» προγράμματα), 

διασπάται γρήγορα ανά ομάδα προϊόντων και καθορίζονται οι συνολικές δαπάνες ανά 

ομάδα. Το σχήμα 4.5 εμφανίζει το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας.

Στη συνέχεια ακολουθεί ένας δεύτερος κύκλος καθορισμού προτεραιοτήτων στα 

προγράμματα, όπου μερικά προγράμματα που βρίσκονταν αρχικά, «επάνω από τη 

γραμμή αποκοπής» τώρα μετακινούνται, ενώ εκείνα που ήταν κάτω από τη γραμμή 

μετακινούνται προς τα πάνω. Η διαδικασία αυτή κινεί συνήθως το χαρτοφυλάκιο των 

προγραμμάτων πιο κοντά προς τις επιθυμητές κατανομές εξόδων που υπαγορεύονται με 

την άσκηση StratPlan. Επιπλέον επαναλήψεις απαιτούνται προτού να συμφωνηθεί ο 

τελικός κατάλογος προγραμμάτων «πάνω από τη γραμμή». Σε αυτό το σημείο η λίστα 

των ταξινομημένων προγραμμάτων, περιέχει πολύ καλά προγράμματα, σύμφωνα με το 

μοντέλο βαθμολόγησης και οι κατανομές εξόδων απεικονίζουν σωστά τις διάφορες 

στρατηγικές και τις αποστολές κάθε ομάδας προϊόντων.

Το βασικό πλεονέκτημα της από πάνω προς τα κάτω, από κάτω προς τα πάνω 

προσέγγισης σε σχέση με μια αυστηρά από κάτω προς τα πάνω μέθοδο είναι ότι, οι 

προτεραιότητες στα έξοδα αποφασίζονται στρατηγικά και αυτές οι κατανομές των 

εξόδων κατευθύνουν έπειτα την επιλογή των προγραμμάτων. Σε αντίθεση, στην από 

κάτω προς τα πάνω μέθοδο, οι επιλογές των προγραμμάτων υπαγορεύουν τις κατανομές 

και τις προτεραιότητες των εξόδων. Το κύριο πλεονέκτημα της από πάνω προς τα κάτω, 

από κάτω προς τα πάνω μεθόδου σε σχέση με τις αυστηρά από πάνω προς τα κάτω
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προσεγγίσεις (π.χ, Strategic Buckets ή Target Spending) είναι ότι η μέθοδος είναι 

επίσης από κάτω προς τα πάνω σε αντιδιαστολή με μια θεωρητική από πάνω προς τα 

κάτω προσέγγιση, δηλαδή ενσωματώνει την ελκυστικότητα του προγράμματος στις 

αποφάσεις κατανομής των εξόδων Τα προγράμματα κατατάσσονται βάση 

προτεραιότητας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται έλεγχος ώστε οι κατανομές των εξόδων να 

είναι σε συμφωνία με τη στρατηγική της εταιρίας.

RBC’s First-Cut I’riori li zed List of Projects

Rank
Order

Project
Name

Product Score
Group (%)

Development
Cost ; Cumulative

(S&T dollars Development 
SIMM)) Cost ($0001

L RBCash Cash
Management

83 2.400 2,400

2. CashCdre Cast)
Management

76 1,920 4.320

1 3. EBX ; EDI 76 1.800 6.120
4. EBY EDI 73 500 6,620
5. Huy Act Deposits 73 6.000 12.620
6. CorpPay Payroll 70 2,000 14,620 ·
7. Project A-PC Loans 70 1.600 16,220
8. PC-MD Loans 68 7,500 23.720

- - - •
26 Ticrcd/I merest 

Accounts
Deposits 55 930 90.150

27 Tiered Loans 52 i .do*::·

28 Trade-AP Trade 52 1.200
29 ATM-Y Deposits 50 500

Split in Total expenditure by Product Group
Target Actual Product Group

10% 18% Cash Management
25% 30% Deposit*
5% 4% Payroll

25% 15% I avails
20% 13% Disbursements
10% 11% EDI

•

Σχήμα 4.5 Royal Bank of Canada - Κατάλογος Κατάταξης των Προγραμμάτων 
ανά Ομάδες Προϊόντων [1]

4.6 Το μέγεθος των δαπανών

Ένα ζήτημα που κατά ένα μεγάλο μέρος αποφεύγουν να αναλύσουν όλες οι 

στρατηγικές μέθοδοι σύνθεσης χαρτοφυλακίου, είναι το μέγεθος των εξόδων. Γίνονται

Σελίδα - 80



Κεφάλαιο 4

πολλές μελέτες για το πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι στα προγράμματα και στις 

διάφορες κατηγορίες προγραμμάτων, σε μορφή ποσοστών σε διάγραμμα πίτας, αλλά δε 

γίνεται αναφορά στο αρχικό μέγεθος της σχετικής πίτας. Δηλαδή δε γίνεται αναφορά 

για το ποιο είναι το βέλτιστο επίπεδο εξόδων για ανάπτυξη για την επιχείρηση. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων τα διάφορα μοντέλα σύνθεσης χαρτοφυλακίου θεωρούν 

ότι οι απαραίτητοι πόροι είναι πάντα διαθέσιμοι και ότι η διαδικασία διαχείρισης του 

χαρτοφυλακίου γίνεται για την κατανομή αυτών των δεδομένων πόρων. Το ύψος των 

εξόδων που δαπανάται για ανάπτυξη είναι σαφώς ένα στρατηγικό ζήτημα και το 

μέγεθος του χαρτοφυλακίου είναι σίγουρα ένα στοιχείο της διαχείρισης του 

χαρτοφυλακίου.

Μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να 

αποφασίσουν πόσα θα δαπανήσουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι:

> Ανταγωνιστική ισότητα: επένδυση χρημάτων σε προγράμματα ανάπτυξης νέων 

προϊόντων κατά προσέγγιση όσα δαπανούν και οι υπόλοιπες εταιρίες.

> Στόχοι και στοιχειώδης εργασία: εκκίνηση με τους στόχους της εταιρίας και 

μετάφραση αυτών των στόχων σε αριθμούς επιτυχών ετησίων ενάρξεων, κατόπιν 

κατανομή αυτών σε αριθμούς προγραμμάτων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, 

εκτίμηση κατά προσέγγιση του κόστους κάθε σταδίου και πολλαπλασιασμός του 

αριθμού των προγραμμάτων σε κάθε στάδιο με το κόστος κάθε σταδίου. Το 

αποτέλεσμα αυτού του πολλαπλασιασμού είναι το συνολικό κόστος ή οι δαπάνες 

που απαιτείται για να επιτευχθούν οι στόχοι.

> Ιστορία: χρησιμοποίηση του κόστους επένδυσης του προηγούμενου έτους με 

πρόσθεση ή αφαίρέση κάποιου μικρού ποσοστού.

> Χρήση καιροσκοπικών κανόνων: δαπάνη τόσων χρημάτων όσων χρειάζεται για να 

καλυφθούν οι οικονομικές απαιτήσεις των σίγουρων προγραμμάτων, εκείνα δηλαδή 

που υπερπηδούν ένα ελάχιστο οικονομικό εμπόδιο. Η εταιρία δε θα πρέπει να 

λειτουργεί με ένα προδικασμένο ανώτερο όριο δαπανών για κάθε έτος, γιατί έτσι 

πολλά καλά προγράμματα δε θα ξεκινήσουν με αποτέλεσμα τη μείωση της 

συνολικής επιστροφής στην επιχείρηση. Ένας επιπλέον κανόνας ήταν: μην 

δαπανάτε ποτέ περισσότερο από την εισροή μετρητών στην επιχείρηση (δηλαδή 

μην δανειστείτε για να χρηματοδοτήσετε τα προγράμματα).
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> Με βάση τα αποτελέσματα: Κάθε έτος να γίνεται επένδυση περισσότερων χρημάτων 

για ανάπτυξη στις επιχειρήσεις που είναι επιτυχείς στην ανάπτυξη νέων προϊόντων 

και να αφαιρούνται από εκείνες που είναι λιγότερο επιτυχείς.

> Μοντέλα εταιρικού προγραμματισμού: ταξινόμηση των προγραμμάτων σύμφωνα με 

τα τεταρτημόρια των μοντέλων BCG ή GE/McKinsey (stars, cash cows, dogs) και 

ανάλογη κατανομή χρημάτων. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι της εταιρίας Rhode & 

Schwarz [1] που έχει αναπτύξει κριτήρια βαθμολόγησης με τα οποία αξιολογείται 

κάθε πρόγραμμα.
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5. Η περίπτωση των Ελληνικών επιχειρήσεων: Δομή και ύφος 

ερωτηματολογίου

5.1. Γενικά

Στα τρία προηγούμενα κεφάλαια έγινε μια διεξοδική ανάλυση των βασικών 

μεθοδολογιών διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου νέων προϊόντων. Για την καλύτερη 

κατανόηση της λειτουργίας των εν λόγω μεθοδολογιών, παρουσιάστηκαν αρκετά 

παραδείγματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού και 

χρησιμοποιούν κάποιες από τις παραπάνω μεθόδους. Η πολυπλοκότητα της 

εφαρμοζόμενης μεθόδου εξαρτάται, όπως φαίνεται και στα παραδείγματα, από το 

μέγεθος της κάθε επιχείρησης και από το πλήθος και την ποικιλομορφία των 

προϊόντων της.

Όπως εύκολα διαπιστώνεται, για τη λήψη σωστών στρατηγικών αποφάσεων 

που σχετίζονται με την παρουσίαση ή παύση ενός νέου προϊόντος, απαιτείται μια 

εμπεριστατωμένη μέθοδος διαχείρισης των υποψήφιων προϊόντων από το επιτελείο 

έρευνας και ανάπτυξης της επιχείρησης. Ακόμη όμως και σε επιχειρήσεις με μη 

δομημένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (όπως είναι η πλειοψηφία των ελληνικών 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) ο τεράστιος ανταγωνισμός απαιτεί από τη 

διοίκηση μιας τέτοιας επιχείρησης να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές 

των παραπάνω μεθοδολογιών.

5.2. Η δομή και ο χαρακτήρας του ερωτηματολογίου

Περνώντας πλέον στην περίπτωση των ελληνικών επιχειρήσεων, μετά από 

έρευνα από τον γράφοντα, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατό να βρεθούν αξιόλογα 

στοιχεία που να αποδεικνύουν τη χρήση ή μη ανάλογων μεθόδων. Προκειμένου να 

διερευνηθεί κατά πόσο χρησιμοποιούνται κάποιες από τις παραπάνω μεθόδους 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις και να εξαχθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα πάνω στη σημαντικότητα του R&D στις, ζωτικής σημασίας, 

στρατηγικές αποφάσεις μιας επιχείρησης, ο γράφον συνέταξε ένα ερωτηματολόγιο.
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Το ερωτηματολόγιο αυτό, αντίγραφο του οποίου βρίσκεται στο τέλος του παρόντος 

κεφαλαίου, έχει σαν σκοπό τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων από ελληνικές 

επιχειρήσεις, πάνω στον τρόπο λήψης αποφάσεων, που σχετίζονται με την έναρξη ή 

την παύση ενός νέου προϊόντος. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δεκατρείς (13) 

συνολικά ερωτήσεις και χωρίζεται σε τέσσερις (4) θεματικές ενότητες:

• Η πρώτη ενότητα (ερωτήσεις 1 ως 3) αποτελείται από ερωτήσεις που 

ασχολούνται με γενικές πληροφορίες, όπως το είδος και το μέγεθος της 

διερευνούμενης επιχείρησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν απαιτούνται 

πληροφορίες για την ακριβή ταυτότητα της κάθε επιχείρησης (το ερωτηματολόγιο 

είναι ανώνυμο). Αυτό έγινε για να αποφευχθούν βεβιασμένες απαντήσεις που δε 

θα αντικατόπτριζαν την πραγματική κατάσταση λήψης αποφάσεων στην 

επιχείρηση και επομένως θα οδηγούσαν την έρευνα σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα. Άλλωστε, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων στελεχών 

απαίτησε να μη γίνει δημοσίευση άλλων στοιχείων για την επιχείρηση που 

αντιπροσωπεύουν, πέρα από τις απαντήσεις των συγκεκριμένων ερωτήσεων.

• Η δεύτερη ενότητα αποτελείται από τρεις (3) ερωτήσεις που αναφέρονται στον 

τρόπο διαχείρισης της επιχείρησης, στις γνώσεις και στη κατανομή αρμοδιοτήτων 

στα στελέχη (αν υπάρχουν περισσότερα του ενός). Επίσης, ερωτάται αν υπάρχει 

δομημένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων.

• Στην τρίτη ενότητα (ερωτήσεις 7 ως 9) ζητείται από τον εκπρόσωπο της 

επιχείρησης να παρουσιάσει τις βασικές αρχές, πάνω στις οποίες βασίζονται οι 

αποφάσεις που αφορούν στην αποδοχή ή μη ενός νέου προϊόντος. Με άλλα λόγια 

οι συγκεκριμένες ερωτήσεις εστιάζονται στα θεμελιώδη στοιχεία της πολιτικής 

της επιχείρησης σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων (είτε υπάρχει 

αυτούσιο τμήμα R&D, είτε όχι).

• Τέλος, στην τέταρτη ενότητα (ερωτήσεις 10 ως 13) ζητείται από το ερωτούμενο 

στέλεχος να παρουσιάσει τις μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίου νέων 

προϊόντων που χρησιμοποιεί η επιχείρησή του και να βαθμολογήσει (εφόσον είναι 

γνώστης) τις γνωστές μεθόδους, με βάση κάποιους μετρητές επίδοσης.

Προκειμένου το ερωτηματολόγιο να παραμείνει απλό και πρακτικό, η πλειοψηφία 

των απαντήσεων δίνεται με τη μορφή πολλαπλής επιλογής.
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5.3. Η συλλογή των στοιχείων

Η συλλογή των πληροφοριών έγινε με αρχικό στόχο να αναζητηθούν, 

αποκλειστικά, επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος με διακριτό τμήμα έρευνας και 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να είναι άμεσα 

συγκρίσιμα με αυτά της βιβλιογραφίας [1]. Κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν, δεδομένου 

ότι ελάχιστες επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετά μεγάλες ώστε να 

διαθέτουν πλήρως διαμορφωμένο και αυτούσιο τμήμα R&D. Για τον παραπάνω λόγο 

αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των ερωτηθέντων, επιχειρήσεις 

διαφόρων μεγεθών και δραστηριοτήτων, χωρίς να έχουν απαραίτητα δομημένο τμήμα 

R&D.

Η συλλογή των πληροφοριών ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια 

της θερινής περιόδου 2002. Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, απεστάλησαν 

ερωτηματολόγια σε 15 επιχειρήσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η απάντηση των 

ερωτηματολογίων έγινε υπό μορφή συνέντευξης του γράφοντα προς το αντίστοιχο 

στέλεχος της εκάστοτε επιχείρησης. Συνολικά, για τη λήψη ικανού στατιστικού 

δείγματος, ζητήθηκε η συνδρομή σαράντα πέντε (45) επιχειρήσεων του 

δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της περιοχής κεντρικής Μακεδονίας, τριάντα 

δύο (32) εκ των οποίων έδωσαν τις απαντήσεις τους. Η στατιστική επεξεργασία των 

απαντήσεων, καθώς και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των 

δεδομένων παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Για τη σημαντικότητα του τμήματος R&D στη λήψη 
στρατηγικών αποφάσεων στις Ελληνικές επιχειρήσεις

1) Η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται στον:

Ο Μεταποιητικό τομέα (πχ. βιομηχανία, βιοτεχνία κλπ)

Ο Τομέα παροχής υπηρεσιών (πχ. εμπορική επιχείρηση κλπ)

2) Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρησή 

σας; (Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε και τα διοικητικά στελέχη).

_____άτομα..

3) Πόσα είναι τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησής σας;

--------άτομα..

4) Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει διοικητικές αρμοδιότητες...

□ Εξ’ ολοκλήρου 

Ο Αυξημένες (ως μέλος του Δ.Σ.)

Ο Μειωμένες 

Ο Καθόλου

5) Οι γνώσεις των στελεχών της επιχείρησης, πάνω στα θέματα διοίκησης 

προέρχονται από: (Μπορείτε να δώσετε περισσότερες από μία απαντήσεις)

Ο Ανώτερες ή ανώτατες σπουδές που σχετίζονται με τη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων.

Ο Παρακολούθηση σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή προσωπική 
ενασχόληση (πχ. διάβασμα εξειδικευμένων βιβλίων management).

Ο Πρακτική εμπειρία που αποκτήθηκε πάνω στην εργασία.
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6) Υπάρχει διακριτό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων (R&D Department) 

στην επιχείρησή σας;

Ο Ναι Ο Όχι

Αν απαντήσατε ΟΧΙ,

οι αποφάσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την τελική παρουσίαση ή παύση 

ενός νέου προϊόντος παίρνονται από:

□ Τον ιδιοκτήτη, αποκλειστικά.

□ Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Ομάδα εργασίας, που απαρτίζεται από ανώτερα και κατώτερα στελέχη της 
επιχείρησης.

7) Ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο που πρέπει να καλύπτει ένα υποψήφιο 

πρόγραμμα (ή προϊόν), προκειμένου να συμπεριληφθεί στο ήδη υπάρχον 

χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων (ή προϊόντων) της επιχείρησής σας; Κατατάξτε τις 

απαντήσεις σας, βάζοντας 1 στη σημαντικότερη και 3 στη λιγότερο σημαντική.

□
□
□

Μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου.

Επίτευξη ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου νέων προϊόντων.

Δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου ισχυρά συνδεδεμένου με τη στρατηγική 
της επιχείρησης.

8) Αν πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα υποψήφια προϊόντα, ποια 

κριτήρια θα χρησιμοποιήσετε για να τα βαθμολογήσετε, να τα κατατάξετε και 

τελικά να επιλέξετε μεταξύ αυτών; (Μπορείτε να δώσετε περισσότερες από μία 

απαντήσεις).

Ο Στρατηγική ταύτιση 

Ο Αποπληρωμή

Π Κίνδυνος & πιθανότητα επιτυχίας 

Ο Τεχνολογικές δυνατότητες
(Οι απαντήσεις που μπορείτε να επιλέξετε συνεχίζονται στην επόμενη σελίδα)
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(Συνέχεια των απαντήσεων της ερώτησης 8)

Ο Χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης 

Ο Ικανότητα εμπορευματοποίησης 

Π Συνεργία με τα υπόλοιπα προϊόντα της επιχείρησης 

Ο Δυνατότητα προστασίας (πατέντες, copyrights κλπ) 

Ο Αλλο

9) Πιστεύετε ότι ένα νέο προϊόν πρέπει να:

□ Ακολουθεί πιστά την ήδη χαραγμένη στρατηγική της επιχείρησης.

Ο Μπορεί να διαμορφώνει εκ νέου τη στρατηγική της επιχείρησης.

10) Ποιες μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίου χρησιμοποιείτε για τις αποφάσεις 

συνέχισης ή παύσης ενός νέου προϊόντος; (Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες 

από μία).

Ο Στρατηγικές μεθόδους (πχ Top-Down, Bottom-Up Approach, Strategic 
Buckets Model)

Ο Οικονομικές μεθόδους (πχ ROI, NPV, ECV)

□ Μοντέλα βαθμολόγησης (πχ Λίστες ελέγχου. Ζευγαρωτή σύγκριση)

Ο Διαγράμματα φυσαλίδων

Ο Ιστογράμματα και διαγράμματα πιτών

□ Δεν χρησιμοποιούμε κάποιο εργαλείο. Βασιζόμαστε στην εμπειρία.μας.

Ο Αλλο

11) Ποια από τις παραπάνω μεθόδους παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, για τη τελεσίδικη 

απόφαση συνέχισης ή παύσης του υποψήφιου προϊόντος; (Γράψτε μόνο μία 

μέθοδο).

Γράψτε την απάντησή σας: ________________________________
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12) Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των τεσσάρων 
πιο σημαντικών μεθόδων διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων; (Βαθμολογείστε 
βάζοντας 1-5 σε κάθε μια από αυτές. Μπορείτε να βαθμολογήσετε με τον ίδιο 
βαθμό περισσότερες από μία μεθόδους).

Μέθοδοι
Μετρητές επίδοσης

Στρατηγικές
Μέθοδοι

Οικονομικές
Μέθοδοι

Μοντέλα
Βαθμολόγησης

Διαγράμματα
Φυσαλίδων

Τα προγράμματα ευθυγραμ
μίζονται με τους στόχους
Το χαρτοφυλάκιο περιέχει 

προγράμματα υψηλής αξίας
Τα έξοδα αντικατοπτρίζουν 

τη στρατηγική
Τα προγράμματα ολοκλη
ρώνονται στον χρόνο τους

Το χαρτοφυλάκιο 
είναι ισορροπημένο

1 = πολύ κακή 
5 = εξαιρετική

13) Κατά πόσο είστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα των παραπάνω μεθόδων; 
(Βαθμολογείστε βάζοντας 1-5 σε κάθε μια από αυτές. Μπορείτε να 
βαθμολογήσετε με τον ίδιο βαθμό περισσότερες από μία μεθόδους).

Μέθοδοι
Μετρητές επίδοσης

Στρατηγικές
Μέθοδοι

Οικονομικές
Μέθοδοι

Μοντέλα
Βαθμολόγησης

Διαγράμματα
Φυσαλίδων

Οδηγούν πραγματικά σε απο
φάσεις στρατηγικής σημασίας

Εύκολα κατανοητές

Εύχρηστες-Πρακτικές

Ρεαλιστικές

Θεωρούνται αποδοτικές

Θα τις συνιστούσατε;

1 = πολύ κακή 
5 = εξαιρετική
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6. Στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, από το σύνολο των 

σαράντα πέντε (45) επιχειρήσεων της περιοχής κεντρικής Μακεδονίας που ζητήθηκε 

να συμπεριληφθούν στην έρευνα για τη σημαντικότητα του R&D στη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων, τριάντα δύο (32) απάντησαν. Ο παραπάνω αριθμός 

θεωρείται από τη βιβλιογραφία [1] ως το ελάχιστο στατιστικό δείγμα ενός 

πληθυσμού, που μπορεί να δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα μετά από στατιστική 

επεξεργασία. Η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων του ερωτηματολογίου 

έδωσε τα αποτελέσματα που αναπτύσσονται στις παρακάτω παραγράφους.

6.1. Που δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας;

Η επιλογή των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, έγινε με 

τρόπο τέτοιο που να αντανακλά τη δομή της Ελληνικής Οικονομίας. Προκειμένου να 

συμβεί αυτό, επιλέχθηκαν επιχειρήσεις ποικίλων νομικών μορφών, από ατομικές 

επιχειρήσεις, ως εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης και 

ανώνυμες. Επίσης, επιλέχθηκαν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στον 

δευτερογενή τομέα (όπως είναι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, πχ βιοτεχνίες κλπ), όσο 

και στον τριτογενή τομέα, δηλαδή τον τομέα παροχής υπηρεσιών (όπως είναι οι 

εμπορικές, κατασκευαστικές και λοιπές επιχειρήσεις).

Σχήμα 6.1 Τομέας δραστηριοποίησης των εξεταζόμενων επιχειρήσεων.
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Από το σύνολο των 32 επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, οι δέκα 

(10) ή το 31,25% δραστηριοποιούνται στον μεταποιητικό τομέα, ενώ οι υπόλοιπες 

είκοσι δύο (22) ή το 68,75% είναι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Η πληροφορία 

αυτή παρουσιάζεται γραφικά στο διάγραμμα πίτας του σχήματος 6.1, της 

προηγούμενης σελίδας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχική σύνθεση των επιλεγμένων 

επιχειρήσεων ήταν περισσότερο ομοιογενής, δεδομένου ότι από τις 45 επιχειρήσεις 

που είχαν αρχικά επιλεχθεί, οι 20 ήταν μεταποιητικές,. Δυστυχώς, μόνο οι δέκα (10) 

απάντησαν το ερωτηματολόγιο.

Όπως θα φανεί στις παρακάτω παραγράφους, κατά την επεξεργασία των 

στοιχείων παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στη δομή και στον τρόπο 

λήψης στρατηγικών αποφάσεων από τις διοικήσεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων 

και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό, εξετάστηκε η 

συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο σύνολό τους, αλλά και τμηματικά ανάλογα με 

τον τομέα δραστηριοποίησής τους.

6.2. Πόσοι συνολικά εργάζονται στην επιχείρησή σας; Πόσα είναι τα διοικητικά 

στελέχη;

Κατά τη συλλογή των στοιχείων, ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των 

επιχειρήσεων να δώσουν τον συνολικό αριθμό εργαζομένων που απασχολούνται στην 

επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών διοίκησης, είτε αυτοί είναι 

μισθωτοί, είτε ιδιοκτήτες της. Τα αποτελέσματα της έρευνας δίνονται υπό μορφή 

πίνακα στο σχήμα 6.2.

Κατηγορία
Επιχείρησης

Αριθμός απασχολούμενων
Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος όρος

Μεταποιητική 11 33 20
Παροχής Υπηρεσιών 3 25 11
Συνολικά 3 33 14

Σχήμα 6.2. Συνολικός αριθμός απασχολούμενων
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Όπως φαίνεται και στον πίνακα, το επιλεγμένο δείγμα επιχειρήσεων 

αντιπροσωπεύει απόλυτα την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα, αφού 

απαρτίζεται από μικρές - μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους δύο τομείς 

δραστηριοτήτων.

Όσον αφορά στον αριθμό των στελεχών που διαθέτει κάθε επιχείρηση, οι 

απαντήσεις που δόθηκαν παρουσιάζονται στο σχήμα 6.3.

Κατηγορία
Επιχείρησης

Αριθμός στελεχών
Ελάχιστος Μέγιστος Μέσος όρος

Μεταποιητική 1 5 3
Παροχής Υπηρεσιών 1 6 2
Συνολικά 1 6 3

Σχήμα 6.3. Συνολικός αριθμός απασχολούμενων

Τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα δεδομένου του μικρού μεγέθους των 

ερωτηθέντων επιχειρήσεων.

6.3. Ποιες είναι οι διοικητικές αρμοδιότητες του ιδιοκτήτη της επιχείρησης;

Η τέταρτη ερώτηση του ερωτηματολογίου ασχολείται με τον τρόπο διοίκησης 

των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αναζητήθηκε, τόσο στο σύνολο των επιχειρήσεων, 

όσο και ανά τομέα δραστηριοποίησης, το μέγεθος της εμπλοκής των ιδιοκτητών στα 

επιχειρηματικά δρώμενα. Οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν αν ο ιδιοκτήτης 

της επιχείρησης που αντιπροσωπεύουν, διοικεί εξ’ ολοκλήρου ή ως μέλος ενός Δ.Σ. 

(με αυξημένες ή μειωμένες αρμοδιότητες) ή δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η επεξεργασία των απαντήσεων έδειξε ότι ο 

Έλληνας ιδιοκτήτης διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο της επιχείρησής του. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην 

έρευνα οι ιδιοκτήτες παρέμειναν ενεργά μέλη της ομάδας διοίκησης. Πιο 

συγκεκριμένα, το 47% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων ελέγχεται πλήρως από 

τον ιδιοκτήτη, στο 31% ο ιδιοκτήτης είναι μέλος του Δ.Σ. με αυξημένες 

αρμοδιότητες, ενώ στο 22% είναι μέλος με μικρές αρμοδιότητες (βλέπε σχήμα 6.3).
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Εξετάζοντας τους τομείς ξεχωριστά, διαπιστώσαμε ότι οι απαντήσεις 

διαφοροποιούνται. Έτσι, στις επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα παρατηρείται 

μεγαλύτερη απροθυμία του ιδιοκτήτη να απολέσει το σύνολο ή μέρος της διοίκησης. 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 6.3, το 50% των ιδιοκτητών ελέγχουν πλήρως τις 

επιχειρήσεις, με ίσο ποσοστό να είναι μέλη Δ.Σ. με αυξημένες αρμοδιότητες (και 

συνήθως με τα υπόλοιπα μέλη να έχουν συγγενικές σχέσεις). Αντίθετα, στον τομέα 

παροχής υπηρεσιών, οι ιδιοκτήτες -κατά μεγάλο ποσοστό (32%)- είναι απλά μέλη του 

Δ.Σ. των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν, ενώ το 23% των ιδιοκτητών είναι μέλη με 

αυξημένες αρμοδιότητες. Παρ’ όλα αυτά, και στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις το 

ποσοστό των ιδιοκτητών που διοικούν μόνοι τους την επιχείρησή τους είναι υψηλό 

(45%). Αυτό φυσικά οφείλεται εν μέρει και στο μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων 

(βλέπε § 6.2).

Διοικητικές αρμοδιότητες ιδιοκτήτη

100% 

80% - 

60% 

40% 

20%- 

0%

I

Συνολικά Μεταποιητικός Τομέας παροχής
τομέας υπηρεσιών

□ Εξ’ολοκλήρου ■ Αυξημένες □ Μειωμένες □Καθόλου

Σχήμα 6.4. Οι διοικητικές αρμοδιότητες του ιδιοκτήτη
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6.4. Από πού προέρχονται οι γνώσεις των στελεχών πάνω στα θέματα διοίκησης;

Επόμενο βήμα του ερωτηματολογίου ήταν να εξεταστούν οι γνώσεις των 

στελεχών πάνω στα θέματα διοίκησης. Οι ερωτηθέντες καλούνταν να επιλέξουν μία ή 

περισσότερες από τις παρακάτω απαντήσεις:

• Γνώσεις που προέρχονται από ανώτερες ή ανώτατες σπουδές σε ινστιτούτα του 

εσωτερικού ή της αλλοδαπής και που σχετίζονται άμεσα με το γνωστικό 

αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

• Γνώσεις από προσωπική ενασχόληση των στελεχών, όπως πχ παρακολούθηση 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή άλλων προγραμμάτων, μελέτη κάποιου σχετικού 

συγγράμματος κλπ. και

• Γνώσεις που προήλθαν από την εμπειρία που αποκτήθηκε στην εργασία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται στο διάγραμμα ράβδων του 

σχήματος 6.5. Όπως εύκολα διαπιστώνουμε από το σχήμα, το σύνολο σχεδόν των 

επιχειρήσεων απάντησαν ότι οι γνώσεις των στελεχών τους προήλθαν από την 

πρακτική εμπειρία που απέκτησαν στον εργασιακό χώρο, κάτι το αναμενόμενο. 

Εκείνο που κάνει μεγάλη εντύπωση είναι το γεγονός ότι, συνολικά, τα στελέχη που 

είχαν στο παρελθόν ακολουθήσει πανεπιστημιακές σπουδές πάνω στη διοίκηση των 

επιχειρήσεων ανέρχονται σε ποσοστό κάτω του 50% (συγκεκριμένα 43,75%), 

ποσοστό που μειώνεται ακόμα περισσότερο στον μεταποιητικό τομέα (φτάνοντας το 

30%). Ακόμα μικρότερο είναι το ποσοστό των στελεχών που απέκτησαν κάποιου 

είδους διοικητικές γνώσεις και εμπειρίες από την παρακολούθηση σεμιναρίων ή τη 

μελέτη σχετικού βιβλίου (πάντα στο σύνολο των επιχειρήσεων). Εδώ όμως τα 

πράγματα είναι διαφορετικά: τα στελέχη των μεταποιητικών επιχειρήσεων απάντησαν 

ότι ασχολήθηκαν προσωπικά με την εκπαίδευσή τους, μέσω σεμιναρίων ή βιβλίων, 

περισσότερο από ότι τα αντίστοιχα των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ίσως αυτό 

να οφείλεται στις ανώτερες αρχικές σπουδές των δεύτερων σε σχέση με τους πρώτους 

πάνω στη διοίκηση επιχειρήσεων (υψηλότερο ποσοστό απόφοιτων Α.Ε.Ι. ανάμεσα 

στα στελέχη εταιριών παροχής υπηρεσιών).
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Γνώσεις στελεχών

□ ΑΕΙ κλπ ■ Σεμινάρια κλπ □ Εμπειρία

Σχήμα 6. 5. Οι γνώσεις των στελεχών πάνω σε διοικητικά θέματα

6.5. Η ύπαρξη τμήματος R&D στην επιχείρηση

Η έκτη ερώτηση είναι ίσως η σημαντικότερη όλου του ερωτηματολογίου. 

“Υπάρχει διακριτό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων στην επιχείρησή σας

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι η μη ύπαρξη, σχεδόν 

στο σύνολο των εξετασθέντων επιχειρήσεων, συγκροτημένου τμήματος έρευνας και 

ανάπτυξης νέων προϊόντων (R&D Department). Συγκεκριμένα, μόνο τρεις (3) 

επιχειρήσεις από το σύνολο των τριάντα δύο (δηλαδή ποσοστό περίπου 9,5%) 

διαθέτουν R&D Department (βλέπε σχήμα 6.6). Αξίζει να σημειωθεί ότι, και οι τρεις 

επιχειρήσεις που δήλωσαν την ύπαρξη τμήματος R&D ανήκουν στον τομέα παροχής 

υπηρεσιών.

Όλες οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι δε διαθέτουν τμήμα R&D κλήθηκαν να 

εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο παίρνουν τις αποφάσεις για την έρευνα, ανάπτυξη 

και την έναρξη ή παύση ενός νέου προϊόντος. Τα αποτελέσματα της ερώτησης αυτής 

παριστάνονται γραφικά στο σχήμα 6.7.
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Υπάρχει τμήμα R&D;

□ Ναι ·Οχι

Σχήμα 6.6. Υπάρχει τμήμα R&D;

Σχήμα 6.7. Ποιοι λαμβάνουν τις αποφάσεις όταν δεν υπάρχει τμήμα R&D

Σύμφωνα με το σχήμα 6.7, τον σημαντικότερο ρόλο στις αποφάσεις που 

σχετίζονται με την έγκριση ή όχι ενός νέου προϊόντος, ελλείψει αντίστοιχου τμήματος 

R&D στην επιχείρηση, παίζει ο ιδιοκτήτης. Τόσο στο σύνολο των επιχειρήσεων, όσο 

και σε κάθε τομέα ξεχωριστά, ο ιδιοκτήτης είναι εκείνος που αποφασίζει για την τύχη
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ενός προϊόντος (με ποσοστά 43%, 40% και 45%, στο σύνολο, στις μεταποιητικές και 

στην παροχή υπηρεσιών, αντίστοιχα). Στη δεύτερη θέση έρχεται η ομάδα εργασίας 

που απαρτίζεται από ανώτερα και κατώτερα στελέχη της επιχείρησης (32%, 30% και 

30%, αντίστοιχα). Ακολουθεί το διοικητικό συμβούλιο με μικρότερα ποσοστά, 

εξαιρουμένων των μεταποιητικών επιχειρήσεων, όπου διοικητικό συμβούλιο και 

ομάδα εργασίας ισοβαθμούν.

6.6. Τα κριτήρια για την ένταξη ενός νέου προϊόντος στο χαρτοφυλάκιο της 

επιχείρησης

Έχοντας ήδη αναπτύξει τη θεωρία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου νέων 

προϊόντων στα πρώτα κεφάλαια της παρούσας, ο γράφον θεώρησε σκόπιμο να 

συμπεριλάβει στο ερωτηματολόγιο, την ακόλουθη ερώτηση:

-Ποιο θεωρείτε το σημαντικότερο κριτήριο που πρέπει να καλύπτει ένα υποψήφιο 

πρόγραμμα (ή προϊόν), προκειμένου να συμπεριληφθεί στο ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο 

προγραμμάτων (ή προϊόντων) της επιχείρησής σας;

Η απαντήσεις που έδωσαν οι εκπρόσωποι των εταιριών στην παραπάνω 

ερώτηση έρχονται να δώσουν μια σημαντική πληροφορία που σχετίζεται με τα 

θεμελιώδη στοιχεία της πολιτικής και της κουλτούρας της μικρομεσαίας ελληνικής 

επιχείρησης σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε 

να αναφέρουν και να κατατάξουν τα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη, ώστε να 

αποφασίσουν για την ένταξη ή όχι ενός νέου προϊόντος στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. 

Τα κριτήρια για τα οποία γίνεται λόγος είναι τα τρία βασικά σημεία της θεωρίας της 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου νέων προϊόντων:

• Η μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου

• Η δημιουργία ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου και

• Η ισχυρή σύνδεση του χαρτοφυλακίου με τη στρατηγική της επιχείρησης.
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Όπως και στις προηγούμενες ερωτήσεις, έτσι και σε αυτή, η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας γίνεται για το σύνολο των επιχειρήσεων, αλλά και για 

κάθε τομέα δραστηριότητας, χωριστά. Στα γραφήματα των σχημάτων 6.8, 6.9 και

6.10, δίνονται τα εν λόγω αποτελέσματα για καθεμία από τις εξεταζόμενες 

περιπτώσεις.

Προτεραιότητες διοίκησης στο σύνολο των επιχειρήσεων

□ Max Value ■ Balance □ Strategic Fit

Σχήμα 6.8. Προτεραιότητες διοίκησης στο σύνολο των επιχειρήσεων

Από το σχήμα 6.8, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι υπεύθυνοι έρευνας 

και ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος (είτε υπάρχει τμήμα R&D, είτε όχι) του 

μεγαλύτερου ποσοστού των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, θεωρούν 

σαν πρώτη προτεραιότητα για την αποδοχή ενός νέου προϊόντος τη συνεισφορά του 

στη μεγιστοποίηση της αξίας του ήδη υπάρχοντος χαρτοφυλακίου (ποσοστό περίπου 

50%). Το αμέσως επόμενο κριτήριο που θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για 

την αποδοχή του νέου προϊόντος, από ένα επίσης μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων, 

είναι η ισχυρή σύνδεση του χαρτοφυλακίου με τη στρατηγική της επιχείρησης (55%). 

Τέλος, η επίτευξη ισορροπημένου χαρτοφυλακίου θεωρείται ως το τρίτο και 

τελευταίο κριτήριο αποδοχής (μόλις 34%), ενώ από αρκετές εταιρίες τρίτη 

προτεραιότητα λογίζεται η μεγιστοποίηση της αξίας (πρόκειται για τις εταιρίες που 

θεωρούν την ισχυροποίηση της στρατηγικής πρώτη προτεραιότητα).
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□ Max Value ■ Balance □ Strategic Fit

Σχήμα 6.9. Προτεραιότητες διοίκησης μεταποιητικών επιχειρήσεων

Πρώτη

Δεύτερη

Τρίτη

Προτεραιότητες διοίκησης στην παροχή υπηρεσιών

□ Max Value ■ Balance □ Strategic Fit

Σχήμα 6.10. Προτεραιότητες διοίκησης στην παροχή υπηρεσιών

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Σε ανάλογα συμπεράσματα, καταλήγουμε για τους δύο τομείς ξεχωριστά, από 

την επεξεργασία των σχημάτων 6.9 και 6.10.
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Από τις 10 επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που απάντησαν στη 

συγκεκριμένη ερώτηση, λαμβάνουμε τα ακόλουθα (σχήμα 6.9):

• Πρώτη προτεραιότητα για τις μισές περίπου επιχειρήσεις αποτελεί, όπως και 

προηγουμένως, η μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου.

• Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων κατέταξε ως δεύτερη προτεραιότητα την 

ισχυρή σύνδεση του χαρτοφυλακίου με τη ανακοινωθείσα στρατηγική.

• Στη θέση της τρίτης προτεραιότητας ισοβαθμούν η μεγιστοποίηση της αξίας και 

το ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο.

Τέλος, από το σχήμα 6.10, για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, βγαίνουν 

ανάλογα με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις αποτελέσματα: α) πρώτη

προτεραιότητα για μεγάλο αριθμό εταιριών, η μεγιστοποίηση της αξίας, β) δεύτερη, 

επίσης για μεγάλο ποσοστό εταιριών, η ταύτιση του προϊόντος με τους στρατηγικούς 

στόχους και γ) μεγάλα ποσοστά εταιριών θεωρούν τόσο το ισορροπημένο 

χαρτοφυλάκιο, όσο και τη μεγιστοποίηση της αξίας του, το ίδιο σημαντική, αλλά 

τελευταία προτεραιότητα.

Σε γενικές γραμμές, η έρευνα έδειξε ότι ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις 

έχουν σαν βασική προτεραιότητά τους τη δημιουργία ενός ισορροπημένου 

χαρτοφυλακίου προϊόντων. Αντίθετα, η πλειοψηφία από αυτές επιδιώκει τη 

δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου με αυξημένη αξία, δεδομένου ότι η αξία του 

χαρτοφυλακίου προϊόντων είναι άμεσα συνυφασμένη με την εμπορική αξία της 

επιχείρησης.

6.7. Τα κριτήρια για την επιλογή μεταξύ δύο προϊόντων

Βάσει της προηγούμενης ερώτησης, καταλήξαμε σε χρήσιμα συμπεράσματα 

για τα κριτήρια ένταξης ενός νέου προϊόντος στο ήδη υπάρχον χαρτοφυλάκιο. Τι 

γίνεται όμως στην περίπτωση που η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει μεταξύ δύο ή 

περισσότερων νέων προϊόντων, που όλα καλύπτουν τα βασικά κριτήρια ένταξης; 

Δεδομένης της ανεπάρκειας των πόρων, η διοίκηση μιας επιχείρησης καλείται
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καθημερινά να πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις, για διάφορα θέματα, σημαντικά και 

μη. Οι αποφάσεις για την επιλογή μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προϊόντων 

είναι από τις σημαντικότερες, με μεγάλο αντίκτυπο στη μελλοντική πορεία, 

ανάπτυξη, αλλά και την επιβίωση της επιχείρησης. Είναι απαραίτητο λοιπόν, τα 

στελέχη που είναι υπεύθυνα για τέτοιες αποφάσεις να αναπτύξουν μια καλά 

οργανωμένη μέθοδο επιλογής, που θα βασίζεται σε κριτήρια που θα 

αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τον προσανατολισμό της επιχείρησης. Τα κριτήρια 

αυτά, οικονομικά και μη, θα πρέπει να μειώνουν στο ελάχιστο την πιθανότητα λάθος 

επιλογής.

Η όγδοη ερώτηση του ερωτηματολογίου επιδιώκει τη συλλογή πληροφοριών 

πάνω στη χρήση κάποιων από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής προϊόντων, από 

τις ελληνικές επιχειρήσεις. Εξετάζονται κριτήρια και περιορισμοί όπως η ταύτιση με 

τους στόχους που χαράζει η στρατηγική, το ύψος και χρόνος αποπληρωμής, ο 

κίνδυνος αποτυχίας και η πιθανότητα επιτυχίας. Επίσης, εξετάζονται οι τεχνολογικοί 

περιορισμοί και δυνατότητες της επιχείρησης, ο προϋπολογισμένος χρονικός 

ορίζοντας ολοκλήρωσης, και η ικανότητα γρήγορης και εύκολης 

εμπορευματοποίησης του προϊόντος. Τέλος, εξετάζεται η επιτυχία συνέργιας του 

υποψήφιου προϊόντος με τα υπόλοιπα προϊόντα της επιχείρησης, καθώς και εμπορικοί 

περιορισμοί όπως η δυνατότητα προστασίας του νέου προϊόντος από πατέντες και 

εμπορικά δικαιώματα.

Πόσα κριτήρια χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις;

>
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Αριθμός κριτηρίων

Σχήμα 6.11. Αριθμός κριτηρίων που χρησιμοποιούνται
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Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι στο σύνολο των 32 

επιχειρήσεων, οι 14 χρησιμοποιούν τουλάχιστον 4 από τα παραπάνω κριτήρια για τη 

λήψη μιας τόσο σημαντικής απόφασης, ενώ άλλες 13 χρησιμοποιούν 3 με 5 κριτήρια, 

όπως φαίνεται και στο σχήμα 6.11. Το σημαντικότερο συμπέρασμα που προκύπτει 

από αυτή την πληροφορία είναι ότι, όλες οι επιχειρήσεις θεωρούν τις αποφάσεις 

επιλογής προϊόντων, ιδιαίτερης σημασίας και εξετάζουν μεθοδικά και πολύπλευρα 

κάθε υποψηφιότητα. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούν πολυκριτηριακή ανάλυση.

Στο σχήμα 6.12 παριστάνονται γραφικά τα αποτελέσματα της έρευνας, τόσο 

για το σύνολο των επιχειρήσεων, όσο και για τις επιχειρήσεις του μεταποιητικού 

τομέα και του τομέα παροχής υπηρεσιών, ξεχωριστά. Εξετάζοντας κατ' αρχήν τις 

επιχειρήσεις συνολικά, παρατηρούμε ότι, μακράν, τα σημαντικότερα κριτήρια είναι ο 

κίνδυνος και η πιθανότητα επιτυχίας του νέου προϊόντος και το ύψος και ο χρόνος 

αποπληρωμής της επένδυσης, με ποσοστά πάνω από το 80% των επιχειρήσεων. 

Ακολουθούν, ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης, η ταύτιση με τη στρατηγική και η 

ικανότητα γρήγορης και εύκολης εμπορευματοποίησης του προϊόντος, με τα ποσοστά 

τους να κυμαίνονται από 50 ως 60%, ενώ λίγες είναι οι επιχειρήσεις που επιλέγουν 

ανάμεσα σε υποψήφια προϊόντα με κριτήρια τους τεχνολογικούς περιορισμούς, την 

επιδιωκόμενη συνέργια με τα υπόλοιπα προϊόντα και τις πατέντες και τα εμπορικά 

δικαιώματα.

Περνώντας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, διαπιστώνουμε ότι το 

σημαντικότερο, και με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα, κριτήριο που λαμβάνεται 

υπόψη κατά την επιλογή μεταξύ νέων προϊόντων, είναι το αναλαμβανόμενο ρίσκο και 

η πιθανότητα επιτυχίας του προγράμματος (95%). Ακολουθούν με διαφορά είκοσι 

πέντε ποσοστιαίων μονάδων η εμπορευματοποίηση, η αποπληρωμή και οι 

τεχνολογικοί περιορισμοί. Το 50% των υπεύθυνων για την έρευνα και ανάπτυξη 

προϊόντων θεωρεί αρκετά σημαντικές παραμέτρους, το χρόνο ολοκλήρωσης και την 

ταύτιση με τη στρατηγική, ενώ ελάχιστες μεταποιητικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

άλλα κριτήρια. Όπως φαίνεται, οι τεχνολογικές δυνατότητες της επιχείρησης 

αποτελούν σημαντικό κριτήριο για αρκετές από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της 

παρούσας έρευνας, κάτι το αναμενόμενο, δεδομένης της φύσης των προϊόντων που 

παράγουν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
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Επιλογή ανάμεσα σε δύο προϊόντα σύμφωνα με...

□ Μεταποιητικές ■ Παροχή υπηρεσιών □ Συνολικά 

Σχήμα 6.12. Κριτήρια επιλογής μεταξύ δύο ή περισσότερων νέων προϊόντων

Τέλος, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ακολουθούν ελάχιστα 

διαφοροποιημένη μεθοδολογία λήψης αποφάσεων. Και στην περίπτωσή τους, τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται κατά κόρον (σε ποσοστό 85% επί των επιχειρήσεων) 

είναι το ύψος και ο χρόνος αποπληρωμής και η επικινδυνότητα των υποψήφιου 

προϊόντος. Ακολουθούν με μεγάλη ποσοστιαία διαφορά η ταύτιση με τη στρατηγική 

και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, ενώ κάτω από το 40% των επιχειρήσεων 

βασίζονται στα υπόλοιπα κριτήρια για την επιλογή ανάμεσα σε υποψήφια 

προγράμματα.

6.8. Η σχέση των νέων προϊόντων με τη στρατηγική της επιχείρησης

Από προηγούμενες έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν δύο κυρίαρχα 

ρεύματα, ανάμεσα στα στελέχη που επιφορτίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη
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των νέων προϊόντων, ως προς τη σχέση που πρέπει να έχει ένα νέο προϊόν με τη 

στρατηγική της επιχείρησης. Μέρος των στελεχών του R&D πιστεύει ότι 

οποιοδήποτε νέο προϊόν πρέπει να σχεδιάζεται και να παράγεται έτσι, ώστε να 

ακολουθεί πιστά την ήδη χαραγμένη στρατηγική. Θεωρούν ότι πρέπει το προϊόν, με 

την πρώτη ματιά, να “προδίδει” την ιστορία της επιχείρησης. Από την άλλη μεριά, 

δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να μπαίνουν τέτοιου είδους 

περιορισμοί στην ανάπτυξη των νέων προϊόντων. Δέχονται, φυσικά, την ανάγκη η 

πλειοψηφία των προϊόντων να αντικατοπτρίζει τις στρατηγικές της επιχείρησης, άλλα 

πιστεύουν ότι σε κάθε ευκαιρία, ένα νέο προϊόν πρέπει να του επιτρέπεται να 

ξεφεύγει από τα υπάρχοντα όρια. Με άλλα λόγια, πρέπει να μπορεί να δημιουργεί 

νέες προοπτικές και να διαμορφώνει τη στρατηγική της επιχείρησης.

Περνώντας στην ελληνική πραγματικότητα, τα στελέχη των 32 επιχειρήσεων 

που έλαβαν το ερωτηματολόγιο, κλήθηκαν να απαντήσουν σε αντίστοιχη ερώτηση. 

Τα αποτελέσματα, όπως φαίνεται και στο σχήμα 6.13, έδειξαν ότι, περίπου, έξι στις 

δέκα επιχειρήσεις δεν επιτρέπουν στα νέα τους προϊόντα να ξεφεύγουν από την 

“παραδοσιακή” πολιτική, αλλά να ακολουθούν πιστά την ήδη χαραγμένη στρατηγική. 

Από την άλλη πλευρά, το 38% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι τα προϊόντα δεν πρέπει 

να “τιμωρούνται” αν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μικρή ή μεγαλύτερη 

μεταβολή της ακολουθούμενης στρατηγικής.

Νέο προϊόν & στρατηγική στο σύνολο των επιχειρήσεων

θ Ακολουθεί ■ Διαμορφώνει

Σχήμα 6.13. Η σχέση του νέου προϊόντος με τη στρατηγική των επιχειρήσεων
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Πρέπει να σημειωθεί ότι, στις μεταποιητικές επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν, 

υπερισχύει απόλυτα η άποψη ότι τα νέα προϊόντα πρέπει να ακολουθούν τη 

χαραγμένη στρατηγική. Σαφώς διαφοροποιημένα ήταν τα αποτελέσματα στις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (σχήμα 6.14), τα στελέχη των οποίων ήταν σχεδόν 

εξίσου μοιρασμένα στα δύο ρεύματα. Μάλιστα, η άποψη ότι τα νέα προϊόντα 

μπορούν να διαμορφώνουν εκ νέου τη στρατηγική της επιχείρησης, παρουσίασε ένα 

μικρό προβάδισμα (55% έναντι 45%).

I
Νέο προϊόν & στρατηγική στην παροχή υπηρεσιών

θ Ακολουθεί ■ Διαμορφώνει

Σχήμα 6.14. Η σχέση του νέου προϊόντος με τη στρατηγική των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

6.9. Ποιες μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίου νέων προϊόντων χρησιμοποιούν 

οι ελληνικές επιχειρήσεις;

Οι προηγούμενες ερωτήσεις δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας 

της έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων στις ελληνικές επιχειρήσεις, χωρίς να 

εμβαθύνουν στις μεθόδους, που τυχόν χρησιμοποιούνται, για τη διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου τους. Στα τέσσερα πρώτα κεφάλαια της παρούσας εργασίας, έγινε 

εκτενής αναφορά στις διάφορες μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων, 

επομένως δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει περαιτέρω ανάλυση των εν λόγω μεθόδων.

Μέρος της έρευνας για τη σημαντικότητα του R&D στη λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων ήταν να καθοριστεί αν οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κάποιες
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από τις προαναφερθείσες μεθόδους. Όπως διαπιστώθηκε κατά την επεξεργασία των 

απαντήσεων, το 56% από το σύνολο των επιχειρήσεων, δήλωσε ότι χρησιμοποιεί μία 

ή περισσότερες από τις υπάρχουσες μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ενώ το 

υπόλοιπο 44% αποκάλυψε ότι λαμβάνει τις αποφάσεις για τη συνέχιση ή παύση ενός 

προϊόντος, βασιζόμενο στην εμπειρία του. Τα ίδια περίπου αποτελέσματα προέκυψαν 

και κατά την εξέταση των επιχειρήσεων, βάσει του τομέα δραστηριοποίησής τους. Οι 

μεταποιητικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα στη χρήση 

κάποιας τεχνικής μεθόδου, έναντι των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Τα 

παραπάνω αποτελέσματα δίνονται σε μορφή διαγράμματος στο σχήμα 6.15.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται από...

Όλες οι επιχειρήσεις

Παροχής υπηρεσιών

Μεταποιητικές

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ Χρήση μεθόδου □Εμπειρία

Σχήμα 6.15. Παρουσίαση των επιχειρήσεων με βάση των τρόπο λήψης αποφάσεων R&D (Τεχνική
μέθοδος ή εμπειρία).

Από τις επιχειρήσεις της έρευνας που χρησιμοποιούν κάποια τεχνική μέθοδο 

διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων, 19 στο σύνολο, οι 15 δήλωσαν ότι 

χρησιμοποιούν ταυτόχρονα περισσότερες από μία. Όπως φαίνεται στο σχήμα 6.16, 

επτά επιχειρήσεις δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν 4 διαφορετικές τεχνικές μεθόδους και 

άλλες επτά ότι χρησιμοποιούν 3 μεθόδους, ενώ μία χρησιμοποιεί 2 μεθόδους για τη 

λήψη αποφάσεων που αφορούν στο R&D. Οι υπόλοιπες τέσσερις επιχειρήσεις 

δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν μία και μοναδική μέθοδο διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

προϊόντων. Στο σχήμα 6.17 παρουσιάζονται υπό μορφή ποσοστών οι διάφορες 

τεχνικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι 

στον υπολογισμό των ποσοστών του σχήματος 6.17 συμπεριλαμβάνονται και οι
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επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν καμιά μέθοδο. Οι ίδιες ακριβώς πληροφορίες με 

αυτές του σχήματος 6.17, υπάρχουν στο σχήμα 6.18, με μόνη διαφορά ότι στο σχήμα 

6.18 έχουν αφαιρεθεί οι επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν κάποια μέθοδο (43,75% 

στο σύνολο, 40% στις μεταποιητικές και 45,45% στις παροχής υπηρεσιών δεν 

χρησιμοποιούν κάποια συγκεκριμένη μέθοδο). Από το σχήμα 6.18 καταλήγουμε στα 

ακόλουθα:

Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις

Αριθμός μεθόδων

Σχήμα 6.16. Σύνολο μεθόδων διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων που χρησιμοποιούνται από τις 
επιχειρήσεις τις έρευνας για τη λήψη αποφάσεων.

Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων

Στρατηγικές

Οικονομικές

Βαθυολόγησης

Φυσαλίδες

Ιστογράμματα

0% 10% 20% 30% 40% 50%

□ Μεταποιητικές ■ Παροχή υπηρεσιών □ Συνολικά

■
ΖΖ7

60%

Σχήμα 6,17. Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις στο σύνολό τους, στις μεταποιητικές και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν τεχνικές μεθόδους).
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• Κυρίαρχη μέθοδος που χρησιμοποιείται στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

είναι η χρήση ιστογραμμάτων και διαγραμμάτων πιτών. Στον μεταποιητικό 

τομέα μάλιστα, χρησιμοποιείται από το 100% των επιχειρήσεων που 

χρησιμοποιούν έστω και μία μέθοδο.

° Πάνω από το 65% των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κάποια μέθοδο, 

ανεξαρτήτως τομέα, εμπιστεύονται τη χρήση μοντέλων οικονομικών και 

βαθμολόγησης.

e Μόλις το 45% στο σύνολο των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κάποια 

μέθοδο, “εμπιστεύονται” τις στρατηγικές τεχνικές και τα διαγράμματα 

φυσαλίδων.

«> Όσον αφορά στις στρατηγικές μεθόδους, είναι περισσότερο αποδεκτές από τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, παρά στις μεταποιητικές. Το αντίθετο 

συμβαίνει για τα διαγράμματα φυσαλίδων.

Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων

Στρατηγικές 

Οικονομικές 

Βαθμολόγησης 

Φυσαλίδες 

Ιστογράμματα

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□ Μεταποιητικές ■ Παροχή υπηρεσιών □ Συνολικά

Σχήμα 6.18. Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων από τις ελληνικές 
επιχειρήσεις στο σύνολό τους, στις μεταποιητικές και στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (χωρίς τις 
επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν τεχνικές μεθόδους).

Όσον αφορά στο ποια από τις μεθόδους δίνει την τελική απόφαση για την 

έναρξη ή παύση ενός υποψήφιου προϊόντος, οι επιχειρήσεις απάντησαν τα ακόλουθα 

(σχήμα 6.19):
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ο Η τελεσίδικη απόφαση έναρξης ή παύσης ενός νέου προϊόντος λαμβάνεται για 

το μεγαλύτερο ποσοστό με μοντέλα βαθμολόγησης. Τη δεύτερη θέση 

μοιράζονται οι οικονομικές μέθοδοι και τα ιστογράμματα ή διαγράμματα 

πιτών. Ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σαν βασικές τις 

στρατηγικές μεθόδους (μόλις 2 επιχειρήσεις). Τα παραπάνω ισχύουν για το 

σύνολο των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κάποια τεχνική μέθοδο.

« Εξετάζοντας τις μεταποιητικές επιχειρήσεις παρατηρούμε ότι το βάρος της 

απόφασης επωμίζονται τα μοντέλα βαθμολόγησης και ακολουθούν οι 

οικονομικές, τα διαγράμματα φυσαλίδων και τα ιστογράμματα - πίτες, με ίσο 

ποσοστό. Πρέπει να σημειωθεί ότι καμία από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, 

που χρησιμοποιούν κάποια μέθοδο διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων, 

δεν αποφασίζει βάσει των αποτελεσμάτων κάποιας στρατηγικής μεθόδου.

Η τελική απόφαση λαμβάνεται με...

□ Στρατηγικές ■ Οικονομικές □Βαθμολόγησης πΦυσαλίδες ■ Ιστογράμματα

Σχήμα 6.19. Ποια μέθοδος παίζει τον σημαντικότερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων του R&D.

*- Τέλος, οι οικονομικές μέθοδοι, τα μοντέλα βαθμολόγησης και τα 

ιστογράμματα-πίτες, απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών, ως οι καταλληλότερες για την τελική απόφαση. 

Λιγότερες είναι οι επιχειρήσεις που αποφασίζουν στηριζόμενες σε 

στρατηγικές μεθόδους ή σε διαγράμματα φυσαλίδων.

Σελίδα - 109



Κεφάλαιο 6

6.10. Βαθμολογώντας τις μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων

Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις έδωσαν την ευκαιρία στα στελέχη των 

επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα να παραθέσουν τις απόψεις τους, 

σχετικά με τις τέσσερις βασικές μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων: τις 

στρατηγικές, τις οικονομικές, τα μοντέλα βαθμολόγησης και τα διαγράμματα 

φυσαλίδων.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη κλήθηκαν να βαθμολογήσουν τις παραπάνω 

τέσσερις μεθόδους, με τη βοήθεια 11 συνολικά κριτηρίων, που ονομάστηκαν 

“μετρητές επίδοσης” της μεθόδου. Τα διοικητικά στελέχη είχαν τη δυνατότητα να 

βαθμολογήσουν κάθε μέθοδο με μέγιστο βαθμό 5, εφόσον τη θεωρούσαν εξαιρετική 

και ελάχιστο βαθμό 1, αν πίστευαν ότι είναι πολύ κακή, όσον αφορά σε συγκεκριμένο 

“μετρητή επίδοσης”. Προκειμένου να εξαχθούν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα, 

ζητήθηκε από όλα τα στελέχη των επιχειρήσεων να βαθμολογήσουν μόνο τις 

μεθόδους, τα χαρακτηριστικά των οποίων γνωρίζουν πολύ καλά.

Για την επεξεργασία των δεδομένων, οι μετρητές επίδοσης ομαδοποιήθηκαν 

σε δύο κατηγορίες και δημιουργήθηκαν δύο ξεχωριστοί πίνακες (οι πίνακες των 

ερωτήσεων 12 και 13 του ερωτηματολογίου). Στον πρώτο πίνακα (ερώτηση 12) 

τοποθετήθηκαν οι μετρητές επίδοσης από τους οποίους μπορούν να βγουν απτά 

συμπεράσματα για τα δυνατά και αδύνατα σημεία (ή πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα) κάθε μεθόδου διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων που 

εξετάστηκε. Οι μετρητές επίδοσης που αποτέλεσαν το δεύτερο πίνακα (ερώτηση 13) 

είχαν ένα περισσότερο υποκειμενικό χαρακτήρα. Από το σύνολο των απαντήσεων της 

τελευταίας ερώτησης μπορούν να βγουν συμπεράσματα για το βαθμό ικανοποίησης 

των ερωτηθέντων από τις τέσσερις μεθόδους λήψης απόφασης για το R&D.

Προκειμένου να βγει ένα συγκριτικό αποτέλεσμα ανάμεσα στις εξεταζόμενες 

μεθόδους, υπολογίστηκαν οι μέσοι όροι των βαθμολογιών, για κάθε μέθοδο και 

μετρητή επίδοσης και αναζητήθηκαν οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές. Η καλύτερη 

βαθμολογία για κάθε μετρητή επίδοσης σημειώνεται με ένα αστέρι, ενώ η χειρότερη 

με ένα χι. Οι τελικοί πίνακες, για το σύνολο των στελεχών που συμπλήρωσαν τις δύο 

τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου παρατίθενται στα σχήματα 6.20 και 6.21
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(για τις ερωτήσεις 12 και 13, αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι κάτω από κάθε 

συγκεντρωτικό βαθμό αναγράφεται και ο συνολικός αριθμός απαντήσεων που 

συλλέχθηκαν και από όπου υπολογίστηκε ο μέσος όρος.

Μέθοδοι Στρατηγικές Οικονομικές Μοντέλα Διαγράμματα

Μετρητές επίδοσης Μέθοδοι Μέθοδοι Βαθμολόγησης Φυσαλίδων

Τα προγράμματα ευθυγραμ- 4,00 ★ 2,47 X 3,56 2,54

μίζονται με τους στόχους 14 15 16 13

Το χαρτοφυλάκιο περιέχει 3,43 3,33 3,88 ★ 1,92 X

προγράμματα υψηλής αξίας 14 15 16 13

Τα έξοδα αντικατοπτρίζουν 4,33 ★ 2,77 2,86 2,00 X

τη στρατηγική 12 13 14 11

Τα προγράμματα, ολοκλη- 3,86 ★ 2,67 3,69 2,62 X

ρώνονται στον χρόνο τους 14 15 16 13

Το χαρτοφυλάκιο 4,43 ★ 2,27 X 3,00 3,92
είναι ισορροπημένο 14 15 16 13

Συνολικός μέσος όρος 4,01 ★ 2,70 3,40 2,60 X

Σχήμα 6.20. Πίνακας βαθμολογίας της ερώτησης 12 (για το σύνολο των επιχειρήσεων)

Μέθοδοι Στρατηγικές Οικονομικές Μοντέλα Διαγράμματα
Μετρητές επίδοσης Μέθοδοι Μέθοδοι Βαθμολόγησης Φυσαλίδων
Οδηγούν πραγματικά σε από- 3,64 3,75 2,29 X 4,63 ★
φάσεις στρατηγικής σημασίας 14 15 16 13

Εύκολα κατανοητές 2,29 X 2,67 4,63 ★ 4,15
14 15 16 13

Εύχρηστες-Πρακτικές 1,64 X 3,00 4,38 4,54 ★
14 15 16 13

Ρεαλιστικές 3,71 3,73 ★ 2,63 X 3,15
14 15 16 13

Θεωρούνται αποδοτικές 3,50 3,07 4,00 ★ 2,62 X
14 15 16 13

Θα τις συνιστούσατε; 3,14 X 3,40 3,94 4,00 ★
14 15 16 13

Συνολικός μέσος όρος 2,99 X 3,27 3,65 3,85 ★

Σχήμα 6.21. Πίνακας βαθμολογίας της ερώτησης 13 (για το σύνολο των επιχειρήσεων)
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Για να ανιχνευθεί αν υπάρχουν διαφορετικά μοτίβα στον τρόπο 

βαθμολόγησης ανάμεσα στα στελέχη μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 

παροχής υπηρεσιών δημιουργήθηκαν αντίστοιχοι, με τους παραπάνω, πίνακες 

(σχήματα 6.22, 6.23, 6.24 και 6.25).

Μέθοδοι
Μετρητές επίδοσης

Στρατηγικές
Μέθοδοι

Οικονομικές
Μέθοδοι

Μοντέλα
Βαθμολόγησης

Διαγράμματα
Φυσαλίδων

Τα προγράμματα ευθυγραμ
μίζονται με τους στόχους

3,50
4

2,00 X
5

3,60 ★
5

2,25

Το χαρτοφυλάκιο περιέχει 
προγράμματα υψηλής αξίας

3,25
4

2,80
5

4,00 ★
5

2,25 X
4

Τα έξοδα αντικατοπτρίζουν 
τη στρατηγική

4,00 ★ 2,75
4

2,25
4

2,00 X

Τα προγράμματα ολοκλη
ρώνονται στον χρόνο τους

3,25
4

2,20 X
5

3,80 ★
5

2,75
4

Το χαρτοφυλάκιο 
είναι ισορροπημένο

4,50 ★
4

2,60 X
5

2,60 X
5

4,00
4

Συνολικός μέσος όρος 3,70 ★ 2,47 X 3,25 2,65

Σχήμα 6.22. Πίνακας βαθμολογίας της ερώτησης 12 (για μεταποιητικές επιχειρήσεις)

Μέθοδοι
Μετρητές ετάδοσης

Στρατηγικές
Μέθοδοι

Οικονομικές
Μέθοδοι

Μοντέλα
Βαθμολόγησης

Διαγράμματα
Φυσαλίδων

Οδηγούν πραγματικά σε απο
φάσεις στρατηγικής σημασίας

3,25
Λ

4,00
5

3,00 X 
5

4,40 ★
4

Εύκολα κατανοητές 3,00
4

2,40 X 
5

4,40 ★
5

4,25

Εύχρηστες-Πρακτικές 2,00 X 3,20
5

4,20 4,50 ★
4

Ρεαλιστικές 3,25
4

4,20 ★ 3,00
5

2,75 X
4

Θεωρούνται αποδοτικές 3,25
4

3,40
5

4,60 ★
5

3,00 X
4

Θα τις συνιστούσατε; 3,00 X
4

3,60 4,40 ★
5

4,25

Συνολικός μέσος όρος 2,96 X 3,47 3,93 ★ 3,86

Σχήμα 6.23. Πίνακας βαθμολογίας της ερώτησης 13 (για μεταποιητικές επιχειρήσεις)
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Μέθοδοι Στρατηγικές Οικονομικές Μοντέλα Διαγράμματα
Μετρητές επίδοσης Μέθοδοι Μέθοδοι Βαθμολόγησης Φυσαλίδων
Τα προγράμματα ευθυγραμ- 4,20 ★ 2,70 3,55 2,67 X

μίζονται με τους στόχους 10 10 9

Το χαρτοφυλάκιο περιέχει 3,50 3,60 3,82 ★ 1,78 X

προγράμματα υψηλής αξίας 10 10 11 9

Τα έξοδα αντικατοπτρίζουν 4,44 ★ 2,78 3,10 2,00 X

τη στρατηγική 9 9 10 8

Τα προγράμματα ολοκλη- 4,10 ★ 2,90 3,64 2,56 X

ρώνονται στον χρόνο τους 10 10 11 9

Το χαρτοφυλάκιο 4,40 ★ 2,10 X 3,18 3,89
είναι ισορροπημένο 10 10 11 9

Συνολικός μέσος όρος 4,13 ★ 2,82 3,46 2,58 X

Σχήμα 6.24. Πίνακας βαθμολογίας της ερώτησης 12 (για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών)

Μέθοδοι Στρατηγικές Οικονομικές Μοντέλα Διαγράμματα
Μετρητές επίδοσης Μέθοδοι Μέθοδοι Βαθμολόγησης Φυσαλίδων
Οδηγούν πραγματικά σε από- 3,80 3,64 2,00 X 4,73 ★
φάσεις στρατηγικής σημασίας 10 10 11 9

Εύκολα κατανοητές 2,00 X 2,80 4,73 ★ 4,11
10 10 11 9

Εύχρηστες-Πρακτικές 1,50 X 2,90 4,45 4,56 ★
10 10 11 9

Ρεαλιστικές 3,90 ★ 3,50 2,45 X 3,33
10 10 11 9

Θεωρούνται αποδοτικές 3,60
10

2,90
10

3,73 ★
11

2,44 X 
9

Θα τις συνιστούσατε; 3,20 X 3,30 3,73 3,89 ★
10 10 11 9

Συνολικός μέσος όρος 3,00 X 3,17 3,52 3,84 ★

Σχήμα 6.25. Πίνακας βαθμολογίας της ερώτησης 13 (για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών)

Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τη μελέτη των έξι πινάκων 

συνοψίζονται στις παρακάτω παραγράφους:
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Στις απαντήσεις για τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των εν λόγω μεθόδων, 

παρατηρούμε ότι τις υψηλότερες βαθμολογίες, για το σύνολο των κριτηρίων 

σύγκρισης, συγκεντρώνονται, κατά πρώτον, στις στρατηγικές μεθόδους και, κατά 

δεύτερον, στα μοντέλα βαθμολόγησης. Αυτό συμβαίνει, τόσο στο σύνολο των 

επιχειρήσεων (σχήμα 6.20), όσο στις μεταποιητικές (σχήμα 6.22) και στις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (σχήμα 6.24). Ομοίως, τις χαμηλότερες βαθμολογίες 

συγκεντρώνουν τα διαγράμματα φυσαλίδων και σε μικρότερο βαθμό οι οικονομικές 

μέθοδοι. Επίσης, παρατηρούμε ότι ο τρόπος βαθμολόγησης των μεθόδων, ελάχιστα 

διαφέρουν στους δύο κλάδους δραστηριοποίησης. Αυτό που γίνεται άμεσα αντιληπτό 

είναι ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βαθμολογούν 

αυστηρότερα από τα αντίστοιχα των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Περνώντας στους πίνακες της ερώτησης 13 (σχήματα 6.21, 6.23 και 6.25), 

όπου τα στελέχη βαθμολογούν με περισσότερο υποκειμενικά κριτήρια, τα 

αποτελέσματα διαφέρουν δραματικά. Κορυφαίες βαθμολογίες, για το σύνολο των 

κριτηρίων, συγκεντρώνουν τα μοντέλα βαθμολόγησης και τα διαγράμματα 

φυσαλίδων. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι θεωρούνται ευκολότερα κατανοητές και 

περισσότερο εύχρηστες από τις δύσκολες και πολύπλοκες στρατηγικές και 

οικονομικές μεθόδους. Για το λόγο αυτό, αποτελούν τις μεθόδους,, των οποίων η 

χρήση συνιστάται από τα στελέχη όλων των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα, είτε ανήκουν στο δευτερογενή, είτε στον τριτογενή τομέα. Αντίθετα, τα 

στελέχη όλων των επιχειρήσεων καταδεικνύουν τις στρατηγικές ή τις οικονομικές 

μεθόδους ως τις πλέον ρεαλιστικές, για τη λήψη αποφάσεων. Τέλος, όπως και στις 

απαντήσεις της ερώτησης 12, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα στελέχη των 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών βαθμολογούν αυστηρότερα από αυτά των 

μεταποιητικών.

6.11. Επιχειρήσεις με συγκροτημένο τμήμα R&D

Παρόλο που ο αριθμός τους είναι απαγορευτικός για αξιόπιστα στατιστικά 

συμπεράσματα, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στις τρεις επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στην έρευνα και απάντησαν ότι διαθέτουν συγκροτημένο τμήμα έρευνας
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και ανάπτυξης προϊόντων. Από τις απαντήσεις των ερωτήσεων προκύπτουν τα

ακόλουθα:

• Το σύνολο των επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής 

υπηρεσιών, με μέσο όρο 19 απασχολούμενους από τους οποίους οι 5 είναι 

διοικητικά στελέχη (ιδιοκτήτες ή μισθωτοί).

• Στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις, ο ιδιοκτήτης είναι μέλος του Δ.Σ. με 

μειωμένες αρμοδιότητες, ενώ στην τρίτη, ο ιδιοκτήτης είναι μέλος με αυξημένες 

αρμοδιότητες στη διοίκηση της επιχείρησης.

• Τα στελέχη όλων των επιχειρήσεων είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών πάνω στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και πέρα από την εμπειρία που απέκτησαν στον 

εργασιακό χώρο, έχουν μετεκπαιδευτεί με σεμινάρια ή έχουν μελετήσει κάποια 

επιστημονικά βιβλία και περιοδικά με θέμα το μάνατζμεντ.

• Όσον αφορά στα κριτήρια ένταξης ενός νέου προϊόντος, στο χαρτοφυλάκιο των 

εν λόγω επιχειρήσεων, ισχύουν τα παρακάτω: Δύο επιχειρήσεις τοποθετούν σαν 

πρώτη προτεραιότητα την επίτευξη ισορροπημένου χαρτοφυλακίου και δεύτερη 

την ισχυρή σύνδεση του νέου προϊόντος με τη χαραγμένη στρατηγική. Όλες 

πάντως, τοποθετούν τη μεγιστοποίηση της αξίας του χαρτοφυλακίου στην 

τελευταία θέση.

• Προκειμένου να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα υποψήφια προϊόντα, 

τα βαθμολογούν, και οι τρεις, βάσει της πιθανότητας επιτυχίας, του χρόνου 

αποπληρωμής της επένδυσης και της επιδιωκόμενης συνέργιας με τα υπόλοιπα 

προϊόντα. Δύο στις τρεις κρίνουν με βάση την ταύτιση του προϊόντος με τη 

στρατηγική και μόνο μία αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές 

δυνατότητες, την ικανότητα εμπορευματοποίησης και τη δυνατότητα προστασίας 

του νέου προϊόντος με πατέντες και εμπορικά δικαιώματα.

• Μόνο σε μία επιχείρηση, τα στελέχη του R&D δέχονται ότι το νέο προϊόν πρέπει 

να μπορεί να διαμορφώνει νέα στρατηγική για την επιχείρηση.

• Από τον κατάλογο των μεθόδων διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων, που 

παρατίθεται στο ερωτηματολόγιο (ερώτηση 10), μία από τις τρεις δηλώνει ότι 

χρησιμοποιεί το σύνολό τους, ενώ η δεύτερη όλες εκτός των οικονομικών 

μεθόδων. Η τρίτη επιχείρηση δηλώνει ότι λαμβάνει τις αποφάσεις που αφορούν 

στα προϊόντα της, βασιζόμενη αποκλειστικά στην εμπειρία της.
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• Τέλος, από τις δύο επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις γνωστές μεθόδους λήψης 

αποφάσεων, η μία αξιολογεί τις στρατηγικές, ως τις πλέον κατάλληλες για την 

τελική απόφαση. Τα διαγράμματα φυσαλίδων είναι η επιλογή της δεύτερης 

επιχείρησης. Η τρίτη, όπως ήδη αναφέρθηκε, βασίζεται στην εμπειρία που 

απέκτησαν τα στελέχη της.
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7. Συμπεράσματα - Αποτελέσματα

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από την 

επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του 

προηγούμενου κεφαλαίου είναι ότι:

α) Το ελληνικό επιχειρείν βασίζεται περισσότερο στην ευρηματικότητα και 

την επινοητικότητα των Ελλήνων επιχειρηματιών, παρά σε γνώσεις που 

αποκτήθηκαν από κάποιο πανεπιστήμιο. Αυτό ισχύει περισσότερο στον 

μεταποιητικό τομέα, παρά στην παροχή υπηρεσιών, γεγονός που εξηγείται και 

από τη φύση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Πρόκειται για επιχειρήσεις 

που συνήθως αποτελούν την εξέλιξη κάποιου μικρού εργαστηρίου, που 

“έστησε” ο ιδιοκτήτης ή κάποιος κοντινός συγγενής και ο οποίος δεν είχε 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση, παρά μόνο βασιζόταν στην εμπειρία του. 

Αντίθετα, αρκετές περιπτώσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών -ένας 

τομέας σχετικά νεοσύστατος στην Ελλάδα- είναι αποτέλεσμα ατόμων νέων σε 

ηλικία με υψηλό επίπεδο σπουδών.

β) Η διοίκηση των περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων, μικρού ή 

μικρομεσαίου μεγέθους, εξακολουθεί να αποτελεί (αποκλειστικά ή σε μεγάλο 

βαθμό) αρμοδιότητα του ιδρυτή και ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Αυτό 

συμβαίνει ακόμα και όταν αυτός δε διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις, 

γ) Ελάχιστες επιχειρήσεις, χαρακτηριζόμενες ως μικρές ή μικρομεσαίες, 

ενισχύουν ή προτρέπουν τα στελέχη τους να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 

σεμινάρια, πόσο μάλλον να τα οργανώσουν με ίδια κεφάλαια. Σε γενικές 

γραμμές η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στην εργασία (on the job training) 

δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά στις ελληνικές επιχειρήσεις, 

δ) Τα ποσοστά των επιχειρήσεων που διαθέτουν συγκροτημένο τμήμα 

έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων είναι απογοητευτικά. Μόλις τρεις εκ των 

ερωτηθέντων εταιριών διαθέτουν τμήμα R&D. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει 

ότι οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται πολύ πιο πίσω από τις 

αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή αμερικάνικες στον τομέα μακροπρόθεσμου 

στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης.

ε) Δεδομένης της έλλειψης γνώσεων των στελεχών πάνω σε θέματα 

διοίκησης, ήταν αναμενόμενο το γεγονός ότι οι μισοί και πλέον απάντησαν ότι
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δε γνωρίζουν και επομένως δε χρησιμοποιούν κάποια από τις επιστημονικές 

μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίου νέων προϊόντων.

στ) Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις 

που χρησιμοποιούν κάποια από τις γνωστές μεθόδους διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου νέων προϊόντων, βασίζονται και εμπιστεύονται τα 

αποτελέσματα των μοντέλων βαθμολόγησης για την τελική απόφαση 

συνέχισης ή παύσης ενός υποψηφίου προϊόντος.

ζ) Παρατηρήθηκε ότι τα στελέχη του συνόλου των επιχειρήσεων θεωρούν τις 

στρατηγικές μεθόδους διαχείρισης χαρτοφυλακίου προϊόντων, ως τις 

μεθόδους με τα περισσότερα δυνατά σημεία. Από την άλλη, οι γραφικές 

μέθοδοι (διαγράμματα φυσαλίδων, ιστογράμματα και διαγράμματα πιτών) 

καταδεικνύονται ως οι χειρότερες (με τα περισσότερα αδύνατα σημεία). 

Παρόλα αυτά οι στρατηγικές μέθοδοι έλαβαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες, 

όσον αφορά στην προτίμηση των στελεχών και ειδικά στην ερώτηση αν θα 

συνιστούσαν τη χρήση τους σε άλλες επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται στο υψηλό 

επίπεδο δυσκολίας τους, τόσο στη χρήση, όσο και στην κατανόηση των 

βασικών παραμέτρων τους. Αντίθετα, οι γραφικές μέθοδοι έλαβαν υψηλές 

βαθμολογίες στη συγκεκριμένη ερώτηση και συγκέντρωσαν, συνολικά, τη 

δεύτερη μεγαλύτερη βαθμολογία, μετά από τα μοντέλα βαθμολόγησης, 

η) Τα συμπεράσματα της έρευνας για τη σημαντικότητα του R&D στη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων προήλθαν και αντικατοπτρίζουν, αποκλειστικά, 

μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η συμπεριφορά των στελεχών του 

R&D μεγαλύτερων σε μέγεθος επιχειρήσεων του ελληνικού χώρου αποτελεί 

θέμα προς διερεύνηση.
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