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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επενδυτές απαιτούν αξία από τις μετοχές που
αγοράζουν. Κατά τη δεκαετία του 1980, πολλές εταιρίες στις Η.Π.Α., δραστηριοποιήθηκαν
προς αυτή την κατεύθυνση. Αναμενόμενα πλέον και στην Ευρώπη οι επενδυτές πιέζουν τις
εταιρίες για αύξηση της αξίας των μετοχών τους.
Η Χρηματοοικονομική Θεωρία έχει ορίσει ως αντικειμενικό στόχο κάθε επιχείρησης
τη μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης, δηλαδή του πλούτου των μετόχων.
Αυτό, βέβαια, είναι φυσικό αφού οι μέτοχοι είναι οι ιδιοκτήτες της εταιρίας και ως
ορθολογικοί

επενδυτές

αναμένουν

ικανοποιητικές

μακροχρόνιες

αποδόσεις

της

τοποθέτησής τους. Στο παρελθόν, και στο βαθμό που μαρτυρούν τα χρησιμοποιούμενα
συστήματα μέτρησης επίδοσης μιας επιχείρησης, ο στόχος αυτός είχε παρεξηγηθεί ή και
τελείως αγνοηθεί. Δείκτες όπως τα Κέρδη ανά μετοχή (EPS) ή το Λογιστικό ποσοστό
απόδοσης (ROI) χρησιμοποιήθηκαν, και σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και
σήμερα, ως τα σημαντικότερα μέτρα επίδοσης και ως βάση για τη αμοιβές εξαιρετικών
επιδόσεων (bonus) σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.
Θεωρητικά όμως, τα μέτρα αυτά δε συσχετίζονται πολύ καλά με τη δημιουργία αξίας
για τους μετόχους. Έτσι, όταν παρουσιάστηκαν τα λεγόμενα μέτρα επίδοσης που
βασίζονταν στην αξία της επιχείρησης, έλαβαν ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τους μελετητές
όσο και από τις επιχειρήσεις. Τα νέα αυτά συστήματα αξιολόγησης της επίδοσης των
επιχειρήσεων, μετρούν σε τακτά διαστήματα την αλλαγή στην αξία τους. Μεγιστοποίηση
της αξίας της επιχείρησης ισοδυναμεί με μεγιστοποίηση των μακροχρόνιων αναμενόμενων
απολαβών από την επένδυση των μετόχων.
Το 1996, οι Kaplan και Norton, προχώρησαν ακόμη περισσότερο. Με την κατάρτιση
του

Ισορροπημένου

Πίνακα

Επίδοσης

(Balanced

Scoreboard)

προσέφεραν

στον

επιχειρηματικό κόσμο, όχι μόνο ένα πρωτοποριακό σύστημα μέτρησης επίδοσης, αλλά ένα
ολόκληρο νέο σύστημα διοίκησης, που εξασφαλίζει την ομαλή πορεία υλοποίησης των
σχεδιασμένων στρατηγικών και εντοπίζει τις αδυναμίες της επιχείρησης,

προτού

δημιουργηθούν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, διασφαλίζοντας
έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία και πρόοδό του.
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Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η μελέτη έχει ως στόχο να παραθέσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει τους
σύγχρονους τρόπους μέτρησης της επίδοσης μιας επιχείρησης, όπως περιγράφονται στην
πρόσφατη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.
Πυρήνα της μελέτης θα αποτελέσει ο Ισορροπημένος Πίνακας Επίδοσης (Balanced
Scorecard, BSC), ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε στην οικονομική αρθρογραφία το 1992 και
άρχισε να εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ, την τελευταία πενταετία (1996-2000).
Επιπρόσθετα, θα μελετήσουμε την προσέγγιση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους,
που πρωταρχικά διατυπώθηκε από τον Alfred Rappaport το 1986, και θα αναλύσουμε
ενδεικτικά τη μέθοδο της Προστιθέμενης Οικονομικής Αξίας (EVA), που βασίζεται στην
παραπάνω προσέγγιση.
Πέρα από τη χρήση των δύο μεθόδων ως μέτρα της επίδοσης μιας επιχείρησης, θα
διερευνήσουμε το βαθμό στον οποίο μπορούν να χρησιμεύσουν ως εργαλεία για την
αποτελεσματικότερη διοίκηση των επιχειρήσεων που τα υιοθετούν, ενώ επιπλέον θα δούμε
τη δυνατότητα σύνδεσής τους με συστήματα αμοιβών των εργαζομένων.
Τέλος, θα εξετάσουμε τα αποτελέσματα δύο ερευνών που διεξήχθησαν σε
αμερικανικές εταιρίες και μαρτυρούν το βαθμό στον οποίο επηρεάστηκαν από την
υιοθέτηση καθεμιάς από τις δυο μεθόδους. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει η σύνδεση των
θεωρητικών προβλέψεων της ανάλυσης με τα ευρήματα της πρακτικής εφαρμογής.
Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η μελέτη αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται οι
παραδοσιακές μέθοδοι μέτρησης επίδοσης των επιχειρήσεων και αναλύονται οι ελλείψεις
και τα προβλήματα που παρουσίασαν. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο Ισόρροπη μένος
Πίνακας Επίδοσης (BSC) ως μέθοδος μέτρησης της επίδοσης μιας επιχείρησης και οι
δυνατότητες που παρουσιάζονται για ευρύτερη χρήση του στα πλαίσια της διοίκησης της
επιχείρησης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μέθοδος της Προστιθέμενης Οικονομικής
Αξίας (EVA) και διερευνώνται οι δυνατότητες χρήσης της ως διοικητικού εργαλείου. Στο
τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο μελέτες που διεξήχθησαν στις Η.Π.Α. την
τελευταία πενταετία, ως προς την αποτελεσματικότητα των δυο μεθόδων στα συστήματα
αμοιβών. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα από την εφαρμογή
των δύο μεθόδων στην πράξη, καθώς και ο ρόλος που καλούνται να παίξουν στο μέλλον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Μέχρι τη δεκαετία του 1980 και για μακρά περίοδο ετών, πολλοί αναλυτές
υποστήριζαν ότι μόνοι οι δείκτες, όπως τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αρχικά και το
λογιστικό ποσοστό απόδοσης επί των απασχολουμένων κεφαλαίων (ROI) αργότερα, ήταν
αρκετοί για τη μέτρηση της επίδοσης των επιχειρήσεων.
Με τον καιρό, υπήρξαν ενδείξεις ότι και οι δύο μέθοδοι παρουσίαζαν σημαντικές
ελλείψεις, καθώς δε λάμβαναν υπόψη μια σειρά από παραμέτρους που αποδεικνύονταν
καθοριστικές για την επίδοση των επιχειρήσεων, την οικονομική τους ανάπτυξη και
ευημερία. Όταν στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ξεκίνησε η προσέγγιση της προστιθέμενης
αξίας για τους μετόχους, η ανεπάρκεια των μεθόδων αυτών αποδείχθηκε, ενώ παράλληλα
κατέστη αναγκαία η ύπαρξη νέων μεθόδων που θα έδιναν πληρέστερα και ακριβέστερα την
αξιολόγηση της επίδοσης της επιχείρησης.
Στην ανάλυση που ακολουθεί παρατίθενται αρχικά τα παραδοσιακά συστήματα
μέτρησης της επίδοσης και αναλύονται οι ελλείψεις που παρουσίασαν και οδήγησαν στην
αναζήτηση νέων μεθόδων μέτρησης της επίδοσης. Στο δεύτερο τμήμα του κεφαλαίου
περιγράφεται η προσέγγιση της προσθήκης αξίας, παρουσιάζονται συνοπτικά διάφορες
μέθοδοι μέτρησης επίδοσης που στηρίζονται σ' αυτήν και παρατίθενται τα μειονεκτήματα
από την υιοθέτηση της προσέγγισης. Στο τελευταίο τμήμα του κεφαλαίου περιγράφονται οι
νέες συνθήκες ανταγωνισμού και το νέο περιβάλλον που διαμορφώνουν, κάνοντας έτσι
επιβεβλημένη την ανάγκη για νέα συστήματα μέτρησης της επίδοσης.

1.2 ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
1.2.1.Τα κέρδη ως μέτρο επίδοσης μιας επιχείρησης - Κέρδη (Earnings), Κέρδη ανά
μετοχή (Earnings per share, EPS), Ρυθμός αύξησης κερδών (Earnings Growth).
Γνωρίζουμε ότι αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση της
αγοραίας αξίας της, όπως αντικατοπτρίζεται στην τιμή της μετοχής της. Έχει δε,
καθιερωθεί ότι η απόδοση που λαμβάνει ο μέτοχος μετριέται με τα μερίσματα και τις
αυξήσεις στην τιμή της μετοχής. Συνήθως, όμως, τα μερίσματα είναι άμεσα συνδεδεμένα
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με τα κέρδη που πετυχαίνει η επιχείρηση σε μια χρήση. Τίθεται, λοιπόν, το θέμα, κατά
πόσο τα λογιστικά κέρδη αποτελούν μέσο αξιολόγησης εναλλακτικών στρατηγικών, πόσο
ορθά μετρούν την επίδοση που πετυχαίνει η επιχείρηση ακολουθώντας καθεμιά απ’ αυτές
και πόσο συνεπείς είναι οι στρατηγικές με τον αντικειμενικό σκοπό της επιχείρησης.
Κατά τον Alfred Rappaport (1986), υπάρχουν πέντε βασικοί λόγοι για τους οποίους
τα κέρδη και οι μεταβολές τους δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των
αλλαγών στην οικονομική αξία μιας επιχείρησης:
1.

Η χρήση των κερδών, ως μέτρο αλλαγής της οικονομικής αξίας της

επιχείρησης, δίνει διαφορετικά αποτελέσματα για διαφορετικές λογιστικές μεθόδους
αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων.
Το ποσό των κερδών που παρουσιάζει μια επιχείρηση, μπορεί να επηρεαστεί από
κάποιες εναλλακτικές λογιστικές μεθόδους που είναι εξίσου αποδεκτές. Έτσι η μέθοδος
αποτίμησης π.χ. των αποθεμάτων για τον προσδιορισμό του κόστους πωληθέντων αλλάζει
αν ακολουθείται μέθοδος LIFO (Last In-First Out) ή FIFO (First In - First Out), γεγονός
που απεικονίζεται στα κέρδη κάθε επιχείρησης. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και όταν
ακολουθούνται

διαφορετικές

μέθοδοι

υπολογισμού

των

αποσβέσεων,

καθώς

ο

προσδιορισμός τους μπορεί να μεταβάλλει τα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης.
2.

Θεωρεί συνθήκες βεβαιότητας, δηλαδή δε λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο.

Ο κίνδυνος αποτελεί σημαντική παράμετρο στον καθορισμό της οικονομικής αξίας
καθενός περιουσιακού στοιχείου. Ως κίνδυνος νοείται τόσο εκείνος που προκύπτει από τη
φύση των εργασιών της επιχείρησης (επιχειρηματικός), όσο κι αυτός από τη σχετική
αναλογία ξένων και ιδίων κεφαλαίων (χρηματοοικονομικός). Οι μέθοδοι μέτρησης της
επίδοσης μιας επιχείρησης

με βάση

τα κέρδη

αγνοούν την ύπαρξη

τόσο του

επιχειρηματικού όσο και του χρηματοοικονομικού κινδύνου.
3.

Δε συνυπολογίζει τις οικονομικές απαιτήσεις των επενδύσεων.

Ο δείκτης κερδών ανά μετοχή μπορεί να αυξηθεί απλά αν επενδυθούν επιπλέον
κεφάλαια στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που αυτά αποτελούν ίδια κεφάλαια ο δείκτης
EPS θα αυξηθεί εφόσον το ποσοστό απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου είναι απλά
θετικό. Αν το επενδυθέν κεφάλαιο αποτελείται από δανειακά κεφάλαια στο σύνολό του,
τότε τα κέρδη θα αυξηθούν αν το ποσοστό απόδοσης είναι απλά μεγαλύτερο από το κόστος
δανεισμού. Στην πραγματικότητα συνήθως ένα τμήμα του επενδυμένου κεφαλαίου
προέρχεται από δανεισμό και το υπόλοιπο αποτελεί επένδυση ιδίων κεφαλαίων, οπότε η
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αναγκαία συνθήκη για αύξηση κερδών είναι το ποσοστό απόδοσης να βρίσκεται κάπου
μεταξύ του μηδενός και του κόστους δανεισμού.
4. Δε λαμβάνει υπόψη τη μερισματική πολιτική που ακολουθείται από την επιχείρηση.
Η υιοθέτηση των κερδών ως μέτρου της χρηματοοικονομικής επίδοσης της
επιχείρησης έρχεται συχνά σε αντίθεση με τη θεώρηση της προσθήκης αξίας, γεγονός που
αντικατοπτρίζεται και στην επιλογή της μερισματικής πολιτικής. Έτσι, με αντικειμενικό
στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών, οι υποστηρικτές της υιοθέτησης των κερδών ως
μέτρου επίδοσης, θα προτιμούσαν η εταιρία να μη διανέμει ποτέ μερίσματα εφόσον
περιμένει θετική απόδοση από τα απασχολούμενα κεφάλαιά της. Γνωρίζουμε, όμως, ότι αν
τα χρήματα επενδυθούν με απόδοση μικρότερη της ελάχιστης αποδεκτής από τους
μετόχους, η αξία της εταιρίας θα μειωθεί.
5.

Αγνοεί την επίδραση του χρόνου στην αξία του χρήματος.

Το γεγονός αυτό αποτελεί έναν ακόμη λόγο γιατί τα κέρδη αδυνατούν να μετρήσουν
τις αλλαγές στην οικονομική αξία. Γνωρίζουμε ότι η οικονομική αξία μιας επένδυσης είναι
των άθροισμα των αναμενόμενων χρηματικών ροών σε προεξοφλημένες αξίες. Το δε
επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της οικονομικής αξίας
περιλαμβάνει, εκτός από τον κίνδυνο και την αναμενόμενη πορεία του πληθωρισμού. Τα
κέρδη αδυνατούν να εντάξουν αυτές τις έννοιες στους δείκτες που τα περιέχουν.
Απλή αύξηση των κερδών, λοιπόν, δεν οδηγεί απαραίτητα στη δημιουργία αξίας για
τους μετόχους. Η μετοχή μιας εταιρίας κερδίζει σε αξία μόνο όταν η διοίκηση περιμένει να
κερδίσει ένα ποσοστό απόδοσης μεγαλύτερο από εκείνο που οι επενδυτές αναμένουν να
κερδίσουν επενδύοντας σε άλλες μετοχές με τον ίδιο κίνδυνο. Αύξηση των κερδών, όμως,
μπορεί να επιτευχθεί τόσο αν η διοίκηση επενδύει σε ποσοστά πάνω από εκείνα της
αγοράς, όσο και κάτω απ' αυτά, οπότε η αξία των κοινών μετοχών της εταιρίας μειώνεται.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι μια αύξηση ή μείωση στα κέρδη μπορεί να
μην οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση ή μείωση της αξίας των μετόχων, αφού απλά το ύψος
των

κερδών

δεν

αντικατοπτρίζει

το

επίπεδο

του

επιχειρηματικού

και

του

χρηματοοικονομικού κινδύνου και δε λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης
και πάγια που απαιτούνται για την προγραμματιζόμενη επένδυση. Επιπλέον, το ύψος των
κερδών επηρεάζεται από μια σειρά λογιστικών παραμέτρων που επιδρούν στα τρέχοντα
και τα μελλοντικά κόστη. Τέτοιες παράμετροι αφήνουν ανεπηρέαστες τις χρηματικές ροές
μιας εταιρίας, συνεπώς δε θα 'πρεπε να επιδρούν στην αξία της.
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1.2.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ROI)
Η εκτενής αναγνώριση ότι η αύξηση των κερδών δεν υπόσχεται και αντίστοιχη
αύξηση της αξίας των μετοχών, ιδιαίτερα σε περιόδους πληθωρισμού, οδήγησε στην
ευρεία χρήση λογιστικών δεικτών όπως η απόδοση επί της επένδυσης ROI (Return on
Investment) ως μέτρου επίδοσης των επιχειρήσεων. Χρησιμοποιήθηκαν ακόμη διάφοροι
δείκτες, όπως Απόδοση επί Επενδυμένου Κεφαλαίου (Return on Invested Capital, ROIC),
Απόδοση επί Απασχολουμένου Κεφαλαίου (Return on capital employed, ROCE), Απόδοση
επί του Αναπόσβεστου Ενεργητικού (Return on Net Assets, RONA), Απόδοση επί του
Ενεργητικού (Return on Assets, ROA) κλπ., που η λογική υπολογισμού τους ήταν ανάλογη
μ' αυτή του ROI. Το βασικό μειονέκτημα όλων αυτών των δεικτών ήταν ότι η
μεγιστοποίηση

του

ποσοστού

απόδοσης

δεν

μεγιστοποιούσε

απαραίτητα

την

δημιουργούμενη αξία προς τους μετόχους. Η άποψη αυτή διευκρινίζεται με το ακόλουθο
παράδειγμα:
Υποθέτουμε μια επιχείρηση με δύο θυγατρικές εταιρίες. Το κόστος κεφαλαίου για
την επιχείρηση είναι 10%. Ως στόχος καθορίζεται η μεγιστοποίηση του ROI. Η μία εταιρία
έχει ROI 15% και η άλλη 8%. Και οι δύο εταιρίες προσπαθούν να πετύχουν το στόχο τους,
να αυξήσουν δηλαδή το ROI τους. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας η πρώτη εταιρία
απορρίπτει επενδύσεις με αναμενόμενες αποδόσεις της τάξης του 12-13% με τη λογική ότι
θα μειώσουν το ROI της. Ανάλογα η δεύτερη εταιρία, για διάφορους λόγους (π.χ. έντονος
ανταγωνισμός), προκρίνει επενδύσεις με αναμενόμενη απόδοση της τάξης του 9%, αφού
είναι αρκετό για να αυξήσει το δικό της ROI.
Έτσι, οι δύο επιχειρήσεις, πετυχαίνουν νέα λογιστικά ποσοστά απόδοσης 16% η
πρώτη 8,5% η δεύτερη. Ο στόχος που έθεσε η επιχείρηση επιτεύχθηκε. Τίθεται όμως το
ερώτημα: Πόσο αυξήθηκε η αξία για τους μετόχους; Είναι προφανές ότι η επιχείρηση με το
χαμηλότερο ROI μείωσε την αξία των μετόχων, αφού επένδυσε σε σχέδια με απόδοση
μικρότερη του κόστους κεφαλαίου (οι μέτοχοι δηλαδή μπορούσαν να επενδύσουν σε άλλα
χρεόγραφα στην αγορά και να πετύχουν υψηλότερες αποδόσεις). Αλλά ούτε και οι κινήσεις
της άλλης εταιρίας είναι οι καταλληλότερες για τη μεγιστοποίηση του πλούτου των
μετόχων. Κι αυτό γιατί οι μέτοχοι θα μπορούσαν να έχουν ωφεληθεί και από τα επενδυτικά
σχέδια που απέρριψε η εταιρία (12%-13%). Αν και θα μείωνε το λογιστικό ποσοστό
απόδοσής της, η εταιρία όφειλε να τα προκρίνει αφού είχαν απόδοση μεγαλύτερη του

κόστους κεφαλαίου, οπότε θα δημιουργούσαν αξία και θα αύξαναν την περιουσία των
μετόχων.
Όπως αποδείχτηκε με το παραπάνω παράδειγμα, οι λειτουργίες μιας επιχείρησης δε
θα πρέπει να καθοδηγούνται από το στόχο της μεγιστοποίησης του ποσοστού απόδοσης,
γιατί μπορεί να γίνει εσφαλμένη τοποθέτηση πόρων με αποτέλεσμα την απώλεια αξίας για
τους μετόχους. Αιτία αυτού είναι ότι ο ROI αγνοεί την απόλυτη συνθήκη ότι το
απαιτούμενο λογιστικό ποσοστό απόδοσης πρέπει να είναι ίσο τουλάχιστο με το κόστος
κεφαλαίου. Επιπλέον, ο ROI δεν αναγνωρίζει ότι ο πλούτος των μετόχων μεγαλώνει όταν
αυξάνεται το ποσοστό απόδοσης πάνω από το κόστος κεφαλαίου.
Υπάρχουν όμως και άλλες ελλείψεις που παρουσιάζει ο ROI ως μέτρο επίδοσης μιας
επιχείρησης. Πρώτα πρώτα, ενώ το οικονομικό ποσοστό απόδοσης ενός μεμονωμένου
επενδυτικού σχεδίου ή μιας συγκεκριμένης στρατηγικής, εξαρτάται αποκλειστικά από τις
χρηματικές ροές που αυτή θα αποφέρει, ο ROI μιας επιχείρησης εξαρτάται και από τις
αναπόσβεστες επενδύσεις των προηγουμένων χρήσεων. Έτσι, συγκρίνοντας την ίδια
επένδυση που πρόκειται να αναλάβουν δύο διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες, που η
μία έχει πραγματοποιήσει περισσότερες επενδύσεις στο άμεσο παρελθόν, οπότε έχει και
ανάλογες προσδοκίες, η εταιρία αυτή θα έχει μικρότερο ROI κατά την περίοδο σχεδιασμού
της επένδυσης.
Ένα ακόμη πολύ σημαντικό ελάττωμα του ROI είναι ότι δε λαμβάνει υπόψη την
υπολειμματική αξία της επιχειρηματικής μονάδας ή επιχείρησης μετά την πραγματοποίηση
της επένδυσης. Μια επιχείρηση που προσπαθεί να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της και την
ανταγωνιστική της θέση, θα πρέπει να αυξήσει τις δαπάνες της για ανάπτυξη νέων
προϊόντων και προώθησή τους, να τιμολογεί επιθετικά και να επενδύει τόσο στην
επέκταση των παγίων εγκαταστάσεών της όσο και σε κεφάλαιο κίνησης. Παρότι καθεμιά
από τις παραπάνω δράσεις ισχυροποιούν τη

μακροχρόνια στρατηγική

θέση του

οργανισμού, εντούτοις μειώνουν τον ROI για αρκετά χρόνια αν και αυξάνουν την αξία
αγοράς της μετοχής. Για να πάρουμε την εντελώς αντίθετη περίπτωση, μια στρατηγική
"ξεπουλήματος" της περιουσίας της εταιρίας οδηγεί σε διάβρωση του μεριδίου αγοράς της,
όμως αυξάνει τις χρηματικές ροές ελαχιστοποιώντας τις επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο και
απελευθερώνοντας κεφάλαιο κίνησης. Μια τέτοια στρατηγική δίνει καλύτερα ROI εταιρίας
απ' ό,τι η στρατηγική της αύξησης του μεριδίου αγοράς, όμως η αξία που υπολείπεται μετά
από αυτή τη στρατηγική "ξεπουλήματος" είναι σημαντικά μικρή.
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Ένας τρίτος περιορισμός στη χρήση του ROI, ως εργαλείο χρηματοοικονομικού
σχεδιασμού και ελέγχου, είναι η επίδραση που έχουν σ' αυτόν οι αλλαγές στη
χρηματοδοτική πολιτική. Έτσι αν υποθέσουμε ότι μια εταιρία λειτουργεί με μια
κεφαλαιακή διάρθρωση που η ίδια θεωρεί άριστη. Μ' άλλα λόγια, η αναλογία ιδίων και
ξένων κεφαλαίων που έχει επιλέξει για να χρηματοδοτήσει τη λειτουργία της, έχει επιτύχει
να ελαχιστοποιούν το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου (WACC). Οποιαδήποτε μεταβολή
στην κεφαλαιακή διάρθρωση, είναι φυσικό να οδηγήσει σε αύξηση του μέσου κόστους
κεφαλαίου, οπότε, με τη διατήρηση των υπόλοιπων παραμέτρων σταθερών, σε μείωση της
αξίας της εταιρίας.
Αν ο ROI υπολογιστεί με βάση τα κέρδη προ τόκων, δεν επηρεάζεται από την
χρηματοδοτική πολιτική που επιλέγει η εταιρία (παραμένει σταθερός), τη στιγμή που η
αξία της εταιρίας μειώνεται, σαν αποτέλεσμα της μετατόπισης από την άριστη κεφαλαιακή
διάρθρωση και της αύξησης του μέσου κόστους κεφαλαίου που η μετατόπιση αυτή
συνεπάγεται. Αν ο ROI υπολογίζεται με βάση τα κέρδη μετά τους τόκους τότε αυξάνεται
καθώς η εταιρία κινείται από το άριστο ύψος δανειακού κεφαλαίου σε λιγότερο από το
άριστο δανειακό κεφάλαιο. Η αύξηση του ROI συνοδεύεται από τη μείωση της αξίας της
εταιρίας για τους λόγους που προαναφέραμε. Γενικά, η επίδραση που έχει η μετατόπιση
από την άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση τόσο στον ROI όσο και στη δη μιουργούμενη αξία
για την επιχείρηση, φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΕΤΟΧΟΥΣ

ROI ΠΡΟ
ΤΟΚΩΝ

ROI ΜΕΤΑ
ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

Περισσότερο από το άριστο
δανειακό κεφάλαιο

Μειώνεται

Αμετάβλητο

Μειώνεται

Λιγότερο από το
δανειακό κεφάλαιο

Μειώνεται

Αμετάβλητο

Αυξάνεται

άριστο

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι ο ROI, ως μέσο μέτρησης της επίδοσης μιας επιχείρησης
είναι ανεπαρκής δείκτης, αφού σε δεδομένες συνθήκες δίνει αλλοιωμένα αποτελέσματα και
μπορεί να οδηγήσει τη διοίκηση της εταιρίας που θέτει ως στόχο τη μεγιστοποίησή του, σε
εσφαλμένες αποφάσεις. Είναι, όμως, ένα πολύ καλό μέσο πληροφόρησης της επίδοσης που
πετυχαίνει η επιχείρηση, ενώ έχει το πλεονέκτημα της ευκολίας στον υπολογισμό του
καθώς και την ποσοστιαία αναφορά του, που τον καθιστά πιο εύκολα αντιληπτό στους
εκτός της επιχείρησης ενδιαφερομένους.
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1.3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
1.3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το ερώτημα κατά πόσο τα χρηματοοικονομικά μέτρα επίδοσης μπορούν να δώσουν
επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση και την καθοδήγηση μιας επιχείρησης έγινε
αντικείμενο διερεύνησης κατά τη δεκαετία του 1980, οπότε πολλοί μελετητές διαπίστωσαν
ότι τα ισχύοντα μέτρα αδυνατούσαν να περιγράψουν μια σειρά από χαρακτηριστικά που
δημιουργούσαν αξία. Επρόκειτο, όπως προαναφέρθηκε, για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία
μιας επιχείρησης, που, συχνά, συνέθεταν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της, ήταν όμως
αδύνατο να περιγραφούν λόγω της φύσης τους.
Έτσι, σε αντιδιαστολή με τα παραδοσιακά μέτρα επίδοσης των επιχειρήσεων
εμφανίστηκαν τα λεγάμενα "μέτρα δημιουργίας αξίας" για τους μετόχους. Τα μέτρα αυτά
δημιουργήθηκαν από εταιρίες συμβούλων και/ή ακαδημαϊκούς. Παρά το γεγονός ότι και
σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι με διαφορετικές κάθε φορά ονομασίες
(συντομογραφίες), η βασική ιδέα μεταξύ τους είναι κοινή. Παρακάτω αναφέρουμε τις
δημοφιλέστερες.
1.3.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ
Η προστιθέμενη αξία για τους μετόχους (Shareholder Value Added, SVA), είναι
δημιουργία του Dr Alfred Rappaport και του LEK/Alcar Consulting Group. Ουσιαστικά
προέρχεται από το μοντέλο των προεξοφλημένων χρηματοροών που αναμένονται από την
πραγματοποίηση μιας επένδυσης (ή γενικότερα από τη λειτουργία μιας επιχείρησης), όπως
παρουσιάστηκε στο βιβλίο του Rappaport "Creating Shareholders' Value" (1986). Δηλαδή,
"προβάλλονται" όλες οι υπολογισμένες μελλοντικές χρηματικές ροές στο παρόν και έτσι
συνεχώς υπολογίζεται η αξία της εταιρίας. Η προεξόφληση γίνεται με το κατάλληλο
κόστος κεφαλαίου (συνήθως το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου, WACC). Η μέτρηση
της επίδοσης της επιχείρησης βασίζεται κάθε φορά στη σύγκριση των χρηματικών ροών
που εκτιμήθηκαν με αυτές που τελικά πραγματοποιήθηκαν.
Η απόδοση των χρηματορροών στην επένδυση, (Cash flow return on investment,
CFROI), είναι προϊόν της ομάδας Boston Consulting Group (BCG), και της εταιρίας HOLT
Value Associates. Είναι το μακροχρόνιο εσωτερικό ποσοστό απόδοσης και ορίζεται σχεδόν
όπως το κοινό IRR. Ο CFROI καθορίζεται μετατρέποντας τα δεδομένα κερδοφορίας
(κέρδη-ζημίες) σε μικτές χρηματορροές (εισροές-εκροές), και χρησιμοποιώντας τα
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συνολικά περιουσιακά στοιχεία (όχι μόνο τα αναπόσβεστα) σαν μια υποτιθέμενη
επένδυση. Ο υπολογισμός του CFROI γίνεται σε δύο βήματα: Πρώτα μετριόνται όλες οι,
προσαρμοσμένες στον πληθωρισμό, χρηματικές ροές που διατέθηκαν στους ιδιοκτήτες του
κεφαλαίου της εταιρίας και συγκρίνονται με την, προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό,
αναπόσβεστη επένδυση που έγινε από την πλευρά τους. Το πηλίκο που προκύπτει [μικτή
χρηματορροή προς μικτή (αναπόσβεστη) επένδυση], μεταφράζεται σε ένα εσωτερικό
ποσοστό απόδοσης, αφού ληφθεί υπόψη ο πεπερασμένος χρόνος οικονομικής ζωής των
στοιχείων που αποσβένονται και η υπολειμματική αξία των μη αποσβεστέων στοιχείων
όπως είναι η γη και το κεφάλαιο κίνησης. (Myers 1996)
Η μέθοδος της προστιθέμενης οικονομικής αξίας (Economic Value Added, EVA® )
αναπτύχθηκε από τους συμβούλους Stem & Stewart και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις
ΗΠΑ. Η μέθοδος ξεκινάει από τα κέρδη κι όχι τις χρηματικές ροές, κάνει όμως μια σειρά
από διορθώσεις στο παραδοσιακά αναφερόμενο κέρδος, και επιχειρεί να λάβει υπόψη τη
φήμη και πελατεία μιας επιχείρησης και τα ποσά που επενδύθηκαν γι' αυτή. Παρά την
πολυπλοκότητα ορισμένων ρυθμίσεων, η έννοια της EVA είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή
αφού το μοναδικό νέο στοιχείο σε σχέση με τα παραδοσιακά κέρδη είναι το κόστος των
ιδίων κεφαλαίων. Η εταιρία Stem Stewart συμπληρώνει την έννοια της EVA με την
προστιθέμενη αγοραία αξία (Market Value Added, MVΑ) που δείχνει το περιθώριο
ανάμεσα στο επενδυθέν κεφάλαιο σε μια εταιρία και στην αγοραία αξία της. Το τέταρτο
κεφάλαιο της παρούσας αναφοράς περιλαμβάνει εκτενή ανάλυση της EVA.
Η προστιθέμενη χρηματική αξία (Cash value added, CVA®) που αναπτύχθηκε από
ομάδα

Σουηδών

συμβούλων,

(FWC

ΑΒ),

ξεκινάει

από

τις

χρηματικές

ροές,

διευκρινίζοντας, όπως ακριβώς ο CFROI, τη σχέση ανάμεσα τις στρατηγικές επενδύσεις
και τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων.
Για τον υπολογισμό της CVA, πρώτα υπολογίζεται η απαιτούμενη λειτουργική
χρηματική ροή, (operating cash flow demand, OCFD), που είναι η ετήσια χρηματορροή,
προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό, η οποία δίνει εσωτερικό ποσοστό απόδοσης ίσο με το
σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου. Το μέγεθος αυτό ουσιαστικά είναι το μέσο κόστος
κεφαλαίου που ικανοποιεί τις οικονομικές προσδοκίες των επενδυτών. Στη συνέχεια
υπολογίζεται η λειτουργική χρηματική ροή (operating cash flow, OCF) που, για δεδομένη
περίοδο, είναι το σύνολο των κερδών προ αποσβέσεων, φόρων, τόκων και επένδυσης σε
κεφάλαιο κίνησης και μη στρατηγικές επενδύσεις. Η διαφορά (OCF - OCFD) ανάμεσα στις
δύο χρηματοροές δίνει την προστιθέμενη χρηματική αξία CVA, ενώ για τιμές του δείκτη
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OCF/OCFD μεγαλύτερες της μονάδας η επιχείρηση δημιουργεί αξία (Ottoson &
Weissenrieder, 1996).
Ο διαχωρισμός των χρηματικών ροών που προκύπτουν από τις λειτουργικές και
επενδυτικές δραστηριότητες της επιχείρησης και αυτών που προέρχονται από τις
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες αποτελεί το κοινό σημείο όλων των μεθόδων
προσέγγισης δημιουργίας αξίας. Με απλά λόγια μπορούμε να πούμε ότι η προσέγγιση της
δημιουργίας αξίας, όπως διατυπώθηκε από τον Rappaport (1986), επικεντρώνεται σε επτά
"οδηγούς αξίας":
Το ρυθμό αύξησης των πωλήσεων.
Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους.
Το ποσοστό της επιβαλλομένης φορολογίας,
Τις πρόσθετες ανάγκες σε πάγιο κεφάλαιο.
Τις πρόσθετες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης,
Το κόστος κεφαλαίου,
Ο χρονικός ορίζοντας της περιόδου σχεδιασμού.
Οι λειτουργικές αποφάσεις , όπως το μίγμα προϊόντος, η τιμολόγηση, η προώθηση, η
διαφήμιση, η διανομή και το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατείας, περιλαμβάνονται κύρια
στους τρεις πρώτους οδηγούς αξίας. Οι επενδυτικές αποφάσεις, όπως η αύξηση του
επιπέδου αποθεμάτων ή της παραγωγικής δυναμικότητας, αντικατοπτρίζονται στους δύο
επόμενους οδηγούς αξίας, πρόσθετες ανάγκες σε πάγιο κεφάλαιο και κεφάλαιο κίνησης.
Το κόστος κεφαλαίου καθορίζεται όχι μόνο από τον επιχειρηματικό κίνδυνο που
αναλαμβάνεται αλλά και από τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο, δηλαδή το βαθμό
δανεισμού που επιλέγει η διοίκηση της εταιρίας να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική της
δραστηριότητα.
Ο τελευταίος οδηγός αξίας, ο χρονικός ορίζοντας της περιόδου που θα δημιουργείται
αξία, είναι ο καλύτερος υπολογισμός του πλήθους των χρήσεων που θα πετυχαίνουν οι
επενδύσεις αποδόσεις μεγαλύτερες του κόστους κεφαλαίου ή αλλιώς, ο χρόνος κατά τον
οποίο η στρατηγική που εφαρμόζει η εταιρία θα μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα αυτό θα της επιτρέπει να λειτουργεί προσφέροντας
αποδόσεις μεγαλύτερες του κόστους κεφαλαίου, για ένα συγκεκριμένο (πεπερασμένο)
χρονικό διάστημα. Με τον καιρό, σύμφωνα με τον Porter θα αντιδράσουν οι ανταγωνιστές,
οπότε το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα θα πάψει να υφίσταται. Η τυπική διάρκεια του
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χρονικού αυτού ορίζοντα είναι από πέντε έως δέκα χρόνια (ανάλογα με τη στρατηγική και
τη βιομηχανία όπου εφαρμόζεται).
Το γενικό πλαίσιο της προσέγγισης δημιουργίας αξίας φαίνεται στο διάγραμμα που
ακολουθεί:

Η προσέγγιση δημιουργίας αξίας στην πράξη, αποδείχτηκε πως έχει σημαντικά
οφέλη για την εταιρία που την υιοθετεί. Η λήψη των διοικητικών αποφάσεων βελτιώνεται
όταν συνδέονται οι στόχοι των στελεχών της διοίκησης με αυτούς των επενδυτών. Έτσι, οι
εταιρίες που υιοθέτησαν την προσέγγιση SVA είδαν σημαντική άνοδο στις τιμές των
μετοχών τους. Τομείς όπως η μέτρηση της επίδοσης, το σύστημα αμοιβών των στελεχών, η
πολιτική εξαγορών ή πωλήσεων θυγατρικών εταιριών, η διοίκηση χαρτοφυλακίου, η
ενδοεπιχειρησιακή τιμολόγηση, ο καταμερισμός του κόστους, η κεφαλαιακή δομή και οι
σχέσεις με τους επενδυτές είναι κάποιοι από τους οποίους βοήθησε η προσέγγιση SVA τη
διοίκηση στην πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
Η μέθοδος SVA επομένως αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στα εργαλεία του
χρηματοοικονομικού manager και είναι σημαντικό μέσο για τη βελτίωση της λήψης
αποφάσεων και της μακροχρόνιας χρηματοοικονομικής διοίκησης.

Επιτρέπει στο

χρηματοοικονομικό manager να αναλάβει έναν πολύ ενεργό ρόλο στη στρατηγική
διοίκηση της επιχείρησης και επιπλέον διασφαλίζει ότι η εστίαση είναι στη δημιουργία
αξίας για τους μετόχους, έναντι των οποίων η διοίκηση μιας εταιρίας είναι πρωτίστως
υπεύθυνη.
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1.3.3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
Οπως τα παραδοσιακά συστήματα μέτρησης της επίδοσης έτσι και τα μέτρα
επίδοσης που βασίζονται στην προσθήκη αξίας, παρουσιάζουν μια σειρά από πιθανές
ελλείψεις (Francine McKenzie - Matthew Shilling, 1998), :
Απρόβλεπτη πολυπλοκότητα. Οπως ξέρουμε, όταν πρόκειται να επιλέξουμε μέτρα
υποκίνησης των εργαζομένων, το απλούστερο είναι και εκείνο που έχει τις περισσότερες
πιθανότητες να πετύχες καθώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ευκολότερα να συνδέσουν την
επίδοσή τους μ' αυτό. Τα διάφορα μοντέλα των μέτρων επίδοσης με βάση την αξία που
προστίθεται στην επιχείρηση, μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να χρησιμοποιηθούν από
διαφορετικές επιχειρήσεις, συχνά όμως με τις πολλές ρυθμίσεις το μοντέλο γίνεται τόσο
πολύπλοκο που χάνει το νόημα και τις δυνατότητές του. Το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση
είναι να υπάρχει ένας στόχος ο οποίος είναι ορατός και κατανοητός.
Αντίσταση στην υιοθέτηση της νέας προσέγγισης. Οτιδήποτε νέο και άγνωστο
συχνά γίνεται δεκτό με σκεπτικισμό. Η υιοθέτηση των μέτρων επίδοσης με βάση την αξία
μπορεί να συναντήσει δυσκολίες αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Η υποστήριξη και η
επιμονή στη σταθερή εφαρμογή της από τα κορυφαία στελέχη της επιχείρησης είναι
απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων. Χωρίς τη στήριξη
των στελεχών αλλά και των προϊσταμένων λειτουργιών, τα προγράμματα υποκίνησης που
στηρίζονται στην προσθήκη αξίας είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να εφαρμοστούν.
Ακρίβεια στον υπολογισμό των μεταβλητών. Ένα πολύπλοκο οικονομικό μοντέλο
για να είναι επιτυχημένο, είναι πολύ σημαντικό να υπολογίζονται σωστά οι διάφορες
μεταβλητές. Για παράδειγμα η ικανότητα να υπολογίζεται με ακρίβεια το κόστος
κεφαλαίου για μια επιχείρηση είναι θεμελιώδους σημασίας στην προσέγγιση που μελετάμε.
Μια νέα επιχείρηση ή μια ραγδαία αναπτυσσόμενη είναι δύσκολο να έχει ένα σταθερό
κόστος κεφαλαίου. Οι επιχειρήσεις, επομένως, πρέπει να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν
τις υποθέσεις τους για μεταβλητές όπως είναι το κόστος κεφαλαίου και η κεφαλαιακή
διάρθρωση.
Επίγνωση του κόστους εφαρμογής. Πέρα από σημαντικές αλλαγές στα λογιστικά
συστήματα, οι επιχειρήσεις πρέπει να αφιερώσουν σημαντικό χρόνο των εργαζομένων τους
για να εφαρμόσουν και να επικοινωνήσουν τα νέα προγράμματα. Η έννοια της οικονομικής
αξίας φαίνεται άγνωστη ακόμη και σε μερικά διοικητικά στελέχη εταιριών, επομένως
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χρειάζεται περαιτέρω βοήθεια και ενδυνάμωση του προσωπικού. Είναι σημαντικό να
υπολογιστούν τόσο τα κόστη που θα προκόψουν από τη βοήθεια ειδικών συμβούλων για
την αρχική εφαρμογή του επιλεγμένου προγράμματος όσο και εκείνα που θα αφορούν την
επαναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του.
Η υπόθεση ότι η προσέγγιση της προσθήκης αξίας μπορεί να "λειτουργήσει" σε
κάθε επιχείρηση. Υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες η προσέγγιση αυτή δεν
είναι η καταλληλότερη ή είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα είναι πολύ
δύσκολο να αποτιμηθεί το λεγόμενο "πνευματικό κεφάλαιο" μιας επιχείρησης ή η αξία της
μάρκας ενός προϊόντος. Σε επιχειρήσεις, όμως, επαγγελματικής εξυπηρέτησης, υψηλής
τεχνολογίας ή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αυτές οι παράμετροι συνιστούν σημαντικά
περιουσιακά στοιχεία. Έτσι, ενώ τα συστήματα μέτρησης που βασίζονται στην προσθήκη
αξίας χρησιμοποιούνται κύρια από επιχειρήσεις με σημαντικό ύψος παγίων στοιχείων για
τις αποφάσεις τοποθέτησης των κεφαλαίων τους, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχουν
πλευρές που δεν μπορούν να αποτυπωθούν και με την προσέγγιση αυτή.
Η χρήση του συστήματος ως εργαλείου μείωσης των τριβών μέσα στη διοίκηση.
Η υιοθέτηση μιας στρατηγικής που βασίζεται στην προσθήκη αξίας είναι πιθανό να
οδηγήσει τα διοικητικά στελέχη σε πιο ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς στους οποίους θα
θέτουν πιο προσγειωμένους στόχους. Παρόλα αυτά αναμένεται μια νέα περιοχή τριβών σ'
ό,τι αφορά την τοποθέτηση των κεφαλαίων. Υπάρχει, δηλαδή, ο κίνδυνος τα διοικητικά
στελέχη να αναμιχθούν σε οξείες αντιπαραθέσεις προκειμένου να αποσπάσουν το
μεγαλύτερο δυνατό μερίδιο σε κεφάλαιο ή περιουσιακά στοιχεία. Γι' αυτό, πρέπει η
μέτρηση της οικονομικής αξίας σε επίπεδο επιχειρηματικής μονάδας να εξισορροπηθεί με
τη συνολική επίδοση της εταιρίας.
Η πίστη ότι μόνο ένα μέτρο είναι αρκετό. Τα συστήματα υποκίνησης που
βασίζονται στην προσθήκη αξίας προϋποθέτουν ότι οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι
αντιλαμβάνονται τη συνολική αλυσίδα των γεγονότων που οδηγούν στη δημιουργία αξίας.
Τα συστήματα αυτά συνήθως δεν περιλαμβάνουν μη χρηματοοικονομικές παραμέτρους
όπως είναι η ομαδική εργασία, η εκπαίδευση των εργαζομένων ή η εξυπηρέτηση των
πελατών. Αν η εταιρία δεν κάνει ορατά αυτά τα γεγονότα στους συμμετέχοντες το
πιθανότερο είναι ότι οι τελευταίοι δε θα αναγνωρίσουν αυτά τα μη χρηματοοικονομικά
μέτρα ως σημαντικά στη μακροχρόνια δημιουργία αξίας.
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1.4 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
1.4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Στο τελευταίο μέρος που ακολουθεί παρουσιάζονταν οι νέες συνθήκες ανταγωνισμού
που σχηματίζονται, καθώς δίνεται βαρύτητα στα άυλα περιουσιακά στοιχεία μιας
επιχείρησης. Περιγράφονται, επίσης οι βασικές λειτουργίες του νέου περιβάλλοντος
ανταγωνισμού που συνθέτουν αυτές οι νέες συνθήκες. Μέσα από τα νέα δεδομένα που
δημιουργούνται γίνεται σαφής η αναγκαιότητα διαφορετικών μέτρων επίδοσης των
επιχειρήσεων, που θα είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας
που μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατό να αποτιμηθούν και κατά κάποιον τρόπο να διευρύνουν
την προσέγγιση της προσθήκης αξίας.

1.4.2 ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι εταιρίες βρίσκονται πλέον σήμερα στη μέση επαναστατικών αλλαγών. Ο
ανταγωνισμός της Βιομηχανικής εποχής τελείωσε, δίνοντας τη θέση του στην εποχή της
πληροφορίας. Έτσι τα παραδοσιακά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του παρελθόντος όπως
τα οφέλη από τις οικονομίες κλίμακας και ο εκσυγχρονισμός σύμφωνα με τις πιο
πρόσφατες τεχνολογίες, δεν είναι πλέον αρκετά για τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται.
Στο παρελθόν τα χρηματοοικονομικά συστήματα που δημιουργήθηκαν για να
διευκολύνουν και να παρακολουθούν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων
πόρων βοήθησαν σε ικανοποιητικό βαθμό τις εταιρίες να κατευθύνουν σωστά το
εσωτερικό τους κεφάλαιο και να παρακολουθούν την αποτελεσματικότητα με την οποία τα
επιμέρους τμήματά τους χρησιμοποιούσαν χρηματικό και πάγιο κεφάλαιο προκειμένου να
δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους.
Με την εμφάνιση, όμως, της εποχής της πληροφορίας πολλές από τις θεμελιώδεις
υποθέσεις της βιομηχανικής εποχής καθίστανται παρωχημένες. Έτσι, οι εταιρίες δεν
μπορούν πλέον να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μόνο με τη γρήγορη
εφαρμογή της νέας τεχνολογίας σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, ή απλά με την άριστη
διοίκηση των στοιχείων του ισολογισμού τους.
Το αντίκτυπο της εποχής της πληροφορίας είναι σημαντικά πιο επαναστατικό στους
οργανισμούς παροχής υπηρεσιών απ' ό,τι στις μεταποιητικές εταιρίες. Και στις δύο, όμως,
περιπτώσεις το νέο περιβάλλον που δημιουργείται απαιτεί νέες ικανότητες για τη
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δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η ικανότητα μιας εταιρίας να κινητοποιήσει
και να εκμεταλλευτεί τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία έχει γίνει πιο αποφασιστικός
παράγοντας από την επένδυση και διοίκηση των λοιπών ενσώματων στοιχείων του
ενεργητικού της. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία καθιστούν τον οργανισμό ικανό ώστε:
•

Να αναπτύξει πελατειακές σχέσεις που να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των
υπαρχόντων πελατών και να επιτρέψει νέα τμήματα της αγοράς να εξυπηρετηθούν με
επάρκεια και αποτελεσματικότητα,

•

Να εισαγάγει πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες, επιθυμητά από τα τμήματα της
πελατείας - στόχου,

•

Να παράγει εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, υψηλής ποιότητας σε χαμηλό
κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα,

•

Να κινητοποιήσει τις δεξιότητες των εργαζομένων και να τους υποκινήσει για
συνεχείς βελτιώσεις στις δυνατότητες της διαδικασίας παραγωγής, την ποιότητα και το
χρόνο αντίδρασης στις αλλαγές,

•

Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την πληροφορική, τις βάσεις δεδομένων και τα
νέα συστήματα.

1.4.3 ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το νέο περιβάλλον ανταγωνισμού περιλαμβάνει μια σειρά από νέες υποθέσεις
λειτουργίας:
Διασταυρωμένες Λειτουργίες. Στην βιομηχανική εποχή οι οργανισμοί αποκτούσαν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της εξειδίκευσης των λειτουργικών δεξιοτήτων: στην
κατασκευή, την τιμολόγηση, τη διανομή, το marketing και την τεχνολογία. Η τακτική
αυτή, αν και απέδωσε αξιόλογα οικονομικά οφέλη, με τον καιρό οδήγησε σε σημαντικές
ανεπάρκειες, απουσία επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων και αργές διαδικασίες
αντίδρασης. Στην εποχή της πληροφορίας οι οργανισμοί λειτουργούν με συνδεόμενες
επιχειρηματικές διαδικασίες που δεν ανταποκρίνονται στις παραδοσιακές λειτουργίες.
Συνδυάζουν έτσι, τα οφέλη της εξειδίκευσης με την ταχύτητα, την επάρκεια και την
ποιότητα των συνδεόμενων επιχειρηματικών διαδικασιών.
Στενοί Δεσμοί Με Πελάτες Και Προμηθευτές. Οι οργανισμοί της βιομηχανικής εποχής
δούλευαν με πελάτες και προμηθευτές μέσα από μακρές και χρονοβόρες συναλλαγές. Η
πληροφορική επιτρέπει στους οργανισμούς του σήμερα να συνδέσουν προμήθεια α' υλών,
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παραγωγή και παράδοση σε βαθμό που οι λειτουργίες καθορίζονται από τις παραγγελίες
των πελατών κι όχι από πλάνα παραγωγής που ωθούσαν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω της
αλυσίδας αξίας. Ένα κατάλληλο σύστημα σύνδεσης των λειτουργιών, από τις παραγγελίες
των πελατών προς τους προμηθευτές α' υλών, επιτρέπει όλες τις μονάδες του οργανισμού
κατά μήκος της αλυσίδας αξίας να πραγματοποιούν σημαντικές βελτιώσεις σε κόστος,
ποιότητα και χρόνο αντίδρασης.
Τμηματοποίηση

Των

Πελατών.

Βασικό

χαρακτηριστικό

των

οργανισμών

της

βιομηχανικής εποχής ήταν η καθοδήγηση των επιλογών του πελάτη με βάση τα πρότυπα
προϊόντα που η βιομηχανία μπορούσε να προσφέρει σε χαμηλό κόστος. Η ικανοποίηση,
όμως,

αναγκών πέρα από τις βασικές οδηγούν τους πελάτες

στη

ζήτηση

πιο

εξατομικευμένων προϊόντων και ωθούν τις εταιρίες της σημερινής εποχής να τα
προσφέρουν. Αυτό που επιβάλλεται για τις εταιρίες της εποχής της πληροφορίας είναι να
είναι σε θέση να προσφέρουν αυτά τα εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες στα
επιλεγμένα τμήματα αγοράς, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλουν το σύνηθες (υψηλό)
κόστος για τις λειτουργίες μεγάλης ποικιλίας - χαμηλού όγκου.
Παγκόσμια Κλίμακα. Τα σύνορα μιας χώρας δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο ανταγωνισμού
για τις πιο αποδοτικές και ανταποκρινόμενες ξένες εταιρίες. Οι εταιρίες της εποχής της
πληροφορίας ανταγωνίζονται με τις καλύτερες εταιρίες του κόσμου. Άλλωστε, οι
σημαντικού ύψους επενδύσεις για νέα προϊόντα και υπηρεσίες αναζητούν πελάτες σε όλα
τα μέρη του κόσμου για να πετύχουν τα αναμενόμενες αποδόσεις. Οι εταιρίες αυτές
καλούνται να συνδυάσουν την αποτελεσματικότητα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
των διεθνών δραστηριοτήτων με τα χαρακτηριστικά που επιζητούν οι ντόπιοι, κάθε φορά,
πελάτες που αποτελούν την αγορά στόχο.
Καινοτομία. Σήμερα οι κύκλοι ζωής των προϊόντων συνεχώς συρρικνώνονται. Η ύπαρξη
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε κάποια φάση της ζωής ενός προϊόντος, δεν εγγυάται
την ηγεσία στην αγορά του προϊόντος και στην επόμενη φάση. Επιχειρήσεις που
ανταγωνίζονται σε βιομηχανίες με ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, πρέπει να είναι σε θέση
να προβλέπουν τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών τους, να παράγουν επαναστατικά νέα
προϊόντα και πρωτοποριακές υπηρεσίες και να εντάσσουν γρήγορα τις τεχνολογίες των
νέων προϊόντων σε αποτελεσματικές λειτουργικές διαδικασίες. Ακόμη και για εταιρίες που
ανταγωνίζονται σε βιομηχανίες προϊόντων με σχετικά μεγαλύτερους κύκλους ζωής, η
συνεχής βελτίωση

των διαδικασιών και των δυνατοτήτων των προϊόντων είναι

καθοριστική για τη μακροχρόνια επιτυχία.

18

Εργαζόμενοι Γνώσης. Χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων της βιομηχανικής εποχής ήταν
η σαφής διάκριση των εργαζομένων σε δύο ομάδες. Η ανώτερη πνευματικά ομάδα
αποτελούνταν από στελέχη διοίκησης και μηχανικούς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις
αναλυτικές τους δεξιότητες προκειμένου να σχεδιάσουν προϊόντα και διαδικασίες, να
επιλέξουν και να ικανοποιήσουν πελάτες και να επιβλέπουν τις καθημερινές λειτουργίες.
Τη δεύτερη ομάδα συνέθεταν οι άνθρωποι που ουσιαστικά παρήγαγαν το προϊόν και
παρείχαν τις υπηρεσίες. Αυτό το εργατικό δυναμικό άμεσης εργασίας, που ήταν ο βασικός
παράγοντας παραγωγής στις επιχειρήσεις της βιομηχανικής εποχής, χρησιμοποιούσε μόνο
τις φυσικές δεξιότητές του και ποτέ τις νοητικές. Απλά, δηλαδή, εκτελούσαν καθήκοντα
και διαδικασίες υπό την άμεση επίβλεψη των εργαζομένων της πρώτης ομάδας.
Στην εποχή της πληροφορίας, ο αυτοματισμός στην παραγωγή έχει μειώσει
σημαντικά το ποσοστό των εργαζομένων που εργάζονται χειρωνακτικά, ενώ ο έντονος
ανταγωνισμός επέβαλε την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που εκτελούν
αναλυτικές λειτουργίες: μηχανικούς, υπεύθυνους marketing, προϊσταμένους και στελέχη
διοίκησης. Το καινούργιο στοιχείο, όμως, είναι ότι όλοι, ακόμη και οι εργαζόμενοι της
πρώτης γραμμής, αναμένεται να διατυπώνουν τις προτάσεις τους πάνω σε θέματα
βελτίωσης ποιότητας, μείωσης κόστους και συμπίεσης του χρόνου παραγωγής. Έτσι, όλοι
οι εργαζόμενοι μπορούν να συνεισφέρουν αξία με αυτά που ξέρουν και με τις πληροφορίες
που μπορούν να παρέχουν. Η επένδυση σ' ένα καλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, η
σωστή διοίκησή του και η εκμετάλλευση της γνώσης του καθενός είναι πλέον
καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

1.4.4 Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Για να μπορέσουν οι οργανισμοί να ανταπεξέλθουν στο σύνθετο περιβάλλον που
δημιουργείται, υιοθετούν διάφορα συστήματα βελτίωσης των λειτουργιών τους, όπως τη
διοίκηση ολικής ποιότητας (total quality management), τη μέθοδο διαχείρισης αποθεμάτων
και διανομής just-in-time,

τον

βασιζόμενο

στο

χρόνο

ανταγωνισμό

(time-based

competition), την ενδυνάμωση των εργαζομένων τους, την αναδιοργάνωση (reengineering)
και διάφορα άλλα. Καθένα απ' αυτά τα συστήματα, υπόσχεται να προσφέρει στην
επιχείρηση εξαιρετική επίδοση και ενδυνάμωση της δημιουργίας αξίας σε πολλούς, αν όχι
όλους τους "συμμέτοχους" της. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση θα επιτύχει όχι μόνο τη
βιωσιμότητά της αλλά και την ευημερία της στην εποχή της πληροφορίας.
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Τα δεδομένα της εφαρμογής τους στην πράξη, όμως, δε δίνουν πάντα επιτυχή
αποτελέσματα. Τα προγράμματα τμηματοποιούνται και είτε δε μπορούν να συνδεθούν με
τη συνολική στρατηγική του οργανισμού, είτε αδυνατούν να πετύχουν συγκεκριμένα
χρηματοοικονομικά και οικονομικά αποτελέσματα. Οι εξαιρετικές επιδόσεις απαιτούν
σημαντικές αλλαγές και περιλαμβάνουν αλλαγές τόσο στα συστήματα μέτρησης, όσο και
στα συστήματα διοίκησης που χρησιμοποιεί ο οργανισμός. Η καθοδήγηση

μιας

επιχείρησης σε ένα πιο ανταγωνιστικό, τεχνολογικά προηγμένο μέλλον, δεν μπορεί να
επιτευχθεί μόνο μέσα από την παρακολούθηση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών
μέτρων των προηγούμενων επιδόσεων.
Σήμερα, όλα τα νέα προγράμματα, οι πρωτοβουλίες και οι διαδικασίες αλλαγής της
διοίκησης των σύγχρονων εταιριών εφαρμόζονται σε ένα χώρο, που η επίδοση αποτιμάται
με

τις

τριμηνιαίες

αναφορές

και

ετήσιες

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις.

Το

παραδοσιακό λογιστικό μοντέλο, που δημιουργήθηκε αιώνες πριν, εξυπηρέτησε τις
ανάγκες της βιομηχανικής εποχής με επιτυχία. Για τις σύγχρονες εταιρίες, ωστόσο,
παρουσιάζει μια σημαντική έλλειψη: αδυνατεί να αποτιμήσει έγκυρα τα λεγάμενα άυλα
περιουσιακά στοιχεία, όπως υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, υποκινούμενο και
καταρτισμένο προσωπικό, ανταποκρινόμενες και προβλέψιμες εσωτερικές διαδικασίες και
ικανοποιημένοι και πιστοί πελάτες.
Μια τέτοια αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης θα ήταν
ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού τα στοιχεία αυτά είναι καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας των
εταιριών στην εποχή της πληροφορίας. Επιπλέον, θα επέτρεπε τη σύνδεση της ουσιαστικής
βελτίωσης των στοιχείων αυτών με τις τιμές των μετοχών αφού, βελτίωση των αύλων
στοιχείων θα συνεπάγονταν αύξηση της δημιουργούμενης αξίας, γεγονός που θα
αντικατοπτριζόταν άμεσα στις τιμές των μετοχών.
Στην πράξη όμως, υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην απόδοση αξιόπιστης
χρηματοοικονομικής αξίας σε τέτοια είδους περιουσιακά στοιχεία και την εμφάνισή τους
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το γεγονός παραμένει πάντως, ότι τα ίδια αυτά
στοιχεία και οι δυνατότητες μιας επιχείρησης, αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες
επιτυχίας της, στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του σήμερα και του αύριο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- Ο ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το παραδοσιακό σύστημα λογιστικής παρακολούθησης (δείκτες) χρησιμοποιήθηκε
εκτενώς κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής εποχής και επαρκούσε, καθώς τότε οι
επενδύσεις στις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της επιχείρησης και στις σχέσεις της με τους
πελάτες δεν αποτελούσαν κρίσιμο παράγοντα για επιτυχία. Δεν παύει, όμως, να είναι ένα
σύστημα που δίνει ιστορικές πληροφορίες και δεν επαρκεί προκειμένου να μετρήσει την
επίδοση των επιχειρήσεων της σύγχρονης εποχής της πληροφορίας και, πολύ περισσότερο,
να τις οδηγήσει ώστε να δημιουργήσουν αξία στο μέλλον επενδύοντας σε κρίσιμους
παράγοντες επιτυχίας όπως είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι εργαζόμενος οι
διαδικασίες, η τεχνολογία και η καινοτομία.
Στο κεφάλαιο που

ακολουθεί παρουσιάζεται και αναλύεται η

χρήση

του

Ισορροπημένου Πίνακα Επίδοσης ως απάντηση στην αναζήτηση αυτού του νέου μέτρου
επίδοσης που σκοπό έχει να εντάξει κάθε κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας στο πεδίο του και
να συνεισφέρει στη χάραξη της στρατηγικής του οργανισμού που τον υιοθετεί.

2.2 Ο ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παρουσίασης της επίδοσης
μιας επιχείρησης με βάση τις ανταγωνιστικές της δυνατότητες, πέρα από τα στενά, όπως
αποδείχτηκε,

πλαίσια

του

παραδοσιακού

μοντέλου

λογιστικής

παρακολούθησης,

δημιουργήθηκε μια νέα σύνθεση: ο Ισορροπημένος Πίνακας Επίδοσης (Balanced
Scorecard, BSC). Ο πίνακας αυτός αποτελεί δημιουργία των Robert Kaplan και David
Norton και δίνει καινούργια διάσταση στη μέτρηση της επίδοσης των επιχειρήσεων. Ο
πίνακας BSC

διατηρεί τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά

μέτρα

επίδοσης,

τα

συμπληρώνει, όμως με μέτρα των κρίσιμων "οδηγών" επιτυχίας. Οι αντικειμενικοί στόχοι
και τα μέτρα επίδοσης του Ισορροπημένου Πίνακα προέρχονται από το όραμα και τη
στρατηγική του οργανισμού και "βλέπουν" τον οργανισμό από τέσσερις σκοπιές: τη
χρηματοοικονομική,

την

πελατειακή,

τη

σκοπιά

των

διαδικασιών και αυτή της μάθησης και μεγέθυνσης. (Σχήμα 1)

εσωτερικών

λειτουργικών

"Για να

¥

4

1 :

¥
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t
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Ο Ισοροπημένος Πίνακας επεκτείνει το σύνολο των αντικειμενικών στόχων πέρα από
τα περιληπτικά χρηματοοικονομικά μέτρα. Δίνεται τώρα η δυνατότητα στα διοικητικά
στελέχη να μετρούν πώς οι επιχειρηματικές μονάδες δημιουργούν αξία για τους τωρινούς
και τους μελλοντικούς πελάτες και πώς πρέπει να ενδυναμώσουν τις εσωτερικές τους
δυνατότητες και να επενδύσουν σε ανθρώπους, συστήματα και διαδικασίες απαραίτητες
για τη βελτίωση της μελλοντικής τους επίδοσης. Ο Πίνακας συλλαμβάνει τις κρίσιμες
δραστηριότητες που δημιουργούν αξία και ενώ διατηρεί, μέσω των χρηματοοικονομικών
μέτρων επίδοσης, ένα ενδιαφέρον για τη
αποκαλύπτει τους καθοριστικούς "οδηγούς"

βραχυχρόνια επίδοση της επιχείρησης,
αξίας για εξαιρετική

μακροπρόθεσμη

χρηματοοικονομική και ανταγωνιστική επίδοση.

2.3 ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ Ο ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Στο παρελθόν υπήρξαν πολλές επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν συστήματα
μέτρησης επίδοσης που περιείχαν και μη χρηματοοικονομικές παραμέτρους. Πράγματι μη
χρηματοοικονομικές παράμετροι είχαν χρησιμοποιηθεί, αλλά μόνο για την εξυπηρέτηση
τοπικών προβλημάτων ή μεμονωμένα στις σχέσεις με τους πελάτες. Αντίθετα τα ανώτερα
διοικητικά στελέχη χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά χρηματοοικονομικές παραμέτρους
θεωρώντας ότι εκείνες απέδιδαν επαρκώς τα αποτελέσματα των λειτουργιών που
εκτελούσε το μεσαίο και κατώτερο προσωπικό. Οι οργανισμοί αυτοί χρησιμοποιούσαν τα
δύο είδη μέτρων (χρηματοοικονομικά και μη), μόνο για την ανατροφοδότηση και τον
έλεγχο των βραχυπρόθεσμων λειτουργιών.
Στον Πίνακα δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι τα δύο είδη μέτρων πρέπει να
αποτελούν τμήμα του συστήματος πληροφόρησης για τους εργαζομένους όλων των
επιπέδων μέσα στον οργανισμό. Από τη μια οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής πρέπει να
αντιλαμβάνονται τις χρηματοοικονομικές συνέπειες των αποφάσεων και πράξεών τους.
Από την άλλη τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πρέπει να κατανοούν τους οδηγούς για
μακροχρόνια χρηματοοικονομική επιτυχία. Οι αντικειμενικοί σκοποί και τα μέτρα που
βρίσκουμε στον Πίνακα δεν είναι μια τυχαία συλλογή χρηματοοικονομικών και μη μέτρων
επίδοσης. Έχουν εξαχθεί μέσα από μια διαδικασία που πηγάζει από την αποστολή και τη
στρατηγική του οργανισμού. Αυτό που πετυχαίνει ο Πίνακας είναι να μεταφράσει την
αποστολή και τη στρατηγική ενός οργανισμού σε χειροπιαστούς σκοπούς και μέτρα.
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Το καινούργιο στοιχείο που εισάγει ο Πίνακας BSC είναι η "ισορρόπηση" αυτών των
μέτρων. Οι τρεις πτυχές στις οποίες ο Πίνακας είναι Ισορροπημένος είναι:
Ανάμεσα στα εξωτερικά μέτρα για μετόχους και πελάτες και τα εσωτερικά μέτρα των
κρίσιμων λειτουργικών διαδικασιών, της καινοτομίας, της μάθησης και της μεγέθυνσης.
Ανάμεσα στα μέτρα αποτελέσματος, αυτά δηλαδή που μετρούν τις προσπάθειες του
παρελθόντος, και στα μέτρα που οδηγούν τη μελλοντική επίδοση.
Ανάμεσα στα αντικειμενικά και εύκολα μετρήσιμα μέτρα αποτελεσμάτων και τα
υποκειμενικά και βασιζόμενα στην κρίση, μέτρα των οδηγών αποτελεσμάτων και επίδοσης.
Με τα νέα στοιχεία που εισάγει ο Πίνακας BSC είναι πλέον κάτι παραπάνω από μια
ακόμη τακτική ή ένα σύστημα μέτρησης της λειτουργικής επίδοσης. Αποτελεί ένα
στρατηγικό σύστημα διοίκησης, που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις καινοτομίας για να
εφαρμόσουν τη μακροχρόνια στρατηγική τους.

2.4 Ο Ι.Π.Ε. ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2.4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο Πίνακας βοηθάει στην ολοκλήρωση των ακόλουθων κρίσιμων διαδικασιών
διοίκησης:
1. Διευκρίνιση και μετάφραση του οράματος και της στρατηγικής του οργανισμού.
2. Επικοινωνία και σύνδεση των στρατηγικών αντικειμενικών σκοπών και μέτρων.
3. Σχεδιασμός, ορισμός στόχων και στρατηγικών πρωτοβουλιών.
4. Ενδυνάμωση της στρατηγικής ανατροφοδότησης και μάθησης.

2.4.2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Ο Ισορροπημένος Πίνακας μιας επιχείρησης αποτελεί προϊόν ομαδικής εργασίας των
στελεχών της. Σε πρώτη φάση τα στελέχη της καλούνται να μεταφράσουν τη στρατηγική
της εταιρίας σε συγκεκριμένους στρατηγικούς αντικειμενικούς σκοπούς. Για καθεμιά από
τις πτυχές που περιλαμβάνει ο Πίνακας η προσπάθεια αυτή έχει διαφορετική σημασία.
Έτσι, για τη χρηματοοικονομική πτυχή του Πίνακα τα στελέχη καλούνται να διευκρινίσουν
πού πρέπει να δοθεί έμφαση, στην αύξηση των εσόδων και του μεριδίου αγοράς, στην
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αποδοτικότητα ή τις χρηματικές ροές. Για την πτυχή των πελατών, η ομάδα των στελεχών
της επιχείρησης θα πρέπει να προσδιορίσει τους δυνητικούς πελάτες της και τα τμήματα
της αγοράς στα οποία θα ανταγωνιστεί.
Έχοντας προσδιορίσει τους αντικειμενικούς σκοπούς των δύο αυτών κατηγοριών,
σειρά έχουν οι εσωτερικές διαδικασίες. Ο προσδιορισμός των αντικειμενικών σκοπών και
μέτρων αυτής της πτυχής αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Πίνακα,
καθώς ξεφεύγει από τα παραδοσιακά συστήματα που επικεντρώνονταν στο κόστος, την
ποιότητα και το χρόνο διεκπεραίωσης των υφιστάμενων διαδικασιών. Στην προσπάθεια
αυτή, τονίζονται οι κρίσιμες διαδικασίες για εξαιρετική επίδοση και ευνοείται η ανάπτυξη
ολοκληρωτικά καινούργιων διαδικασιών, στις οποίες ο οργανισμός πρέπει να αριστεύσει
για να επιτύχει η στρατηγική του.
Ο τελικός σύνδεσμος με τους αντικειμενικούς σκοπούς για μάθηση και μεγέθυνση
αποκαλύπτει τον ορθολογισμό για σημαντικές επενδύσεις στη συνεχή εκπαίδευση των
εργαζομένων, στην τεχνολογία πληροφορικής και συστημάτων και στην ενδυνάμωση
οργανωσιακών διαδικασιών. Αυτές οι επενδύσεις - σε ανθρώπους, συστήματα και
διαδικασίες -

δημιουργούν σημαντική καινοτομία και βελτίωση

στις εσωτερικές

λειτουργικές διαδικασίες, τους πελάτες και, τελικά, τους μετόχους.
Η όλη διαδικασία της δημιουργίας

ενός Ισορροπημένου Πίνακα Επίδοσης

διευκρινίζει τους στρατηγικούς αντικειμενικούς σκοπούς και αναγνωρίζει τους κρίσιμους
οδηγούς τους. Συχνά στους μεγάλους οργανισμούς υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στα
διοικητικά στελέχη σχετικά με τη βαρύτητα των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού.
Αυτό σχετίζεται, συνήθως, με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισμός και
την κουλτούρα του. Επειδή τα εκάστοτε στελέχη στηρίζουν τις καριέρες τους σε
συγκεκριμένες λειτουργίες παρουσιάζεται το φαινόμενο, οι λειτουργίες αυτές να ελέγχουν
τις προτεραιότητες στον καταμερισμό των κονδυλίων μέσα στον οργανισμό. Έτσι, όταν
στελέχη από κάθε λειτουργία βρεθούν μαζί στην προσπάθεια δημιουργίας ενός Πίνακα
BSC, τότε υπάρχει ελάχιστη κατανόηση και συμφωνία σχετικά με τους συνολικούς
αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού ως επιχείρησης και τους τρόπους με τους
οποίους πρέπει να αλληλεπιδράσουν οι διάφορες λειτουργικές μονάδες ώστε να
συνεισφέρουν θετικά.
Η ανάπτυξη ενός Ισορροπημένου Πίνακα Επίδοσης, εκτός του ότι κάνει αισθητή την
απουσία συμφωνίας και πνεύματος συνεργασίας, συνεισφέρει και στην επίλυση του
προβλήματος. Επειδή ο Πίνακας αναπτύσσεται από μια ομάδα διοικητικών στελεχών.
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αποτελεί ένα "συμμετοχικό" δημιούργημα της συνολικής επιχείρησης στο οποίο όλοι έχουν
συνεισφέρει. Οι αντικειμενικοί σκοποί του Πίνακα γίνονται σημεία αναφοράς της δράσης
όλης της ομάδας των διοικητικών στελεχών. Έτσι, καθίσταται ικανός να εξυπηρετεί σαν
οργανωσιακό πλαίσιο για ένα ευρύ φάσμα σημαντικών ομαδικών διοικητικών διαδικασιών.
Ο Πίνακας δημιουργεί συμφωνία και ομαδικό πνεύμα ανάμεσα σ' όλα τα στελέχη
ανεξάρτητα από την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ή τη λειτουργική εξειδίκευση.

2.4.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
Οι στρατηγικοί αντικειμενικοί σκοποί και τα

μέτρα που

περιλαμβάνει ο

Ισόρροπη μένος Πίνακας Επίδοσης πρέπει να γίνονται ευρέως γνωστά σ' όλους τους
εργαζομένους του οργανισμού μέσα από εγκύκλια έγγραφα, ενημερωτικά σημειώματα,
βίντεο ή ακόμα και με ηλεκτρονικά μέσα όπως μηνύματα στους προσωπικούς υπολογιστές
των εργαζομένων του δικτύου. Η επικοινωνία αυτή κάνει γνωστούς τους κρίσιμους
αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης,

τους οποίους πρέπει να ολοκληρώσει

προκειμένου η εφαρμοζόμενη στρατηγική να είναι επιτυχής.
Τη φιλοσοφία του Πίνακα, όμως, η επιχείρηση πρέπει να την εφαρμόσει και στην
αξιολόγηση των υπάλληλων της, με τρόπο ώστε να λαμβάνει μια ολοκληρωμένη εικόνα
και όχι μόνο τμήμα της. Πολύ συχνά η επίδοση των υπαλλήλων αξιολογείται με στοιχεία
και προδιαγραφές που μετράνε τη συμπεριφορά, τη δράση και τις διαδικασίες χωρίς να
μετρούν το αποτέλεσμα της δουλειάς του εργαζομένου. Μετρώντας μόνο τα παραπάνω
στοιχεία, όμως, συχνά η διοίκηση μιας επιχείρησης ανακαλύπτει ότι έχει μια πλειοψηφία
άριστων υπαλλήλων, ενώ ο Οργανισμός σαν σύνολο δεν έχει την αναμενόμενη επίδοση.
Με την χρήση των μέτρων του Πίνακα σε επίπεδο οργανισμού και με την επικοινωνία των
αποτελεσμάτων στους προϊσταμένους, ομάδες και εργαζομένους, τα διοικητικά στελέχη
πετυχαίνουν να ευθυγραμμίσουν την επίδοση των εργαζομένων με τους οργανωσιακούς
στόχους. Με την ισορρόπηση των μέτρων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των
υπαλλήλων, η εικόνα της επίδοσης γίνεται ολοκληρωμένη.
Με το τέλος της διαδικασίας επικοινωνίας και σύνδεσης καθένας μέσα στον
οργανισμό είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τους μακροπρόθεσμους στόχους της
επιχείρησης, καθώς και τη στρατηγική για να τους πετύχει. Τα άτομα οργανώνουν τις
προσωπικές τους κινήσεις ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών
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της επιχείρησης. Και όλες οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες θα γίνουν σύμφωνα με τις
αναγκαίες διαδικασίες αλλαγής.

2.4.4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
Ο Ισορροπημένος Πίνακας Επίδοσης έχει ιδιαίτερα μεγάλη

επίδραση

όταν

χρησιμοποιείται για να οδηγήσει σε οργανωσιακή αλλαγή. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη
θέτουν στόχους για τα μέτρα του Πίνακα, με χρονικό ορίζοντα τριών έως πέντε ετών, οι
οποίοι αν επιτευχθούν θα έχει ολοκληρωθεί και η μεταμόρφωση της εταιρίας. Οι στόχοι
είναι συνήθως υψηλοί και αφορούν χρηματοοικονομικές παραμέτρους (Αύξηση κερδών ή
πωλήσεων, μεγέθυνση).
Προκειμένου να επιτευχθούν οι χρηματοοικονομικοί στόχοι πρέπει να τεθούν οι
αντίστοιχοι στόχοι για τους πελάτες, τις εσωτερικές διαδικασίες και τους σκοπούς της
μάθησης και της μεγέθυνσης. Οι στόχοι αυτοί προκύπτουν από διάφορες διαδικασίες όπως
είναι μελέτες των προτιμήσεων και των απαιτήσεων των υφιστάμενων και δυνητικών
πελατών καθώς και η σύγκριση (benchmarking) με τους κυριότερους εκπροσώπους του
κλάδου (στρατηγικό group) στο οποίο ανήκει η επιχείρηση.
Έχοντας θέσει τους στόχους τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης, μπορούν να
προχωρήσουν στις στρατηγικές πρωτοβουλίες για βελτιωμένη ποιότητα, μειωμένο χρόνο
ανταπόκρισης και αναδιοργάνωση, που θα οδηγήσουν τον οργανισμό στην επίτευξη
εξαιρετικών επιδόσεων. Με τα στοιχεία αυτά ο Πίνακας πετυχαίνει την εστίαση και τη
δέσμευση όλου του προσωπικού στη συνεχή βελτίωση, αναδιοργάνωση και στα
προγράμματα μεταμόρφωσης της εταιρίας.
Οταν οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της διοίκησης ολοκληρώνονται επιτυχώς, αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα τη συμπίεση του χρόνου και του κόστους, την άμεση ανταπόκριση
στην εξυπηρέτηση της πελατείας και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του προσωπικού.
Και ενώ με τα παραδοσιακά μέτρα αυτό που θα μετρούσαμε θα ήταν, μόνο η
εξοικονόμηση κόστους,

στην περίπτωση των επιχειρήσεων που ακολουθούν τον

Ισορροπημένο Πίνακα, αυτό δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Μέσα από μια σειρά αιτιακών
σχέσεων που αναλύονται παρακάτω, η επίτευξη των παραπάνω στόχων οδηγεί τελικά σε
εξαιρετική χρηματοοικονομική επίδοση.
Η διαδικασία του σχεδιασμού και του καθορισμού των στόχων από τη διοίκηση ενός
οργανισμού τον καθιστά ικανό ώστε:
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■

Να ποσοτικοποιήσει τα αποτελέσματα που επιθυμεί να επιτύχει.

■

Να προσδιορίσει τους μηχανισμούς και να παράσχει τους πόρους για την επίτευξη
αυτών των αποτελεσμάτων.

■

Να θέσει βραχυχρόνιους στόχους-κλειδιά για τα χρηματοοικονομικά και μη μέτρα του
Ισορροπημένου Πίνακα, ώστε να ελέγχει την εξέλιξη της πορείας της επιχείρησης.

2.4.5. ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ
Η τελευταία διαδικασία διοίκησης που ενσωματώνει ο Ισορροπημένος Πίνακας είναι
ένα πλαίσιο στρατηγικής μάθησης.η διαδικασία αυτή επιτρέπει την οργανωσιακή μάθηση
σε εκτελεστικό επίπεδο. Τα στελέχη μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν
ανατροφοδότηση για τη στρατηγική τους και να ελέγχουν τη βάση που τη στήριξαν. Ο
Πίνακας BSC τους δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ρυθμίζουν την
εφαρμογή της στρατηγικής τους και, αν είναι απαραίτητο, να κάνουν σημαντικές αλλαγές
στην ίδια τη στρατηγική.
Αυτό επιτυγχάνεται με τον καθορισμό βραχυπρόθεσμων στόχων που τίθενται τόσο
για τα χρηματοοικονομικά όσο και για τα υπόλοιπα μέτρα του Ισορροπημένου Πίνακα
(πελατών, εσωτερικών διαδικασιών και καινοτομίας) και τα οποία εξετάζονται σε μηνιαία
και τριμηνιαία βάση. Αυτό που καταφέρνει ο πίνακας είναι να αλλάξει η προσοχή των
διοικητικών στελεχών και, από τα παρελθοντικά αποτελέσματα να εστιαστεί στα
επερχόμενα. Η διαδικασία της στρατηγικής μάθησης ακολουθεί τα στάδια εφαρμογής της
στρατηγικής που περιγράφηκαν (Σχήμα 2):
■

Ξεκινάει με τη διευκρίνιση του οράματος που θέλει να επιτύχει ολόκληρος ο
οργανισμός. Όσο αφορά την επιλεγείσα στρατηγική με τη χρήση σημείων μέτρησης,
πολλά δύσκολα στη σύλληψη νοήματα αποκτούν οντότητα και καθορίζεται μια κοινή
βάση αναγνώρισής τους, για την οποία τα διοικητικά στελέχη συμφωνούν.

■

Η επικοινωνία και η συνοχή των διαδικασιών κινητοποιεί όλους τους εργαζομένους
του οργανισμού προς την κατεύθυνση υλοποίησης των στρατηγικών τεθέντων στόχων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αιτιακή σχέση της λειτουργίας παραγωγής, ώστε κάθε
εργαζόμενος να αντιληφθεί ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα ενός όλου και οι πράξεις
του επηρεάζουν αφενός τους άλλους και αφετέρου όλο τον οργανισμό.

■

Τέλος, η διαδικασία του σχεδιασμού, του καθορισμού των στόχων και των στρατηγικές
πρωτοβουλιών, προσδιορίζει συγκεκριμένους και ποσοτικούς στόχους επίδοσης μέσα
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από ένα ισορροπημένο πλαίσιο επιθυμητών αποτελεσμάτων και "οδηγών" επίδοσης. Η
επιθυμητή επίδοση προκύπτει από τη σύγκριση της θέσης στην οποία βρίσκεται ο
οργανισμός και εκείνης που επιθυμεί να φτάσει, όπως καθορίστηκε παραπάνω.
Είναι γεγονός ότι οι τρεις παραπάνω διαδικασίες είναι αρκετές για την εφαρμογή μιας
στρατηγικής. Πρόκειται για το "μοντέλο εντολών και ελέγχου από πάνω προς τα κάτω"
όπου η ανώτατη διοίκηση χαράσσει τον προορισμό και την πορεία του οργανισμού και τα
κατώτερα στελέχη και οι υπάλληλοι της πρώτης γραμμής ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα
εφαρμόζοντας απλώς όσα έχουν υποδειχθεί από τους άνω. Τα λειτουργικά και τα
συστήματα διοίκησης που υιοθετούνται, έχουν σκοπό να σιγουρέψουν ότι οι εργαζόμενοι
εφαρμόζουν πιστά όσα ορίζει η επιλεγείσα στρατηγική. 'Οταν υπάρχει απόκλιση από τα
επιθυμητά αποτελέσματα λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα ώστε να επιτευχθεί το αρχικώς
τεθέν επιθυμητό αποτέλεσμα. Το σύστημα που περιγράφηκε αποτελεί παράδειγμα
μονόδρομης διαδικασίας ανατροφοδότησης. Λέγεται έτσι γιατί οι αποκλίσεις από τα
αναμενόμενα αποτελέσματα δεν ωθούν τους ανθρώπους να διερωτηθούν αν

τα

προγραμματισμένα αποτελέσματα είναι ακόμη επιθυμητά. Ή αν οι διαδικασίες που
χρησιμοποιούνται είναι οι κατάλληλες. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη μόνο για
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε σταθερό και αμετάβλητο περιβάλλον με
προβλέψιμους ανταγωνιστές και καταστάσεις.
Το περιβάλλον των επιχειρήσεων στην εποχή της πληροφορίας κάθε άλλο παρά
σταθερό είναι. Αυτό που χρειάζονται οι σύγχρονοι οργανισμοί είναι η δυνατότητα μιας
αμφίδρομης διαδικασίας ανατροφοδότησης και μάθησης, όπου τα στελέχη είναι σε θέση να
αμφισβητούν ακόμα και τις υποθέσεις που έγιναν κατά την ανάληψη μιας στρατηγικής και
να ελέγχουν κατά πόσο η θεωρητική βάση με την οποία υιοθέτησαν τη στρατηγική
παραμένει αμετάβλητη, σύμφωνα με τα στοιχεία, τις παρατηρήσεις τους και την εμπειρία
τους. Σαφώς βέβαια και απαιτείται ανατροφοδότηση σχετικά με το αν η επιλεγείσα
στρατηγική εφαρμόζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα (ανατροφοδότηση μιας κατεύθυνσης).
Ακόμη πιο σημαντική, όμως, είναι η ανατροφοδότηση που απαιτείται για το αν η
επιλεγείσα στρατηγική παραμένει βιώσιμη και επιτυχημένη (ανατροφοδότηση - μάθηση
διπλής πορείας). Τα διοικητικά στελέχη χρειάζονται πληροφόρηση ώστε να μπορούν να
διερευνούν αν οι θεμελιώδεις υποθέσεις που έγιναν κατά την υιοθέτηση της στρατηγικής
ισχύουν ακόμη.
Ένας ολοκληρωμένος Ισόρροπη μένος Πίνακας Επίδοσης εκφράζει τη θεωρία όλης
της επιχείρησης. Ο πίνακας πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά αιτιακών σχέσεων που
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προκύπτουν από τη στρατηγική και να περιέχει υπολογισμούς για την αλληλεπίδραση των
διαφόρων μέτρων που συμπεριλαμβάνονται σ'αυτόν. Για παράδειγμα, πόσος αναμένεται να
είναι ο χρόνος από την εισαγωγή ενός βελτιωμένου προϊόντος ή υπηρεσίας μέχρι την
αύξηση στις πωλήσεις ή στο μερίδιο αγοράς και πόσο υψηλή αναμένεται να είναι η
επίδραση αυτή; Αν ο Πίνακας περιλαμβάνει τέτοιου είδους συνδέσεις, ανάμεσα στα μέτρα
που ορίζει, είναι πολύ πιο εύκολο να παρακολουθείται περιοδικά η επίδοση της
επιχείρησης και να ελέγχονται οι υποθέσεις της επιλεγείσας στρατηγικής.

Ενδεχόμενη αδυναμία επίτευξης των τεθέντων στόχων ενώ η εφαρμογή της
επιλεγείσας στρατηγικής υπήρξε η δέουσα, οδηγεί σε μια εκ νέου θεώρηση των συνθηκών
της αγοράς και των εσωτερικών δυνατοτήτων. Το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας ίσως
είναι η επιβεβαίωση της ήδη εφαρμοζόμενης στρατηγικής και απλά η αναθεώρηση των
ποσοτικών σχέσεων μεταξύ των μέτρων του πίνακα. Ή, η διαπίστωση της αναγκαιότητας
εφαρμογής μιας ολότελα νέας στρατηγικής ενόψει αλλαγών στο εσωτερικό ή και στο
εξωτερικό περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Πίνακας επικεντρώνει την προσοχή
των στελεχών στη μάθηση σχετικά με τη βιωσιμότητα και την ισχύ της στρατηγικής.
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2.5

Ο Ι.Π.Ε. ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

2.5.1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Ι.Π.Ε.
Σύμφωνα με τους Kaplan και Norton (1996) "Αυτό που δεν μπορεί να μετρηθεί δεν
μπορεί και να διοικηθεί". Το σύστημα μέτρησης της επίδοσης που υιοθετεί ένας
οργανισμός επηρεάζει αποφασιστικά τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά των εργαζομένων
αλλά και των λοιπών "συμμέτοχων" εκτός οργανισμού. Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της
εποχής της πληροφορίας είναι αναγκαίο, τα συστήματα μέτρησης της επίδοσης κας κατ'
επέκταση, τα συστήματα διοίκησης των επιχειρήσεων, να απορρέουν από τις στρατηγικές
και τις δυνατότητές τους. Στο παρελθόν οι εταιρίες, αν και εξήγγειλαν στρατηγικές για
βελτίωση των πελατειακών σχέσεων, ανάπτυξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων και των
λοιπών οργανωσιακών δυνατοτήτων τους, εντούτοις μετρούσαν την επίδοση και συνέδεαν
την υποκίνηση των εργαζομένων, αποκλειστικά με χρηματοοικονομικά μέτρα.
Ο Ισορροπημένος Πίνακας Επίδοσης διατηρεί τα χρηματοοικονομικά μέτρα σαν μια
κρίσιμη περίληψη της διοικητικής και της επιχειρηματικής επίδοσης αλλά δίνει ιδιαίτερη
προσοχή σε μια ομάδα μέτρων που συνδέουν την τρέχουσα πελατεία, τις εσωτερικές
διαδικασίες και την επίδοση εργαζομένων και συστημάτων με την μακροχρόνια
χρηματοοικονομική επιτυχία.
Πολλοί άνθρωποι θεωρούν τη μέτρηση

σαν ένα εργαλείο που ελέγχει τη

συμπεριφορά των εργαζομένων και αξιολογεί την επίδοση του παρελθόντος. Τα μέτρα σε
έναν Ισορροπημένο Πίνακα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με διαφορετικό τρόπο: πρέπει να
εκφράσουν τη στρατηγική της επιχείρησης, να επικοινωνήσουν τη στρατηγική αυτή
ανάμεσα στους εργαζομένους της, και να τους βοηθήσουν να αναλάβουν ατομικές,
οργανωσιακές και διασταυρούμενες πρωτοβουλίες για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
Χρησιμοποιούμενος κατ' αυτό τον τρόπο, ο Πίνακας δεν έχει αντικειμενικό σκοπό να
διατηρήσει τα άτομα και τις μονάδες του οργανισμού συνεπή με ένα προκαθορισμένο
σχέδιο, όπως έκαναν τα παραδοσιακά συστήματα ελέγχου. Ο Ισορροπημένος Πίνακας
Επίδοσης πρέπει να χρησιμοποιείται σαν ένα σύστημα επικοινωνίας, πληροφόρησης και
μάθησης και όχι σαν σύστημα ελέγχου.
Οι τέσσερις πτυχές του Πίνακα επιτρέπουν την ισορροπία ανάμεσα στους
βραχυχρόνιους και μακροχρόνιους αντικειμενικούς σκοπούς της επιχείρησης και ανάμεσα
στα επιθυμητά αποτελέσματα και στους οδηγούς επίδοσης αυτών των αποτελεσμάτων. Αν
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καν ο μεγάλος αριθμός των μέτρων κάνει έναν Ισορροπημένο Πίνακα να δείχνει
πολύπλοκος, εντούτοις υπάρχει συνέπεια ανάμεσά τους, αφού τα μέτρα αυτά συνδέονται
με τον κοινό στόχο της επίτευξης της ανειλημμένης στρατηγικής.
2.5.2

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ

2.5.2.1. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Ο Ισόρροπη μένος Πίνακας διατηρεί τη χρηματοοικονομική πτυχή ως μέτρο των
οικονομικών συνεπειών των δράσεων που έχουν ήδη γίνει. Πράγματι, τα μέτρα της
χρηματοοικονομικής επίδοσης φανερώνουν αν η εφαρμογή της επιλεγείσας στρατηγικής
της επιχείρησης συνεισφέρουν στην ουσιαστική βελτίωση της θέσης της. Συνήθως
συναντούμε αντικειμενικούς χρηματοοικονομικούς σκοπούς που συνδέονται με την
κερδοφορία είτε πρόκειται για

το λειτουργικό κέρδος (Operating Income), είτε για

λογιστικό ποσοστό απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου (Return on Capital
Employed, ROCE), είτε τελευταία για την Προστιθέμενη

Οικονομική Αξία (Economic

Value Added). Εναλλακτικά, κάποιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το ρυθμό μεγέθυνσης
των πωλήσεων καθώς και τις χρηματικές εισροές.
Ο καθορισμός των χρηματοοικονομικών στόχων χρησιμοποιείται σαν εστίαση των
αντικειμενικών σκοπών και μέτρων επίδοσης των άλλων πτυχών του Πίνακα. Τα
βασικότερα σημεία που επικεντρώνονται οι οργανισμοί είναι η αύξηση των εσόδων, η
μείωση του κόστους σε συνδυασμό με αύξηση της παραγωγικότητας, η εντατικοποίηση
της χρησιμοποίησης του παγίου κεφαλαίου και η μείωση του αναλαμβανομένου κινδύνου.
Οι παραπάνω στόχοι, αν και χρηματοοικονομικοί, μπορούν να συνδεθούν με καθεμιά από
τις

πτυχές

του

Ισορροπημένου

χρηματοοικονομικών
χρηματοοικονομική

στόχων

που

Πίνακα
τίθενται

Επίδοσης.
είναι

Ο

διπλός:

ρόλος

επομένως

των

ορίζουν

την

αφενός

επίδοση που αναμένεται από την εφαρμογή της επιλεγείσας

στρατηγικής και αφετέρου αποτελούν συνολικούς στόχους για τους αντικειμενικούς
σκοπούς και τα μέτρα των υπόλοιπων πτυχών του Πίνακα.
Οι

χρηματοοικονομικοί

αντικειμενικοί

σκοποί

αντιπροσωπεύουν

τον

κύριο

μακροπρόθεσμο στόχο του οργανισμού: την πραγματοποίηση εξαιρετικών αποδόσεων με
βάση το επενδεδυμένο κεφάλαιο σε κάθε επιχειρηματική μονάδα. Η χρησιμοποίηση του
Ισορροπημένου Πίνακα δεν αντιτίθεται σ' αυτό το βασικό στόχο. Αντίθετα εκφράζει
ποσοτικά τους αντικειμενικούς σκοπούς και τους προσαρμόζει σε κάθε μονάδα ανάλογα με
τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, ο Πίνακας καθιστά ικανά τα
διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων να διευκρινίσουν, όχι μόνο τα μέτρα με τα οποία θα
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αξιολογηθεί η μακροχρόνια επιτυχία τους, αλλά και τις μεταβλητές που θεωρούνται ως
πλέον σημαντικές και θα χρησιμεύσουν ως οδηγοί για την επιτυχία αυτή. Το πιο
σημαντικό, όμως, που γίνεται εφικτό με τη βοήθεια του Πίνακα, είναι η σύνδεση καθενός
από τα μέτρα και τους αντικειμενικούς σκοπούς των άλλων πτυχών με την επίτευξη ενός
αντίστοιχου χρηματοοικονομικού στόχου. Με αυτό τον τρόπο αναγνωρίζεται ότι ο
απώτερος στόχος της λειτουργίας κάθε επιχείρησης είναι η δημιουργία ικανοποιητικών
αποδόσεων για τους επενδυτές και ότι όλες οι στρατηγικές, τα προγράμματα και οι
πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται ώστε καθιστούν ικανή την επιχείρηση να πετύχει αυτό το
σημαντικό στόχο.
Κάθε μέτρο και αντικειμενικός σκοπός που τίθεται στον Πίνακα είναι τμήμα μιας
αλυσίδας αιτιακών σχέσεων που καταλήγει σε χρηματοοικονομικούς στόχους. Με τον
τρόπο αυτό ο Πίνακας δεν είναι ένα σύνολο απομονωμένων, ασύνδετων και συχνά
αντικρουόμενων

δράσεων.

Περιγράφει

τη

στρατηγική,

ξεκινώντας

από

τους

μακροχρόνιους χρηματοοικονομικούς στόχους και συνδέοντάς τους με μια ακολουθία
δράσεων που πρέπει να αναληφθούν μέσα από χρηματοοικονομικές διαδικασίες, πελάτες,
εσωτερικές διαδικασίες και τελικά εργαζομένους και συστήματα που θα αποφέρουν την
μακροχρόνια επιθυμητή οικονομική επίδοση.

2.52.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Συχνά, είναι αναγκαίο διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες στα πλαίσια ενός
οργανισμού να χρησιμοποιούν διαφορετικά χρηματοοικονομικά μέτρα ανάλογα με τους
ιδιαίτερους σκοπούς που καλούνται να επιτύχουν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι οι
στόχοι που τίθενται εξαρτώνται από το στάδιο του κύκλου ζωής στο οποίο βρίσκεται η
επιχείρηση. Αν και ο κύκλος ζωής μιας επιχείρησης περιλαμβάνει περισσότερα στάδια,
θεωρούμε μόνο τρία χάριν απλότητας: Ανάπτυξη, Διατήρηση, Ωριμότητα.
Στο στάδιο της ανάπτυξης βρίσκονται οι νέες επιχειρήσεις που έχουν να προσφέρουν
προϊόντα και υπηρεσίες με σημαντικές δυνατότητες. Για να υπάρξουν και να αξιοποιηθούν
οι δυνατότητες αυτές, θα πρέπει να δεσμευτούν σημαντικοί πόροι. Κάτι τέτοιο σημαίνει
σημαντικού ύψους επενδύσεις στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των νέων προϊόντων και
υπηρεσιών, κατασκευή και επέκταση παγίων εγκαταστάσεων, απόκτηση λειτουργικών
ικανοτήτων, επενδύσεις σε συστήματα, εσωτερική δομή και δημιουργία καναλιών
διανομής που θα υποστηρίζουν συναλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα, και δημιουργία και

ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων. Συχνά οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν αρνητικές
χρηματικές ροές και μικρές αποδόσεις του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Κι αυτό γιατί οι
επενδύσεις που γίνονται για το μέλλον είναι δυνατό να καταναλώνουν περισσότερο ρευστό
απ' ό,τι παράγει μια περιορισμένη βάση προϊόντων, υπηρεσιών και πελατών. Για το λόγο
αυτό βασικοί χρηματοοικονομικοί στόχοι για τις επιχειρήσεις αυτές είναι η ποσοστιαία
αύξηση των εσόδων και η αύξηση των πωλήσεων σε συγκεκριμένες αγορές στόχους,
ομάδες πελατών και γεωγραφικά τμήματα.
Στο στάδιο της διατήρησης οι επιχειρήσεις,

αν και συχνά επενδύουν και

επανεπενδύουν τα κέρδη τους, κατά κανόνα αναζητούν υψηλά ποσοστά απόδοσης
επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν να διατηρήσουν ή και να
αυξήσουν λίγο το μερίδιο αγοράς τους. Γι' αυτό και με τα επενδυτικά σχέδια που
αναλαμβάνουν, προσπαθούν να διευκολύνουν την παραγωγή των προϊόντων τους, να
επεκτείνουν την παραγωγική τους δυναμικότητα και να ενδυναμώσουν τη συνεχή
βελτίωση. Αναζητούν δηλαδή πιο σύντομη επιστροφή των κεφαλαίων που επενδύονται. Οι
βασικοί χρηματοοικονομικοί στόχοι σε μια τέτοια επιχείρηση σχετίζονται με την
αποδοτικότητα και εκφράζονται με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μέτρα, είτε με το
λειτουργικό κέρδος είτε με το περιθώριο συνεισφοράς. Θεωρώντας το επενδεδυμένο
κεφάλαιο δεδομένο, οι διοικήσεις αυτών των επιχειρήσεων επιζητούν τη μεγιστοποίηση
του δυνατού κέρδους. Από άλλες, περισσότερο αυτόνομες, επιχειρήσεις ζητείται να
ελέγχουν και το επενδεδυμένο κεφάλαιο. Έτσι τα μέτρα για εκείνες είναι δείκτες όπως το
λογιστικό ποσοστό απόδοσης (ROI), ή το ποσοστό απόδοσης επί του επενδεδυμένου
κεφαλαίου (ROCE), ή ακόμη η Προστιθέμενη Οικονομική Αξία (EVA) και ως στόχος
τίθεται η βελτίωσή τους.
Οι επιχειρήσεις που διανύουν το στάδιο της ωριμότητάς τους, συχνά θέλουν να
"ρευστοποιήσουν" το σύνολο των επενδύσεων που πραγματοποίησαν κατά τα δύο
προηγούμενα στάδια. Έτσι δεν πραγματοποιούν πλέον σημαντικές επενδύσεις παρά μόνο
τις απολύτως απαραίτητες για τη διατήρηση του εξοπλισμού και των παραγωγικών
δυνατοτήτων. Οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο έχει απόλυτα καθορισμένες και σύντομες
περιόδους επανείσπραξης. Ο βασικός στόχος είναι η μεγιστοποίηση των χρηματορροών
πίσω στον οργανισμό.

Οι χρηματοοικονομικοί αντικειμενικοί σκοποί είναι,

στην

προκειμένη περίπτωση, η αύξηση των λειτουργικών χρηματοροών και η μείωση του
απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης.
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Βλέπουμε, δηλαδή, ότι ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται μια επιχείρηση
διαφέρουν τόσο η στρατηγική που επιλέγει όσο και τα μέτρα με τα οποία θα μετρηθούν τα
αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής. Για την επιλογή της στρατηγικής και τον καθορισμό
των χρηματοοικονομικών στόχων και μέτρων, θα πρέπει να υπάρχει στον οργανισμό
ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα στο γενικό διευθύνοντα και τον χρηματοοικονομικό
μάνατζερ ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς το στάδιο ζωής και η στρατηγική που θα
ακολουθήσει η κάθε επιχειρηματική μονάδα του οργανισμού. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να
ελέγχονται και να επανεξετάζονται περιοδικά, τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, γιατί είναι
δυνατό κάποιες

αλλαγές του

άμεσου

εξωτερικού περιβάλλοντος

-

τεχνολογικές,

νομοθετικές ή ευκαιρίες της αγοράς - να δημιουργήσουν νέες συνθήκες ανταγωνισμού και
να οδηγήσουν μια ώριμη επιχειρηματική μονάδα ξανά στο στάδιο της ανάπτυξης.

2.5.2.3 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η αποτελεσματική διοίκηση θα πρέπει να δίνει βαρύτητα στον κίνδυνο όπως ακριβώς
γίνεται με την απόδοση. Αντικειμενικοί σκοποί όπως είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης, η
αποδοτικότητα και οι χρηματορροές δίνουν έμφαση στη βελτίωση της απόδοσης των
επενδύσεων. Οι αναμενόμενες αποδόσεις των υπό εξέταση επενδύσεων, όμως, θα πρέπει
να αντισταθμίζονται με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο που συνεπάγονται. Έτσι, είναι
απαραίτητο ανάμεσα στους χρηματοοικονομικούς σκοπούς να συμπεριλαμβάνεται και ένας
που να λαμβάνει υπόψη και να ελέγχει τη διάσταση του κινδύνου που εμπεριέχεται στην
επιλεγείσα στρατηγική. Η διεύρυνση των πηγών εσόδων από μια μεγάλη πελατειακή βάση,
η διαφοροποίηση των επενδύσεων σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαφορετικούς
παραγωγικούς κλάδους ή σε ομοειδείς που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές
περιοχές, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα προσπάθειας διασποράς του κινδύνου
και αποτελεσματικής διοίκησής του.
Τα μέτρα και οι αντικειμενικοί σκοποί που τίθενται κατά τη δημιουργία του
Ισορροπημένου Πίνακα Επίδοσης μιας επιχείρησης ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της
επιχείρησης και τις ιδιαίτερες ανάγκες της. Ένα, όμως, μέτρο που μπορεί να βρει εφαρμογή
σε κάθε επιχείρηση είναι η απόκλιση των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων από
τα προβλεπόμενα. Ο αντικειμενικός σκοπός της ελαχιστοποίησης ενός τέτοιου μέτρου θα
ήταν εύκολη υπόθεση αν ήταν ο μόνος χρηματοοικονομικός στόχος, αφού θα αρκούσε
απλά

να

γίνουν

συγκρατημένες

προβλέψεις.

Όμως,

στην

πλειοψηφία

τους

οι
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χρηματοοικονομικοί στόχοι αποτελούν κίνητρα για βελτίωση των δεικτών αποδοτικότητας,
οπότε η αξιοπιστία των προβλέψεων απλά εξισορροπεί και δεν εμποδίζει την ικανοποίηση
των υπόλοιπων χρηματοοικονομικών στόχων.

2.5.3 ΠΤΥΧΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ
Στην πτυχή αυτή του Ισορροπημένου Πίνακα, τα διοικητικά στελέχη καλούνται να
αναγνωρίσουν τους πελάτες και τα τμήματα της αγοράς στα οποία θα ανταγωνιστεί η
επιχείρηση, καθώς και τα μέτρα της επίδοσης της επιχείρησης σε αυτά τα τμήματα στόχους. Η πτυχή περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα

που ελέγχουν την επιτυχία των

αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της στρατηγικής. Τα βασικότερα από αυτά τα μέτρα
είναι ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών, η αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και η
επανάληψη της αγοράς τους, η απόκτηση νέων πελατών, η αποδοτικότητα των πελατών
και το μερίδιο της αγοράς στα επιλεγμένα τμήματα.
Ξεκινώντας από την ικανοποίηση που λαμβάνει η πελατεία, η διοίκηση μιας
επιχείρησης, προσπαθεί μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η
επιχείρηση, αφενός να διατηρήσει την υπάρχουσα πελατεία και αφετέρου να προσελκύσει
νέους πελάτες αυξάνοντας έτσι το μερίδιο της αγοράς στο επιλεγμένο τμήμα που στοχεύει
η

επιχείρηση.

Απώτερος στόχος των προσπαθειών αυτών είναι η

αύξηση

της

αποδοτικότητας των πελατών, γεγονός που οδηγεί σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.
Η σχέση μεταξύ αυτών των βασικών μέτρων φαίνεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 4 - ΠΤΥΧΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ - Βασικά μέτρα
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Τα παραπάνω μέτρα αντικατοπτρίζουν τις εργασίες στα τμήματα marketing,
λειτουργιών, βελτίωσης λειτουργικών διαδικασιών (logistics) και παραγωγής αγαθών και
υπηρεσιών μιας επιχείρησης. Τα μέτρα, όμως, αυτά από μόνα τους έχουν κάποια από τα
μειονεκτήματα που είδαμε στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μέτρα: από τη μια
περιγράφουν

μόνο

τα

αποτελέσματα

(προσέλκυση

νέας

πελατείας,

διατήρηση

υφιστάμενης), οπότε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι ήδη αργά να ληφθούν μέτρα, και
από την άλλη δε βοηθούν τους εργαζομένους στις καθημερινές τους δραστηριότητες, όπου
θα 'πρεπε να τους καθοδηγούν ώστε να πετύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Για το λόγο αυτό, η

πτυχή

της πελατείας περιλαμβάνει και μέτρα που

επικεντρώνονται στους πελάτες που στοχεύει η επιχείρηση και ελέγχουν την αξία που τους
προσφέρουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της. Για κάθε τμήμα της αγοράς - στόχου
υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που επηρεάζουν την προσέλκυση και την αφοσίωση
των πελατών στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Τα διοικητικά στελέχη
καλούνται να αναγνωρίσουν ποιοι είναι οι πελάτες της αγοράς - στόχου και να επιλέξουν
την πρόταση αξίας που έχουν να προσφέρουν. Ως "αξία" για τους πελάτες νοούνται
διάφορα χαρακτηριστικά. Ο μικρός χρόνος ανταπόκρισης στις παραγγελίες, η συνεπής
παράδοση των προϊόντων, η καινοτομία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες και η πρόβλεψη
των μελλοντικών αναγκών των σημερινών πελατών με παράλληλη ανάπτυξη νέων
προϊόντων για την ικανοποίησή τους είναι μερικοί σκοποί που θέτει η επιχείρηση, που
προσφέρουν αξία και έχουν επίκεντρο τον πελάτη. Για την πιο εύκολη μελέτη τους, όμως,
κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
Α. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Εδώ περιέχονται η
λειτουργικότητα , η ποιότητα και η τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, που συχνά μπορεί
να διαφέρουν ανάμεσα στα στοχούμενα τμήματα των πελατών, καθώς πολλοί δυνητικοί
πελάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερα αντίτιμα προκειμένου να λάβουν
βελτιωμένης ποιότητας προϊόντα ή υπηρεσίες, ενώ άλλοι όχι. Συχνά στην κατηγορία
συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος, όταν πρόκειται για την έγκαιρη παράδοση ενός
προϊόντος ή τη διεκπεραίωση μιας υπηρεσίας.
Β.

Οι σχέσεις

με τους πελάτες.

Στην κατηγορία

αυτή

εντάσσονται διάφορα

χαρακτηριστικά ανάλογα με το αντικείμενο της επιχείρησης. Έτσι, για τις εμπορικές
επιχειρήσεις γίνεται καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας και δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην
αγοραστική εμπειρία του δυνητικού πελάτη από την οποία πρέπει να μείνει απόλυτα
ικανοποιημένος ώστε να την επαναλάβει. Γι' αυτό δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο
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περιβάλλον του χώρου πωλήσεων και στην προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών. Ένα
άλλο σημαντικό στοιχείο που συντελεί στην ικανοποίηση των πελατών είναι η
διαθεσιμότητα των ζητούμενων προϊόντων. Για όλες τις επιχειρήσεις πάντως, ως κύριο
στοιχείο της κατηγορίας, νοείται η διατήρηση καλών και ειλικρινών σχέσεων με τους
πελάτες που βασίζονται στην τήρηση των όρων συνεργασίας.

Γ. Η εικόνα και η φήμη της επιχείρησης.

Η διάσταση αυτή δείχνει τους άυλους

παράγοντες που μπορεί να προσελκύουν έναν πελάτη σε μια εταιρία. Συνήθως, είναι
αποτέλεσμα διαφήμισης και αποδεδειγμένης ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας,
που γεννά πίστη στο προϊόν (ή την υπηρεσία) πέρα από τα ορατά χαρακτηριστικά του
(κατηγορία Α).
Αυτό που καταφέρνει να κάνει με τη φήμη και την εικόνα της η εταιρία είναι να
αυτοπροσδιοριστεί προς τους πελάτες της. Μέσα από τη σύνθεση του Ισορροπημένου
Πίνακα και το σαφή ορισμό των σκοπών και μέτρων της επιχείρησης με επίκεντρο τους
πελάτες, της δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν οι παράγοντες παροχής αξίας προς
αυτούς και να δημιουργήσει συνειδητοποιημένους και πιστούς συνεργάτες.
Τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν ως προτάσεις αξίας προς τον πελάτη
φαίνονται στο διάγραμμα 5 που ακολουθεί:

Οι "προτάσεις αξίας" που διατυπώθηκαν λειτουργούν ως οδηγοί για τους
εργαζόμενους και τους ωθούν στην ενδεδειγμένη συμπεριφορά που θα δώσει τα επιθυμητά
αποτελέσματα. Έτσι τα βασικά μέτρα της πτυχής λειτουργούν ως εργαλεία ελέγχου και
επιβεβαιώνουν την ακολουθούμενη τακτική.
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Η πτυχή της πελατείας, στο σύνολό της, καθιστά ικανά τα διοικητικά στελέχη μιας
επιχειρηματικής μονάδας να εκφράσουν τη στρατηγική με συγκεκριμένους σκοπούς για
τους πελάτες και το κομμάτι της αγοράς που στοχεύει η επιχείρηση και τη βοηθά να φτάσει
σε εξαιρετικά μελλοντικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

2.5.4 ΠΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
2.5.4.1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Για την πτυχή αυτή τα διοικητικά στελέχη καλούνται να αναγνωρίσουν ποιες
εσωτερικές διαδικασίες είναι οι πλέον κρίσιμες για την επίτευξη των αντικειμενικών
σκοπών που τέθηκαν για τους πελάτες και τους μετόχους. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αποτελεί
λογική συνέχεια των δυο προηγούμενων πτυχών και εξυπηρετεί δυο σκοπούς:
■

Βοηθάει την επιχείρηση να πετύχει τις "προτάσεις αξίας", ώστε να προσελκύσει νέους
πελάτες και να διατηρήσεις τους παλιούς, και

■

Ικανοποιεί τις προσδοκίες των μετόχων για εξαιρετικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις.
Μέσα από την πτυχή των εσωτερικών διαδικασιών διαφαίνονται οι διαφορές στην

προσέγγιση του Ισορροπημένου Πίνακα από τις προσεγγίσεις των παραδοσιακών μεθόδων:
Οι παραδοσιακές μέθοδοι μέτρησης παρακολουθούν και προσπαθούν να βελτιώσουν
τις ήδη υπάρχουσες εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες. Βέβαια, με τις νέες συνθήκες
που διαμορφώνοντας συμπληρώνουν τα χρηματοοικονομικά μέτρα επίδοσης και με άλλα
που αξιολογούν την ποιότητα και το συναγωνισμό με βάση το χρόνο. Σήμερα όλες, λίγο
πολύ, οι επιχειρήσεις κάνουν προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας, μείωση του χρόνου
κατεργασίας του προϊόντος, μεγιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και μείωση
του κόστους για τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Αλλά και πάλι εστιάζουν την προσοχή
τους στη βελτίωση επιμέρους τμημάτων των υφιστάμενων διαδικασιών. Το να ακολουθεί
μια επιχείρηση το γενικό ρεύμα δε συνιστά γι' αυτήν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Με την προσέγγιση

του

Ισορροπημένου

Πίνακα

Επίδοσης

μεθοδεύεται η

αναγνώριση εντελώς καινούργιων εσωτερικών διαδικασιών, στις οποίες πρέπει ο
οργανισμός να αριστεύσει προκειμένου να ικανοποιήσει μετόχους και πελάτες. Έτσι, μια
εταιρία μπορεί, μέσα από τον πίνακα να συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να αναπτύξει μια
διαδικασία που να προβλέπει τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών της ή να προσφέρει
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νέες υπηρεσίες που δίνουν αξία στην αγορά-στόχο. Ο πίνακας, με τα μέτρα και τους
σκοπούς που θέτει στην πτυχή των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών, επισημαίνει
αυτές τις κρίσιμες διαδικασίες, ακόμη κι αν δεν εκτελούνται ακόμη από την επιχείρηση.
Μια δεύτερη σημαντική διαφορά που εισάγει ο Πίνακας είναι ότι εντάσσει
διαδικασίες καινοτομίας μέσα στην πτυχή που μελετάμε. Τα παραδοσιακά συστήματα
εστιάζονται σε διαδικασίες που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες του σήμερα στους
πελάτες του σήμερα.

Επιχειρούν να ελέγξουν και να βελτιώσουν τις υπάρχουσες

διαδικασίες που αντιπροσωπεύουν το "μικρό κύμα" δημιουργίας αξίας. Το "κύμα" αυτό
ξεκινάει με από την παραλαβή μιας παραγγελίας ενός υφιστάμενου πελάτη για ένα
υφιστάμενο προϊόν (ή υπηρεσία), για να ολοκληρωθεί με την παράδοσή του στον πελάτη.
Η δημιουργία αξίας για τον οργανισμό έγκειται στο γεγονός ότι η παραγωγή, η παράδοση
του προϊόντος και η εξυπηρέτηση του πελάτη γίνεται σε ένα κόστος που είναι χαμηλότερο
της τιμής που λαμβάνει από την πώλησή του.
Για τη μακροχρόνια, όμως, χρηματοοικονομική επιτυχία, συχνά απαιτείται από τον
οργανισμό να δημιουργήσει ολότελα καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες που θα
ικανοποιούν τις απαιτήσεις όχι μόνο των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών
πελατών. Η διαδικασία της καινοτομίας, που αντιπροσωπεύει το "μεγάλο κύμα"
δημιουργίας αξίας, είναι συχνά για τις επιχειρήσεις που την υιοθετούν ένας ισχυρότερος
οδηγός της μελλοντικής χρηματοοικονομικής επίδοσης απ' ό,τι το "μικρό κύμα"
δημιουργίας αξίας, η βελτίωση δηλαδή των υφιστάμενων διαδικασιών. Έτσι, το
αποτέλεσμα μιας διαδικασίας καινοτομίας, όπως η επιτυχής ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος
ή η προσέγγιση μιας νέας κατηγορίας πελατών μπορεί να είναι πολύ πιο κρίσιμο στην
επίδοση της επιχείρησης απ' ό,τι μπορεί προσφέρει η αποτελεσματική, σταθερή και
υπεύθυνη διοίκηση και βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών.
Με τη χρήση του Ισορροπημένου Πίνακα Επίδοσης, τα στελέχη δεν έχουν να
επιλέξουν ανάμεσα στις δύο αυτές σημαντικές κατηγορίες εσωτερικών διαδικασιών. Κι
αυτό

γιατί

η

πτυχή

των

εσωτερικών-επιχειρηματικών

διαδικασιών

του

Πίνακα

περιλαμβάνει αντικειμενικούς σκοπούς και μέτρα τόσο για τον "μεγάλου κύματος" κύκλο
καινοτομίας όσο και για τον "μικρού κύματος" κύκλο λειτουργιών. Το να θέσουν
αντικειμενικούς σκοπούς και μέτρα για την πτυχή αυτή, προέρχεται από μια διαδικασία
που μεταφράζει τη στρατηγική σε λειτουργικούς σκοπούς. Μέσα από την όλη διαδικασία,
τα στελέχη αναγνωρίζουν νέες επιχειρηματικές διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε
εξαιρετικές επιδόσεις για πελάτες και μετόχους.
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2.5Λ.2 Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Θέτοντας επίκεντρο τον πελάτη και αναγνωρίζοντας ότι σκοπός των παραγόμενων
αγαθών και υπηρεσιών είναι η εξυπηρέτησή του, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια
"αλυσίδα αξίας" που δίνει τη σειρά των διαδικασιών στην πτυχή των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών. Το παρακάτω διάγραμμα δίνει ένα γενικό μοντέλο της
"αλυσίδας αξίας" που έχει εφαρμογή στις περισσότερες επιχειρήσεις:

Διαδικασία
καινοτομίας

Λειτουργικές
διαδικασίες

Διαδικασία
Εξυπηρέτησης
μετά την πώληση

Αναγνώρισηνν£^ώ·\^Τ1^ιου^\\Π^^0^ \ Διανομη\\Έξυπηρέ-\ Ικανοποίηση
αναγκών
\ Ρισπ
γροϊόντος \ Νπροϊόντος Χπροϊόντος \\ τηση
\ αναγκών
λ

ί

πελάτη

/α/οράς /ή
// ή
/ή
//του
/
/υπηρεσίας// υπηρεσίας / υπηρεσία// πελάτη /

πελάτη

-------------------------1

Διάγραμμα 6. ΠΤΥΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Το γενικό μοντέλο της αλυσίδας αξίας

Το μοντέλο περιλαμβάνει τρεις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες:
Α. Καινοτομία. Κατά τη διαδικασία αυτή η επιχείρηση ερευνά αν υπάρχουν νέες
ανάγκες των πελατών και έπειτα σχεδιάζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα
ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές. Έτσι κατά το πρώτο τμήμα της διαδικασίας, τα
διοικητικά στελέχη αναλαμβάνουν μια έρευνα αγοράς, προκειμένου να αναγνωρίσουν το
μέγεθος της αγοράς των ενδιαφερομένων, τη φύση των προτιμήσεων των καταναλωτών
και ενδεικτικές τιμές για τα υπό εξέταση προϊόντα ή υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, το τμήμα
αυτό περιλαμβάνει τη διερεύνηση εντελώς νέων ευκαιριών και αγορών για προϊόντα και
υπηρεσίες που θα μπορούσε να παράγει ο οργανισμός.
Τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα είναι,
συνήθως, τα ποσοστά των πωλήσεων των νέων προϊόντων και των πατενταρισμένων
προϊόντων του οργανισμού, το πλήθος των νέων προϊόντων της εταιρίας έναντι των
ανταγωνιστών της, οι δυνατότητες των κατασκευαστικών διαδικασιών και ο χρόνος που
απαιτείται για την ανάπτυξη της νέας γενιάς προϊόντων.
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Η πληροφόρηση για αγορές και πελάτες παρέχει τη βάση για την επόμενη φάση της
καινοτομίας που είναι οι διαδικασίες σχεδίασης και ανάπτυξης των προϊόντων ή των
υπηρεσιών. Στη φάση αυτή, αναλαμβάνει δράση η ομάδα έρευνας και ανάπτυξης του
οργανισμού, η οποία πραγματοποιεί: βασική έρευνα ώστε να αναπτύξει επαναστατικά
προϊόντα και υπηρεσίες που θα φέρουν αξία στους πελάτες, εφαρμοσμένη έρευνα για να
εκμεταλλευτεί την υπάρχουσα τεχνολογία και, τέλος, εστιάζεται στην εύρεση μεθόδων
ανάπτυξης που θα φέρουν τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά.
Είναι γεγονός ότι, για μακρά περίοδο ετών, η εστίαση των οργανισμών ήταν πάνω
στις κατασκευαστικές και λειτουργικές διαδικασίες κι όχι στην έρευνα και την ανάπτυξη,
αφού το κλειδί της επιτυχίας για χρόνια ήταν η αποτελεσματική παραγωγή μεγάλου όγκου
προϊόντων. Σήμερα, όμως, καθώς πολλοί οργανισμοί αποκτούν το ανταγωνιστικό τους
πλεονέκτημα από ένα συνεχές ρεύμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η διαδικασία
της έρευνας και της ανάπτυξης έχει μετατραπεί σ' ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της
αλυσίδας αξίας μιας επιχείρησης και διεκδικεί ολοένα και περισσότερα χρήματα στον
προϋπολογισμό των οργανισμών.
Τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των προϊόντων ποικίλλουν
ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε επιχείρησης. Όλα, όμως, έχουν να κάνουν με το
ποσοστό των προϊόντων που επιτυχώς περνούν στο επόμενο στάδιο, το χρόνο παραμονής
των προϊόντων στο στάδιο ανάπτυξης (cycle time) και το κόστος. Αντικειμενικοί σκοποί
που τίθενται είναι η αύξηση του ποσοστού των προϊόντων που περνούν στο επόμενο
στάδιο και η μείωση τόσο του χρόνου όσο και του κόστους ανάπτυξης του προϊόντος.
Β. Λειτουργικές διαδικασίες. Στο διάγραμμα 6, οι λειτουργικές διαδικασίες
αποτελούν το μικρό κύμα δημιουργίας αξίας στους οργανισμούς. Η διαδικασία αυτή
επιβάλλει την επαρκή, σταθερή και έγκαιρη παράδοση υφιστάμενων προϊόντων και
υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες.
Επειδή οι υφιστάμενες διαδικασίες είναι επαναλαμβανόμενες, χρησιμοποιούνται τα
παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μέτρα για τον έλεγχο και τη βελτίωσή τους, όπως είναι
τα προβλεπόμενα κόστη, οι προϋπολογισμοί και οι μεταβλητότητες. Με το χρόνο, όμως,
και στις συνθήκες του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που δημιουργήθηκαν, η
εστίαση σε τέτοιου είδους μέτρα δεν ήταν αρκετή. Όρος όπως η "διοίκηση ολικής
ποιότητας" και ο "ανταγωνισμός με βάση το χρόνο" έκαναν την εμφάνισή τους
υποδεικνύοντας τη βαρύτητα που δίνεται στο χρόνο ανταπόκρισης στις παραγγελίες, στην
ποιότητα των εκτελούμενων διαδικασιών και στο κόστος διεκπεραίωσής τους.
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Επιπλέον, δημιουργήθηκαν μέτρα για κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων
προϊόντων και υπηρεσιών (σ' ό,τι αφορά την ακρίβεια, το μέγεθος, την ταχύτητα, την
καθαρότητα ή την κατανάλωση ενέργειας), που είναι αποτέλεσμα κάποιων συγκεκριμένων
διαδικασιών - λειτουργιών, οπότε εντάσσονται στην πτυχή του Ισορροπημένου Πίνακα που
αφορά τις εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες και όχι στο δεύτερο στάδιο της
καινοτομίας.
Γ. Εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Το τελικό στάδιο της εσωτερικής αλυσίδας
αξίας είναι η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, που περιλαμβάνει την εγγύηση, την τεχνική
υποστήριξη, το χειρισμό ελαττωματικών προϊόντων και επιστροφών, και, ειδικά στη
διοίκηση των πιστωτικών καρτών, τη διαδικασία των πληρωμών.
Οι εταιρίες που πουλάνε τεχνολογικά προηγμένους και πολύπλοκους εξοπλισμούς,
αναγνωρίζουν ότι πιθανή βλάβη στη λειτουργία τους μπορεί να στοιχίσει ακριβά στους
πελάτες και να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην ομαλή εξέλιξη της δουλειάς τους.
Για το λόγο αυτό προσφέρουν άμεση και αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη, οποτεδήποτε
χρειαστεί, είτε με μορφή άμεσης ανταπόκρισης είτε σαν τακτική προληπτική τεχνική
εξυπηρέτηση. Αλλη μορφή εξυπηρέτησης μετά την πώληση, μπορεί να είναι η παραλαβή
των χημικών αποβλήτων η άλλων ανεπιθύμητων παραγώγων από μια βιομηχανία. Οι
υπηρεσίες αυτές δίνουν πρόσθετη αξία στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες και συνεισφέρουν
στην προσέλκυση της στοχούμενης πελατείας.
Τα χρησιμοποιούμενα μέτρα για τη επίδοση μιας επιχείρησης σ' αυτό το στάδιο είναι,
ανάλογα με τα προηγούμενα, ο χρόνος εξυπηρέτησης και η αποτελεσματικότητα
(ποιότητα) της προσφερόμενης υπηρεσίας και το κόστος που έχει για την επιχείρηση.
Με την πτυχή των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών, αναγνωρίζονται από τα
διοικητικά στελέχη οι κρίσιμες διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς,
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες πελατών και μετόχων. Και ενώ τα
παραδοσιακά συστήματα μέτρησης επίδοσης απλά παρακολουθούν και βελτιώνουν τα
μέτρα κόστους,

ποιότητας και χρόνου εκτέλεσης των διαδικασιών, η προσέγγιση του

Ισορροπημένου

Πίνακα Επίδοσης καθιστά

ικανή

την

απαιτούμενη

διαδικασιών να αντλείται από τις προσδοκίες των παραπάνω "συμμέτοχων".

επίδοση

των
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2.5.5 ΠΤΥΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
2.5.5.1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ Ι.Π.Ε.
Η τέταρτη και τελευταία πτυχή του Ισορροπημένου Πίνακα Επίδοσης αναπτύσσει
μέτρα και αντικειμενικούς σκοπούς που οδηγούν την οργανωσιακή μάθηση και μεγέθυνση
της επιχείρησης. Με τους αντικειμενικούς σκοπούς που τέθηκαν στις τρεις προηγούμενες
πτυχές του πίνακα, αναγνωρίζεται πού πρέπει να αριστεύσει ο οργανισμός για να επιτύχει
εξαιρετική επίδοση. Στην πτυχή οργανωσιακής μάθησης και μεγέθυνσης ορίζονται
αντικειμενικοί σκοποί που, παρέχουν την εσωτερική δομή του οργανισμού και τον
καθιστούν ικανό να επιτύχει τους σκοπούς των υπόλοιπων πτυχών του Πίνακα.
Οι βασικές πηγές οργανωσιακής μάθησης και μεγέθυνσης είναι οι άνθρωποι, τα
συστήματα και οι οργανωσιακές διαδικασίες. Έχει αποδειχτεί ότι οι επενδύσεις σε
ανθρώπους και συστήματα συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη του οργανισμού
και στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που τίθενται. Ομως συχνά, τα διοικητικά
στελέχη είναι απρόθυμα να στηρίξουν τέτοιου είδους επενδύσεις γιατί επιδεινώνουν τα
βραχυχρόνια οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού. Αιτία αυτού, είναι οι λογιστικές
μέθοδοι που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους επενδύσεις ως έξοδα περιόδου ενώ,
ουσιαστικά, αποτελούν επενδύσεις, που έχουν θετικές επιδράσεις στον οργανισμό για
αρκετά χρόνια.
Ο Ισόρροπη μένος Πίνακας τονίζει, μέσα από την πτυχή που μελετάμε, τη σημασία
για επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, είναι οι οργανισμοί να επενδύουν και στην εσωτερική
τους δομή, αν πρόκειται να πετύχουν τους μακροχρόνιους στόχους τους. Οι Kaplan και
Norton αναγνωρίζουν τρεις βασικές κατηγορίες για την πτυχή της μάθησης και της
μεγέθυνσης:
■

τις ικανότητες των εργαζομένων

■

τις ικανότητες των πληροφοριακών συστημάτων και

■

την υποκίνηση, ενδυνάμωση και συστράτευση των εργαζομένων για την επίτευξη των
στόχων του οργανισμού.
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2.5.5.2 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Αυτό που χαρακτηρίζει το πέρασμα από τη βιομηχανική εποχή στην εποχή της
πληροφορίας είναι η αλλαγή των ρόλων των εργαζομένων. Έτσι, στη βιομηχανική εποχή οι
εργαζόμενοι είναι άβουλοι και απλά εκτελούν επαναλαμβανόμενες διαδικασίες που τους
έχουν περιγράφει λεπτομερώς από την εργασιακή "ανώτερη τάξη" - τους μηχανικούς και
τα διοικητικά στελέχη. Στην εποχή της πληροφορίας όλες οι επαναλαμβανόμενες εργασίες
έχουν αυτοματοποιηθεί: στη βιομηχανία τα ρομπότ και τα ηλεκτρονικά συστήματα
ελέγχου έχουν αντικαταστήσει τους εργαζομένους σε λειτουργίες κατασκευής μηχανών,
επεξεργασίας και συναρμολόγησης. Ενώ, οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών δίνουν στους
πελάτες τους ολοένα και πιο άμεση πρόσβαση σε διαδικασίες συναλλαγών, με τη βοήθεια
εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. Επιπλέον, η επανάληψη μιας
καλής επίδοσης έχει πάψει να αποτελεί επαρκή στόχο. Στόχος τώρα είναι η συνεχής
βελτίωση των εκτελούμενών διαδικασιών.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι ιδέες για βελτίωση είναι ευπρόσδεκτες
από κάθε υπάλληλο, ακόμη και εκείνους της πρώτης γραμμής. Από άβουλοι οι υπάλληλοι
καλούνται να γίνουν σκεπτόμενοι και δημιουργικοί. Αυτό σημαίνει, για τις επιχειρήσεις
που ανταγωνίζονται στην εποχή της πληροφορίας, ότι πρέπει να εκπαιδεύσουν εκ νέου
τους εργαζομένους τους, ώστε να κινητοποιήσουν τις νοητικές και δημιουργικές
ικανότητές τους για να πετύχουν τους αντικειμενικούς στόχους του οργανισμού.
Οι βασικές μετρήσεις που γίνονται για το προσωπικό ενός οργανισμού αφορούν την
ικανοποίηση, τη διατήρηση και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Οι τρεις αυτές
μετρήσεις αποτελούν αποτελέσματα που έχουν προέλθει από άλλες παραμέτρους, όπως οι
δεξιότητες του προσωπικού, η εσωτερική τεχνολογική δομή στον οργανισμό και το κλίμα
για ανάληψη δράσης. (Διάγραμμα 7). Από τις τρεις βασικές μεταβλητές, θεωρείται ότι η
ικανοποίηση των εργαζομένων αποτελεί τον οδηγό των δύο άλλων.

α. Μέτρα ικανοποίησης των εργαζομένων.
Σήμερα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ηθικό των εργαζομένων, καθώς και στη
συνολική ικανοποίηση που λαμβάνει κάθε εργαζόμενος στον οργανισμό. Παρατηρήθηκε
ότι οι επιχειρήσεις με τους πιο ικανοποιημένους εργαζόμενους είναι εκείνες με τις
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Το ηθικό των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπου οι λιγότερο ειδικευμένοι και χαμηλότερα
αμειβόμενοι υπάλληλοι έρχονται σε επαφή με την πελατεία.

45

Στοιχεία που εξετάζονται, μέσα από ειδικά ερωτηματολόγια, σε ετήσια βάση, είναι η
συμμετοχή στις αποφάσεις, η αναγνώριση για την ορθή εκτέλεση της εργασίας, η
πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες ώστε να εκτελείται ορθά η εργασία, η συνεχής
παραίνεση να είναι δημιουργικοί και να παίρνουν πρωτοβουλίες, η ποιότητα των
υπηρεσιών υποστήριξης (τεχνικής, γραμματειακής κλπ) και η γενική ικανοποίηση των
εργαζομένων από την εταιρία.

β. Η μέτρηση της διατήρησης του προσωπικού.
Ο όρος "διατήρηση προσωπικού" αναφέρεται σε εκείνους τους υπαλλήλους για τους
οποίους ο οργανισμός ενδιαφέρεται μακροπρόθεσμα και τους αντιμετωπίζει σαν
επενδύσεις. Κάθε υπάλληλος που εργάζεται χρόνια στην επιχείρηση φέρει τις αξίες του
οργανισμού, τη γνώση των οργανωσιακών διαδικασιών και την ευαισθησία για τη σωστή
εξυπηρέτηση του πελάτη. Πρόωρη αποχώρηση του εργαζομένου από τον οργανισμό
συνεπάγεται απώλεια του πνευματικού κεφαλαίου της επιχείρησης και είναι γεγονός
ανεπιθύμητο. Το σύνηθες μέτρο για τη διατήρηση του προσωπικού είναι το ποσοστό του
προσωπικού που η εταιρία επιθυμεί να διατηρήσει.
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γ. Η Παραγωγικότητα των εργαζομένων
Ο όρος αποτελεί ένα μέτρο αποτελέσματος που δείχνει το αντίκτυπο που έχουν όλες
οι προσπάθειες που έχουν περιγράφει: η ενίσχυση των δεξιοτήτων και του ηθικού των
εργαζομένων, η καινοτομία, η βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και η ικανοποίηση
των πελατών, στην απόδοση των εργαζομένων, δηλαδή στο ποσό παραγόμενου
αποτελέσματος που παράγει κάθε εργαζόμενος.
Υπάρχουν διάφορα μέτρα παραγωγικότητας, με πιο συνηθισμένο το δείκτη εσόδων
ανά εργαζόμενο. Η χρήση ενός μόνο δείκτη για τη μέτρηση της παραγωγικότητας είναι
δυνατό να οδηγήσει τα διοικητικά στελέχη σε κινήσεις μη ορθολογικές, όπως την αύξηση
των εσόδων που δεν οδηγούν σε ανάλογα κέρδη, λόγω μειωμένου περιθωρίου
συνεισφοράς, ή τη μείωση του αριθμού του προσωπικού. Συχνά χρησιμοποιούνται κάποιες
παραλλαγές του δείκτη, όπως η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο και το πηλίκο
παραγόμενου αποτελέσματος προς αμοιβή εργαζομένου, προκειμένου να δοθεί μια πιο
πραγματική άποψη της παραγωγικότητας. Θα πρέπει, πάντως, κάθε επιχείρηση να μην
περιορίζεται

στη

χρήση

ενός

μόνο

μέτρου

για

την

υποκίνηση

υψηλότερης

παραγωγικότητας αλλά να το ισορροπεί με άλλα μέτρα οικονομικής επιτυχίας, ώστε ο
στόχος για το δείκτη να μην επιτυγχάνεται με ανορθόδοξο τρόπο.

2.5.5.3. ΟΔΗΓΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ
Αφού καθοριστούν τα μέτρα για την ικανοποίηση, διατήρηση και παραγωγικότητα
του προσωπικού, πρέπει να αναγνωριστούν οι οδηγοί της πτυχής μάθησης και μεγέθυνσης,
οι θ7ΐοίοι είναι μοναδικοί για κάθε 7ΐερίπτωση. Σε γενικές γραμμές πάντως, τρεις είναι οι
διαδικασίες που ορίζουν τους οδηγούς αυτούς: η επανεκπαίδευση του προσωπικού, οι
δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων και η υ7ΐοκίνηση, ενδυνάμωση και
συ στράτευση του προσω7ηκού.
α. Η ε7ΐανεκπαίδευση του προσωπικού.
Η εποχή της πληροφορίας επιβάλλει στις επιχειρήσεις να αλλάξουν τη θεώρησή τους
προς τους τιελάτες : όχι μόνο να αντιδρούν στις απαιτήσεις τους αλλά να προβλέπουν τις
μελλοντικές τους ανάγκες και να προετοιμάζουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και
υ7Γηρεσιών για την κάλυψή τους. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται την αλλαγή του ρόλου του
εργαζομένου, γεγονός που προϋποθέτει την επανεκπαίδευση του προσωπικού. Ανάλογα με
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το βαθμό στον οποίο απαιτείται επανεκπαίδευση και το ποσοστό του εργατικού δυναμικού
που χρειάζεται επανεκπαίδευση, επιλέγονται αντίστοιχα μέτρα για τον έλεγχο της
επίτευξης του στόχου. Δημιουργούνται έτσι, δείκτες οι οποίοι αντικατοπτρίζουν το
ποσοστό των υπαλλήλων που είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στην εκτέλεση των νέων
αυξημένων τους καθηκόντων ή δείκτες που προσεγγίζουν τον απαιτούμενο χρόνο ώστε
όλοι οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.
β. Δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων
Η υποκίνηση και η επανεκπαίδευση του προσωπικού, αν και απαραίτητη, δεν είναι
αρκετή για να επιτύχει η επιχείρηση μακροπρόθεσμα. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται άριστη
πληροφόρηση, για πελάτες και εσωτερικές διαδικασίες καθώς και για τις οικονομικές
συνέπειες των πράξεών τους. Συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της πρώτης γραμμής χρειάζονται
ακριβή και άμεση πληροφόρηση που αφορά τη σχέση καθενός πελάτη με την επιχείρηση
ώστε να του αφιερώνουν τον απαιτούμενο χρόνο όχι μόνο για την εξυπηρέτησή του αλλά
και για να μάθουν τις πιθανές μελλοντικές του ανάγκες. Απ' την άλλη οι εργαζόμενοι στις
λειτουργικές εργασίες μιας επιχείρησης έχουν ανάγκη γρήγορης, έγκαιρης και ακριβούς
επανατροφοδότησης σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία που παράγουν. Με τον τρόπο
αυτό είναι σε θέση να βελτιώνονται συνεχώς και βαθμιαία να εξαφανίζουν ελαττώματα
στα προϊόντα, περιττά κόστη και νεκρούς χρόνους στο σύστημα παραγωγής.
Η μέτρηση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών πληροφοριακών συστημάτων γίνεται
με το δείκτη κάλυψης στρατηγικής πληροφόρησης, με τη μορφή του ποσοστού των
διαδικασιών που παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση για την ποιότητα, το κόστος και τον
απαιτούμενο χρόνο της εκτελούμενης διαδικασίας. Ανάλογα, για τις επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, μέτρο διαθεσιμότητας της πληροφόρησης είναι το ποσοστό των υπαλλήλων
εξυπηρέτησης που έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών,
γ. Υποκίνηση, ενδυνάμωση και συστράτευση του προσωπικού
Εκτός από τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι εργαζόμενοι και την
πρόσβασή τους στις απαιτούμενες πληροφορίες, η Οργανωσιακή Συμπεριφορά μας
διδάσκει ότι για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική επιτυχία του Οργανισμού, είναι
απαραίτητο το κατάλληλο οργανωσιακό κλίμα, που έχει να κάνει με την υποκίνησή τους
και την ελευθερία τους να λάβουν αποφάσεις και να αναλάβουν πρωτοβουλίες.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μετρηθεί ο βαθμός υποκίνησης και ενδυνάμωσης
του προσωπικού: ο πιο απλός είναι από τον αριθμό των προτάσεων που κάνουν οι
εργαζόμενοι για τη βελτίωση της συνολικής επίδοσης της επιχείρησης. Το μέτρο μπορεί να
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συμπληρωθεί και από τον αριθμό των προτάσεων που τελικά εφαρμόζονται. Σημαντικό
ρόλο σ' αυτή την προσπάθεια παίζει η επικοινωνία των προτάσεων μέσα στον οργανισμό,
που δρα ως εφαλτήριο για νέες προτάσεις, καθώς και οι πιθανές αμοιβές που μπορεί να
ορίσει η διοίκηση για τις περιπτώσεις που κάποιες προτάσεις οδηγούν σε εξαιρετική
βελτίωση της επίδοσης.
Ο στόχος της συνεχούς βελτίωσης μπορεί να επιτευχθεί με ένα ακόμη μέτρο, αυτό
της ημίσειας ζωής των ανεπιθύμητων καταστάσεων που παρουσιάζονται σε μια
επιχείρηση.

Τέτοιες

είναι η

αργοπορημένη παράδοση

εμπορευμάτων,

ο αριθμός

ελαττωματικών προϊόντων, τα άχρηστα υπολείμματα και ο αριθμός απουσιών του
προσωπικού από την εργασία. Το ίδιο μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση
των "νεκρών χρόνων" κατά την εκτέλεση των διαδικασιών και των απαιτούμενων χρόνων
για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η επίτευξη των στόχων που τίθενται, για την ημίσεια
ζωή μιας ανεπιθύμητης κατάστασης, αποτελεί ένδειξη ότι η εταιρία βαδίζει ορθά προς την
επίτευξη της στρατηγικής της.
Αλλη μια μέτρηση που εφαρμόζεται για να διαπιστωθεί η συνοχή του προσωπικού
και η προσήλωσή του στην επιχειρησιακή στρατηγική, είναι για την ατομική και
οργανωσιακή ευθυγράμμιση με τους τεθέντες στόχους. Για τη μέτρηση αυτών των
οργανωσιακών μεταβλητών ακολουθείται μια προδιαγεγραμμένη διαδικασία που ξεκινά
από την υιοθέτηση και την κυκλοφορία της ιδέας του Ισορροπημένου Πίνακα από την
ανώτερη διοίκηση στα υπόλοιπα διοικητικά στελέχη και έπειτα σε όλο το προσωπικό. Το
ζητούμενο είναι, κάθε εργαζόμενος, είτε διοικητικό στέλεχος είτε απλός υπάλληλος που θα
"εκτεθεί" στην ιδέα του Ισορροπημένου Πίνακα, να αναγνωρίσει τις διαδικασίες που ο
ίδιος εκτελεί και να καθορίσει στόχους που η επίτευξή τους θα συνεισφέρει στην επίτευξη
των αντίστοιχων τεθέντων στόχων του Πίνακα. Ο βαθμός στον οποίο το προσωπικό
γνωρίζει και ακολουθεί τις αρχές του Πίνακα συχνά μοιάζει με τα αντίστοιχα στάδια της
απόκτησης ενός πιστού πελάτη: ενημέρωση, συμμετοχή, προτίμηση, πίστη. Το ποσοστό
των υπαλλήλων που υιοθετούν μια τέτοια στάση αποτελεί μέτρο της ατομικής
ευθυγράμμισης. Σε επίπεδο οργανισμού, μέτρο οργανωσιακής ευθυγράμμισης είναι το
ποσοστό των επιχειρηματικών μονάδων που φέρουν σε πέρας τη διαδικασία της ατομικής
ευθυγράμμισης για την πλειοψηφία του προσωπικού τους.
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2.6 ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ι.Π.Ε.
Κατά την υιοθέτηση και εφαρμογή του Ισορροπημένου Πίνακα έχουν παρουσιαστεί
ορισμένες παγίδες στις οποίες πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Τέτοιες είναι:
Η μειωμένη εστίαση στην διοικητική επίδοση. Συχνά οι εταιρίες λειτουργούν σα να
πρόκειται τα συστήματα υποκίνησης να λειτουργήσουν τα ίδια σαν διοικητικά στελέχη. Κι
ενώ ένα καλά διαρθρωμένο πρόγραμμα βοηθάει ουσιαστικά, η απλή διανομή του
Ισορροπημένου

Πίνακα

στους

εργαζομένους

δεν

είναι

αρκετή.

Αλληλεπίδραση,

επικοινωνία και αποτελεσματική διοίκηση πρέπει να συνοδεύει τον Πίνακα για να είναι
επιτυχής η εφαρμογή του.
Η χρήση μέτρων που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Για παράδειγμα, μέτρα
όπως η ικανοποίηση του πελάτη είναι δύσκολο να εξακριβωθεί, όταν ερωτώνται μόνο
ικανοποιημένοι και πιστοί πελάτες. Είναι σημαντικό, τα μέτρα του Πίνακα να μπορούν να
μεταφραστούν εύκολα σε αποτελέσματα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης και
έγκυρης επανατροφοδότησης.
Η έλλειψη εστίασης. Η προσέγγιση του Ισορροπημένου Πίνακα Επίδοσης είναι
δυνατό να οδηγήσει σε πολλά επιμέρους μέτρα επίδοσης. Όταν σε κάθε τμήμα υπάρχουν
πολλοί στόχοι είναι δύσκολο για τους συμμετέχοντες να ξεχωρίσουν τους πιο σημαντικούς
απ' αυτούς και να τους βάλουν σε κάποια προτεραιότητα. Αποτυγχάνεται έτσι η εστίαση
των εργαζομένων στην αποστολή του οργανισμού, αφού η τελευταία παύει να είναι
ξεκάθαρη. Κάθε πιθανό μέτρο έχει εισαχθεί στον Πίνακα με σκοπό "να μην παραλήφθεί
τίποτε απ' έξω", με αποτέλεσμα αυτό που θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό εργαλείο
διοίκησης να χάνει το αντίκτυπο του στον οργανισμό, λόγω της ασάφειας και της έλλειψης
εστίασης.
Αντικρουόμενοι στόχοι και συγκρίσεις. Οι στόχοι πρέπει να είναι σταθεροί και
κατάλληλοι για την κάθε περίπτωση. Αυτό είναι δυνατό να γίνει δύσκολο στην περίπτωση
που υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι. Ειδικά όταν οι στόχοι στηρίζονται στη σύγκριση με
τους ανταγωνιστές, είναι δυνατό να προκληθεί μεγάλη σύγχυση στους εργαζομένους,
προκειμένου να φτάσουν αντικρουόμενους στόχους π.χ.

αυξημένη παραγωγή

με

βελτιωμένη ποιότητα σε μικρό χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει
συμβατότητα ανάμεσα στους βραχυχρόνιους και τους μακροχρόνιους στόχους. Για
παράδειγμα, πίεση του χρηματοοικονομικού τμήματος για ανεβασμένα οικονομικά
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αποτελέσματα τριμήνου μπορεί να οδηγήσει σε περικοπές στην εκπαίδευση των
εργαζομένων θεωρώντας ως ακόμη ένα "μη απαραίτητο έξοδο".
Ο χρονικός ορίζοντας της εφαρμογής του Πίνακα. Η επιτυχής εφαρμογή του
Πίνακα απαιτεί χρόνο. Ο ορισμός της στρατηγικής της εταιρίας και η επικοινωνία μέτρων
και στόχων σ' όλο τον οργανισμό αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της διοίκησης.
Καθώς η επανατροφοδότηση και οι τυχόν ρυθμίσεις προστίθενται στη διαδικασία ο
χρονικός ορίζοντας μακραίνει ολοένα και περισσότερο. Μια βασική δομή ενός Πίνακα
χρειάζεται πέντε με έξι μήνες να αναπτυχθεί και με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται στη
συνέχεια φτάνει τον ένα περίπου χρόνο. Εταιρίες που βρίσκονται στο στάδιο της
ανάπτυξης, με υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης ή ραγδαία αναπτυσσόμενες βιομηχανίες,
ίσως απαιτούν πιο άμεσα μέτρα επίδοσης ειδικά όταν αυτά συνδέονται με τα προγράμματα
των αμοιβών τους.
Η υπόθεση ότι ο Ισορροπημένος Πίνακας είναι το τέλειο εργαλείο αμοιβών.
Όπως και η διοίκηση με βάση τη δημιουργία αξίας έτσι και ο Πίνακας αρχικά σχεδιάστηκε
σαν σύστημα διοίκησης. Η σύνδεση των αμοιβών με τη δομή του Πίνακα σημαίνει ότι
είναι δυνατό οι εργαζόμενοι να πετύχουν κάποιους στόχους και να αποτύχουν σε κάποιους
άλλους. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα αν μια ομάδα εργαζομένων πετύχει το στόχο για την
ικανοποίηση του πελάτη όμως η εταιρία παρουσιάσει ζημίες, πρέπει να αμειφθούν οι εν
λόγω εργαζόμενοι;
Μερικές

εταιρίες

έχουν αντιμετωπίσει το

θέμα θέτοντας περιορισμούς

σε

συγκεκριμένους στόχους προτού αυτοί συνδεθούν με τις αμοιβές. Άλλες προβλέπουν την
εμφάνιση αρνητικού αποτελέσματος σε κάποιους από τους στόχους. Σ' αυτή την τελευταία
περίπτωση, είναι δυνατό η ανταμοιβή για το συγκεκριμένο μέτρο όχι μόνο να είναι
μηδενική αλλά ακόμη και να μειώνει τις προβλεπόμενες αποδοχές του προσωπικού με
βάση τα υπόλοιπα μέτρα επίδοσης. Σ' αυτή την περίπτωση είναι πολύ σημαντικός ο
ακριβής καθορισμός των διάφορων μέτρων που επηρεάζουν τοις αμοιβές καθώς και η
στάθμιση μεταξύ τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
3.1

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Κατά καιρούς, μελετητές που παρατήρησαν την, συχνά μυωπική, προσήλωση των

διοικητικών στελεχών στα βραχυχρόνια οικονομικά αποτελέσματα, (απόδοση επί του
απασχολουμένου κεφαλαίου, κέρδη ανά μετοχή ή τιμή της μετοχής) έχουν εκφράσει την
άποψη ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξαλειφθούν από την μέτρηση της επίδοσης ως
περιττά. Η δικαιολόγηση που προσφέρουν είναι ότι στο σημερινό ανταγωνιστικό και,
επικεντρωμένο στον πελάτη, περιβάλλον, η βελτίωση των διαδικασιών, της ποιότητας των
προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η εκπαίδευση και ενδυνάμωση των
εργαζομένων τους είναι αρκετά για να φέρουν και τα επιθυμητά οικονομικά αποτελέσματα,
χωρίς κάποιος να εστιάσει τις προσπάθειές του πάνω σ' αυτά.
Υπήρξαν, όμως επιχειρήσεις στο παρελθόν που, ενώ υιοθέτησαν κάποιες μη
χρηματοοικονομικές πτυχές, δεν μπόρεσαν να μεταφράσουν τις βελτιώσεις στα συστήματα
και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες σε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα.
Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί αν, την αναδιοργάνωση στις διαδικασίες δεν ακολουθήσει
μείωση των σταθερών εξόδων (π.χ. περικοπές προσωπικού) ή αν η όποια βελτίωση στα
παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες δεν μεταφραστεί σε αύξηση του μεριδίου αγοράς. Η
εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διοίκησης απέδειξε ότι τα βελτιωμένα οικονομικά
αποτελέσματα δεν είναι ένα "αυτόματο αποτέλεσμα" των εξελιγμένων λειτουργικών
προγραμμάτων που βελτιώνουν την ποιότητα και μειώνουν τους χρόνους εκτέλεσης των
λειτουργιών.
Γι' αυτό τόσο η περιοδική περιγραφή μέσα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
όσο και τα αντίστοιχα μέτρα, πρέπει να εξακολουθήσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο ώστε
να θυμίζουν στα εκτελεστικά στελέχη ότι οι βελτιώσεις στην ποιότητα, τους χρόνους
αντίδρασης, την παραγωγικότητα και τα νέα προϊόντα είναι απλά το μέσο για να φτάσουμε
σε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα. Και κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί αν οι βελτιώσεις
σε προϊόντα, διαδικασίες και ανθρώπινο δυναμικό μεταφραστούν σε αυξημένες πωλήσεις,
μειωμένα λειτουργικά κόστη και καλύτερη εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων.
Έχοντας αυτά υπόψη, θα αναπτύξουμε στη συνέχεια, τη μέθοδο της Προστιθέμενης
Οικονομικής Αξίας (Economic Value Added, EVA®), ως αντιπροσωπευτική, σύγχρονη
μέθοδο μέτρησης της χρηματοοικονομικής επίδοσης μιας επιχείρησης, που υιοθετήθηκε
ευρέως τα τελευταία χρόνια από αμερικανικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
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3.2

Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΗ

3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ TO EVA
Η Προστιθέμενη Οικονομική Αξία (EVA) είναι ένα μέτρο χρηματοοικονομικής
επίδοσης, η οποία συνδέει τη γνωστή μας ιδέα του υπολειμματικού εισοδήματος με αρχές
της σύγχρονης χρηματοοικονομικής διοίκησης και ειδικά, το ότι όλο το απασχολούμενο
κεφάλαιο σε μια επιχείρηση έχει ένα κόστος και ότι η επίτευξη κέρδους παραπάνω από το
κόστος κεφαλαίου, δημιουργεί αξία για την επιχείρηση και τους μετόχους της.
Στην οικονομική αρθρογραφία συναντάμε ακόμη τη Δημιουργία Οικονομικής Αξίας
(Economic value creation, EVC), την Προστιθέμενη Μετοχική Αξία (Shareholder value
added, SVA), καθώς και την Βασιζόμενη στην Αξία Διοίκηση (Value-based Management,
VBM), όρο που περιγράφει τη διοικητική φιλοσοφία που επικεντρώνεται στη δημιουργία
αξίας.
Ανεξάρτητα, πάντως, από τις διαφορετικές συντομογραφίες είναι σημαντικό να
σημειώσουμε ότι η βασική ιδέα είναι η ίδια και ότι όλες παριστούν τρόπους που συνδέουν
τις στρατηγικές αποφάσεις στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης με τους λειτουργικούς
“οδηγούς” που χρησιμοποιούνται, δηλ. τις λειτουργικές αποφάσεις που παίρνονται από
τους προϊσταμένους της πρώτης γραμμής και τους εργαζομένους. Μπορούν ακόμη να
μετρούν την αξία των επιχειρήσεων,

αλλά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η

χρησιμοποίηση αυτών των εργαλείων μέτρησης αξίας στην αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων μέσα στον οργανισμό.

3.2.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
Βασικά συστατικά του ορισμού της EVA είναι τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά
τους φόρους (Net Operating Profit After Taxes, NOPAT) αλλά πριν τα χρηματοοικονομικά
έξοδα και η χρέωση του κεφαλαίου, δηλαδή το ποσό του απασχολουμένου κεφαλαίου επί
το κόστος κεφαλαίου (Stewart, 1990, σ.137). Το ποσό των κερδών που χρησιμοποιούμε
είναι το σύνολο των κερδών που παράγεται στην επιχείρηση και απ’ όπου πρέπει να
αμειφθούν όσοι παρείχαν κεφάλαιο στην εταιρία. Ως κεφάλαιο θεωρούμε το ποσό των
μετρητών που έχει επενδυθεί στην επιχείρηση, καθαρό από αποσβέσεις. Είναι το σύνολο
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των εντόκων υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων ή αλλιώς το σύνολο των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων μείον τις άτοκες υποχρεώσεις.
Η χρέωση του κεφαλαίου είναι η χρηματική ροή που απαιτείται για να αποζημιώσει
τους επενδυτές για τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, με δεδομένο το επενδεδυμένο κεφάλαιο.
Μείωση του ποσού του κεφαλαίου κίνησης ή του παγίου ενεργητικού της επιχείρησης και
διατήρηση των κερδών στα ίδια επίπεδα συνεπάγεται σταθερή αύξηση του EVA. Το
κόστος κεφαλαίου είναι το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης που απαιτείται από τους δανειστές
και τους μετόχους της επιχείρησης που μοιράζονται τον κίνδυνο. Έτσι ο τύπος
υπολογισμού της προστιθέμενης οικονομικής αξίας παίρνει τη μορφή:
EVA = λειτουργικά κέρδη - χρέωση κεφαλαίου
(1)

EVA= NOP AT - c* x capital
EVA= (r x capital) - (c* x capital)

=>
=>

(2)

EVA=(r-c*) x capital όπου r= ποσοστό απόδοσης (NOPAT/capital)
capital = το απασχολούμενο κεφάλαιο
ε*=κόστος

κεφαλαίου

ή

μέσο

σταθμικό

κόστος κεφαλαίου
Καταλήγοντας μπορούμε να πούμε ότι η Προστιθέμενη Οικονομική Αξία είναι απλά
ένας άλλος ορισμός των κερδών (Πωλήσεις μείον λειτουργικά έξοδα) με έναν όρο ακόμη
να αφαιρείται, τη χρέωση για τη χρήση του απασχολουμένου κεφαλαίου. Στην
πραγματικότητα είναι οικονομικό κέρδος απ’ όπου έχουν αφαιρεθεί όλα τα κόστη,
συμπεριλαμβανομένου και του κόστους κεφαλαίου.
Για το κόστος κεφαλαίου πρέπει να πούμε ότι ορίζεται ως εξής:
Κόστος Κεφαλαίου = Κόστος ιδίων κεφαλαίων x Ποσοστό ιδίων κεφαλαίων επί
απασχολουμένου κεφαλαίου + Κόστος ξένων κεφαλαίων x Ποσοστό ξένων κεφαλαίων επί
απασχολουμένου κεφαλαίου x (1- φορολογικός συντελεστής).
Επομένως ως κόστος κεφαλαίου ορίζεται ο σταθμικός μέσος όρος κόστους όλων των
πηγών κεφαλαίου, ιδίων και έντοκων δανειακών. Ως κόστος των ιδίων κεφαλαίων
ορίζουμε το κόστος ευκαιρίας μιας επένδυσης που έχει βαθμό κινδύνου ίδιο με τον
αναλαμβανόμενο επενδύοντας στην εταιρία. Τα κόστος αυτό προσδιορίζεται συνήθως με
το Μοντέλο Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Assets Pricing Model, CAPM).
Ο υπολογισμός του κόστους των δανειακών κεφαλαίων είναι πιο ξεκάθαρος αφού
εκφράζεται με το επιτόκιο δανεισμού. Πρέπει, όμως, να διευκρινίσουμε ότι το κόστος των
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δανειακών κεφαλαίων λαμβάνει υπόψη και το ποσοστό της έκπτωσης φόρου που
προκύπτει από τη φορολογική απαλλαγή των χρηματοοικονομικών εξόδων. Ο τρόπος με
τον οποίο υπολογίζεται το κόστος των ιδίων κεφαλαίων και το σταθμικό μέσο κόστος
κεφαλαίου περιγράφεται πιο αναλυτικά σε άλλο σημείο παρακάτω.
Μπορούμε να πάρουμε μια ακόμη "επενδυτική" πτυχή του EVA αν το συνδέσουμε
με το ποσοστό απόδοσης επί των αναπόσβεστων περιουσιακών στοιχείων (RONA, Return
on Net Assets). Συγκεκριμένα αν θεωρήσουμε RONA=NOPAT/Capital και απαιτήσουμε
ένα ελάχιστο ποσοστό απόδοσης ίσο με το κόστος κεφαλαίου, θα προκόψει η ακόλουθη
σχέση για το EVA:
(3)

ΕνΑ=καθαρές επενδύσεις x (RONA - απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης)

Αν το λογιστικό ποσοστό απόδοσης επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων
ξεπερνάει το ελάχιστο απαιτούμενο, το EVA βγαίνει θετικό και λέμε ότι η επιχείρηση
παράγει αξία για τους μετόχους της. Η ιδέα πίσω από το EVA είναι ότι οι μέτοχοι πρέπει
να κερδίσουν μια απόδοση που να αντισταθμίζει τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Γι αυτό και
τα ίδια κεφάλαια πρέπει να κερδίσουν τουλάχιστο την ίδια απόδοση με ανάλογες
επενδύσεις του ίδιου βαθμού κινδύνου. Αν δεν αποδίδει το αναμενόμενο ποσοστό
απόδοσης τότε από τη σκοπιά των μετόχων η επιχείρηση λειτουργεί με ζημιά. Από την
άλλη μεριά, αν το EVA είναι μηδέν, θεωρείται ικανοποιητικό το επίτευγμα αφού
τουλάχιστο οι επενδυτές κερδίζουν μια απόδοση που αντισταθμίζει τον κίνδυνο. Μια
τέτοια προσέγγιση - δηλαδή χρήση της μέσης απόδοσης της αγοράς προσαρμοσμένη στον
κίνδυνο- είναι δικαιολογημένη, από τη στιγμή που η μέση απόδοση της αγοράς εύκολα
επιτυγχάνεται με την κατάλληλη διαφοροποίηση των επενδύσεων.
To EVA βασίζεται σε κοινά λογιστικά μεγέθη όπως είναι τα έντοκα δανειακά
κεφάλαια, τα ίδια κεφάλαια και τα λειτουργικά κέρδη. Η διαφορά του από τα παραδοσιακά
μέτρα έγκειται κυρίως στο γεγονός ότι περιλαμβάνει το κόστος των ιδίων κεφαλαίου.
Μαθηματικά, το EVA δίνει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με την Καθαρή Παρούσα Αξία
(Net Present Value, NPV) και την Προεξοφλημένη Χρηματορροή (Discount CashFlow,
DCF), (Stewart

1990), τα οποία,

όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο αποτελούν

χαρακτηριστικά εργαλεία της προσέγγισης προσθήκης αξίας από την προοπτική των
μετόχων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν το κόστος ευκαιρίας των ιδίων κεφαλαίων,
λαμβάνουν υπόψη την επίδραση του χρόνου στην αξία του χρήματος και δεν εμφανίζουν
λογιστικές ατέλειες (όπως τα λογιστικά ποσοστά απόδοσης). Παρόλα αυτά είναι
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ακατάλληλα για τη μέτρηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης επειδή βασίζονται
αποκλειστικά στις χρηματικές ροές. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ισοδυναμία των
μεθόδων αυτών με το EVA αφορά μόνο την αποτίμηση και όχι τη μέτρηση της επίδοσης.
(Storrie & Sinclair, 1997). Η σχέση αυτή αναλύεται σε άλλο σημείο παρακάτω.

3.2.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ TO EVA
Η ιδέα της Προστιθέμενης Οικονομικής Αξίας δεν είναι καινούργια. Η έννοια του
Υπολειμματικού Εισοδήματος (Residual Income), που ορίζεται ως το λειτουργικό κέρδος
αφού αφαιρεθεί η χρέωση του κεφαλαίου, ήταν για πολλές δεκαετίες γνωστή. Η ιδέα του
υπολειμματικού εισοδήματος διατυπώθηκε σύμφωνα με τον Wallace (1997, σ.1) από τον
Alfred Marshall το 1890 ενώ σύμφωνα με τους Dodd & Chen (1996, σ.27) από τον Church
το 1917 και από τον Scovell το 1924. Στη βιβλιογραφία της διοικητικής λογιστικής ο όρος
εμφανίστηκε κατά τη δεκαετία του 1960. Την ιδέα της προστιθέμενης οικονομικής αξίας
συχνά συναντούμε και σαν Οικονομικό Κέρδος (Economic Profit, ΕΡ). Ουσιαστικά το
EVA αποτελεί μια παραλλαγή του υπολειμματικού εισοδήματος με προσαρμογές σ' ό,τι
αφορά τον υπολογισμό εισοδήματος και κεφαλαίου.
Στο παρελθόν η ιδέα του υπολειμματικού εισοδήματος δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής
από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων και πολύ περισσότερο δεν είχε χρησιμοποιηθεί για
τη μέτρηση της επίδοσής τους. To EVA, η ίδια ιδέα με διαφορετικό όνομα, έχει εξαπλωθεί
θεαματικά, ως μέτρο επίδοσης στον επιχειρηματικό κόσμο τα τελευταία χρόνια (Wallace
1997, σ.24, και Economist 1997/2). Γνωρίζοντας αυτή την προϊστορία πολλοί μελετητές
αναρωτήθηκαν για ποιο λόγο να γίνει δημοφιλής μια ουσιαστικά παλιά ιδέα. Μια πιθανή
αιτία μπορεί να είναι το γεγονός ότι το EVA συνοδεύτηκε από την ιδέα της προστιθέμενης
αγοραίας αξίας (MVA Market Value Added), που αναλύεται εκτενώς αμέσως μετά, και
που συνέδεε άμεσα τη δημιουργία του EVA με τις αποτιμήσεις της αγοράς. Έτσι οι
επενδυτές, στην ιδέα του EVA βρήκαν τη έννοια που εστιαζόταν στη δημιουργία αξίας.
Στην εξάπλωση της ιδέας σίγουρα συνεισέφερε και η μεθοδική προώθησή της από την
εταιρία Stem Stewart & Co, που κατοχύρωσε τις συντομογραφίες EVA και MVA.
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3.3

Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ (MARKET VALUE ADDED, MVA®)
H Stem Stewart & Co παρουσίασε το EVA σαν ένα μέτρο που μαρτυρά τι γίνεται με

τον πλούτο των μετόχων. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, αν η εταιρία πετυχαίνει αποδόσεις
μεγαλύτερες του κόστους κεφαλαίου αυξάνει την αξία της ενώ με μικρότερες αποδόσεις η
αξία της μειώνεται. Για τη σωρευτική αυτή προοπτική ο Stewart (1990, 153) υποστηρίζει
ότι: αν η συνολική αγοραία αξία μιας εταιρίας είναι μεγαλύτερη από το κεφάλαιο που έχει
επενδυθεί σ' αυτή, η εταιρία έχει καταφέρει να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της.
Στην αντίθετη περίπτωση που η αγορά δίνει λιγότερη αξία στην εταιρία από το κεφάλαιο
που επενδύθηκε, η εταιρία έχει καταστρέψει αξία. Σε κάθε περίπτωση η διαφορά ανάμεσα
στην αγοραία αξία μιας εταιρίας και στην ονομαστική αξία του κεφαλαίου που έχει
εισρεύσει κατά τη λειτουργία της (book value), αποτελεί την Προστιθέμενη Αγοραία Αξία
(Market Value Added, MVA®). Πιο αναλυτικά ισχύει:
Προστιθέμενη Αγοραία Αξία= Συνολική Αγοραία Αξία - Επενδυθέν Κεφάλαιο
(ονομ.αξία)
Αν για λόγους απλότητας υποθέσουμε ότι η αγοραία και η ονομαστική αξία των
δανειακών κεφαλαίων είναι ίσες, η παραπάνω σχέση παίρνει τη μορφή

(4)

Προστιθέμενη Αγοραία Αξία= Αγοραία Αξία ιδίων κεφ.- Ονομαστική Αξία ιδίων κεφ.
Η ονομαστική αξία των ιδίων κεφαλαίων αναφέρεται σε κάθε μορφή ιδίου
κεφαλαίου, όπως αποθεματικά, παρακρατηθέντα κέρδη και προβλέψεις. Με άλλα λόγια
όλα τα στοιχεία που δεν είναι δανειακά κεφάλαια (με ή δίχως τόκο) κατατάσσονται ως ίδια
κεφάλαια.
Η προστιθέμενη αγοραία αξία, ως έννοια μοιάζει με το δείκτη αγοραίας προς
ονομαστική αξία (market-to-book-ratio) με τη διαφορά ότι η MVA είναι απόλυτο μέτρο
ενώ ο δείκτης αγοραίας προς ονομαστική αξία, σχετικό. Η πληροφόρηση που λαμβάνουμε
όμως είναι η ίδια: θετική MVA ισοδυναμεί με δείκτη αγοραίας προς ονομαστική αξία
μεγαλύτερο της μονάδας και αντίστοιχα εταιρία με αρνητική MVA δίνει τον ίδιο δείκτη
μικρότερο της μονάδας.
Σύμφωνα πάντα με τον Stewart, η Προστιθέμενη Αγοραία Αξία μας λέει πόση αξία
έχει προσθέσει ή αφαιρέσει η εταιρία από την επένδυση των μετόχων. Η επιτυχής
λειτουργία των επιχειρήσεων έχει να κάνει με το εάν αυξάνουν ή όχι την αξία του αρχικά
επενδεδυμένου κεφαλαίου. Η αύξηση του πλούτου των μετόχων πάλι είναι άρρηκτα
δεμένη από τα ποσοστά απόδοσης που πετυχαίνει η εταιρία. Αν το ποσοστό απόδοσης που
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πετυχαίνει μια εταιρία υπερβαίνει το κόστος κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας θα
διαπραγματεύονται σε τιμές "υπέρ το άρτιο", ενώ αντίστοιχα, αν το ποσοστό απόδοσης της
εταιρίας δεν καλύπτουν το κόστος κεφαλαίου θα πωλούνται "υπό το άρτιο". Έτσι η
δη μιουργούμενη αγοραία αξία της εταιρίας (MVA) είναι άμεσα συνδεδεμένη με την
Προστιθέμενη Οικονομική Αξία (EVA). Θετική EVA συνεπάγεται και θετική MVA και
αντίστροφα. Ο Stewart (σ. 153) ορίζει την MVA σε σχέση με την EVA ως εξής:
Προστιθέμενη Αγοραία Αξία = Παρούσα Αξία των μελλοντικών EVA

(5)

Η αύξηση του EVA επομένως οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση του MVA δηλαδή στην
αύξηση της διαφοράς μεταξύ της αξίας της εταιρίας και του επενδυμένου σ' αυτή
κεφαλαίου. Η σχέση αυτή έχει επιπτώσεις και στον τρόπο αποτίμησης της εταιρίας. Έτσι
από τις σχέσεις (4) και (5) προκύπτει η παρακάτω σχέση (6):
Αγοραία Αξία Ιδ. Κεφ. = Ονομαστική Αξία Ι.Κ + Παρούσα Αξία Μελλοντικών EVA
Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει ακριβώς αυτή τη σχέση της αγοραίας αξίας της
επιχείρησης με τα μελλοντικά EVA.
Αξία "Υπέρ το άρτιο"

EVAi
Προστιθέμενη
Αγοραία
Αξία
Αγοραία
Αξία Ιδίων
Κεφαλαίων

+

(1+c*)1

EVA?

+

(1+c*)2

Αξία"Υπό το άρτιο"
Χαμένη
Ονομαστική
Αξία Ιδίων
Κεφαλαίων

Ονομαστική
Αξία Ιδίων
Κεφαλαίων

Αγοραία
Αξία

-EVAi + -EVA? +...
(1+c*)1 (1+c*)2

Αγοραία
Αξία Ιδίων
Κεφαλαίων

ΕΙΚΟΝΑ 1 - Σύνδεση της αγοραίας αξίας από το μελλοντικό EVA
Η παραπάνω σχέση μοιάζει πολύ με αυτή ενός ομολόγου, που η τιμή του στην αγορά
μπορεί να διαπραγματευτεί πάνω ή κάτω από την ονομαστική αξία του (υπέρ ή υπό το
άρτιο).
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3.4

TO EVA ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΑΣ
Αν τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ή αλλιώς το "κεφάλαιο" (capital) στη σχέση (2)

του EVA [EVA=(r-c*) x capital] αντιπροσώπευε την τρέχουσα αξία των περιουσιακών
στοιχείων της εταιρίας και το ποσοστό απόδοσης (r) την πραγματική απόδοση, δε θα
γινόταν λόγος για τα EVA και MVA, αφού θα ήταν απόλυτα ίδια με την υπόθεση του
ομολόγου. Όμως, ο όρος "κεφάλαιο" της παραπάνω σχέσης δεν αντιπροσωπεύει την
τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων γιατί βασίζεται σε τιμές ιστορικού κόστους.
Αλλά ούτε και ο όρος "ποσοστό απόδοσης" δίνει την πραγματική απόδοση της εταιρίας.
Όλα τα ποσοστά απόδοσης που βασίζονται στο παραδοσιακό λογιστικό σύστημα,
αποτυγχάνουν να μετρήσουν το πραγματικό ή οικονομικό ποσοστό απόδοσης γιατί
βασίζονται στις ιστορικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, που με τη σειρά τους
επηρεάζονται από τον πληθωρισμό και άλλους παράγοντες (De Villiers 1997, σ.287). Ο
Stewart ορίζει το ποσοστό απόδοσης r ως απόδοση στο αρχικώς επενδεδυμένο κεφάλαιο
και μετά τους φόρους, αλλά αυτό δε δίνει λύση στα προβλήματα που συνδέονται με το
λογιστικό ποσοστό απόδοσης.
Όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο,

ο ROI

συχνά δε δίνει αντικειμενικά

αποτελέσματα σ' ό,τι αφορά την αξιολόγηση μιας επένδυσης αφού άλλοτε υπερεκτιμά και
άλλοτε υποτιμά το εσωτερικό ποσοστό απόδοσής της (wrong periodizing). Οι διαφορές
ανάμεσα στον R01 και στο εσωτερικό ποσοστό απόδοσης εντείνονται όσο μεγαλώνει ο
χρόνος ωφέλιμης ζωής της επένδυσης. Το φαινόμενο αναλύεται εκτενώς στο άρθρο του De
Villiers (1997, σ. 293-294). Από τη στιγμή που το EVA υπολογίζεται με βάση λογιστικά
στοιχεία και, κάποιο είδος λογιστικού ποσοστού απόδοσης εμπεριέχεται στον ορισμό της
είναι φανερό ότι οι ατέλειες των δεικτών αυτών μεταφέρονται και στο EVA.
Σ' ό,τι αφορά τώρα τη σχέση αποτίμησης της εταιρίας (σχέση 6), όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, αυτή δίνει ισοδύναμο αποτέλεσμα με τις μεθόδους των Προεξοφλημένων
Χρηματορροών

(Discount CashFlow, DCF) και της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net

Present Value, NPV). Η σχέση (6) δίνει πάντα σωστό υπολογισμό της αξίας της εταιρίας
όποια κι αν είναι η ονομαστική αξία της. Αυτό συμβαίνει γιατί μια αύξηση στην
ονομαστική αξία της εταιρίας μειώνει τους προσθετέους όρους των EVA (και αντίστοιχα
μια μείωση τους αυξάνει) με αποτέλεσμα οι αλλαγές αυτές να αλληλοαναιρούνται. Το
φαινόμενο αναλύεται περαιτέρω παρακάτω.
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Η ονομαστική αξία των ιδίων κεφαλαίων (book value of equity) επηρεάζει την
περιοδικά υπολογιζόμενη EVA μέσω του κόστους κεφαλαίου: Αν η αξία των ιδίων
κεφαλαίων είναι υψηλή τότε και τα κόστη κεφαλαίου στο μέλλον είναι υψηλά οπότε οι
αξίες των μελλοντικών EVA προκύπτουν χαμηλές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όποια και
αν είναι η ονομαστική αξία των ιδίων κεφαλαίων, η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων να
παραμένει σταθερή. Το ακόλουθο παράδειγμα το αποδεικνύει:
Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρία κάνει αναπροσαρμογή παγίων, και προσθέτει 100
χρηματικές μονάδες στην ονομαστική αξία των ιδίων κεφαλαίων της, έτσι από 500 γίνεται
600 χ.μ. Η αύξηση αυτή είναι μόνο λογιστική, γεγονός που δεν επηρεάζει την αγοραία αξία
τους. Το αντίκτυπο στη σχέση αποτίμησης με το EVA θα είναι το εξής:
Η επιπρόσθετη ονομαστική αξία των ιδίων κεφαλαίων αυξάνει τα περιοδικά κόστη
κεφαλαίου κατά 100 x WACC, όπου WACC το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου της
εταιρίας. Έτσι, αν υποθέσουμε WACC=10%, η αύξηση αυτή θα είναι 10 χ.μ. Οι επιπτώσεις
στην παρούσα αξία του EVA θα είναι μείωση κατά την ποσότητα αυτή (ΙΟχ.μ.) κάθε
χρόνο. Από το μοντέλο του Gordon η παρούσα αξία άπειρων και σταθερών χρη ματοροών
δίνεται από τη σχέση: PV=D/r οπότε η παρούσα αξία της συνολικής μείωσης θα είναι
10/0,1=100. Έτσι η μείωση στην παρούσα αξία των EVA (-100), σε απόλυτη αξία ισούται
με την αύξηση που πραγματοποιήσαμε στην ονομαστική αξία των ιδίων κεφαλαίων
(+100). Έτσι δεν επηρεάστηκε η αγοραία αξία των ιδίων κεφαλαίων της, όπως αυτά
υπολογίζονται με τη σχέση αποτίμησης με βάση το EVA.
Για λόγους απλούστευσης θεωρήσαμε ότι το κομμάτι της αύξησης από την
αναπροσαρμογή

δεν αποσβένεται.

Το

αποτέλεσμα δε θα άλλαζε ακόμη

κι αν

διενεργούνταν αποσβέσεις, αφού η επιπρόσθετη απόσβεση και το επιπλέον κόστος
κεφαλαίου θα έδιναν την ίδια μεταβολή στην ονομαστική αξία. Αυτός είναι και ο λόγος
που μέτρα που βασίζονται σε λογιστικά ποσά, όπως το EVA, θεωρητικά παράγουν
ισοδύναμα αποτελέσματα με τις προεξοφλημένες χρη ματοροές, αν και όπως έχουμε
επισημάνει τα λογιστικά ποσοστά απόδοσης συχνά δίνουν αλλοιωμένα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με τους Storrie και Sinclair (1997):
Η μαθηματική ισοδυναμία επιτυγχάνεται επειδή η σχέση για την Προστιθέμενη
Οικονομική Αξία (EVA) είναι μια τροποποιημένη εκδοχή της δεδομένης σχέσης για τις
Προεξοφλημένες Χρηματορροές (DCF), σε μια μαθηματική δομή, όπου όλες οι μετατροπές
της EVA σε σχέση με την DCF να καταλήγουν σε μηδέν. Το αποτέλεσμα της δομής αυτής
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είναι ότι ανεξάρτητα από την αρχική κεφαλαιακή βόυση που χρησιμοποιείται για την
αποτίμηση με το EVA , το αποτέλεσμα θα είναι πάντοτε το ίδιο.
Η αποτίμηση με βάση το EVA δίνει την αληθινή αξία μιας εταιρίας ανεξάρτητα από
τη λογιστική που χρησιμοποιείται. Αυτό επιτυγχάνεται με το συνδυασμό των οικονομικών
καταστάσεων Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ισολογισμού. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων με
τη διπλογραφική μέθοδο σιγουρεύει ότι όλα πρέπει να προστεθούν και ότι τα λογιστικά
ποσά συνδέονται με τις οικονομικά σημαντικές μεταβλητές όπως είναι οι χρηματικές ροές
και τα μερίσματα. Η αρχή αυτή ισχύει εφόσον το κέρδος υπολογίζεται με την παρακάτω
σχέση και αφού γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές που επηρεάζουν τον Ισολογισμό:
Αρχική Ονομαστ.Αξία Ι.Κ. + Λογιστικό Κέρδος - Μερίσματα = Τελική Ον.Αξία Ι.Κ.
Παρόλο που η κεφαλαιακή βάση δεν επηρεάζει την αποτίμηση, μπορεί να επηρεάσει
σημαντικά τη μέτρηση της επίδοσης αφού οι περιοδικές αξίες των EVA παρουσιάζουν
αποκλίσεις. Οι αποκλίσεις αυτές μπορούν να αναιρεθούν, σχεδόν ολότελα, αν στον
υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου χρησιμοποιηθούν τρέχουσες αξίες αντί των ιστορικών,
κάτι όμως που είναι χρονοβόρο και συχνά υποκειμενικό. Στην πράξη βέβαια πρέπει να
σημειώσουμε ότι σπάνια η EVA ακολουθεί τη μέθοδο των προεξοφλημένων χρηματοροών
γιατί οποιαδήποτε μετατροπή των αξιών (από ιστορικές τιμές σε τρέχουσες) αναιρεί τη
μαθηματική ισότητα.
Για τις αποκλίσεις των περιοδικών ποσοτήτων της EVA έχει κάνει παρατηρήσεις και
η εταιρία που κατοχύρωσε νομικά τον όρο, η Stem Stewart & Co. Έτσι επισημαίνει ότι
μετά την εισαγωγή ενός απλού ορισμού της EVA, η ιδέα πρέπει να ξεκαθαριστεί και να
καταστεί πιο πολύπλοκο το μοντέλο που την υπολογίζει, στο βαθμό όμως που είναι λογικό,
ώστε να μη δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στην επιχείρηση. Σύμφωνα με τους Stem
και Stewart, δυο βασικοί τρόποι να μειωθούν οι λογιστικές αποκλίσεις είναι είτε με την
εισαγωγή μιας τροποποιημένης μεθόδου υπολογισμού των αποσβέσεων ή ορίζοντας ένα
"επίπεδο χρέωσης κεφαλαίου" καθ' όλη τη διάρκεια ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου.
Κανονικά η απόσβεση είναι η ίδια κάθε χρόνο (μέθοδος της σταθερής απόσβεσης) οπότε
το άθροισμα της απόσβεσης και του κόστους κεφαλαίου είναι υψηλό στην αρχή και
μειώνεται προς το τέλος. Το "επίπεδο χρέωσης κεφαλαίου" σημαίνει ότι το άθροισμα της
απόσβεσης πλέον του κόστους κεφαλαίου ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το ίδιο κατά
τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου. Καθώς το περιουσιακό στοιχείο παλιώνει
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καν απαξιώνεταν, καθένας από τους παραπάνω τρόπους δεν επιτρέπει στο EVA να αυξηθεί.
(Kroll 1997, σ.105).

3.5. TO EVA ΩΣ ΜΕΤΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
3.5.1 TO EVA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Οπως αναφέρθηκε, έχει αποδειχθεί ότι το EVA εμφανίζει τις ίδιες λογιστικές
ατέλειες όπως κάθε λογιστικό ποσοστό απόδοσης (π.χ. ROI). Για το λόγο αυτό μπορεί σε
ορισμένες περιπτώσεις να δώσει εσφαλμένα αποτελέσματα σ' ότι αφορά την πραγματική
προστιθέμενη οικονομική αξία για τους μετόχους. Παρά το γεγονός αυτό, όμως το EVA
έχει γίνει ένα πολύ δημοφιλές μέτρο επίδοσης, ίσως επειδή η εφαρμογή του έχει
σημαντικές επιπτώσεις στην οργανωσιακή συμπεριφορά.
Αντίθετα με τα παραδοσιακά μέτρα αποδοτικότητας το EVA βοηθάει διοίκηση και
εργαζομένους να αντιληφθούν την έννοια του κόστους των ιδίων κεφαλαίων. Συχνά στο
παρελθόν και ιδιαίτερα στις μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις, που δεν έχουν έναν κύριο
μέτοχο, οι διοικήσεις αντιλαμβάνονταν τους μετόχους σαν μια δωρεάν πηγή κεφαλαίων.
Ανάλογα, τα διοικητικά στελέχη των επιχειρηματικών μονάδων θεωρούν δεδομένο ότι
μπορούν να επανεπενδύουν όλα τα παρακρατηθέντα κέρδη που συγκεντρώνει μια μονάδα,
μέσα στην ίδια την μονάδα ενώ υπάρχουν ελκυστικότερες επενδυτικές ευκαιρίες σε άλλες
μονάδες του οργανισμού. Η προσέγγιση του EVA μπορεί να αλλάξει αυτή τη στάση με την
έννοια ότι δίνει έμφαση στην ανάγκη να επιτυγχάνεται ικανοποιητική απόδοση για όλο το
απασχολούμενο κεφάλαιο.
Το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα κόστη κεφαλαίου στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων χρήσης βοηθάει καθέναν μέσα στον οργανισμό να δει το πραγματικό
κόστος χρήσης του απασχολούμενου κεφαλαίου. Τα λογιστικά ποσοστά απόδοσης δε
λειτουργούν έτσι γιατί κανείς δεν μπορεί να δει ξεκάθαρα τα κόστη τήρησης αποθεμάτων,
εισπρακτέων λογαριασμών κλπ. Οι προσεγγίσεις με βάση τα κέρδη και με βάση την
απόδοση είναι τελείως διαφορετικές. Έτσι, οι επιχειρήσεις που υιοθετούν την προσέγγιση
του EVA προσπαθούν να αυξήσουν την ταχύτητα κυκλοφορίας του απασχολουμένου
κεφαλαίου τους κάτι που δεν έκαναν π.χ. με τη χρήση του ROI, ενώ και τότε
χρησιμοποιούσαν το απασχολούμενο κεφάλαιο.
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Κατά τον υπολογισμό του EVA τα κόστη ιδίων (και ξένων) κεφαλαίων στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, μπορούν να αφαιρεθούν πριν και όχι μετά το καθαρό
λειτουργικό κέρδος. Αν όλα τα έσοδα και τα κόστη μπορούν να μοιραστούν κατά
λειτουργία ή κατά διαδικασία τότε είναι σκόπιμο να κατανεμηθούν και τα κόστη
κεφαλαίου ανά λειτουργία ή διαδικασία. Ή ακόμη να γίνει κατανομή τους απ' ευθείας στα
προϊόντα, στην περίπτωση που τμήμα του κόστους κεφαλαίου είναι από τη φύση του
μεταβλητό (αποθέματα ή εισπρακτέοι από πώληση εμπορευμάτων) οπότε ακολουθούν τον
όγκο των πωλήσεων. Αν τα κόστη κεφαλαίου δε συμπεριληφθούν πλήρως στα κόστη
παραγωγής, τότε οι υπολογισμοί κόστους ανά μονάδα (για τη διαδικασία της τιμολόγησης)
είναι εσφαλμένοι. Και το σφάλμα είναι τόσο μεγαλύτερο όσο πιο εντατική είναι η χρήση
του κεφαλαίου στην παραγωγή.
Στην καλύτερη περίπτωση το EVA μπορεί να αποτελέσει μια νέα προσέγγιση να δει
κανείς τις επιχειρήσεις. Ίσως το μεγαλύτερο όφελος από την προσέγγιση αυτή είναι ότι
βάζει εργαζομένους και διοικητικά στελέχη να σκεφτούν και να ενεργούν σαν μέτοχοι.
Δίνει έμφαση στην ικανοποιητική δικαιολόγηση της ανάληψης μακροχρόνιων επενδυτικών
σχεδίων ώστε η απόδοσή τους να καλύπτει τουλάχιστο το συνολικό κόστος κεφαλαίου. Σε
διαφορετική περίπτωση οι μέτοχοι θα πρέπει να τοποθετήσουν αλλού τα λεφτά τους. Αυτή
η προσέγγιση επιπλέον περιλαμβάνει την άποψη ότι ο οργανισμός πρέπει να λειτουργεί
χωρίς αργούν ή περίσσιο κεφάλαιο καθώς επίσης τονίζει πως ο βασικός στόχος μιας
εταιρίας είναι να αυξήσει τη δη μιουργούμενη για τους μετόχους αξία, ενισχύοντας την
παραγωγή των προϊόντων με θετικό περιθώριο συνεισφοράς (μεταξύ απόδοσης και
κόστους κεφαλαίου). Έτσι, η εταιρία εστιάζει στο να μειώσει το κεφάλαιο που είναι
συνδεδεμένο με τις λειτουργίες. Με την παραδοσιακή προσέγγιση δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στον περιορισμό των εξόδων ενώ είχε δοθεί λιγότερη προσοχή στη μείωση του
πλεονάζοντος κεφαλαίου.

3.5.2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ TOY EVA ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Το βασικό πρόβλημα που παρουσιάζει η Προστιθέμενη Οικονομική Αξία είναι ότι δε
μπορεί να ξεχωρίσει τις πραγματικές προοπτικές (δυνατότητες

μεγένθυσης) που

εμφανίζονται στις επενδυτικές αποφάσεις. Η αγοραία αξία των ασφαλειών μιας
επιχείρησης αντικατοπτρίζει την αντίληψη της αγοράς γι’ αυτές της δυνατότητες
μεγένθυσης. Ομως το EVA δεν δίνει αυτή την πληροφορία. Γι’ αυτό, κατά τη χρήση του
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EVA, όταν καλούμαστε να εξετάσουμε τη χρηματοοικονομική επίδοση μιας εταιρίας, θα
πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ανάλυση της πορείας του EVA χρόνο με το χρόνο, ευνοεί τις
εταιρίες με σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στην άκρη, που είναι δηλαδή ώριμες και
χωρίς πολλές δυνατότητες ανάπτυξης.
Για τις εταιρίες που έχουν λιγότερα περιουσιακά στοιχεία και σημαντικές ευκαιρίες
ανάπτυξης, η ανάλυση με το EVA μάλλον δεν μπορεί να εξηγήσει τις αλλαγές στην αξία
της επιχείρησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν π.χ. εταιρίες υψηλής τεχνολογίας ή
βιοτεχνολογίας. Τέτοιες εταιρίες είναι πιθανό να παρουσιάσουν αρνητικό EVA παρότι το
πραγματικό ποσοστό απόδοσης θα ήταν καλό μακροπρόθεσμα οπότε και η πραγματική
προστιθέμενη αξία θετική. Σε μια τέτοια περίπτωση η ματαίωση κάθε επενδυτικού σχεδίου
αυξάνει το EVA της εταιρίας βραχυπρόθεσμα, κάτι όμως εσφαλμένο, αφού η ουσία είναι
να δημιουργείται αξία για τους μετόχους μακροπρόθεσμα. Το πρόβλημα μπορεί να
αποφευχθεί χρησιμοποιώντας το μοντέλο της παρούσας αξίας των μελλοντικών EVA,
δηλαδή σε συνδυασμό με το MVA. Αλλά και πάλι η πολυπλοκότητα που απαιτείται,
αναιρεί δύο από τα βασικά πλεονεκτήματα του EVA, την απλότητα και την ευκολία. Αυτός
είναι και ο λόγος που πολλές επιχειρήσεις απορρίπτουν το EVA σαν μέτρο επίδοσης.

3.5.3

ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ TOY EVA
Υπάρχουν διάφορες μεμονωμένες μεταβολές σε λειτουργίες που δημιουργούν αξία

και αυξάνουν το EVA. To EVA, όμως από μόνο του, δε βοηθάει άμεσα να βρεθούν τρόποι
να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των λειτουργιών, εκτός από την περίπτωση που οδηγεί την
αύξηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού. Ούτε πάλι βοηθάει άμεσα στο να
βρεθούν στρατηγικά πλεονεκτήματα που καθιστούν την εταιρία ικανή να πετύχει
εξαιρετικές αποδόσεις. Είναι, όμως, χρήσιμο να καταλάβουμε τους βασικούς τρόπους με
τους οποίους αυξάνει το EVA, οπότε και ο πλούτος των μετόχων. Η αύξηση του EVA
εμπίπτει σε μία από τρεις υποθέσεις:
1. Αύξηση του ποσοστού απόδοσης με την υπάρχουσα κεφαλαιακή βάση. Σημαίνει ότι
παράγονται περισσότερα λειτουργικά κέρδη, χωρίς να δεσμεύεται επιπλέον κεφάλαιο
στην επιχείρηση.
2. Επένδυση επιπρόσθετου κεφαλαίου στην επιχείρηση που αποφέρει κέρδος
μεγαλύτερο από το κόστος κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ανάληψη από την εταιρία
επενδύσεων με θετική καθαρή παρούσα αξία (NPV).
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3.

Απόσυρση ή ρευστοποίηση του κεφαλαίου από την επιχείρηση που δε μπορεί να
πετύχει απόδοση μεγαλύτερη από το κόστος κεφαλαίου.
Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει όλους τους τρόπους που μπορούν να βελτιώσουν

την λειτουργική επάρκεια ή να αυξήσουν τα έσοδα. Η αύξηση του ποσοστού απόδοσης
ξεκινάει, συνήθως, από την περικοπή των εξόδων και τη μείωση του κόστους. Συχνά,
όμως, επιτυγχάνεται και με τη σύνδεση υφισταμένων και νέων επενδύσεων (δηλαδή
κατηγορίες 1 και 2). Άλλωστε συχνά οι νέες επενδύσεις βελτιώνουν και τις υφιστάμενες
λειτουργίες ενδυναμώνοντας έτσι την απόδοση της αρχικής κεφαλαιακής βάσης.
Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε οργανισμός που χρησιμοποιεί
κάποιο είδος σταθμικού μέσου κόστους κεφαλαίου (WACC), γνωρίζει ότι η αύξηση του
πλούτου των μετόχων επιτυγχάνεται με την επιλογή επενδύσεων που αποφέρουν αποδόσεις
μεγαλύτερες του σταθμικού αυτού κόστους κεφαλαίου. Ο κανόνας αυτός είναι ταυτόσημος
με την μέθοδο πρόκρισης επενδύσεων με την καθαρή παρούσα αξία.
Η τρίτη κατηγορία, η απόσυρση κεφαλαίου, είναι λιγότερο κατανοητή και
εφαρμοσμένη απ' ό,τι οι δυο προηγούμενες. Είναι, όμως, σημαντικό να συνειδητοποιήσουν
τα στελέχη ότι, η αξία των μετόχων μπορεί

να αυξηθεί αν αποσυρθεί κεφάλαιο που

δεσμεύεται σε επιχειρηματικές διαδικασίες που αποφέρουν απόδοση χαμηλότερη του
κόστους κεφαλαίου. Ακόμη κι αν η λειτουργία έχει θετικό καθαρό εισόδημα, είναι πιθανό
να συμφέρει η απόσυρση κεφαλαίου από την δραστηριότητα αυτή. Θεωρείται, επίσης,
απόσυρση κεφαλαίου όταν τα πλεονάζοντα ποσά των αποθεμάτων και των εισπρακτέων
λογαριασμών μειώνονται, προκαλώντας αντίστοιχη μείωση στα κόστη κεφαλαίου, χωρίς
να προκληθεί αντίστοιχη μείωση στα έσοδα της επιχείρησης.

3.6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY EVA ΚΑΙ TOY MVA ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Οπως έχει επισημανθεί, στην εποχή της πληροφορίας οι δυνατότητες μεγέθυνσης
ενός οργανισμού, συνδέονται και με άλλους παράγοντες όπως είναι η εστίαση στους
πελάτες, οι βελτιώσεις στις επιχειρηματικές διαδικασίες, τις επενδύσεις στην τεχνολογία
και τους εργαζομένους και γενικά αυτό που αποκαλούμε άυλα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά
είναι τα στοιχεία που αδυνατεί να περιγράφει το παραδοσιακό λογιστικό σύστημα, γι' αυτό
και όλα τα μέτρα που βασίζονται σ' αυτό παρέχουν θεώρηση ενός οργανισμού σε
βραχυχρόνια βάση. Ακριβώς το πρόβλημα αυτό ήταν που οδήγησε στη σύλληψη του
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Ισορροπημένου Πίνακα Επίδοσης, που αναπτύχθηκε εκτενώς στο πρώτο μέρος της
παρούσας αναφοράς. Η σημασία της χρηματοοικονομικής πτυχής του Πίνακα, όπως
τονίστηκε στην αρχή του κεφαλαίου, επιβάλλει την αναγκαιότητα ενός αξιόπιστου μέτρου
χρηματοοικονομικής επίδοσης. Οι Kaplan και Norton (1996, σ.49) παρουσιάζουν το EVA
σαν ένα τέτοιο, κατάλληλο και ευρέως χρησιμοποιούμενο μέτρο, που ελέγχει κατά πόσο
κάθε στρατηγικό σχέδιο μπορεί να μεταφραστεί σε ικανοποιητική μακροχρόνια απόδοση
ώστε να δικαιολογηθεί η ανάληψή του.
Η εστίαση στο EVA (σε συνδυασμό με το MVA) παρέχει δύο βασικά οφέλη:
Πρώτον, η προσοχή της διοίκησης επικεντρώνεται πιο άμεσα στη βασική ευθύνη της
εταιρίας, να δημιουργήσει πλούτο για τους μετόχους και δεύτερον, οι παραμορφώσεις που
προκαλούνται από τη

χρήση των στοιχείων ιστορικού κόστους μειώνονται είτε

εξαλείφονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα διοικητικά στελέχη να ασχολούνται με το να
βρίσκουν τρόπους να αυξήσουν την προστιθέμενη οικονομική αξία, παρά για να
προσπαθούν να εξηγήσουν τα αίτια των αποκλίσεων των πραγματοποιηθέντων κερδών από
τα αναμενόμενα.
To EVA στην ουσία μετρά το ποσό της αξίας που δημιουργεί η εταιρία κατά τη
διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου. Η αξία αυτή δημιουργείται μέσα από λειτουργικές
αποφάσεις που λαμβάνει η διοίκηση της εταιρίας, οι οποίες αποσκοπούν στο να αυξήσει τα
περιθώρια συνεισφοράς,

να βελτιώσει τη

διοίκηση

του κεφαλαίου κίνησης,

να

χρησιμοποιεί επαρκώς τις πάγιες εγκαταστάσεις της, και να εντατικοποιήσει τη χρήση των
"μερικώς απασχολουμένων" περιουσιακών στοιχείων.
Οι Stewart και

Stem προτείνουν δύο μεθόδους υπολογισμού του EVA για μια

εταιρία: μια λειτουργική και μια χρηματοοικονομική προσέγγιση. Για να καταλάβουμε πώς
λειτουργούν οι δυο αυτές προσεγγίσεις πρέπει πρώτα να αντιληφθούμε την ιδέα των
ισοδύναμων των ιδίων κεφαλαίων, ποσοτήτων.
Τα ισοδύναμα των ιδίων κεφαλαίων είναι ρυθμίσεις που μετατρέπουν τη λογιστική
ονομαστική αξία σε "οικονομική ονομαστική αξία του απασχολουμένου κεφαλαίου, που
είναι ένα πιο πραγματικό μέτρο του ρευστού που έχουν τοποθετήσει οι επενδυτές στην
εταιρία, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο που συνεπάγεται, και βάσει αυτού περιμένουν να
αποκομίσουν κάποια κέρδη". Με τον τρόπο αυτό και τα ποσά που συνδέονται με το
κεφάλαιο γίνονται πιο ακριβή μέτρα κεφαλαίου, και παρουσιάζουν ακριβέστερα τη
χρηματοδοτική βάση στην οποία οι επενδυτές περιμένουν να σωρεύσουν τα κέρδη τους.
Επίσης, στα Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη μετά τους Φόρους, (το βασικό ποσό για τον
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υπολογισμό του EVA), συμπεριλαμβάνονται ανάλογες ρυθμίσεις που αφορούν έσοδα και
έξοδα, δίνοντας ένα πιο ρεαλιστικό μέτρο του ρευστού που παράγεται για τους μετόχους
από τη λειτουργία της επιχείρησης.
Ενώ οι Stem & Stewart έχουν αναγνωρίσει 164 τέτοιες απαιτούμενες ρυθμίσεις, ένα
μικρό ποσοστό από αυτές λαμβάνει χώρα στην πράξη. Παράδειγμα τέτοιας ρύθμισης είναι
η κεφαλαιοποίηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη και η σταδιακή τους απόσβεση,
καθώς θεωρείται επένδυση που αποδίδει για χρόνια μετά την αρχική εκροή. Στο
παραδοσιακό λογιστικό σύστημα οι αντίστοιχες δαπάνες θεωρούνται έξοδα της χρήσης
κατά την οποία γίνονται με αποτέλεσμα να μειώνονται τα κέρδη της εταιρίας και να
υποτιμάται το απασχολούμενο κεφάλαιο.
Ανάλογη ρύθμιση γίνεται για να αποδοθεί η πραγματική (τρέχουσα) αξία των
αποθεμάτων, ιδιαίτερα όταν σε περιόδους ανόδου των τιμών χρησιμοποιείται η μέθοδος
αποτίμησης LIFO, που αλλοιώνει αισθητά την πραγματική αξία των αποθεμάτων και άρα
του συνολικού απασχολουμένου κεφαλαίου της εταιρίας. Έτσι υπολογίζεται και
προστίθεται στο κεφάλαιο το ποσό της αξίας που είναι υποτιμημένα τα αποθέματα
(διαφορά μεταξύ

κόστους αντικατάστασης και κόστους κτήσης)

και αντίστοιχα

προστίθεται (ή αφαιρείται) από τα καθαρά λειτουργικά κέρδη η θετική (ή αρνητική)
διαφορά αξίας που προκύπτει. Παρόμοια ρύθμιση γίνεται για το ποσό των φόρων που ενώ
ο καταλογισμός τους γίνεται σε μια χρήση, η καταβολή τους γίνεται αργότερα.
Υπάρχουν πράγματι πολλές ρυθμίσεις που μπορούν να κάνουν το EVA θεωρητικά
και πρακτικά ένα πιο ακριβές μέτρο ή ένα καλύτερο εργαλείο καθοδήγησης. Το ερώτημα
είναι αν αξίζει τον κόπο να γίνουν οι ρυθμίσεις αυτές ή όχι. Κάθε ρύθμιση αυξάνει την
πολυπλοκότητα της ιδέας ακόμη και αν κάποιες απ' αυτές είναι εύκολο να εκτελεστούν.
Όταν, όμως, ο οργανισμός υιοθετεί τη βασική ιδέα σωστά, είναι πιο εύκολο να την
τροποποιήσει λίγο, αργότερα.
Ο βασικός λόγος διατήρησης του μοντέλου σε απλή

διατύπωση

είναι να

αποφευχθούν επιπρόσθετα κόστη που παρουσιάζονται κατά τη σύνταξη των περιοδικών
αναφορών. Το πρόβλημα αν γίνουν κάποιες μεμονωμένες ρυθμίσεις στα ποσά του EVA
προσεγγίζεται με την απάντηση στις παρακάτω πέντε ερωτήσεις (Esa Makelainen, 1997):
Θα γίνει κατανοητό από τους προϊσταμένους των λειτουργιών;
Θα επηρεάσει τις αποφάσεις τους;
Πόσο διαφορετικά θα είναι τα αποτελέσματα για την εταιρία;
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Μπορεί να αποκτηθούν τα απαραίτητα δεδομένα;
Πόσο θα στοιχίσει;
Σε κάθε περίπτωση η επιλογή πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας ανάλυσης κόστους οφέλους: δεκτές γίνονται μόνο οι ρυθμίσεις που θα δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις στα
παραπάνω τεστ.

3.7

TO EVA ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

3.7.1. ΓΕΝΙΚΑ
Στο σημείο αυτό, έχει ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν πρακτικό
ορισμό του EVA, εξετάζοντας καθέναν από τους όρους από τους οποίους αποτελείται.
Από τον ορισμό του EVA είδαμε ότι:
EVA= (Ποσοστό Απόδοσης - Κόστος Κεφαλαίου) x Κεφάλαιο

ή

ΕνΑ=(ΝΟΡΑΤ/Κεφάλαιο - Κόστος Κεφαλαίου) χ Κεφάλαιο
Στις επόμενες παραγράφους θα διερευνήσουμε τι μπορεί να περιλαμβάνει καθένας
από τους παραπάνω όρους στην διοικητική πρακτική.

3.7.2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΚΑΘΑΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Ο Stewart (1990) ορίζει ως κεφάλαιο, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, απ'
όπου αφαιρεί τις άτοκες υποχρεώσεις, στην αρχή μιας χρήσης. Από την άλλη το λογιστικό
ποσοστό απόδοσης (ROI) χρησιμοποιεί το μέσο όρο του ενεργητικού θεωρώντας το μια
πιο καλή εκτίμηση του απασχολούμενου κεφαλαίου. Αν και το μέσο ύψος του ενεργητικού
φαίνεται καλύτερη προσέγγιση εντούτοις έχει κάποια μειονεκτήματα. Το μέσο ύψος
ενεργητικού περιλαμβάνει μέρος των κερδών που δημιουργήθηκαν κατά τη χρήση που
εξετάζεται. Επιπλέον, η απόδοση δεν πρέπει να περιλαμβάνει στον παρανομαστή την
απόδοση που δημιουργείται, αλλά μόνο στον αριθμητή. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε
συνηθίσει να αντιλαμβανόμαστε το ποσοστό απόδοσης σε σχέση με την αρχική επένδυση
κι όχι σε σχέση με την αξία της κατά τη λήξη μιας περιόδου. Το πρόβλημα αποφεύγεται αν
δεν υπολογίσουμε τα κέρδη της χρήσης στον τελικό ισολογισμό κατά τον υπολογισμό του
μέσου ύψους ενεργητικού. Στην πράξη, επειδή οι αναφορές είναι μηνιαίες, το μέσο ύψος
ενεργητικού προκύπτει ως ο μέσος όρος των μηνιαίων τιμών ενεργητικού.
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Τα καθαρά λειτουργικά κέρδη (ΝΟΡ) είναι αρκετά "ξεκάθαρος" όρος και συνήθως
δεν απαιτείται ρύθμιση. Τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά τους φόρους (NOPAT)
προκύπτουν απλά αφαιρώντας τον φόρο που αναλογεί: ΝΟΡΑΤ=ΝΟΡ χ (1- Φορ.Συντελ.)
Οι υπολογισμένοι τόκοι, βέβαια, δεν ανταποκρίνονται σ' αυτούς που πραγματικά
καταβάλλονται, αφού οι τόκοι των δανειακών κεφαλαίων μειώνουν το βασικό φόρο.
Ωστόσο, αυτή η "φορολογική ασπίδα" των ξένων κεφαλαίων λαμβάνεται υπόψη στα κόστη
κεφαλαίου.
Το ποσοστό απόδοσης είναι τα κέρδη (NOPAT) διαιρεμένα με το κεφάλαιο οπότε οι
ορισμοί, τόσο των κερδών όσο και του κεφαλαίου το επηρεάζουν άμεσα. Οπως έχει
αναφερθεί, υπάρχουν κάποια προβλήματα στη μέτρηση του ποσοστού απόδοσης που έχουν
να κάνουν με τις λογιστικές ονομαστικές αξίες. Το ποσοστό απόδοσης μπορεί κατά τον
υπολογισμό να εμφανιστεί παραμορφωμένο, αν υπάρχει πληθωρισμός ή αν χρονικά
μοιράζεται εσφαλμένα. Για την περίπτωση του πληθωρισμού, η χρήση τρεχουσών τιμών
κόστους αντί των ιστορικών εξαλείφει αποτελεσματικά το πρόβλημα. Η διαδικασία αυτή,
όμως, δεν ενδείκνυται λόγω του κόστους και της δυσκολίας που συνεπάγεται. Επιπλέον τα
οφέλη (οι αλλαγές των ποσοτήτων EVA προς τη σωστή κατεύθυνση) μπορεί να είναι πολύ
μικρά, ειδικά αν μια εταιρία έχει μεγάλο ποσοστό κυκλοφορούντος ενεργητικού ή αν η
οικονομική ζωή των παγίων στοιχείων της είναι σχετικά μικρή.
Το πρόβλημα της "λανθασμένης περιοδικότητας" (wrong periodizing), μπορεί να
αντιμετωπιστεί με τη χρήση μιας διαφορετικής μεθόδου διενέργειας αποσβέσεων στην
εσωτερική λογιστική παρακολούθηση.

Η μέθοδος της σταθερής απόσβεσης, που

χρησιμοποιείται συνήθως, τείνει να υποτιμήσει τα αληθινά εσωτερικά ποσοστά απόδοσης
κατά τα πρώτα χρόνια μιας επένδυσης, ενώ τα υπερτιμά κατοπινότερα. Το πρόβλημα
διορθώνεται αισθητά με τη χρήση μιας εναλλακτικής μεθόδου διενέργειας αποσβέσεων,
που επιτρέπει τα πρώτα χρόνια οι καθαρές ροές που παράγονται να χρησιμοποιούνται
κυρίως για την κάλυψη της απόδοσης του κεφαλαίου και στα κατοπινότερα χρόνια να
γίνεται η ουσιαστική απόσβεσή του. Με αυτό το σχέδιο, το περιουσιακό στοιχείο
αποσβένεται σιγά σιγά στην αρχή και περισσότερο αργότερα, αλλά με ένα σταθερό
ποσοστό απόδοσης, βάσει του οποίου καταγράφεται και το EVA που παράγεται. Όλες ο
μέθοδοι που αποσβένουν το κεφάλαιο κυρίως τα τελευταία χρόνια ωφέλιμης ζωής του
στοιχείου, βοηθούν στην εξάλειψη του προβλήματος της "λανθασμένης περιοδικότητας".
Όμως, από την άλλη, οι μέθοδοι αυτές αυξάνουν την υποκειμενικότητα του EVA καθώς,
κατά κάποιον τρόπο "προβάλλουν" τη μελλοντική αποδοτικότητα στο παρόν. Επιπλέον,
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στις πνο πολλές περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο, γιατί με ένα πρόγραμμα σταθερής
κεφαλαιακής δαπάνης το πρόβλημα της περιοδικότητας δεν υφίσταται. (Stewart 1993, σελ.
15-16).

3.7.3 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ TOY EVA
Αν και οι φόροι αποτελούν περίπου το ένα πέμπτο του καθαρού εισοδήματος και άρα
ένα ακόμη μεγαλύτερο μέρος του EVA, συχνά αγνοούνται από τον έλεγχο του EVA και τις
αναφορές του. Η δικαιολόγηση που προσφέρεται είναι ότι οι φόροι δεν είναι μέρος των
λειτουργικών δραστηριοτήτων που μπορεί να μετρηθεί και να βελτιωθεί. Αν το προ φόρων
EVA μπορεί βελτιωθεί τότε και ο πλούτος των μετόχων αυξάνεται. Κατ' αυτή την έννοια
το να συμπεριλάβουμε τους φόρους κάνει μόνο πιο πολύπλοκη την ιδέα και τους
υπολογισμούς, χωρίς στην ουσία να προσφέρει τίποτε.
Όμως αν αγνοήσουμε τελείως τους φόρους, ο ελάχιστος απαιτούμενο στόχος για το
προ φόρων EVA δεν μπορεί να είναι EVA=0. Για να επιτευχθεί τελικό ποσό EVA=0
πρέπει η προ φόρων τιμή να είναι κατά ένα ποσό θετική. Φυσιολογικά όταν υπολογίζουμε
το EVA οι φόροι αφαιρούνται από τα καθαρά λειτουργικά κέρδη και η "φορολογική
ασπίδα" των δανειακών κεφαλαίων λαμβάνεται υπόψη στα κόστη κεφαλαίου:
ΕνΑ=καθαρά λειτουργικά κέρδη *(1-συντ.φορολ)-\νΑ(Χ*κεφάλαιο
Η σχέση αυτή δε λαμβάνει υπόψη ότι η επιπρόσθετη απόσβεση και τα αποθεματικά
(που δημιουργούνται για την καταβολή του φόρου) συχνά μειώνουν το ποσό των φόρων
που καταβάλλεται στην πράξη. Άλλωστε η καταβολή του φόρου, τις περισσότερες φορές
γίνεται μεταχρονολογημένα. Αν οι λειτουργίες επεκτείνοντας τα ποσά των αποθεματικών
αυτών, αυξάνουν συνεχώς. Έτσι ο φόρος που τελικά καταβάλλεται είναι μικρότερος από
τον ονομαστικό φόρο.
Ο υπολογισμός των φόρων που καταβάλλονται σε μια περίοδο γίνεται αφού
αφαιρέσουμε από τα λειτουργικά κέρδη την επιπρόσθετη απόσβεση και το ποσό αύξησης
των αποθεματικών. Η εξίσωση του EVA τότε παίρνει τη μορφή:
EVA={NOP- [(NOP - Επ.Απόσβ - αυξήσ.αποθ/κών) x (Φορολ.Συντ.)}-\νΑ(Χ χ κεφάλαιο
Οταν η πληρωμή των φόρων μεταχρονολογείται στο απώτερο μέλλον τότε, αν
λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό και την αξία του χρήματος σε σχέση με το χρόνο, έχει
πολύ μικρή σημασία αν θα τους λάβουμε υπόψη ή όχι. Σ' αυτή την περίπτωση τα
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αποθεματικά αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως ίδια κεφάλαια και είναι λογικό να αφαιρούμε
την αύξηση των αποθεματικών που προκύπτει από τα καθαρά λειτουργικά κέρδη, προτού
υπολογίσουμε το φόρο. Παρόλα αυτά κάποιες φορές, όταν για κάποιο λόγο ο φόρος είναι
άμεσα καταβλητέος, τα αποθεματικά αυτά δε μπορούν να θεωρηθούν ως ίδια κεφάλαια.
Το ερώτημα αν πρέπει ή όχι να αφαιρούνται οι αυξήσεις στα αποθεματικά από τα
λειτουργικά κέρδη πριν τον υπολογισμό του φόρου και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους
μελλοντικά πληρωτέους φόρους θα 'πρεπε να συνδέονται μεταξύ τους. Αν τα αποθεματικά
για την πληρωμή φόρων συμμετέχουν στον υπολογισμό της φορολογίας, τότε η διαφορά
στους μελλοντικά πληρωτέους φόρους θα έπρεπε να αντιμετωπισθεί σαν κέρδος και οι
φόροι αυτοί σαν ίδια κεφάλαια. Αυτό σημαίνει ότι οι πληρωτέοι φόροι θα έπρεπε να
φέρουν κάποιο κόστος χρήσης κεφαλαίου. Αν τα αποθεματικά για την πληρωμή των
φόρων δε συμμετέχουν στον υπολογισμό του φόρου, τότε οι πληρωτέοι φόροι στον
ισολογισμό θα πρέπει να φαίνονται σαν άτοκη φορολογική υποχρέωση. Αυτό σημαίνει ότι
θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο, όπως γίνεται με όλες τις άτοκες υποχρεώσεις.

3.7.4 ΤΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (WACC)
Οπως αναφέρθηκε ως κόστος κεφαλαίου ορίζουμε το σταθμικό μέσο κόστος των
ιδίων και των δανειακών κεφαλαίων. Η επίδραση της φορολογίας παρατηρείται στα
δανειακά κεφάλαια:
Κόστος Κεφαλαίου=Κόστος Ι.Κ. x (Ι.Κ./Σ.Κ.) + Κόστος Ξ.Κ. χ (1- Ι.Κ./Σ.Κ.) χ (1-Τ)
Όπου Ι.Κ., Το ποσό των ιδίων κεφαλαίων
Ξ.Κ., Το ποσό των έντοκων ξένων κεφαλαίων
Σ.Κ., Το σύνολο των κεφαλαίων που φέρουν κόστος χρήσης
Τ, ο συντελεστής φορολογίας
Για τον ορισμό του κόστους των δανειακών και των ιδίων κεφαλαίων υπάρχουν
διάφορες μέθοδοι με κάποια μεταβλητότητα στα αποτελέσματα, που, όμως, δεν είναι
αντικείμενο μελέτης στην παρούσα αναφορά.
Η εξίσωση υπολογισμού του σταθμικού μέσου κόστους κεφαλαίου περιλαμβάνει
επίσης τον δείκτη ιδίων προς συνολικά κεφάλαια. Ο δείκτης αυτός αλλάζει ανάλογα με τον
κύκλο ζωής μιας επιχείρησης και άλλους παράγοντες. Σύμφωνα με τη Χρηματοοικονομική
Θεωρία (Copeland & Weston 1992, σελ.443-444) όταν ο δείκτης αυτός αλλάζει, τα κόστη
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ιδίων και ξένων κεφαλαίων αλλάζουν επίσης, με αποτέλεσμα το σταθμικό μέσο κόστος
κεφαλαίου (WACC) να μην αλλάζει (χωρίς, τουλάχιστο, να αλλάξει η φορολογική
αντιμετώπιση ιδίων και ξένων κεφαλαίων). Όταν ο δείκτης ίδια προς συνολικά κεφάλαια, ή
ίδια προς ξένα κεφάλαια, μειώνεται, ο κίνδυνος των ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται. Έτσι όταν
το σχετικό ποσοστό των δανειακών κεφαλαίων στο κεφάλαιο αυξάνεται, η απόδοση των
ιδίων κεφαλαίων γίνεται περισσότερο ασταθής, οπότε και το αληθινό κόστος των ιδίων
κεφαλαίων αυξάνεται. Επιπλέον και οι δανειστές απαιτούν μεγαλύτερες αποδόσεις για τα
κεφάλαιά τους όταν η μόχλευση αυξάνει. Έτσι, όταν μειώνεται η συμμετοχή των ιδίων
κεφαλαίων έναντι των δανειακών, τα κόστη τόσο των ιδίων όσο και των ξένων κεφαλαίων
αυξάνονται και αντιστρόφως. Η αύξηση στα κόστη ιδίων και δανειακών κεφαλαίων
αντισταθμίζει τη μείωση που προκύπτει από τη σχετικά μεγαλύτερη συμμετοχή του
φθηνότερου δανειακού κεφαλαίου. Έτσι η αλλαγή στο WACC είναι μηδενική.
Ο λόγος για τον οποίο τα μέσα κόστη κεφαλαίου δεν αλλάζουν σύμφωνα με τη
μόχλευση, φαίνεται καλύτερα αν σκεφτούμε τις αναμενόμενες αποδόσεις. To WACC
αντιπροσωπεύει την αναμενόμενη απόδοση του κεφαλαίου από ανάλογου κινδύνου
εταιρίες επειδή είναι το κόστος ευκαιρίας σε ανάλογου κινδύνου επενδύσεις. Αν η αλλαγή
στη μόχλευση, δηλαδή στην κεφαλαιακή σύνθεση, δεν αλλάζει την αναμενόμενη απόδοση
της εταιρίας (δηλαδή το αναμενόμενο ROI), τότε το WACC δε μπορεί να αλλάξει.
Αλλάζοντας μόνο τη μια πλευρά του ισολογισμού της εταιρίας, αυτή των υποχρεώσεων
αντικαθιστώντας ίδια με ξένα κεφάλαια, δεν επηρεάζεται το λειτουργικό κέρδος, οπότε
μένει ανεπηρέαστο και το αναμενόμενο λογιστικό ποσοστό απόδοσης.
Από την άλλη μεριά το αναμενόμενο ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων επηρεάζεται
από τις αλλαγές στη μόχλευση. Η μειωμένη ιδία συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρίας
ανεβάζει το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης, γιατί η αυξημένη χρηματοοικονομική
μόχλευση αυξάνει τον κίνδυνο της εταιρίας και το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι
μέτοχοι. Ανάλογα και οι αναμενόμενες αποδόσεις στην αγορά μετοχών δεν εξαρτώνται
από τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές χρηματοδοτούν τις επενδύσεις τους. Φυσικά για
τον ιδιώτη επενδυτή, η αναμενόμενη απόδοση αλλάζει αν χρησιμοποιήσει δάνειο για να
χρηματοδοτήσει την αγορά μετοχών. Αυτό, όμως αφορά το δικό του ίδιο κεφάλαιο και όχι
την απόδοση όλης της επένδυσης. Οι μεταβολές στη μόχλευση αλλάζουν πάντα την
απόδοση και τον κίνδυνο ιδίων και ξένων κεφαλαίων, αλλά δεν επιδρούν στο αναμενόμενο
ποσοστό απόδοσης ολόκληρης της επένδυσης.

Για τον υπολογισμό του σταθμικού μέσου κόστους κεφαλαίου, μπορούμε να
ακολουθήσουμε διάφορες μεθόδους: η περισσότερο σωστή και σύμφωνη με τη θεωρία,
είναι να υπολογίζουμε για κάθε μεταβολή της μόχλευσης τα κόστη ιδίων και ξένων
κεφαλαίων, όπως προσαρμόζονται κάθε φορά στον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Στην πράξη
όμως, η μέθοδος είναι μάλλον πολύπλοκη και χρονοβόρα. Γι' αυτό πολλοί μελετητές και
ακαδημαϊκοί, όπως ο Stewart (1990, σελ.85-89) και ο Rappaport (1986, σελ.56) προτείνουν
το WACC να υπολογίζεται με βάση την επιθυμητή συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων στο
κεφάλαιο της επιχείρησης. Αν και η μέθοδος δεν αναγνωρίζει ότι τα κόστη των ιδίων και
των ξένων κεφαλαίων αυξάνουν με την αύξηση της μόχλευσης, εντούτοις η μέθοδος
υπολογίζει με σχετική ακρίβεια το κόστος κεφαλαίου, που είναι σε τελευταία ανάλυση
αυτό που μας ενδιαφέρει.

3.7.5 ΑΡΕΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Παραπάνω, δε λήφθηκε υπόψη η διαφορετική επίδραση της φορολογίας απέναντι
στα ίδια και τα ξένα κεφάλαια. Στην πράξη η αυξημένη φορολογική ελάφρυνση από τα
δανειακά κεφάλαια μειώνει λίγο το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου, όταν αυξάνει η
μόχλευση. Από την άλλη, όμως, αν η μόχλευση αυξηθεί πολύ έχουμε αυξημένη πιθανότητα
χρεοκοπίας με αποτέλεσμα τα κόστη που συνεπάγονται να αυξάνουν το WACC (Copeland
& Weston 1992, σελ.498-499). Τα κόστη οικονομικής δυσπραγίας αυξάνουν ραγδαία, όταν
η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων είναι ήδη μικρή και ελαττώνεται ακόμη περισσότερο.
Για το λόγο αυτό στην πράξη η κατάσταση αυτή αποφεύγεται ακόμη κι αν μαθηματικά η
χαμηλή συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων φαίνεται εξίσου καλή με την υψηλή αφού η
αυξημένη απόδοση ανταμείβει το αυξημένο ρίσκο. Αντίστοιχα, τα κόστη οικονομικής
δυσπραγίας αυξάνουν με πολύ μέτριο ρυθμό, όταν η συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων είναι
πολύ υψηλή και μειώνεται. To WACC, όμως, αλλάζει αισθητά, καθώς επηρεάζεται από τις
φορολογικές ελαφρύνσεις που συνεπάγονται τα δανειακά κεφάλαια
Αν και δεν υπάρχει ικανοποιητικά αποδεδειγμένη χρηματοοικονομική θεωρία, που
να στηρίζει την ύπαρξη άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης σε μια επιχείρηση, εντούτοις
στην πράξη οι εταιρίες συμπεριφέρονται σα να υπάρχει (Copeland &Weston, 1992
σελ. 5 3 6). Οι αλλαγές πάντως στο κόστος κεφαλαίου μιας εταιρίας είναι πολύ μικρές, όταν
το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων αλλάζει λίγο και κοντά στο άριστο αυτό επίπεδο. Αυτό
συμβαίνει γιατί σε ενδεχόμενη μείωση του ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων, το κόστος
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κεφαλαίου επηρεάζεται μειωτικά από τις φορολογικές ελαφρύνσεις των επιπρόσθετων
δανειακών κεφαλαίων και αυξητικά λόγω της αύξησης της πιθανότητας οικονομικής
δυσπραγίας. Επειδή οι δυο μεταβολές κινούνται αντίθετα, οι επιδράσεις στο WACC είναι
αμελητέες.
Κατά τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου (και του EVA) είναι καλό να
θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιου είδους άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση που ελαχιστοποιεί το
κόστος κεφαλαίου. Έτσι στα πλαίσια του ελέγχου ενός οργανισμού, δεν είναι επιθυμητό οι
επιχειρηματικές μονάδες να διαφέρουν πολύ, ως προς τα ποσοστά συμμετοχής των ιδίων
κεφαλαίων στη διάρθρωσή τους. Αν για παράδειγμα σε μια επιχειρηματική μονάδα το
ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων είναι πολύ υψηλό, η φορολογική ελάφρυνση του χρέους
παραμένει αχρησιμοποίητη και οι μέτοχοι καταβάλλουν υψηλά ποσά σε φόρο. Επιπλέον το
χαμηλό ρίσκο που συνεπάγεται μια τέτοια διάρθρωση, σημαίνει και χαμηλή απόδοση, τη
στιγμή που οι μέτοχοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεγαλύτερο επίπεδο κινδύνου (γι
αυτό άλλωστε επέλεξαν επένδυση σε μετοχικό κεφάλαιο και όχι αμοιβαίο). Από την άλλη
τα διοικητικά στελέχη των επιχειρηματικών μονάδων προτιμούν να κινούνται με ίδια
κεφάλαια, αφού έτσι οι λειτουργικές και οι επενδυτικές αποφάσεις της μονάδας
εκτελούνται ευκολότερα. Για το λόγο αυτό άλλωστε οι εταιρίες αυτές καλούνται υγιείς ή
έχουσες ισχυρό ισολογισμό.
Αν ο υπολογισμός του EVA βασίζεται στο σταθερό WACC, όπως ειπώθηκε
παραπάνω, δηλαδή με βάση την επιθυμητή συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων, τότε δεν
επηρεάζεται από όποια και αν είναι τελικά η κεφαλαιακή διόρθωση. Σ' αυτές τις
περιπτώσεις τα διοικητικά στελέχη των επιχειρηματικών μονάδων θα επιθυμούν να
διατηρήσουν αυξημένο ύψος ιδίων κεφαλαίων, ακόμη κι αν η διοίκηση του οργανισμού
πιέζει για το αντίθετο. Τότε, η καλύτερη λύση είναι να εφαρμοστεί ένα σύστημα ελέγχου
και υποκίνησης που οδηγεί στην άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση. Επειδή είναι δύσκολο να
υπολογίζεται κάθε φορά το πραγματικό κόστος κεφαλαίου, είναι προτιμότερο αφού
καθοριστεί η άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση να υπολογιστεί βάσει αυτής το μέσο κόστος
κεφαλαίου. Το σύστημα ελέγχου και υποκίνησης μπορεί να βασίζεται στις οδηγίες της
διοίκησης του οργανισμού, σύμφωνα με τις οποίες, η όποια απόκλιση από τη επιθυμητή
κεφαλαιακή διάρθρωση θα σημαίνει αύξηση του μέσου κόστους κεφαλαίου και άρα είναι
ανεπιθύμητη.
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3.8 TO EVA ΚΑΙ Ο ΡΟΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
To EVA αποτελεί ένα εργαλείο τοποθέτησης κεφαλαίων όχι μόνο μέσα στα πλαίσια
μιας επιχείρησης αλλά και μιας ολόκληρης οικονομίας. Θέτει μια ελάχιστη αποδεκτή
επίδοση για το ποσοστό απόδοσης σε μακροπρόθεσμη θεώρηση. Αυτό το ελάχιστο
ποσοστό απόδοσης βασίζεται στην μέση απόδοση (την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο) που
αποδίδουν οι κεφαλαιαγορές. Η μέση απόδοση είναι ένα σημείο που πρέπει μια εταιρία να
φτάνει, ειδάλλως οι επενδυτές είναι προτιμότερο να επενδύσουν αλλού τα κεφάλαιά τους.
Υπάρχουν ορισμένοι κλάδοι επιχειρήσεων που η μέση απόδοση της αγοράς είναι
πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, ακόμη και κάτω από ικανή διοίκηση. Πρόκειται για
επιχειρήσεις που ο κλάδος τους είναι πλέον σε ωριμότητα, έχουν πλεονάζουσα παραγωγική
δυναμικότητα και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζουν πολύ ισχυρό ανταγωνισμό. Μπορεί
βέβαια να υπάρχουν επιχειρήσεις που κατορθώνουν να παράγουν υψηλές αποδόσεις, παρά
τη δύσκολη αυτή κατάσταση, όμως ο μέσος όρος των αποδόσεων του κλάδου είναι
χαμηλός. Τέτοιοι κλάδοι είναι για παράδειγμα οι βιομηχανίες σιδήρου, αυτοκινήτων,
ξυλείας, οικιακών συσκευών κλπ. Ακόμη κι αν κάποια στιγμή οι επιχειρήσεις αυτές
καταφέρουν να βελτιώσουν τις χαμηλές αποδόσεις τους, η έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα
στην προσφορά και τη ζήτηση (υπερπροσφορά αγαθών) θα τις οδηγήσει αναπόφευκτα σε
αποδόσεις κάτω της μέσης.
Οι κλάδοι με τις χαμηλές αναμενόμενες αποδόσεις διακρίνονται εύκολα κατά τις
αποτιμήσεις της αγοράς. Αν η Προστιθέμενη Αγοραία Αξία είναι κατά μέσο όρο αρνητική
για τις εταιρίες ενός κλάδου, είναι ένα σημάδι ότι η αγορά δεν πιστεύει πως οι αποδόσεις
θα είναι μακροπρόθεσμα ικανοποιητικές. Όπως δείχθηκε παραπάνω,

η

αρνητική

Προστιθέμενη Αγοραία Αξία σημαίνει ότι η αγορά θεωρεί πως η εταιρία παράγει αρνητική
Προστιθέμενη Οικονομική Αξία μακροπρόθεσμα.
Η πλειοψηφία των εταιριών που βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας, αν και η
απόδοσή τους είναι κάτω από τη μέση απόδοση της αγοράς, συχνά παράγουν θετικές
χρηματικές ροές. Μέρος των ροών αυτών διανέμονται στους μετόχους ως μερίσματα και
ένα άλλο μέρος τους επανεπενδύεται στην επιχείρηση. Οι επανεπενδύσεις αυτές στην
εταιρία αποφέρουν την ίδια απόδοση με τις παλιές επενδύσεις, δηλαδή κάτω από τη μέση
απόδοση της αγοράς, οπότε καταστρέφουν τον πλούτο των μετόχων. Για να μη συμβαίνει
αυτό οι εταιρίες αυτές θα έπρεπε να πληρώνουν μεγαλύτερο μέρος από τις χρηματικές
εισροές τους ως μερίσματα, απ' ό,τι συνηθίζουν. Αυτή η γενναιόδωρη μερισματική
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πολιτική θα πρέπει να συνεχιστεί για όσο διάστημα η απόδοση αναμένεται να είναι κάτω
της μέσης απόδοσης για ανάλογου βαθμού κινδύνου επενδύσεις. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει
για διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες μιας εταιρίας: μόνο εκείνες που μπορούν να
παράγουν τουλάχιστο την απόδοση της αγοράς - να παράγουν δηλαδή μακροπρόθεσμα
θετική EVA - δικαιούνται να επεκτείνουν τις λειτουργίες τους με επενδύσεις.
Στην πραγματικότητα, όμως, είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τους κλάδους των
επιχειρήσεων που, σε μακροχρόνια βάση θα δίνουν χαμηλότερες αποδόσεις από κείνες της
αγοράς, γιατί σχεδόν κάθε βιομηχανία εμφανίζει χαμηλό ή ακόμη και αρνητικό ποσοστό
απόδοσης σε κάποια φάση του κύκλου ζωής της. Επιπλέον, υπάρχουν εταιρίες που
καταφέρνουν να παράγουν ικανοποιητικές αποδόσεις ακόμη κι αν ανήκουν σε μη
αποδοτικούς κλάδους. Τέλος, μια βιομηχανία σε φάση ωριμότητας δεν καταλήγει
απαραίτητα να μην είναι κερδοφόρα, αφού η υπερπροσφορά σε μια αγορά εμφανίζεται σε
ειδικές περιπτώσεις.
Είναι, συχνά, δύσκολο για τα διοικητικά στελέχη να παραδεχθούν ότι κάποιοι
επιχειρηματικοί κλάδοι είναι λιγότερο παραγωγικοί από κάποιους άλλους. Υπάρχουν όμως
ξεκάθαρα στοιχεία που υποστηρίζουν ότι κάποιοι είναι λιγότερο αποδοτικοί. Έτσι, κάποιοι
κλάδοι των οποίων οι εισηγμένες εταιρίες παρουσιάζουν αρνητικά MVA μαρτυρούν ότι η
αγορά περιμένει αρνητικά EVA για τον κλάδο στο μέλλον.
Εξάλλου, η αγορά έχει δείξει ότι επικροτεί την τακτική των ώριμων επιχειρήσεων να
αποσύρει τις μετοχές της αγοράζοντάς τες, με τα πλεονάζοντα κέρδη, αντί να τα
επανεπενδύει πίσω στην επιχείρηση. Στο παρελθόν, ανακοινώσεις των αμερικανικών
βιομηχανιών μετάλλου και χαρτιού, ότι προτίθενται να αποσύρουν μέρος των μετοχών
τους, οδήγησαν τις τιμές των μετοχών σε σημαντικές αυξήσεις. Οι αυξήσεις στην αξία των
μετόχων σ' αυτή την περίπτωση εκπορεύεται από το ότι αποφεύγεται η πιθανότητα να
καταστραφεί η αξία σε μη αποδοτικές επενδύσεις. Οι επενδυτές γνωρίζουν ότι μπορούν να
επενδύσουν εναλλακτικά και να πετύχουν τη μέση απόδοση της αγοράς, κάτι μάλλον
δύσκολο για τις ώριμες αυτές επιχειρήσεις.
Από την άλλη μεριά, αν ακολουθούσε μια τέτοια πολιτική, κάποια ιδιαίτερα
επικερδής και αναπτυσσόμενη εταιρία (όπως η Microsoft ή η Nokia) το πιο πιθανό είναι οι
τιμές των μετοχών τους να έπεφταν. Ο λόγος είναι ότι οι μέτοχοι αναμένουν να κερδίσουν
από τέτοιες επιχειρήσεις μέσα από τη μεγέθυνση που θα επιτευχθεί με την ανάληψη
επενδυτικών σχεδίων με θετική καθαρή παρούσα αξία και θετικά EVA.
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Το πρόβλημα της επανεπένδυσης των καθαρών χρηματικών ροών σε μη κερδοφόρες
επιχειρήσεις συζητείται εκτενώς στη βιβλιογραφία σαν πρόβλημα πρακτορείας (agency
problem) (Jensen 1986). Τα διοικητικά στελέχη δεν προτίθενται να μοιράσουν τα
πλεονάζοντα κεφάλαια αφού θέλουν, λογικά, να μεγεθύνουν τις λειτουργίες της
επιχείρησης κάτω από το δικό τους έλεγχο. Γι' αυτό και πρέπει να αναπτύσσονται
κατάλληλα συστήματα υποκίνησης που να αποτρέπουν αυτού του είδους τη συμπεριφορά
στους κλάδους όπου μπορεί να εμφανιστεί. Η εσφαλμένη τοποθέτηση των ελεύθερων
χρηματικών ροών σε μη αποδοτικές επενδύσεις επηρεάζει άμεσα τα ποσά του EVA, οπότε
η χρήση του EVA σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει. Αλλωστε το EVA είναι
ουσιαστικά ένα μέτρο συνεπές με την καθαρή παρούσα αξία των επενδύσεων (Επενδύσεις
με θετικά NPV αυξάνουν EVA ενώ με αρνητικά NPV μειώνουν τις τιμές του EVA). Στη
μελέτη του ο Wallace (1997, σελ.15,16) παρουσιάζει εμπειρικά στοιχεία σύμφωνα με τα
οποία, η σύνδεση των αμοιβών με το EVA μειώνει τις πρόσθετες (και συχνά
αδικαιολόγητες) επενδύσεις στις ώριμες βιομηχανίες.
Στις περιπτώσεις αυτές είναι σημαντικό να αποφευχθεί η βραχυχρόνια θεώρηση. Οι
αρνητικές τιμές της EVA κάποια στιγμή, δε σημαίνει απαραίτητα ότι ο κλάδος είναι μη
αποδοτικός, ούτε ότι η εταιρία δεν έχει τη δυνατότητα να αναλάβει αποδοτικές επενδύσεις.
Επιπλέον, κάποιες εταιρίες μπορεί να είναι σε θέση να παράγουν τουλάχιστο τη μέση
απόδοση, μέσα σε μια ώριμη βιομηχανία. Αρκεί να είναι σε θέση να παράγουν θετικά ποσά
EVA και να δικαιολογήσουν έτσι τις επενδύσεις τους.
Πρέπει, τέλος να γίνει κατανοητό, ότι το EVA είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την
τοποθέτηση κεφαλαίων, όχι μόνο στα στενά πλαίσια μιας επιχείρησης αλλά και για
ολόκληρη την οικονομία. To EVA είναι ένα μέτρο που ελέγχει αν γίνεται αποτελεσματική
χρήση του κεφαλαίου λαμβάνοντας υπόψη την απόδοση και τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο.
Θετικό EVA είναι ένδειξη ότι το κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Από την
άλλη μεριά η παραγωγικότητα του κεφαλαίου είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη
συνολική οικονομία και την αύξηση του ΑΕΠ. Σε κάθε οικονομία υπάρχει ένα ορισμένο
απασχολούμενο κεφάλαιο που παράγει ένα καθορισμένο ΑΕΠ το χρόνο. Όσο πιο
παραγωγικό είναι το κεφάλαιο, τόσο υψηλότερο είναι το ΑΕΠ που παράγεται. Έτσι οι
προσπάθειες επίτευξης θετικών ποσοτήτων EVA είναι θετικές όχι μόνο για τους μετόχους
αλλά και για το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα. Στην πράξη αυτή η
επιλεκτική κατανομή κεφαλαίου με σκοπό την πιο αποτελεσματική χρήση του, μπορεί να
σημαίνει ότι το πλεονάζον κεφάλαιο μετακινείται από τις βιομηχανίες ξυλείας και σιδήρου

προς τις βιομηχανίες τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών, καθιστώντας δυνατή
τη ραγδαία εξέλιξη στους κλάδους αυτούς.

3.9 TO EVA ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ (BONUS SYSTEMS)
3.9.1 ΣΥΝΔΕΣΗ TOY EVA ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Μέχρι στιγμής αναπτύχθηκε, πώς η εστίαση στο EVA μπορεί να βοηθήσει τα
διοικητικά στελέχη να αυξήσουν τον πλούτο των μετόχων. Για να επιτευχθεί ο στόχος της
δημιουργίας πλούτου, απαιτείται μια δεδομένη συμπεριφορά, σε σταθερή βάση. Ένας
αποτελεσματικός τρόπος ώστε τα συμφέροντα των στελεχών να ακολουθούν εκείνα των
μετόχων, είναι η σύνδεση των αμοιβών τους με τα αποτελέσματα που δίνει το μέτρο του
EVA. Στην πραγματικότητα, αυτό ισχύει, όχι μόνο για τα στελέχη αλλά για όλους τους
εργαζομένους. Η σωστή εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος υποκίνησης, διαχέει την ιδέα
της δημιουργίας πλούτου σ' όλο τον οργανισμό,και έχει ως αποτέλεσμα, οι εργαζόμενοι σε
κάθε επίπεδο να δρουν σε συμφωνία με τα ανώτερα επίπεδα της διοίκησης.
Παρακάτω θα αναπτύξουμε τα σημαντικότερα επιχειρήματα για τη χρήση του EVA
στα συστήματα υποκίνησης και τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα τέτοιο
σύστημα ώστε να είναι εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό.

3.9.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΒΑΣΕΙ TOY EVA
Η ιδέα της σύνδεσης του EVA με τις πρόσθετες αμοιβές (bonus) είναι ότι για να
καταβληθούν τέτοιου είδους αμοιβές στα διοικητικά στελέχη, οι μέτοχοι έχουν κερδίσει
υψηλότερες αποδόσεις απ' ό,τι περίμεναν. Αυτό το είδος υποκίνησης είναι αμοιβαία
επωφελές, για τη διοίκηση και για τους μετόχους, αφού έχει διαπιστωθεί ότι το επίπεδο της
επίδοσης βελτιώνεται μετά την εισαγωγή του EVA στα συστήματα των αμοψών.(\νΒΐ1αο6
1997). Τα συστήματα υποκίνησης με πληρωμή πρόσθετων αμοιβών, όπως είναι φυσικό,
ενθαρρύνουν την εξαιρετική επίδοση και, ακόμη και μετά την καταβολή των αμοιβών
αυτών στα στελέχη, η απόδοση που κερδίζουν οι μέτοχοι είναι υψηλότερη απ' ό,τι αν δεν
είχε εφαρμοστεί καθόλου το σύστημα. Παρατηρήθηκε μάλιστα ότι με ένα καλά
σχεδιασμένο σύστημα, όσο υψηλότερες είναι οι πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται
τόσο υψηλότερες είναι και οι απολαβές των μετόχων. Επιπλέον, ένα σύστημα υποκίνησης

78

που στηρίζεται στο EVA δεν έχει ουσιαστικά κόστος για τους μετόχους, αφού αποτελεί
κομμάτι της επιπλέον αξίας που δημιουργείται.
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του EVA, στα συστήματα υποκίνησης, είναι ότι
το επίπεδο του στόχου που ορίζεται είναι απολύτως αντικειμενικό. Έτσι οι πρόσθετες
αμοιβές μπορούν να καθοριστούν σαν ένα ποσοστό του θετικού δη μιουργούμενου EVA ή
σαν ένα ποσοστό της αύξησης του EVA. Με τη χρήση άλλων συστημάτων υποκίνησης
υπήρχε το πρόβλημα της υποκειμενικότητας του στόχου, καθώς τα διοικητικά στελέχη
κατά τη διαπραγμάτευση των αμοιβών τους, συχνά υποτιμούσαν τις δυνατότητες για
βελτίωση της επίδοσης που μπορούσαν να επιτύχουν, προκειμένου να λάβουν υψηλότερες
αποδοχές για φυσιολογικές επιδόσεις.
Με την ανάπτυξη

ενός συστήματος,

που οι επιπρόσθετες απολαβές

είναι

αντικειμενικά καθορισμένες και χωρίς όρια, τα διοικητικά στελέχη των επιχειρηματικών
μονάδων εστιάζουν την προσοχή τους στη μεγιστοποίηση της επίδοσής τους και της
παραγόμενης αξίας αντί ξοδεύουν χρόνο στο να μετριάσουν τις δυνατότητες βελτίωσής
τους (Kroll 1997 σελ.109). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Stewart (1990,σελ.243) "αντί
να έχουμε τους προϋπολογισμούς να οδηγούν τις επιπρόσθετες αμοιβές, το σύστημα
αμοιβών πρέπει να οδηγεί τους προϋπολογισμούς".
Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης του EVA στα συστήματα αμοιβών είναι ότι
μειώνει τα λεγάμενα "προβλήματα πρακτορείας". Οπως αναφέρθηκε, οι προϊστάμενοι των
επιχειρηματικών μονάδων ζητούν να επενδύσουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσό που τους
επιτρέπει η κεντρική διοίκηση. Αυτό συμβαίνει, ακόμη κι όταν δεν έχουν να προτείνουν
κάποια ιδιαίτερα καλά επενδυτικά προγράμματα, οπότε κρατούν περίσσιο κεφάλαιο σε
μορφή κυκλοιροριακών στοιχείων ή κάνουν επενδύσεις με μικρή απόδοση. Με ένα ισχυρό
σύστημα υποκίνησης και αμοιβών που στηρίζεται στο EVA, μια τέτοια, επιζήμια, για τον
οργανισμό, συμπεριφορά αποφεύγεται. Κι αυτό γιατί οσοδήποτε τμήμα του κεφαλαίου
παράγει αποδόσεις μικρότερες του σταθμικού μέσου κόστους κεφαλαίου (WACC) μειώνει
τις επιπρόσθετες αποδοχές (bonus). Αν αυτές είναι συνδεδεμένες με την αλλαγή του EVA,
τότε κινήσεις όπως η δέσμευση πλεονάζοντος κεφαλαίου σε κυκλοφοριακά στοιχεία και οι
υπερβολικές επενδύσεις σε ώριμες επιχειρήσεις, μπορούν να τις μειώσουν θεαματικά.
Ο Wallace (1997, σελ. 15-16) στην έρευνά του παρουσιάζει επαρκή εμπειρικά
στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, μετά την εισαγωγή ενός συστήματος πρόσθετων αμοιβών
βασισμένο στο υπολειμματικό εισόδημα, τα διοικητικά στελέχη απέφυγαν συστηματικά τις
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επενδύσεις που παρήγαγαν αποδόσεις μικρότερες του WACC. Η εξήγησή του ήταν ότι,
επειδή το EVA μετρά τον ύψιστο στόχο της εταιρίας (δημιουργία πλούτου), ένα σύστημα
υποκίνησης και αμοιβών βασισμένο σ' αυτό, ενώνει τα ενδιαφέροντα της διοίκησης του
οργανισμού και των μετόχων καθώς και αυτά της μεσαίας και της ανώτερης διοίκησης.
Η σύνδεση των αμοιβών με το EVA, παρέχει, επίσης, το κίνητρο να προσπαθούν τα
διοικητικά στελέχη να βελτιώνουν συνεχώς την επίδοση της επιχείρησης. Συχνά, οι
μάνατζερ μιας εταιρίας, αποκτούν υπαλληλική νοοτροπία, αφού οι βελτιώσεις που
προτείνουν, αποφέρουν κέρδη στην εταιρία, από τα οποία οι ίδιοι δεν έχουν μερίδιο. Έτσι,
αντίθετα με έναν επιχειρηματία, που συχνά δεν υπάρχει όριο στην ανταμοιβή του, οι
αποδοχές των μάνατζερ περιορίζονται από τα όποια συστήματα αμοιβών. Ένα σύστημα
υποκίνησης βασισμένο στο EVA, βοηθάει να ξεπεραστούν τέτοιου είδους δυσκολίες, αφού
οι προτάσεις των στελεχών, που θα αποφέρουν ουσιαστική βελτίωση στην επίδοση, θα
ανταμειφθούν με βάση τα αποτελέσματά τους. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα 'πρεπε να
αμείβεται περισσότερο απ' ό,τι γίνεται σήμερα, η καλή επίδοση και λιγότερο η κακή.
Ένα άλλο πρόβλημα που συνδέεται με το σύστημα υποκίνησης, είναι η σύνδεση των
αμοιβών με τις επιδόσεις των απλών εργαζομένων. Για χρόνια, ο τρόπος με τον οποίο
έπρεπε

να

συνδεθεί

η

παραγωγικότητα

με

τους

μισθούς,

υπήρξε

αντικείμενο

αντιπαράθεσης εργαζομένων και εργοδοσίας. Με ένα σύστημα παροχής bonus, σύμφωνα
με το οποίο, δίνεται στους εργαζομένους ένα τμήμα του παραγόμενου EVA, γίνεται
περισσότερο

κατανοητή

η

σύνδεση

της

αυξημένης

παραγωγικότητας

(και

άρα

κερδοφορίας) της εταιρίας με τους μισθούς τους. Κατ' αυτό τον τρόπο τα bonus με βάση το
EVA θα μπορούσαν να φέρουν κάποια ελαστικότητα στις αμοιβές των εργαζομένων: όταν
η κατάσταση της αγοράς είναι καλή, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν αυξημένες αμοιβές ενώ
όταν δεν παράγεται θετικό EVA, δε λαμβάνουν τίποτε επιπλέον. Τα καλά bonus θα
μπορούσαν να αποτρέψουν και κάποιες υπερβολικές απαιτήσεις για αυξήσεις μισθών.
Γιατί, αν οι μισθοί αυξηθούν περισσότερο από την παραγωγικότητα θα είναι πολύ δύσκολο
να εμφανίσει η εταιρία θετικές ποσότητες EVA, οπότε δε θα δοθούν πρόσθετες αμοιβές. Μ'
αυτή τη λογική, η αύξηση των bonus που καταβάλλονται βάσει του EVA, ακολουθεί
αρκετά πιστά την αύξηση της παραγωγικότητας της εταιρίας.
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3.9.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΩΝ
i) Σύστημα λογαριασμών bonus. Οι πρόσθετες αμοιβές των ανώτερων διοικητικών
στελεχών θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες με το EVA που δημιουργείται σε μακροχρόνια
βάση. Για να καταστεί αυτό δυνατό ο Stewart στο βιβλίο του παρουσιάζει την ιδέα της
"τράπεζας bonus". Σύμφωνα μ' αυτή, όταν η επίδοση της εταιρίας είναι καλή και παράγεται
θετικό EVA, τα στελέχη ανταμείβονται με ένα ποσοστό μόνο της αμοιβής που τους
αντιστοιχεί, π.χ. το ένα τρίτο, και το υπόλοιπο κατατίθεται σε μια "τράπεζα bonus" που
δημιουργείται γι' αυτόν το σκοπό. Την επόμενη χρονιά, το bonus που αντιστοιχεί στην
επιτευχθείσα επίδοση, προστίθεται στα προηγούμενα (ή αφαιρείται) και κάθε στέλεχος
παίρνει πάλι το ένα τρίτο του σωρρευθέντος ποσού. Έτσι αν το περιοδικό EVA είναι
αρνητικό το υπόλοιπο μειώνεται και τα bonus που λαμβάνουν οι μάνατζερ είναι μικρότερα.
Κατά κάποιον τρόπο, έτσι εκτίθενται στον κίνδυνο που εκτίθενται και οι μέτοχοι. Επειδή
τα bonus είναι σε προσωπική βάση, τα στελέχη που πετυχαίνουν σταθερά καλή επίδοση
έχουν μεγάλο υπόλοιπο στην "τράπεζα" και ανταμείβονται ανάλογα, ενώ οι έχοντες κακή
επίδοση (με αρνητικό υπόλοιπο) ενθαρρύνονται να αποχωρίσουν από την επιχείρηση.
Κατά την εφαρμογή του σχεδίου δημιουργούνται, βέβαια, κάποια προβλήματα, που
έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι συχνά τα στελέχη μετακινούνται ή αναλαμβάνουν
άλλες θέσεις ευθύνης. Στην περίπτωση αυτή, τα σωρρευθέντα bonus ακολουθούν τον
εργαζόμενο, εφόσον απασχολείται μέσα στον οργανισμό. Μέσα από ένα τέτοιο σύστημα
ελέγχονται

και

αποθαρρύνονται

οι

ανεπιθύμητες

αποχωρήσεις

σε

περίπτωση

ανεπιθύμητης αποχώρησης, ο εργαζόμενος που αποχωρεί, χάνει το σύνολο των αμοιβών
που υφίστανται, ενώ σε περίπτωση συνταξιοδότησης αυτό παραμένει ανεπηρέαστο.
Η) Σταθερότητα στα συστήματα πρόσθετων αμοιβών. Το σύστημα παροχής των bonus
πρέπει να είναι σταθερό από χρόνο σε χρόνο. Έτσι, αν κάποιες επιχειρηματικές μονάδες
παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελέσματα και οι διοικήσεις τους λαμβάνουν υψηλά bonus,
το σύστημα δεν πρέπει να αλλαχθεί για να μειώσει τα ποσά στο μέλλον. Βέβαια, αν
υπάρχουν ουσιώδη λάθη στα συστήματα πρέπει να διορθώνονται, αλλά το ότι κάποιες
μονάδες κερδίζουν υψηλά bonus επειδή πετυχαίνουν αξιοσημείωτη επίδοση, δεν είναι
σημάδι τέτοιων λαθών. Αντίθετα, δείχνουν ένα καλοσχηματισμένο σύστημα bonus, που
υποκινεί κατάλληλα στελέχη και εργαζομένους και δημιουργεί πρόσθετα κέρδη για τους
μετόχους.
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iii) Γενναιόδωρα bonus για την καλή επίδοση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τους
μισθούς των ανώτερων στελεχών διοίκησης είναι ότι πληρώνονται σαν υπάλληλοι κι όχι
σαν επιχειρηματίες που έχουν σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας στην επιχείρηση
(Μ.Jensen & K.Murphy 1990,σελ.1). Αναφέρουν, επίσης, ότι τα παραδοσιακά συστήματα
bonus παρέχουν πολύ μικρά bonus για εξαιρετική επίδοση και πολύ μεγάλα για μέτρια
επίδοση (1990, σελ.3). Είναι γεγονός ότι τα ποσά που διαχειρίζονται είναι υψηλά και
ακόμη υψηλότερα τα κέρδη που μπορεί να αποφέρει μια καλή επίδοση. Αυτό που
επισημαίνουν οι πιο πάνω συγγραφείς πως πρέπει να γίνει είναι, είναι η πιο ορθολογική
κατανομή των αμοιβών των στελεχών, έτσι ώστε να υποκινούνται πραγματικά για να
πετύχουν εξαιρετική επίδοση και, στην περίπτωση που τα καταφέρουν, να αμείβονται
γενναιόδωρα (1990, σελ. 4).
Τα bonus, για να υποκινούν στελέχη και εργαζόμενους, δε θα πρέπει να
περιορίζοντας ούτε να αυξάνονται με φθίνοντα τρόπο. Κανένα στέλεχος δεν υποκινείται,
όταν γνωρίζει ότι η αμοιβή του περιορίζεται, ακριβώς όπως και κανένας μέτοχος δε θέλει
να περιορίζονται τα κέρδη του. Αν το EVA ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη, οι πρόσθετες
αμοιβές των στελεχών πρέπει να ακολουθήσουν. Τα bonus θα πρέπει όχι απλά να μην
έχουν ανώτατο όριο αλλά και να αυξάνονται με μη γραμμικό τρόπο: όσο μεγαλύτερο το
παραγόμενο EVA τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό των παρεχόμενων bonus. Αυτό είναι το
είδος του συστήματος πρόσθετων αμοιβών που αληθινά υποκινεί τους ανθρώπους της
διοίκησης να επιτύχουν εξαιρετική επίδοση.
ΐν) Οι αλλαγές του EVA πιο σημαντικές από τις απόλυτες τιμές του. Σύμφωνα με τις
εμπειρικές έρευνες που έγιναν, και παρατίθενται αναλυτικά πιο κάτω, οι αλλαγές στο EVA
συσχετίζονται καλύτερα με τις τιμές των μετοχών απ' ό,τι οι απόλυτες τιμές του EVA. Μια
λογική εξήγηση είναι ότι οι αλλαγές δεν υπόκεινται σε λογιστικές αλλοιώσεις, όπως οι
απόλυτες τιμές. Ο Stewart γι' αυτό προτείνει οι αμοιβές της διοίκησης να συνδέονται με τις
αλλαγές που παρουσιάζει το EVA κάθε χρόνο, αντί των απόλυτων τιμών. Ένα τέτοιο
σύστημα δίνει έμφαση στη συνεχή βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης.
Μερικές φορές οι αλλαγές του EVA είναι ο μόνος αντικειμενικός τρόπος ορισμού
των bonus. Ειδικότερα, όταν μια εταιρία λειτουργεί με θετικά EVA δεν έχει νόημα να
καταβάλλει bonus για τα ήδη κερδισμένα EVA. Πρέπει να συνδέσει τότε, την καταβολή
των πρόσθετων αμοιβών με το επιπρόσθετο ποσό του EVA που κερδίζεται κάθε χρόνο.
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Ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένα σύστημα bonus που βασίζεται στις
αλλαγές του EVA, ώστε να μη μειώνει την αναμενόμενη απόδοση για τους μετόχους, είναι
να καταβάλλει bonus μόνο εφόσον το παραγόμενο EVA είναι θετικό. Κάτι τέτοιο είναι
απαραίτητο ώστε να τηρείται το βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων αυτών: τα bonus
με βάση το EVA να ακολουθούν πάντα την αναμενόμενη απόδοση για τους μετόχους.
ν) Σύνδεση με την τρέχουσα κατάσταση της επιχειρηματικής μονάδας. Ο κύκλος ζωής
μιας επιχειρηματικής μονάδας επηρεάζει τους στόχους της και κατά συνέπεια και το
σύστημα υποκίνησης και παροχής πρόσθετων αμοιβών της. Έτσι, άλλες μονάδες μπορεί να
βρίσκονται σε φάση ωριμότητας, να έχουν ισχυρά θετικές ποσότητες EVA αλλά και ορατό
τον κίνδυνο να σπαταλήσουν τις ελεύθερες χρηματικές ροές σε μη ικανοποιητικής
απόδοσης επενδύσεις. Άλλες πάλι μπορεί να έχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και
κερδοφόρες επενδύσεις αλλά το ποσό EVA που παράγουν να είναι πολύ μικρό για να τις
πραγματοποιήσουν. Το σύστημα υποκίνησης με bonus, πρέπει να είναι έτσι σχηματισμένο,
ώστε να μην αντιτίθεται στους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Σε κάποιες
περιπτώσεις είναι δυνατό, ένα σύστημα παροχής bonus με βάση το EVA, να μη ταιριάζει
στην τρέχουσα κατάσταση της επιχειρηματικής μονάδας. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει
να απορριφθεί.

3.9.4 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ TOY EVA ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
BONUS
Οπως είδαμε το EVA συχνά παρουσιάζει ατέλειες με αποτέλεσμα να μη δίνει το
πραγματικό ποσό της προστιθέμενης οικονομικής αξίας. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο
όταν τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού καταλαμβάνουν αξιόλογο τμήμα του
ισολογισμού καθώς και όταν ο χρονικός ορίζοντας των επενδύσεων είναι σχετικά μικρός.
Για τις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν κάποιες κινήσεις που μπορούν να γίνουν προκειμένου
να αποφευχθούν τα όποια προβλήματα:
1. Αν το πρόβλημα πηγάζει από τον πληθωρισμό, τη δομή των περιουσιακών στοιχείων ή
τον επενδυτικό ορίζοντα, τότε γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις και τα bonus
υπολογίζονται πάνω στο νέο (ρυθμισμένο) EVA.
2. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα σύνδεσης των bonus με τις αλλαγές κι όχι τις απόλυτες
τιμές του, οπότε στην περίπτωση αυτή οι λογιστικές ατέλειες είναι αμελητέες.

83

3. Μια τρίτη λύση είναι η αύξηση των περιθωρίων αμοιβών με τη βελτίωση της επίδοσης,
δηλαδή μικρά περιθώρια για χαμηλά επίπεδα δημιουργούμενου EVA και μεγαλύτερα
περιθώρια όσο αυξάνει το EVA. Ένα τέτοιο μοντέλο, έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει την
επίδραση του πληθωρισμού πάνω στο EVA και επιπλέον υποκινεί τα διοικητικά
στελέχη περισσότερο.
Το πρόβλημα της λανθασμένης περιοδικότητας.
Όπως είδαμε το EVA παρουσιάζει πρόβλημα άνισης κατανομής των περιοδικών
EVA, ιδιαίτερα σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις. Έτσι, αν μια επιχείρηση, βρίσκεται σε
στάδιο ωριμότητας και έχει αποσβεστεί το σύνολο σχεδόν των παγίων στοιχείων της, είναι
δυνατό να δίνει υψηλά ποσά EVA, ακόμη κι αν, κατά μέσο όρο, μακροπρόθεσμα παράγει
μη ικανοποιητικό ποσοστό απόδοσης. Απ' την άλλη μεριά, μια επιχείρηση που βρίσκεται
στο στάδιο της ανάπτυξης, έχει πολλά αναπόσβεστα πάγια στοιχεία στον ισολογισμό της
και μπορεί να δίνει αρνητικά EVA ακόμη κι αν μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αποδοτική
μακροπρόθεσμα.
Συνήθως, βέβαια, οι επιχειρήσεις έχουν σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, οπότε
τέτοιες καταστάσεις είναι μάλλον σπάνιες. Η λανθασμένη περιοδικότητα του EVA, πρέπει
να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή του συστήματος αμοιβών στις παραπάνω περιπτώσεις,
γιατί τα bonus με βάση το EVA είναι ακατάλληλα και δε βοηθούν στη σωστή καθοδήγηση
των στελεχών της διοίκησης. Στην πρώτη περίπτωση, της ώριμης επιχείρησης, είναι
σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα bonus βασισμένο στο EVA που, όμως, θα
χρησιμοποιεί τις αλλαγές μόνο του EVA για τον υπολογισμό των bonus. Με τον τρόπο
αυτό αποθαρρύνονται οι άσκοπες επανεπενδύσεις στην επιχείρηση και αποδίδεται το
μεγαλύτερο μέρος των καθαρών χρηματικών ροών στους μετόχους. Στη δεύτερη
περίπτωση είναι καλύτερα να μη χρησιμοποιηθεί σύστημα bonus βασισμένο στο EVA,
αφού αυτό αυξάνει με τη μείωση ή και παύση των μακροχρονίων επενδυτικών
προγραμμάτων, οπότε είναι ακατάλληλο για μια ραγδαία αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι το EVA παρουσιάζει κάποιες ατέλειες, που
θεωρούνται, όμως, λιγότερο σημαντικές από τα οφέλη που προσφέρει. Ακόμη και στις
περιπτώσεις που το σύστημα καταβολής των bonus δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις για να
διορθωθούν οι ατέλειες, η αλλαγή στην προσέγγιση και τη στάση της διοίκησης είναι
εντυπωσιακή. Αν τα στελέχη γνωρίζουν πώς να λειτουργούν για να ενισχύουν την αξία για
τους μετόχους και υποκινούνται ανάλογα, τότε κάποιες μικρές αποκλίσεις στις ποσότητες
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του EVA δεν έχουν σημασία. Το πιο σημαντικό είναι η θεμελιώδης αλλαγή που προκαλεί
στην επιχείρηση, με την υιοθέτηση της προσέγγισης αξίας. Και, τόσο τα στοιχεία
εμπειρικών ερευνών (Wallace 1997) όσο και πλήθος παραδειγμάτων (Kroll 1997 σελ.109,
Martin 1996 σελ.173. Gee 1997, σελ.7) υποστηρίζουν ότι η υιοθέτηση ενός συστήματος
υποκίνησης και αμοιβών που στηρίζεται στο EVA ή το υπολειμματικό εισόδημα, ευνοεί
τους μετόχους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ BSC ΚΑΙ
EVA
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY BSC
Ο Ισορροπημένος Πίνακας Επίδοσης αποτελεί μια πρόσφατη προσέγγιση στη
διοίκηση της επίδοσης μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα εφαρμογής του
και, ακόμη περισσότερο, αποτελεσματικότητας είναι περιορισμένα. Στο κεφάλαιο αυτό
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη στην Αμερική στα τέλη της
δεκαετίας του 1990 και είχε σκοπό να διαπιστώσει τη σύνδεση ανάμεσα στα αποτελέσματα
του Πίνακα και στα συστήματα ανταμοιβών στις εταιρίες που τον υιοθετούν ως εργαλείο
διοίκησης. Μεταξύ άλλων, γίνεται η προσπάθεια να διαπιστωθεί ο βαθμός απήχησης προς
τους εργαζόμενους του οργανισμού και η δέσμευσή τους απέναντι στους αντικειμενικούς
σκοπούς που θέτει ο Πίνακας.
4.2 ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
4.2.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Η έρευνα διεξήχθη από το Hay-Group σε συνεργασία με τον όμιλο εταιριών McGraw
Hill και περιελάμβανε 15 πρωτοπόρους χρήστες της ιδέας του Ισορροπημένου Πίνακα
Επίδοσης, που τροποποίησαν τα προγράμματα αμοιβών τους, κατ' αρχήν για να
ενθαρρύνουν και στη συνέχεια για να ανταμείψουν την προσπάθεια για την επίτευξη των
αντικειμενικών σκοπών που έθεταν οι πτυχές του Πίνακα. Οι οργανισμοί που συμμετείχαν,
επιλέχθηκαν με βάση την ωριμότητα με την οποία χρησιμοποίησαν τον Ισορροπημένο
Πίνακα και φαίνονται παρακάτω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aetna
Amoco Corporation
BellSouth Communications
Cigna Property & Casualty
Dow Chemical
Johnson & Johnson Medical
The McGraw-Hill Companies
Michigan Consolidated Gas
Mobil Oil
Pitney Bowes
Royal Bank of Canada
Sears
Seimans Business Communications

86

•
•

Sprint
Zeneca AG Products
Σαν όμιλοι, ον 13 από τις 15 εταιρίες ήταν εισηγμένες εταιρίες στο χρηματιστήριο. Οι

άλλες δυο ήταν αμερικανικά υποκαταστήματα ξένων εταιριών. Έξι εταιρίες έκαναν
αναφορά

των

δεδομένων

τους

σαν

γραφεία

διοίκησης

ενώ

οι

άλλες

εννιά

αυτοπροσδιορίστηκαν επιχειρηματικές μονάδες. Επτά από τις εταιρίες έχουν ετήσια έσοδα
που ξεπερνούν τα 10 δις δολάρια Αμερικής και 10 απασχολούν περισσότερους από 10.000
εργαζομένους.
Η πλειοψηφία των οργανισμών που εξετάστηκαν, εφάρμοσε τον Ισορροπημένο
Πίνακα μέσα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990. Μια εταιρία το υιοθέτησε το 1992,
μία το 1993, δύο το 1994, πέντε το 1995, δύο το 1996 και οι υπόλοιπες τέσσερις το 1997.
4.2.2 ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ
Κατά τη συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις με
κορυφαία διοικητικά στελέχη του τομέα των ανθρώπινων πόρων, από καθεμιά από τις
εταιρίες που συμμετείχαν. Στις συνεντεύξεις διερευνήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
■

Ο λόγος της εφαρμογής του Ισορροπημένου Πίνακα Επίδοσης και η διαδικασία που
χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των αντικειμενικών σκοπών του,

■

Ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται τα μέτρα καθεμιάς πτυχής του πίνακα
(χρηματοοικονομική,
μεγέθυνσης)

πελατειακή,

λειτουργική

και

εσωτερικής

μάθησης

και

και ο βαθμός στον οποίο επηρεάζει η μητρική εταιρία αυτές τις

παραμέτρους ή καθορίζονται ξεχωριστά από κάθε επιχειρηματική μονάδα.
■

Οι συγκεκριμένοι αντικειμενικοί σκοποί που χρησιμοποιούνται για καθεμιά από τις
πτυχές του Πίνακα, ο αριθμός και η (ρύση τους (ποσοτικοί ή ποιοτικοί), και ο τρόπος
μέτρησής τους

■

Ο τρόπος που καθορίζεται η ικανότητα του κάθε εργαζόμενου να επηρεάσει τους
αντικειμενικούς σκοπούς του Πίνακα και οι μέθοδοι με τις οποίες επικοινωνεί με το
επίπεδο επίδρασής του.

■

Τα επίπεδα ενημέρωσης σχετικά με τον Ισορροπημένο Πίνακα στις διάφορες ομάδες
εργαζομένων στον οργανισμό (ανώτατη διοίκηση, ηγεσία επιχειρηματικών μονάδων,
προϊστάμενοι, επαγγελματίες, εργαζόμενοι λειτουργιών και υποστήριξης) και ο τρόπος
με τον οποίο τα αυτά επίπεδα γνώσης ανιχνεύονται και μετρώνται.
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■

Ο τρόπος με τον οποίο τα αποτελέσματα του Ισορροπημένου Πίνακα συνδέονται με τις
αμοιβές, λαμβανομένου υπόψη τόσο το οργανωσιακό επίπεδο και το στοιχείο της
ανταμοιβής, όσο και το βαθμό της άμεσης επίδρασης,

■

Το βαθμό στον οποίο οι αντικειμενικοί σκοποί του Πίνακα χρησιμοποιούνται κατά τη
θέσπιση προγραμμάτων αμοιβών, ο βαθμός "επέκτασης" στα πλαίσια των σκοπών
αυτών, το τυπικό χρονικό πλαίσιο για τον καθορισμό τους και αν αυτό που αναζητούν
είναι να ξεπεράσουν ιστορικές τιμές, να υπερβούν τους τρέχοντες προϋπολογισμούς ή
να νικήσουν τον ανταγωνισμό,

■

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν όταν χρειάστηκε να συνδέσουν τον Ισορροπημένο
Πίνακα Επίδοσης με τις αμοιβές και οι διαδικασίες που εισήγαγαν για να διορθωθούν
τα όποια προβλήματα,

■

Μια συνολική αποτίμηση της επίδρασης του Ισορροπημένου Πίνακα Επίδοσης στα
αποτελέσματα καθεμιάς επιχειρηματικής μονάδας του οργανισμού.

4.2.3 ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Καθώς συγκεντρώνονταν οι απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα, κατέστη γρήγορα
σαφές, ότι οι προσεγγίσεις διέφεραν σημαντικά από εταιρία σε εταιρία: Η σύνδεση του
Ισορροπημένου Πίνακα Επίδοσης με τα προγράμματα αμοιβών ήταν ξεχωριστή για κάθε
περίπτωση ώστε να ταιριάξει στη μοναδική δομή, τις επιχειρηματικές διαδικασίες και την
οργανωσιακή κουλτούρα κάθε οργανισμού.
Παρά το γεγονός αυτό, υπάρχουν κάποιες γενικές παρατηρήσεις που μπορούν να
γίνουν σχετικά με τις προσεγγίσεις που προέκυψαν για την ομάδα των εξεταζόμενων
εταιριών σα σύνολο:
■

Ο Ισορροπημένος Πίνακας Επίδοσης, τυπικά χρησιμοποιείται για να μετρήσει και να
επικοινωνήσει την επιτυχή επιδίωξη των βασικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και
οδηγών.

■

Η αποτελεσματική εφαρμογή του Ισορροπημένου Πίνακα απαιτεί καθαρή επικοινωνία
σχετικά με τη διαδικασία και τους αντικειμενικούς σκοπούς του, προς όλους τους
εργαζομένους που μπορούν να συνεισφέρουν στα αποτελέσματα.

■

Οι οργανισμοί καταβάλλουν ιδιαίτερη προσπάθεια προκειμένου να εγκαταστήσουν
αποτελεσματικά,

"γραμμές

εποπτείας",

ώστε

με

την

επικοινωνία

τους

κάθε
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εργαζόμενος ατομικά να αντιληφθεί πώς μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα του
Πίνακα.
■

Κατά τη σύνδεση του Ισορροπημένου Πίνακα με τις αμοιβές, τα βραχυπρόθεσμα
κίνητρα αποδεικνύονται πιο αποτελεσματικά κίνητρα για την ανταμοιβή της επιτυχούς
προσπάθειας επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών του Πίνακα.

■

Ένας ισχυρός δεσμός ανάμεσα στα αποτελέσματα του Πίνακα και τις αμοιβές
επιτυγχάνει πιο γρήγορη και πιο υγιή οργανωσιακή αλλαγή, αφού η επιχειρηματική
στρατηγική ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική των ανθρώπινων πόρων.
Τα σημαντικά αυτά γενικά συμπεράσματα, συνάγονται και από τρεις ακόμη περιοχές

έρευνας που μελετήθηκαν: τον καθορισμό των αντικειμενικών στόχων, την ενημέρωση
των εργαζομένων και τη σύνδεση με τις αμοιβές.
Η αυτονομία

της

επιχειρηματικής μονάδας βοηθόιει

στον

καθορισμό

σημαντικών

αντικειμενικών σκοπών.

Οι περισσότεροι από τους οργανισμούς ανέφεραν ότι σε καθεμιά από τις
επιχειρηματικές μονάδες επιτρέπεται να έχει σημαντικό βαθμό αυτονομίας προκειμένου να
καθορίσει τους αντικειμενικούς σκοπούς στον Ισορροπημένο Πίνακα. Η επιρροή της
μητρικής εταιρίας είναι πιο ισχυρή, όσον αφορά τον καθορισμό χρηματοοικονομικών
αντικειμενικών στόχων.

Οταν, όμως, πρόκειται για αντικειμενικούς σκοπούς της

λειτουργικής ή πελατειακής πτυχής ή της πτυχής εσωτερικής μάθησης και μεγέθυνσης, οι
επιχειρηματικές μονάδες ορίζουν τους δικούς τους σκοπούς. Μάλιστα σε αρκετές
περιπτώσεις, οι σκοποί τίθενται σε λειτουργικό επίπεδο ή επίπεδο τμήματος μέσα στην
επιχειρηματική μονάδα.
Η τυπική μέτρηση βελτιώνει την ενημέρωση των εργαζομένων.

Η έρευνα απέδειξε ότι οι προσπάθειες τυπικής μέτρησης οδηγούν σε υψηλότερα
επίπεδα συνολικής επίγνωσης του προσωπικού σχετικά με τον Ισορροπημένο Πίνακα.
Πάνω από τις μισές εξεταζόμενες εταιρίες ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν κάποια τυπικά
μέσα για να μετρούν τα επίπεδα επίγνωσης, συνήθως μέσα από ερωτηματολόγια που
μοιράζονται στους εργαζομένους ή οργανώνοντας ομάδες εστίασης και συναντήσεις
προσωπικού, ή συναντήσεις με καθένα στέλεχος ξεχωριστά. Τα επίπεδα επίγνωσης του
προσωπικού στις εταιρίες που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους επίσημες τεχνικές ήταν
σταθερά υψηλότερα απ' ό,τι στις εταιρίες που δε χρησιμοποιούσαν.
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Η σύνδεση με τις αμοιβές θα πρέπει να γίνει σύντομα και να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα

Η σύνδεση του Πίνακα με τις αμοιβές του προσωπικού ήταν σχεδόν συνολική για τις
εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα (13 από τις 15). Από τις εταιρίες που συνέδεσαν τα
προγράμματα αμοιβών τους με τα αποτελέσματα του Ισορροπημένου Πίνακα, η σύνδεση
έγινε από την εισαγωγή του Πίνακα. Γενικά οι εργαζόμενοι σ' αυτούς τους οργανισμούς
έχουν περίπου το 25-33% των συνολικών χρηματικών αποδοχών τους, συνδεδεμένο με τα
αποτελέσματα του Ισορροπημένου Πίνακα.

4.2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εκείνο που αποδείχθηκε, πάνω απ' όλα, ήταν ότι οι οργανισμοί που προσπαθούν να
εφαρμόσουν την προσέγγιση του Ισορροπημένου Πίνακα πρέπει να θυμούνται ότι δεν
υπάρχει κάποιος "σωστός τρόπος". Η έρευνα έδειξε υψηλό βαθμό διαφοροποίησης και
έλλειψη

σταθερότητας

στις

προσεγγίσεις

που

χρησιμοποίησαν

οι

εταιρίες

που

συμμετείχαν, για την εισαγωγή και την εφαρμογή του Πίνακα, δημιουργώντας έτσι μια
ισορροπημένη προσέγγιση για την ανταμοιβή της διοίκησης.
Αν και υπήρξαν σημαντικές διαφορές στη μέθοδο εφαρμογής του Ισορροπημένου
Πίνακα Επίδοσης και τον τύπο των μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν, η ισορροπημένη
προσέγγιση της ανταμοιβής της διοίκησης αποδείχθηκε ένας έξοχος τρόπος για την αύξηση
της επίγνωσης των υπαλλήλων για τις βασικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Όταν αρχικά
στράφηκαν προς τον Ισορροπημένο Πίνακα, αρκετές από τις εταιρίες που συμμετείχαν
στην έρευνα αντιμετώπιζαν μια σημαντική ανάγκη - οδηγούμενη είτε από εσωτερικές
συνθήκες της επιχείρησης είτε από το εξωτερικό περιβάλλον - για σημαντική οργανωσιακή
αλλαγή. Αποδείχθηκε ότι ο Ισόρροπη μένος Πίνακας Επίδοσης ήταν το καλύτερο εργαλείο
για να οδηγήσει αυτή την αλλαγή. Καθώς εφάρμοσαν την προσέγγιση, ανακάλυψαν ότι η
σύνδεση των αμοιβών με τα αποτελέσματα του Πίνακα και η συνεχής μέτρηση της
επίγνωσης των εργαζομένων σχετικά με το ποια είναι τα αποτελέσματα αυτά και πώς
αποδίδουν στον οργανισμό, ενίσχυαν θετικά τόσο το ρυθμό όσο και την ποιότητα της
προόδου του οργανισμού προς τους βασικούς στρατηγικούς του στόχους.
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4.3 ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY EVA
4.3.1 Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY EVA ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Όπως ήδη παρουσιάστηκε, σύμφωνα με τη θεωρία του EVA η αγοραία αξία μιας
εταιρίας είναι η ονομαστική της αξία συν την παρούσα αξία των μελλοντικών EVA. Η
άμεση σχέση μεταξύ του EVA και της αγοραίας αξίας της εταιρίας δίνει την εντύπωση ότι
η δημιουργία του EVA οδηγεί τις τιμές των μετοχών. Η σχέση μεταξύ του EVA και του
MVA έχει μελετηθεί από πολλούς και με πολλές μεθόδους και έχει δώσει διαφορετικά
αποτελέσματα.
Πρώτος ο Stewart μελέτησε αυτή τη σχέση για 618 αμερικανικές εταιρίες με βάση
στοιχεία της αγοράς από τα τέλη της δεκαετίας του '80. Τα αποτελέσματα της μελέτης του
παρουσιάζονται στο βιβλίο "The quest for value" (1990, Σελ.215-218) όπου φαίνεται ότι η
EVA και η MVA συσχετίζονται ικανοποιητικά όταν πρόκειται για θετικές τιμές. Όταν,
όμως πρόκειται για αρνητικές τιμές EVA και MVA η σχέση δεν ισχύει. Σύμφωνα με τον
Stewart (σελ.217), αυτό συμβαίνει εξαιτίας της πιθανότητας ρευστοποίησης, ανάκαμψης,
επανατοποθέτησης κεφαλαίων ή επικείμενης εξαγοράς της εταιρίας οπότε τίθεται μια
κατώτατη τιμή για την αγοραία αξία της εταιρίας κάτω από την οποία δεν κατεβαίνει
ακόμη κι αν παράγει αρνητικές τιμές EVA. Αυτό είναι εύκολα κατανοητό για τις εταιρίες
που έχουν πολλά πάγια περιουσιακά στοιχεία. Η αγοραία αξία πάντα αντικατοπτρίζει την
αξία των στοιχείων αυτών, οπότε ακόμη κι αν θεωρητικά θα έπρεπε να πέσει κάτω από την
ονομαστική αξία της εταιρίας, αυτό δε γίνεται αφού υπάρχει πάντα η πιθανότητα
εκποίησης τους στην περίπτωση που συνεχιστούν οι μικρές αποδόσεις. Εξάλλου η αγορά
δεν πιστεύει ότι οι χαμηλές αποδόσεις μπορούν να συνεχίζονται για μεγάλο διάστημα.
Στην περίπτωση που οι τιμές του EVA είναι θετικές, η σχέση μεταξύ EVA και MVA
είναι πιο ανάλογη. Οι προσδοκίες της αγοράς σ' αυτή την περίπτωση στηρίζονται στις
δυνατότητες ανάπτυξης και μεγέθυνσης της εταιρίας κι όχι στην υπόθεση της
ρευστοποίησης ή της ανάκαμψης. Η συσχέτιση ανάμεσα στις τιμές των EVA και MVA
είναι ακόμη καλύτερη όταν πρόκειται για τις μεταβολές τους και όχι για τις απόλυτες τιμές
τους, γιατί δεν επηρεάζονται τόσο από τις λογιστικές ατέλειες και τον πληθωρισμό.
Οι Lehn και Makhija (1996) μελέτησαν τα EVA και MVA σαν μέτρα επίδοσης και
σαν ενδείξεις στρατηγικής αλλαγής. Στην έρευνα πήραν μέρος 241 αμερικανικές εταιρίες
και κάλυψαν τις χρονιές 1987,1988, 1992 και 1993. Οι ερευνητές βρίσκουν καταρχήν ότι
και τα δύο μέτρα συσχετίζονται θετικά με τις αποδόσεις των μετοχών και μάλιστα
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καλύτερα απ' ό,τι τα παραδοσιακά μέτρα επίδοσης όπως η απόδοση επί του ενεργητικού, η
απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων και ποσοστό κέρδους επί των πωλήσεων. Επιπρόσθετα
εξετάζουν πώς η επίδοση των επιχειρήσεων, όπως μετράται με τους όρους των EVA και
MVA, επηρεάζουν τις αλλαγές των στελεχών. Τέλος, εξετάζουν τη σχέση μεταξύ
EVA/MVA και εστίασης της επιχείρησης. Τα ευρήματα της έρευνας ήταν ότι υπάρχει μια
αντίστροφη σχέση μεταξύ του EVA/MVA και της μη φυσιολογικής αντικατάστασης
στελεχών (απολύσεων). Επίσης, διαπιστώνουν ότι οι εταιρίες με τη μεγαλύτερη εστίαση
στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες έχουν σημαντικά μεγαλύτερες MVA απ' ό,τι οι
λιγότερο εστιασμένοι ανταγωνιστές τους. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν οι Lehn
και Makhija είναι ότι τα EVA και MVA αποτελούν αποτελεσματικά μέτρα επίδοσης των
επιχειρήσεων που περιέχουν πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα των στρατηγικών
αποφάσεων και εξυπηρετούν σαν ενδείξεις στρατηγικών αλλαγών.
Από την Stem Stewart & Co έγιναν τρεις έρευνες που μελέτησαν το ίδιο θέμα:
Η πρώτη διεξήχθη από τους Uyemura, Kantor και Pettit και αφορούσε 100
τραπεζικές εταιρίες συμμετοχών και μελετούσε τη σχέση ανάμεσα στο EVA και το MVA.
Συγκεκριμένα, υπολογίζονται οι συσχετίσεις πέντε μέτρων επίδοσης με την αγοραία αξία
της εταιρίας, τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS), το Καθαρό Εισόδημα, η Απόδοση επί του
Ενεργητικού (ROA), η Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) και το EVA. Τα
αποτελέσματα της μελέτης έδωσαν συντελεστές συσχέτισης ως εξής: EVA 40%, ROA
13%, ROE 10%, Καθαρό Εισόδημα 8% και EPS 6%. Τα δεδομένα αφορούσαν τη δεκαετία
1986-1995.
Η δεύτερη έρευνα έγινε από τον

O'Byrne (1996), ο οποίος χρησιμοποίησε την

κεφαλαιοποιημένη EVA σαν ανεξάρτητη μεταβλητή και την MVA διαιρεμένη με το
κεφάλαιο σαν εξαρτημένη μεταβλητή. Βρίσκει ότι το επίπεδο της EVA εξηγεί το 31% της
μεταβλητότητας της αγοραίας αξίας, εκεί που το λειτουργικό κέρδος μετά τους φόρους
(ΝΟΡΑΤ) εξηγεί μόνο το 17%. Οταν μάλιστα μελετώνται οι αλλαγές στο EVA και την
αγοραία αξία ο O'Byrne βρίσκει ότι το EVA εξηγεί το 55% της μεταβλητότητας στις
αλλαγές της MVA. Σ' αυτή την περίπτωση το ΝΟΡΑΤ εξηγεί ένα 33%.
Στην τρίτη έρευνα οι Milunovich και Tsuei (1996) μελέτησαν τη συσχέτιση της
MVA με άλλα παραδοσιακά μέτρα επίδοσης στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Βρήκαν ότι το EVA συσχετίζεται καλύτερα με το MVA απ' ό,τι τα άλλα
μέτρα. Συγκεκριμένα ο συντελεστής R2 για το EVA βρέθηκε 0,42, για τη μεγέθυνση των
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κερδών ανά μετοχή 0,34 και για την απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων και τα κέρδη ανά
μετοχή 0,29.
Υπήρξαν όμως και μελέτες, τα αποτελέσματα των οποίων δεν πρόκριναν την
Προστιθέμενη Οικονομική Αξία ως βέλτιστο μέτρο χρηματοοικονομικής επίδοσης.
Ο Grant (1996) υπολογίζει στατιστικά στοιχεία παλινδρόμησης ανάμεσα στους
δείκτες MVA/κεφάλαιο και EVA/κεφάλαιο για 983 επιχειρήσεις. Βρίσκει ότι μπορεί να
εξηγηθεί ένα 32% των περιπτώσεων με στατιστική σημαντικότητα. Η παλινδρόμηση
μεταξύ του δείκτη

MVA/κεφάλαιο και το περιθώριο μεταξύ απόδοσης και κόστους

κεφαλαίου δίνει αντίστοιχα συντελεστή R2 ίσο με 37%.
Οι Dodd και Chen στην έρευνά τους μελετούν τη συσχέτιση ανάμεσα στις
αποδόσεις των μετοχών και διαφορετικά μέτρα απόδοσης όπως είναι το EVA, το
υπολειμματικό εισόδημα, η απόδοση επί του ενεργητικού (ROA), τα κέρδη ανά μετοχή
(EPS) και η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων (ROE). Η μελέτη, που βασίστηκε σε
στοιχεία 566 αμερικανικών εταιριών κατά τη διάρκεια 1983-1992, αποδεικνύει ότι, με
βάση το συντελεστή συσχέτιση ς R2, το μέτρο που εξηγεί καλύτερα τις αποδόσεις των
μετοχών είναι το ποσοστό απόδοσης επί του ενεργητικού (ROA) με R2=24,5%. Για τα
υπόλοιπα μέτρα τα αποτελέσματα ήταν: EVA 20,2%, υπολειμματικό εισόδημα 19,4% και
EPS και ROE περίπου 5-7%. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η υιοθέτηση του
υπολειμματικού εισοδήματος είναι προτιμότερη αντί του EVA, αφού είναι απλούστερο και
συσχετίζεται ικανοποιητικά καλά με τις τιμές των μετοχών, όπως και η εναλλακτική του
διατύπωση ως EVA.
Οι Biddle, Bowen και Wallace (1996) παρουσίασαν στοιχεία πάνω στη σχετική και
τη συμπληρωματική πληροφόρηση που περιέχεται στο EVA, το υπολειμματικό εισόδημα,
τα κέρδη και τις λειτουργικές χρηματοροές. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι το υπολειμματικό εισόδημα και/η το EVA προσθέτουν, σε ορισμένες περιπτώσεις,
συμπληρωματική πληροφόρηση αλλά σε γενικές γραμμές, κανένα από τα μέτρα δεν
ξεπερνά τα κέρδη ως μέτρο χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης.
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4.3.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY EVA ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
4.3.2.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το 1997 δημοσιεύτηκε μια μελέτη του Wallace στην οποία μελέτησε τις επιδράσεις
που είχε η

υιοθέτηση

συστημάτων πρόσθετων παροχών που βασίζονταν

μέτρα

υπολειμματικού εισοδήματος. Το δείγμα της μελέτης του αποτελούσαν σαράντα εταιρίες
που είχαν ως βάση για τα παρεχόμενα bonus τέτοια μέτρα και κυρίως το EVA. Στην
έρευνα γίνεται σύγκριση του δείγματος αυτού με ανάλογο δείγμα, παρόμοιου μεγέθους
εταιριών, που παρέχουν bonus στις διοικήσεις τους, με βάση μέτρα της παραδοσιακής
λογιστικής. Παρακάτω θα αναπτύξουμε τη θεωρία και τις υποθέσεις στις οποίες
στηρίχθηκε η έρευνα, τη μεθοδολογία που ακολούθησε ο Wallace καθώς και τα
αποτελέσματα που προέκυψαν.
Δύο ήταν οι θεμελιώδεις υποθέσεις που οδήγησαν στη βασική ιδέα για τη διεξαγωγή
της έρευνας ήταν οι εξής:
1. Βασικός αντικειμενικός σκοπός μιας εισηγμένης εταιρίας είναι η μεγιστοποίηση του
πλούτου των μετόχων.
2. Τα διοικητικά στελέχη με τις ενέργειές τους επιζητούν την αύξηση της προσωπικής
τους χρησιμότητας, κάτι άμεσα συνδεδεμένο με τη συνολική αμοιβή τους.
Επομένως, τα συστήματα αμοιβών παρέχουν μια μέθοδο για να μετριαστούν οι
αντιπαραθέσεις πρακτορείας (agency conflicts), παρέχοντας κίνητρα στα διοικητικά
στελέχη να λαμβάνουν αποφάσεις προς όφελος των μετόχων. Η άποψη αυτή αποτελεί και
τη βασική ιδέα που θα ελεγχθεί στη μελέτη που θα περιγράφουμε.
Από τη χρηματοοικονομική θεωρία γνωρίζουμε ότι τρία είναι τα είδη αποφάσεων
που καλούνται να πάρουν οι χρηματοοικονομικοί μάνατζερ: επενδυτικές, χρηματοδοτικές
και λειτουργικές. Ο Wallace εντόπισε τρία βασικά προβλήματα πρακτορείας, που
προκύπτουν από τη χρήση συστημάτων αμοιβών με βάση τα κέρδη:
1. Την υπερβολική πραγματοποίηση επενδύσεων.
2. Την άσκοπη παρακράτηση ιδίων κεφαλαίων.
3. Τη μη αποτελεσματική χρήση των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
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Για να ελέγξει την ισχύ της βασικής ιδέας εισήγαγε τρεις βασικές υποθέσεις (μια για
κάθε είδος απόφασης) για τις δράσεις των διοικητικών στελεχών, που αναμένεται να
εμφανιστούν στις εταιρίες που υιοθετούν συστήματα αμοιβών με βάση το υπολειμματικό
εισόδημα:
Υπόθεση Ιη (Η1) : Η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αυξηθούν και οι νέες
επενδύσεις θα μειωθούν στις επιχειρήσεις που θα υιοθετήσουν ένα πρόγραμμα αμοιβών
συνδεδεμένο με το υπολειμματικό εισόδημα, σε σχέση με εκείνες που ο μάνατζερ αξιολογείται
βάσει παραδοσιακών μέτρων συνδεδεμένων με τα κέρδη.

Η υπόθεση χωρίζεται από τον Wallace σε δυο επιμέρους: Η ΙΑ, που ελέγχει τις εκποιήσεις
των περιουσιακών στοιχείων από τις αρχές της χρήσης και Η1Β, που ελέγχει τις νέες
επενδύσεις, εξαγορές και κεφαλαιακές δαπάνες, που έγιναν από τις αρχές της χρήσης.
Επειδή, δε, οι μάνατζερ αναμένεται να είναι επιφυλακτικοί ως προς τις αναλαμβανόμενες
επενδύσεις, αφού βάσει του υπολειμματικού εισοδήματος, οι αποδόσεις τους θα πρέπει να
καλύπτουν και να ξεπερνούν το κόστος χρήσης όλου του κεφαλαίου, αναμένεται η πρώτη
επιμέρους υπόθεση να δώσει ισχυρότερα στοιχεία από τη δεύτερη.
Υπόθεση 2η (Η2) :

Οι συνολικές αποσύρσεις μετοχών με καταβολή μετρητών από την

εταιρία καθώς και οι καταβολές μερισμάτων αναμένεται να αυξηθούν στις εταιρίες που
υιοθετούν συστήματα αμοιβών συνδεδεμένα με το υπολειμματικό εισόδημα σε σχέση με τις
εταιρίες όπου ο μάνατζερ αξιολογείται με βάση μέτρα συνδεδεμένα με τα κέρδη.

Και πάλι η υπόθεση χωρίζεται σε δυο επιμέρους: Η2Α, που αφορά την αύξηση στην
απόσυρση μετοχών με καταβολή μετρητών από την εταιρία και Η2Β, που αφορά την
αύξηση στις καταβολές των μερισμάτων προς τους μετόχους. Επειδή, όμως, με βάση
στοιχεία ερευνών (Miller & Rock, 1985), οι εταιρίες είναι απρόθυμες να καταβάλλουν
αυξημένα μερίσματα, όταν δεν είναι βέβαιες ότι θα μπορέσουν να διατηρήσουν το ρυθμό
αυτό στο μέλλον, η πρώτη επιμέρους υπόθεση, για αύξηση των αποσύρσεων μετοχών με
καταβολή μετρητών αναμένεται να δώσει πιο ισχυρά στοιχεία.
Υπόθεση 3η (Η3) : Η συνολική κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού θα αυξηθεί στις εταιρίες
που υιοθετούν συστήματα αμοιβών βασισμένα στο υπολειμματικό εισόδημα σε σχέση με τις
εταιρίες όπου ο μάνατζερ αξιολογείται βάσει μέτρων συνδεδεμένων με τα κέρδη.

Εκτός από τη συνολική κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού εξετάστηκαν τρεις
επιμέρους δείκτες δραστηριότητας: η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων (Κόστος
πωληθέντων / Μέσο Ύψος Αποθεμάτων), η κυκλοφοριακή ταχύτητα εισπρακτέων
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λογαριασμών (Πωλήσεις/Μέσο Ύψος Εισπρακτέων Λογ/σμών) και κυκλοφοριακή
ταχύτητα λογ/σμών πληρωτέων (Κόστος πωληθέντων / Μ.Υ. Πληρωτέων Λογ/σμών).
Όπως ορίζεται από την υπόθεση Η3, βελτίωση στη χρησιμοποίηση του κεφαλαίου θα
σημαίνει αύξηση των δεικτών κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων και εισπρακτέων
λογ/σμών (Η3Α και Η3Β) και μείωση του δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας πληρωτέων
λογ/σμών (H3C) για τις εταιρίες που υιοθετούν προγράμματα αμοιβών με βάση το
υπολειμματικό εισόδημα σε σχέση με εκείνες που διατηρούν ως μέτρα αξιολόγησης των
στελεχών τους μέτρα βασισμένα στα κέρδη.
Ο Wallace εξέτασε και δύο επιπλέον υποθέσεις:
Εφόσον το υπολειμματικό εισόδημα είναι το κύριο μέτρο επίδοσης, είναι αναμενόμενο τα
διοικητικά στελέχη να δουλέψουν προς την κατεύθυνση δημιουργίας του. Με τη λογική
αυτή εισήγαγε την υπόθεση:
Η4 : Το υπολειμματικό εισόδημα θα αυξηθεί στις εταιρίες που θα υιοθετήσουν συστήματα
αμοιβών βασισμένα σ' αυτό, σε σχέση με το αντίστοιχο στις εταιρίες που συνδέουν τις
αμοιβές τους με τα κέρδη.

Επειδή, τέλος, η υιοθέτηση του Υπολειμματικού Εισοδήματος γίνεται για να κατευθύνει τα
διοικητικά στελέχη ώστε να δημιουργούν αξία για τους μετόχους αναμένεται αύξηση του
πλούτου των μετόχων, όπως αντικατοπτρίζεται στις τιμές των μετοχών. Έχουμε λοιπόν την
υπόθεση:
Η5 : Ο πλούτος των μετόχων αναμένεται να αυξηθεί στις εταιρίες που υιοθετούν συστήματα
αμοιβών συνδεδεμένα με το

Υπολειμματικό Εισόδημα,

σε σχέση με εκείνες που

εξακολουθούν να ανταμείβουν με συστήματα βασιζόμενα στα κέρδη.

4.3.2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Επειδή το αντικείμενο της ανάλυσης είναι να διαπιστώσει αν η υιοθέτηση
προγραμμάτων αμοιβών έχει την προβλεπόμενη επίδραση στις διοικητικές αποφάσεις,
οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις δράσεις τους θα εμφανιστεί σαν "διακοπή" στη χρονική
σειρά. Υπάρχουν δύο βασικές απειλές της μεθόδου διακοπτόμενων χρονικών σειρών: η
πιθανότητα ένα άλλο περιστατικό, άσχετο με την υιοθέτηση του υπολειμματικού
εισοδήματος στα προγράμματα αμοιβών, ή η περίπτωση να επέλθει φυσιολογική εξέλιξη
στην εταιρία (π.χ. το πέρασμα σε φάση ωριμότητας), να προκαλέσει αλλαγή στη στάση
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των διοικητικών στελεχών, οπότε και τις "διακοπές" στις χρονικές σειρές. Η σωστή
επιλογή του δείγματος είναι επιβεβλημένη για την μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης των
απειλών αυτών.

4.3.2.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Η επιλογή του δείγματος έγινε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στις βάσεις Lexis™,
ΤλΊ

ABI/Inform

ΤΜ

και WallStreet Journal

για μια περίοδο 10 ετών με καταληκτική χρονιά το

1994, καθώς και από ενημερωτικά φυλλάδια της Stem Stewart &Co, όπου δημοσιεύονταν
τα ονόματα των εταιριών που χρησιμοποίησαν το EVA σε κάποιο βαθμό.
Κατά την επιλογή του δείγματος έγινε αυστηρός περιορισμός των εταιριών από 76 σε
40, καθώς σε 36 από τις αρχικά επιλεγείσες εταιρίες ενώ χρησιμοποιούσαν το
υπολειμματικό εισόδημα στην εσωτερική λήψη αποφάσεων, δεν αποτελούσε μέτρο για τον
καθορισμό των αμοιβών. Για το λόγο αυτό οι 36 εταιρίες αποκλείστηκαν κατά τον έλεγχο
των υποθέσεων Η1, Η2, Η3.
Για τη

μείωση της πιθανότητας εμφάνισης των απειλών αναζητήθηκε ένα

παραπλήσιο δείγμα, ίσου αριθμού εταιριών με, όσο είναι δυνατό, ανάλογο αντικείμενο
εργασιών (στον ίδιο κλάδο) και ανάλογο μέγεθος. Επιπλέον έγινε προσπάθεια οι εταιρίες
να έχουν παρόμοια συμπεριφοράς σ' ό,τι αφορά τα οικονομικά τους στοιχεία, κατά το
διάστημα πριν την υιοθέτηση των συστημάτων αμοιβών με βάση το υπολειμματικό
εισόδημα.
Το εμπειρικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε περιείχε δύο ακόμη μεταβλητές
ελέγχου: την αλλαγή στην ιδιοκτησία μετοχών από τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης, και
την αλλαγή στη μόχλευση. Η πρώτη μεταβλητή μετράει την επίδραση που έχουν τα
κίνητρα των διοικητικών στελεχών για καλύτερη πορεία της τιμής της μετοχής
(Ευθυγράμμιση συμφερόντων διοίκησης και μετόχων). Η μεταβλητή της μόχλευσης μετρά
την επίδραση που έχει η κεφαλαιακή διάρθρωση στις διοικητικές αποφάσεις. Σύμφωνα με
στοιχεία προηγούμενων ερευνών (Jensen, 1989), η αυξημένη μόχλευση οδηγεί σε
αυξημένη παρακολούθηση της διοίκησης μειώνοντας τις πιθανότητες σπατάλης ελεύθερων
χρηματικών ροών. Έτσι, το εμπειρικό μοντέλο που ορίστηκε έχει τη μορφή:
ADependent variably =α + βι Typei + β2Δ(^ηβΓί + βΒΑίενε^βί + ε

όπου
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ADependent variably = η αλλαγή της μεταβλητής που ελέγχεται (π. χ. επαναγορές μετοχών,
υπολειμματικό εισόδημα κλπ)
Typei

= δείκτης (1 ή 0)που καθορίζει το δείγμα που προέρχεται η εταιρία i

AOwner,

= η αλλαγή στην ιδιοκτησία μετοχών από τα μέλη του Δ.Σ.

ALeveragei

= η αλλαγή στη μόχλευση (ξένα κεφάλαια/σύνολο ενεργητικού)

4.3.2.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για καθεμιά από τις υποθέσεις που έγιναν η εφαρμογή του μοντέλου έδωσε τα
ακόλουθα αποτελέσματα:
Η1 : Διατηρώντας τις αλλαγές στην ιδιοκτησία μετοχών από τη διοίκηση και τη μόχλευση
σταθερές, παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 1% στις εκποιήσεις παγίων περιουσιακών
στοιχείων και μείωση στις καθαρές επενδύσεις (5%) μετά την υιοθέτηση συστημάτων
αμοιβών με βάση το υπολειμματικό εισόδημα. Πρέπει βέβαια να σημειώσουμε ότι, λόγω
της σύνθεσης των επενδύσεων σε μια εταιρία, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί αν η
παρατηρούμενη μείωση στις καθαρές επενδύσεις είναι δράση αύξησης της αξίας. Αν και η
παρατηρούμενη μείωση επαληθεύει την υπόθεση, είναι πιθανό να απορρίπτονται και
επενδυτικά σχέδια με θετική καθαρή παρούσα αξία και όχι μόνο επενδύσεις με αποδόσεις
κάτω του κόστους κεφαλαίου.
Η2 : 'Οπως ήταν αναμενόμενο από την υπόθεση τόσο οι αποσύρσεις (επαναγορές) μετοχών
όσο και τα μερίσματα ανά μετοχή, αυξήθηκαν κατά την περίοδο που ακολούθησε την
υιοθέτηση του υπολειμματικού εισοδήματος σε σχέση με το διάστημα που προηγήθηκε
αυτής. Πιο ισχυρή από τις δύο υποθέσεις φάνηκε αυτή των επαναγορών μετοχών (Η2Α),
καθώς, όπως είχε προβλεφθεί, οι διοικήσεις δείχνουν απρόθυμες να δίνουν αυξημένα
μερίσματα, όταν δεν είναι σε θέση να διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό καταβολής σε
μονιμότερη βάση.
Η3 : Οι υποθέσεις εξέτασαν κατά πόσο η υιοθέτηση του υπολειμματικού εισοδήματος στα
συστήματα αμοιβών δίνει κίνητρα για πιο εντατική χρήση του υπάρχοντος κεφαλαίου. Η
αύξηση της συνολικής κυκλοφοριακής ταχύτητας παρατηρήθηκε στο 9% κατά μέσο όρο.
Από τις επιμέρους υποθέσεις, η μόνη που δεν επαληθεύτηκε ήταν αυτή που αφορούσε τους
πληρωτέους λογαριασμούς (παρουσίασε αύξηση 0,55 φορές αντί της μείωσης που
αναμενόταν)
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H4, H5 : Οι μετρήσεις του Wallace, έδειξαν ότι σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις στο
υπολειμματικό εισόδημα, στις εταιρίες που υιοθέτησαν συστήματα αμοιβών βασισμένα σ'
αυτό, σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά του άλλου δείγματος. Επαληθεύτηκε έτσι η ρήση
"λαμβάνεις αυτό που μετράς και ανταμείβεις". Επιπλέον, οι μετοχές των εταιριών που
συνέδεσαν τα συστήματα αμοιβών των διοικήσεών τους με το υπολειμματικό εισόδημα,
ξεπέρασαν την απόδοση της αγοράς, κατά ένα ποσοστό 4% στο διάστημα των 24 μηνών.
Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε τις επιφυλάξεις σχετικά με την επίδραση στις τιμές των
μετοχών. Κι αυτό γιατί είναι δύσκολο να επισημάνει κανείς πότε ακριβώς μαθαίνει η
αγορά την υιοθέτηση των νέων συστημάτων αμοιβών καθώς και πώς μεταφράζεται από
τους επενδυτές μια τέτοια κίνηση.
Επειδή δεν χρησιμοποιούνταν τα ίδια μέτρα υπολειμματικού εισοδήματος απ' όλες
τις εταιρίες που συμμετείχαν στο δείγμα, ο Wallace έκανε μια πρόσθετη εξέταση: χώρισε
τις εταιρίες που χρησιμοποιούσαν ως μέτρο επίδοσης (και αμοιβών) το EVA και όσες
χρησιμοποιούσαν κάποιο άλλο μέτρο, πάλι όμως με βάση το υπολειμματικό εισόδημα. Οι
συσχετίσεις που έδωσαν οι εταιρίες των δυο νέων δειγμάτων για τις πέντε υποθέσεις, ήταν
τελείως ανάλογες μ' αυτές που έδωσε το αρχικό δείγμα των σαράντα εταιριών.
Η επίδραση αυτή της προσέγγισης με το EVA δεν μπόρεσε να ανιχνευτεί από
κάποιους ακαδημαϊκούς, όπως είδαμε, στις μελέτες τους και στις προσπάθειες συσχέτισης
του EVA με τις τιμές των μετοχών. Πιθανή αιτία γι' αυτό να είναι ότι ο πιο ορθός τρόπος
για να μετρηθούν τα αποτελέσματα της θετικής επίδρασης του EVA είναι η σύγκριση δυο
δειγμάτων εταιριών που οι μεν χρησιμοποιούν το EVA και οι δε όχι. Μόνο η μελέτη του
Wallace πληρεί αυτή την προϋπόθεση και είναι αυτή που μαρτυρά καλύτερη επίδοση για
τις εταιρίες που υιοθέτησαν το EVA.

4.3.2.5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Από τον ίδιο τον Wallace επισημαίνονται οι ακόλουθοι περιορισμοί:
α) Επειδή η υιοθέτηση συστημάτων αμοιβών με βάση το υπολειμματικό εισόδημα γίνεται
σταδιακά, το πέρασμα στη νέα κατάσταση είναι ομαλό, γεγονός που δυσχεραίνει την
καταγραφή των αποτελεσμάτων εφαρμογής τους σαν "διακοπή" στις χρονικές σειρές.
β) Συχνά η υιοθέτηση των συστημάτων συνοδεύεται από μια συνολική αλλαγή στη
νοοτροπία διοίκησης, αυξημένη επιμόρφωση του προσωπικού σχετικά με τη δημιουργία
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αξίας και γενικά μια αλλαγή του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Οπότε τα
παρατηρούμενα αποτελέσματα δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της αλλαγής στις αμοιβές αλλά
οφείλεται και στους υπόλοιπους παράγοντες.
γ) Κατά τη σύνδεση των αμοιβών με το υπολειμματικό εισόδημα συχνά αλλάζει και η δομή
των αμοιβών ώστε να λειτουργήσει ως κίνητρο προς τους εργαζομένους για την επίτευξη
των στόχων που τίθενται. Έτσι, συχνά τα στελέχη λαμβάνουν αποφάσεις σκεπτόμενοι τη
μακροχρόνια επίδοση της επιχείρησης, γεγονός που δρα αντίθετα με τις επενδυτικές και
χρηματοδοτικές υποθέσεις που τέθηκαν.
δ) Τέλος, το δείγμα των εταιριών που εξετάστηκε δεν αποτελεί τυχαίο δείγμα. Το
συνιστούν εταιρίες που επέλεξαν συνειδητά το υπολειμματικό εισόδημα ως μέτρο επίδοσης
και αμοιβών,

αφού προηγούμενα είχαν διαπιστώσει την αναγκαιότητά του (π.χ.

προβλήματα αυξημένων επενδύσεων). Για το λόγο αυτό, λοιπόν, πρέπει οι μελετητές της
έρευνας να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν πρόκειται να γενικεύσουν τα συμπεράσματά
της, σχετικά με τις επιδράσεις των μέτρων υπολειμματικού εισοδήματος στην υποκίνηση
στελεχών και εργαζομένων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
5.1. Ο ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου είδαμε αναλυτικά τον Ισορροπημένο Πίνακα
Επίδοσης σαν μέτρο επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών που τίθενται στα πλαίσια
καθεμιάς από τις πτυχές του. Η μέτρηση της επίδοσης είναι βέβαια ένα ισχυρό εργαλείο
υποκίνησης και αξιολόγησης. Ο πραγματικός στόχος, όμως, του Πίνακα δεν είναι απλά η
ανάπτυξη ενός νέου συνόλου μέτρων επίδοσης. Το σύστημα μέτρησης είναι το μέσο για
την επίτευξη ενός πιο σημαντικού στόχου: την ανάπτυξη ενός στρατηγικού συστήματος
διοίκησης που βοηθά τα διοικητικά στελέχη να εφαρμόσουν τη στρατηγική τους και να
αποκτούν επανατροφοδότηση σχετικά με την εκτέλεσή της. Επιπλέον, η υιοθέτηση των
μέτρων του Πίνακα, αποδείχθηκε ότι μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο ενός
οργανισμού στην προσπάθειά του για μακροχρόνια οργανωσιακή αλλαγή.
Οι διοικητικές διαδικασίες και τα προγράμματα βασίζονται συνήθως πάνω σε
γνωστά και καθορισμένα πλαίσια. Τα παραδοσιακά συστήματα διοίκησης είχαν χτιστεί
γύρω από το χρηματοοικονομικό πλαίσιο, συνήθως γύρω από το μοντέλο του λογιστικού
ποσοστού απόδοσης (ROI). Το πλαίσιο αυτό λειτούργησε σωστά για όσο διάστημα τα
χρηματοοικονομικά

μέτρα

μπορούσαν

να

περιγράφουν

τις

δραστηριότητες

που

δημιουργούσαν (ή κατέστρεφαν) αξία στις τριμηνιαίες ή τις ετήσιες αναφορές τους.
Καθώς, όμως, οι δραστηριότητες ενός οργανισμού αφορούσαν ολοένα και περισσότερο
επενδύσεις σε ανθρώπινες σχέσεις, τεχνολογίες και ικανότητες που δε μπορούσαν να
αποτιμηθούν με το παραδοσιακό λογιστικό σύστημα, το πλαίσιο αυτό έχασε την αξία του.
Η υιοθέτηση του Ισορροπημένου Πίνακα Επίδοσης γίνεται πλέον γιατί, ενώ διατηρεί την
προσοχή στα βραχυχρόνια οικονομικά αποτελέσματα, αναγνωρίζει τη σημασία απόκτησης
άυλων περιουσιακών στοιχείων και ανταγωνιστικών δυνατοτήτων.
Ο Ισόρροπη μένος Πίνακας Επίδοσης φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο για
τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, που θα βοηθάει τους οργανισμούς να εστιάζουν στις
στρατηγικές τους για να πετύχουν τη μακροχρόνια επιτυχία, στόχος που μέχρι σήμερα
είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Με την αναγνώριση των σημαντικότερων αντικειμενικών
σκοπών στους οποίους ο οργανισμός πρέπει να δώσει την προσοχή και να τοποθετήσει
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τους πόρους του, ο Πίνακας παρέχει το πλαίσιο για ένα στρατηγικό σύστημα διοίκησης,
που οργανώνει θέματα, πληροφορίες και μια σειρά ζωτικών διοικητικών διαδικασιών.
Κάθε τμήμα αυτού του συστήματος στρατηγικής διοίκησης, μπορεί να συνδεθεί με
τους στρατηγικούς στόχους. Αντικειμενικοί σκοποί για την πελατεία, τις εσωτερικές
επιχειρηματικές διαδικασίες, τους εργαζομένους και τα συστήματα συνδέονται για να
επιτύχουν μακροχρόνια χρηματοοικονομική επίδοση. Οι στόχοι σε επίπεδο τμήματος,
ομάδας αλλά και καθενός ατόμου ξεχωριστά, ευθυγραμμίζονται ώστε να πετύχουν τη
στρατηγική επίδοση. Η στρατηγική καθορίζει πώς θα γίνει ο καταμερισμός των πόρων,
ποιες θα είναι οι βασικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν και πώς θα
καταρτιστούν οι ετήσιοι προϋπολογισμοί. Και οι αναφορές της διοίκησης για την
εφαρμογή της στρατηγικής, αποτελούν ευκαιρίες ανατροφοδότησης και μάθησης σχετικά
με αυτή. Ο Ισόρροπη μένος Πίνακας Επίδοσης δεν εξαλείφει την αναγκαιότητα της
χρηματοοικονομικής

μέτρησης

σε

ένα

σύστημα

διοίκησης.

Απλά,

τοποθετεί τη

χρηματοοικονομική μέτρηση σε ένα πιο ισορροπημένο σύστημα διοίκησης που συνδέει τη
βραχυχρόνια λειτουργική επίδοση με τους μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους του
οργανισμού.
Στο μέλλον, η πορεία των επιχειρήσεων που υιοθετούν τον Ισορροπημένο Πίνακα
Επίδοσης προδιαγράφεται ευοίωνη. Στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου παρουσιάστηκαν
τα σημαντικότερα προβλήματα που μπορεί να συναντήσει ένας οργανισμός που υιοθετεί
και προσπαθεί να εφαρμόσει τον Πίνακα. Όπως είδαμε, υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του: η έμφαση στα μέτρα "κλειδιά", η εστίαση σε μέτρα που μπορούν να ελέγξουν οι εργαζόμενοι που εμπλέκονταν,
η εξισορρόπηση ακρίβειας και απλότητας στα συστήματα αμοιβών, καθώς και η ύπαρξη
επιπέδων αμοιβών ανάλογα με το βαθμό επίτευξης του στόχου είναι αρχές που πρέπει να
διέπουν την πολιτική υιοθέτησης και εφαρμογής του Πίνακα.
Εφόσον τηρηθούν οι παραπάνω αρχές, είναι πολύ πιθανό ο Ισορροπημένος Πίνακας
Επίδοσης να λειτουργήσει, για τον οργανισμό που τον υιοθετεί, ως μοχλός ανάπτυξης και
να τον οδηγήσει προς τη μεγέθυνση και την εξαιρετική χρηματοοικονομική επίδοση.
Επιπλέον, με τους μηχανισμούς ελέγχου και ανατροφοδότησης που το σύστημα προβλέπει,
ο οργανισμός θα είναι σε θέση να μεταβάλλει τα μέτρα του και να εκσυγχρονίζει τα
συστήματά του, ώστε να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες του ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος, όπως αυτό θα διαμορφώνεται στο μέλλον.
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5.2.

Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΗΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η προστιθέμενη οικονομική αξία δεν αποτελεί απλά την μηνιαία αναφορά ενός

επιπλέον αριθμού. Αλλάζει τον τρόπο θεώρησης του κεφαλαίου μέσα στην επιχείρηση και
για το λόγο αυτό οδηγεί μια αλλαγή στη στάση της διοίκησης. Βέβαια αυτό εξαρτάται από
τον τρόπο που αντιμετωπίζει η διοίκηση την προσθήκη αξίας για τους μετόχους και τη
συμπεριφορά της εταιρίας στο παρελθόν. Η υιοθέτηση του EVA σηματοδοτεί την αλλαγή
στον οργανισμό και για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να επιτευχθεί
επίγνωση και δέσμευση από τους εργαζομένους του οργανισμού.
Είναι βασικό για τα στελέχη κάθε βαθμίδας να αντιληφθούν τα χαρακτηριστικά της
ιδέας του EVA και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τη λειτουργία και τον έλεγχο των
επιχειρηματικών μονάδων. Πριν από όλα, όμως, πρέπει να προσδιοριστεί η φάση του
κύκλου ζωής των μονάδων. Αν πρόκειται, δηλαδή, για επιχειρήσεις σε στάδιο ωριμότητας
που παράγουν ρευστό ή για ραγδαία αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Χρειάζεται ακόμη να
μετρηθεί η ηλικία και η διάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων ώστε να διαπιστωθεί αν
το λογιστικό ποσοστό απόδοσης υπερεκτιμά ή υποτιμά το πραγματικό ποσοστό απόδοσης.
Με τα δεδομένα αυτά, τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης θα είναι σε θέση να
προσαρμόσουν την ιδέα του EVA σε καθεμιά από τις επιχειρηματικές μονάδες του
οργανισμού. Τα κατώτερα διοικητικά στελέχη πρέπει επίσης να γνωρίζουν πώς θα
στηρίξουν τους στρατηγικούς στόχους της μονάδας τους μέσα από το EVA και πώς θα
δημιουργήσουν αξία. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο πρωταρχικός σκοπός της υιοθέτησης του
μέτρου.
Η επίγνωση και η δέσμευση των στελεχών κάθε βαθμίδας είναι απαραίτητα για την
επιτυχία και τη σωστή εφαρμογή της μεθόδου της EVA στον οργανισμό. Κάτι τέτοιο
απαιτεί επιμόρφωση και εξάσκηση. Σε διοικητικό επίπεδο, η δέσμευση επιτυγχάνεται με
ένα σύστημα υποκίνησης που θα συνδέει τις επιπρόσθετες αμοιβές (bonus) με τις
ποσότητες του EVA που θα πετυχαίνει η μονάδα. Είναι, όμως, απαραίτητη και η
συνεισφορά τόσο των κατώτερων στελεχών όσο και του συνόλου των εργαζομένων. Σ'
αυτή την περίπτωση η υιοθέτηση συστημάτων που συνδέουν τις αμοιβές με το EVA
μπορεί να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Πρέπει, τέλος, να έχουμε υπόψη ότι η υιοθέτηση του EVA επηρεάζει το σύνολο των
εργαζομένων του οργανισμού, από κάθε μονάδα τμήμα και λειτουργία. Γι' αυτό είναι
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σημαντικό, να διατηρηθεί μια απλοποιημένη έκφρασή του ώστε ακόμη και τα στελέχη μη
χρηματοοικονομικών τμημάτων να αντιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των προσπαθειών
τους.
Η Προστιθέμενη Οικονομική

Αξία υπήρξε από τη

σύλληψή της εργαλείο

καθοδήγησης. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι η πραγματική δημιουργία αξίας για τους
μετόχους και η μακροχρόνια επιτυχία ενός οργανισμού εξαρτάται από την επιτυχή
εφαρμογή της στρατηγικής του, την άμεση αντίδραση στις νέες συνθήκες, τις καινούργιες
ιδέες του και την καλή πρόβλεψη του μέλλοντος. To EVA απλά βοηθάει στην αξιολόγηση
των εναλλακτικών στρατηγικών. Η υιοθέτησή του δε συνεπάγεται αυτόματη δημιουργία
πλούτου για τους μετόχους. Το μόνο που κάνει είναι να μετράει τις αλλαγές του. Και
συχνά παρουσιάζει ατέλειες που το καθιστούν ακατάλληλο μέτρο επίδοσης για κάποιες
επιχειρήσεις, όπως είναι οι ραγδαία αναπτυσσόμενες. Παρόλα αυτά, η επιτυχία ή η
αποτυχία μιας εταιρίας μετριέται με τον πλούτου που έχει δημιουργήσει. Κατά αυτήν την
έννοια το EVA είναι ένα σημαντικό μέτρο χρηματοοικονομικής επίδοσης ακόμη και για
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κι άλλα εργαλεία για να μετρήσουν την επίτευξη των
στρατηγικών τους στόχων.
Ο ρόλος του EVA στο μέλλον δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένος, καθώς οι
νέες συνθήκες ανταγωνισμού και το περιβάλλον που διαμορφώνουν, επιβάλλουν την
υιοθέτηση και μη χρηματοοικονομικών μέτρων. Παράμετρος όπως είναι η πίστη της
πελατείας, ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών παραγωγής και η εκπαίδευση και η
αφοσίωση των εργαζομένων, δεν μπορούν να μένουν στο περιθώριο, αφού συχνά
συνιστούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης.
Παρόλα

αυτά

επειδή,

όπως

τονίστηκε

επανειλημμένα,

ο

πρωταρχικός

χρηματοοικονομικός στόχος στη λειτουργία μιας επιχείρησης είναι η παραγωγή θετικών
οικονομικών αποτελεσμάτων και ειδικότερα η μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους
της, τα χρηματοοικονομικά μέτρα δε θα σταματήσουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι
οποιουδήποτε

συστήματος

μέτρησης

επίδοσης

υιοθετείται.

Ως

μέτρο,

λοιπόν,

χρηματοοικονομικής επίδοσης μιας επιχείρησης, η Προστιθέμενη Οικονομική Αξία
αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο καθοδήγησης και ελέγχου πραγματοποίησης του
πρωταρχικού χρηματοοικονομικού της στόχου. Θα αποτελεί, όμως, στο μέλλον, τμήμα
ενός συνολικού συστήματος μέτρησης που θα περιλαμβάνει κι άλλες πτυχές πέραν της
χρη ματοοικονομική ς.
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