Π.Μ.Σ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΝΕΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μπίλλια Αικατερίνη, MAF 2808

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2007-2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ………………………………………….……………..…..3
ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………...……4
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ…………………...……8
ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ….………..9
ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ……………….………………………54
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ SMA………………………………………………….76
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ SMA ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ,
ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ……...…………………………….77
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ…………………….……………………79
ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ……………………………………..81
ΠΗΓΕΣ………...……………………………………………………….83

2

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση της λογιστικής σε σχέση με
την στρατηγική διοίκηση. Την ένωση αυτών των δύο στοιχείων την αποκαλούμε
στρατηγική διοικητική λογιστική (Strategic Management Accounting- SMA).
Αρχικά παρουσιάζονται κάποιες γενικότερες έννοιες σχετικά με την
στρατηγική διοικητική λογιστική: έννοια, διαφορές διοικητικής-χρηματοοικονομικής
λογιστικής, στοιχεία που πρέπει να έχει ο διοικητικός λογιστής, τι περιλαμβάνει η
διοικητική λογιστική. Στην ίδια ενότητα παρουσιάζονται κάποια ιστορικά στοιχεία
για το πώς ξεκίνησε η διοικητική λογιστική.
Έπειτα δίνονται τα νέα εργαλεία της στρατηγικής διοίκησης: Τη στιγμή που
χρειάζεται (Just in time- JIT), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality
Management- TQM), Ανασχεδιασμός διαδικασιών (Process reengineering), Η θεωρία
των περιορισμών (Theory of Constraints- TOC), Κοστολόγηση σύμφωνα με τις
δραστηριότητες (Activity Based Costing- ABC), Διοίκηση σύμφωνα με τις
δραστηριότητες (Activity Based Management –ABM), Ανάλυση κερδοφορίας πελάτη
(Customer Profitability Analysis- CPA), Benchmarking (Συγκριτική προτυποποίηση),
Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθέτησης (Balanced Scorecard –BSC). Για όλα αυτά τα
νέα εργαλεία παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για το καθένα.
Στην συνέχεια δίνονται οι εξελίξεις των τελευταίων 25 ετών σύμφωνα με
μελέτες και άρθρα. Χρονολογικά τα άρθρα ξεκινούν από το 1981 και φτάνουν μέχρι
το 2007. Στην αρχή αναφέρονται τα όρια κάποιων όρων που συχνά μπερδεύονται και
συγκεκριμένα της SMA (Strategic Management Accounting- Στρατηγική Διοικητική
Λογιστική) και της SCM (Strategic Cost Management- Στρατηγική Διοίκηση
Κόστους). Έπειτα παρουσιάζονται διάφορες έρευνες από την Αμερική: μια
βορειοαμερικανική προοπτική της SMA από τον John Shank, ευρύτερες προοπτικές
της SMA από τους Bromwich και Bhimani, και μια πρόσθετη προοπτική της SMA
από τους Roslender και Hart. Στη συνέχεια δίνονται οι σημαντικότερες
περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies): βορειοαμερικανικές μελέτες, θεωρητικές
μελέτες, έρευνες που εξετάζουν την υιοθέτηση και την εφαρμογή της SMA. Μαζί με
όλα αυτά, και οι απόψεις διάφορων ερευνητών για το ποιος είναι ή το ποιος θα
έπρεπε να είναι ο ρόλος των λογιστών στην υιοθέτηση και εφαρμογή της SMA.
Στο τελευταίο κομμάτι παρουσιάζονται οι τελικές παρατηρήσεις συνοπτικά:
 Ποια ήταν τελικά η εξέλιξη της SMA;
 Οι επιπτώσεις της SMA στην πράξη, στη γνώση και στη λογιστική.
 Μελλοντικές έρευνες που θα μπορούσαν να γίνουν.
Κλείνοντας, δίνονται ο επίλογος- συμπεράσματα, η βιβλιογραφία, η αρθρογραφία και
ότι άλλο υλικό χρησιμοποίησα για αυτήν την εργασία.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η λογιστική αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πηγή
πληροφόρησης των εξωτερικών και των εσωτερικών χρηστών μιας επιχείρησης. Η
λογιστική χωρίζεται στη Χρηματοοικονομική και την Διοικητική λογιστική. Η
χρηματοοικονομική λογιστική ασχολείται με την παροχή πληροφοριών στους
μετόχους, τους πιστωτές και σε άλλα πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του
οργανισμού. Η διοικητική λογιστική ασχολείται με την παροχή πληροφοριών στα
στελέχη, δηλαδή σε πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σε ένα οργανισμό και διευθύνουν
και ελέγχουν τις λειτουργίες του. Σε αυτήν την εργασία θα ασχοληθούμε με το
δεύτερο κομμάτι της λογιστικής, δηλαδή την Διοικητική Λογιστική.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
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Καταγραφή επιχειρησιακών δεδομένων
Εκτίμηση επιχειρησιακών δεδομένων
Οργάνωση επιχειρησιακών δεδομένων
Σύνοψη επιχειρησιακών δεδομένων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Εκθέσεις που απευθύνονται εντός του
οργανισμού για σχεδιασμό, διοίκηση
και παρακίνηση, έλεγχο, αξιολόγηση
της απόδοσης

Εκθέσεις προς φορείς εκτός
οργανισμού: ιδιοκτήτες, δανειστές,
φορολογικές αρχές, ελεγκτικές αρχές
Έμφαση στη συνοπτική παρουσίαση
των οικονομικών συνεπειών ενεργειών
που έγιναν στο παρελθόν
Έμφαση στην αντικειμενικότητα και
στην επαληθευσιμότητα των
δεδομένων
Απαιτείται ακρίβεια πληροφοριών
Παρουσιάζονται μόνο συνοπτικά
δεδομένα για ολόκληρο τον οργανισμό
Πρέπει να ακολουθούν τις γενικώς
αποδεκτές λογιστικές αρχές
Υποχρεωτική για εξωτερικές εκθέσεις

Έμφαση σε αποφάσεις που
επηρεάζουν το μέλλον
Έμφαση στην βασιμότητα των
δεδομένων
Απαιτείται έγκαιρη πληροφόρηση
Λεπτομερείς τομεακές εκθέσεις με
τμήματα, προϊόντα, πελάτες και
εργαζόμενους
Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν
τις γενικώς αποδεκτές λογιστικές
αρχές
Δεν είναι υποχρεωτική

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
o Έμφαση στο μέλλον
Η διοικητική λογιστική έχει έντονο προσανατολισμό στο μέλλον ενώ
αντίθετα η χρηματοοικονομική λογιστική προσφέρει κυρίως συνοπτική παρουσίαση
παρελθουσών οικονομικών συναλλαγών. Οι συνοπτικές αυτές παρουσιάσεις μπορεί
να είναι χρήσιμες στον σχεδιασμό, αλλά μόνο μέχρι ένα σημείο. Το μέλλον δεν
αποτελεί απλώς μια προβολή όσων συνέβησαν στο παρελθόν. Συμβαίνουν συνεχώς
αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες, στις ανάγκες και στις επιθυμίες των πελατών,
στις συνθήκες ανταγωνισμού κτλ. Όλες αυτές οι αλλαγές επιβάλλουν, ο σχεδιασμός
του στελέχους να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εκτιμήσεις αυτών που θα συμβούν
παρά σε συνοπτικές παρουσιάσεις αυτών που έχουν ήδη συμβεί.
o Βασιμότητα των δεδομένων
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Τα δεδομένα της χρηματοοικονομικής λογιστικής αναμένεται να είναι
αντικειμενικά και επαληθεύσιμα. Όμως, για εσωτερικές χρήσεις το στέλεχος θέλει
σχετικές πληροφορίες έστω κι αν δεν είναι πλήρως αντικειμενικές ή επαληθεύσιμες.
Το σύστημα πληροφοριών της διοικητικής λογιστικής πρέπει να είναι αρκετά
ευέλικτο για να παρέχει όποια δεδομένα είναι βάσιμα για μια συγκεκριμένη απόφαση.
o Λιγότερη έμφαση στην ακρίβεια
Συχνά, η επικαιρότητα είναι για τα στελέχη πιο σημαντική από την
ακρίβεια. Αν πρέπει να ληφθεί μια απόφαση, το στέλεχος θα προτιμούσε να έχει μια
καλή εκτίμηση τώρα, παρά να περιμένει μια εβδομάδα για μια ακριβέστερη
απάντηση. Επιπλέον, η διοικητική λογιστική δίνει σημαντική βαρύτητα στα μη
χρηματικά δεδομένα. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες για την ικανοποίηση των
πελατών έχουν τεράστια σημασία, έστω κι αν είναι δύσκολο να εκφραστούν τέτοια
δεδομένα με χρηματική μορφή.
o Τμήματα του οργανισμού
Η χρηματοοικονομική λογιστική ασχολείται κυρίως με την κατάρτιση
αναφορών για την εταιρία ως σύνολο. Αντίθετα, η διοικητική λογιστική εστιάζεται
πολύ περισσότερο στα μέρη, ή τμήματα, μιας εταιρίας. Τα τμήματα αυτά μπορεί να
είναι γραμμές προϊόντων, περιφέρειες πωλήσεων, διευθύνσεις, τμήματα, ή κάθε
άλλης μορφής κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας την οποία τα
διευθυντικά στελέχη θεωρούν χρήσιμη. Η χρηματοοικονομική λογιστική απαιτεί
ασφαλώς ορισμένες αναφορές κατανομής των εσόδων και του κόστους κατά μεγάλα
τμήματα σε εξωτερικές εκθέσεις, αλλά η έμφαση αυτή είναι δευτερεύουσα. Στη
διοικητική λογιστική η αναφορά κατά τμήματα αποτελεί την πρωτεύουσα έμφαση.
o Γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές
Οι εκθέσεις χρηματοοικονομικής λογιστικής που καταρτίζονται για
εξωτερικούς χρήστες πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με τις γενικώς αποδεκτές
λογιστικές αρχές. Οι εξωτερικοί χρήστες πρέπει να έχουν κάποια διαβεβαίωση ότι οι
εκθέσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με κάποια κοινό σύνολο βασικών κανόνων.
Αυτοί οι κοινοί βασικοί κανόνες προάγουν την συγκρισιμότητα και βοηθούν στην
μείωση της απάτης και της παραπλανητικής παρουσίασης, αλλά δεν οδηγούν
υποχρεωτικά στον τύπο των εκθέσεων που θα ήταν πιο χρήσιμες για την εσωτερική
λήψη αποφάσεων. Η διοικητική λογιστική δεν δεσμεύεται από τέτοιους κανόνες. Τα
στελέχη καθορίζουν τους δικούς τους βασικούς κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο
και την μορφή των εσωτερικών εκθέσεων. Ο μόνος περιορισμός είναι ότι τα
προσδοκώμενα οφέλη από την χρήση των πληροφοριών πρέπει να αντισταθμίζουν το
κόστος της συλλογής, της ανάλυσης και της συνοπτικής παρουσίασης των
δεδομένων.
o Διοικητική λογιστική: Δεν είναι υποχρεωτική
Η χρηματοοικονομική λογιστική είναι υποχρεωτική, δηλαδή πρέπει
οπωσδήποτε να γίνεται. Διάφοροι τρίτοι φορείς, όπως η επιτροπή κεφαλαιαγοράς και
οι φορολογικές αρχές, ζητούν την κατάρτιση περιοδικών οικονομικών εκθέσεων. Από
την άλλη πλευρά η διοικητική λογιστική δεν είναι υποχρεωτική. Η εταιρία είναι
απόλυτα ελεύθερη να κάνει όσα περισσότερα ή λιγότερα θέλει και χρειάζεται. Δεν
υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές ή άλλοι εξωτερικοί φορείς που να ορίζουν τι πρέπει ή
δεν πρέπει να γίνει. Επειδή η διοικητική λογιστική είναι απόλυτα προαιρετική, το
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σημαντικό ερώτημα είναι πάντοτε, «Είναι χρήσιμες οι πληροφορίες;» και όχι «Είναι
υποχρεωτικές οι πληροφορίες;»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Σύμφωνα με την CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) η
Διοικητική Λογιστική ορίζεται (1996) ως την παροχή πληροφοριών που είναι
αναγκαίες από την Διοίκηση για σκοπούς όπως:
•
•
•
•
•
•

Η διαμόρφωση των πολιτικών
Ο προγραμματισμός και έλεγχος των δραστηριοτήτων
Η λήψη αποφάσεων για εναλλακτικές στρατηγικές
Οι κοινοποιήσεις προς το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
Οι κοινοποιήσεις προς τους εργαζόμενους
Η προφύλαξη της περιουσίας της επιχείρησης.

Με βάση τα παραπάνω ο Διοικητικός Λογιστής πρέπει να συμμετέχει στη
Διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού για να διασφαλίσει την αποδοτικότητα
και αποτελεσματικότητα της στους τομείς:
•
•
•
•
•
•

Της διαμόρφωσης των σχεδίων – προγραμμάτων – προϋπολογισμών
(Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης) με στόχο την επίτευξη των στόχων και των
σκοπών της επιχείρησης / οργανισμού
Της διαμόρφωσης των βραχυχρόνιων επιχειρησιακών σχεδίων
Της καταγραφής των πεπραγμένων της επιχείρησης (και σύγκριση με τα
προγραμματισμένα)
Της διόρθωσης των ενεργειών της επιχείρησης με στόχο την επαναφορά στο
πρόγραμμα (αν και όταν αυτό κρίνετε σκόπιμο)
Της αντίληψης και του ελέγχου των χρηματοοικονομικών ενεργειών
Της αναθεώρησης και των αναφορών για το σύστημα και τη λειτουργία του

Σαφέστατα από τα παραπάνω προκύπτει η εμπλοκή τω σύγχρονων λογιστών
σε θέματα διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών. Σαφέστατα επίσης
προκύπτει ότι ο σύγχρονος Διοικητικός Λογιστής εμπλέκεται στις διαδικασίες του :
• σχεδιασμού, του προγραμματισμού και του προϋπολογισμού
• στη διαδικασία της οργάνωσης
• στη διαδικασία της διαχείρισης (διοίκησης)
• αλλά και στη λειτουργία του ελέγχου.
Κάτω όμως από την ομπρέλα της Διοικητικής Λογιστικής έχουν αναπτυχθεί
τεχνικές καταγραφής, αλλά και τεχνικές για την χρήση των στοιχείων του κόστους.
Στις τεχνικές καταγραφής συγκαταλέγονται οι μέθοδοι συλλογής των στοιχείων του
κόστους αλλά και οι μέθοδοι επιμερισμού του κόστους στα προϊόντα, στις
δραστηριότητες στα κέντρα κόστους κ.α. Στις τεχνικές χρήσης των στοιχείων του
κόστους περιλαμβάνονται οι τεχνικές ελέγχου στις οποίες θα εντάξουμε τον ετήσιο
προϋπολογισμό και τον προϋπολογιστικό έλεγχο – ανάλυση αποκλίσεων, τεχνικές

7

μέτρησης αποδοτικότητας αλλά και τεχνικές μακροχρόνιου σχεδιασμού της
επιχειρησιακής δράσης.

Προγραμματισμός και
έλεγχος των
δραστηριοτήτων

Διαμόρφωση των
πολιτικών

Λήψη αποφάσεων για
εναλλακτικές
Στρατηγικές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Κοινοποιήσεις προς το
εξωτερικό περιβάλλον
της επιχείρησης

Προφύλαξη της
περιουσίας της
επιχείρησης

Κοινοποιήσεις προς τους
εργαζόμενους

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Η διοικητική λογιστική έχει τις ρίζες της στην βιομηχανική επανάσταση του
19 αιώνα. Εκείνα τα πρώτα χρόνια, οι περισσότερες εταιρίες βρισκόταν κάτω από
τον αυστηρό έλεγχο λίγων ιδιοκτητών-διευθυντών που δανείζονταν με βάση τις
προσωπικές τους σχέσεις και τα προσωπικά τους περιουσιακά στοιχεία. Καθώς δεν
υπήρχαν εξωτερικοί μέτοχοι και υπήρχαν ελάχιστα μη εγγυημένα χρέη, η ανάγκη για
λεπτομερείς χρηματοοικονομικές εκθέσεις ήταν μικρή. Αντίθετα, η διοικητική
λογιστική ήταν σχετικά προηγμένη και παρείχε τις βασικές πληροφορίες που ήταν
απαραίτητες για τη διοίκηση της τότε παραγωγής μεγάλης κλίμακας για
υφαντουργικά προϊόντα, χάλυβα, και άλλα προϊόντα1.
Με την είσοδο στον 20ο αιώνα πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες της
χρηματοοικονομικής λογιστικής λόγω των νέων πιέσεων που ασκούνταν στις εταιρίες
ου

1

A.D. Chandler (1977) “The Visible Hand: The management revolution in American business”,
Cambridge, MA Harvard, University Press.
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από τις κεφαλαιαγορές, τους πιστωτές, τους ρυθμιστικούς φορείς και τη φορολογία
εισοδήματος. Οι Johnson και Kaplan2 αναφέρουν ότι πολλές επιχειρήσεις
αναγκάζονται να συγκεντρώνουν κεφάλαια από όλο και πιο διάσπαρτους και
απομακρυσμένους προμηθευτές κεφαλαίων. Για να αξιοποιήσουν αυτές τις αχανείς
δεξαμενές εξωτερικών κεφαλαίων τα στελέχη των επιχειρήσεων έπρεπε να
προσκομίζουν οικονομικές εκθέσεις από εξωτερικούς ελεγκτές. Και λόγω του ότι οι
εξωτερικοί προμηθευτές κεφαλαίου στηρίζονταν σε οικονομικές εκθέσεις από
εξωτερικούς ελεγκτές, οι ανεξάρτητοι λογιστές είχαν σημαντικό ενδιαφέρον να
επιβάλουν καλά καθορισμένες διαδικασίες για την σύνταξη των εταιρικών
οικονομικών εκθέσεων. Οι διαδικασίες κοστολόγησης των αποθεμάτων τις οποίες
υιοθέτησαν οι επαγγελματίες λογιστές μετά την είσοδο στον 20 ο αιώνα άσκησαν
σημαντικό αντίκτυπο στη διοικητική λογιστική.
Αυτό είχε ως συνέπεια για πολλές δεκαετίες οι διοικητικοί λογιστές να
εστιάζουν όλο και περισσότερο τις προσπάθειές τους στο να διασφαλίσουν ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της χρηματοοικονομικής λογιστικής και ότι οι
οικονομικές εκθέσεις δημοσιεύονται έγκαιρα. Η πρακτική της διοικητικής λογιστικής
έπεσε σε στασιμότητα. Τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα3, καθώς οι γραμμές
προϊόντων επεκτείνονταν και οι λειτουργίες γινόταν πιο περίπλοκες, οι εταιρίες που
κοίταζαν μπροστά, όπως η General Electric, η General Motors κλπ. διέκριναν την
ανανεωμένη ανάγκη για εκθέσεις διοικητικού χαρακτήρα, ξεχωριστές από
οικονομικές εκθέσεις. Όμως στις περισσότερες εταιρίες οι μέθοδοι της διοικητικής
λογιστικής μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 ελάχιστα διέφεραν από τις
μεθόδους που ήταν διαδεδομένες πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάντως, τα
τελευταία χρόνια οι νέες οικονομικές δυνάμεις οδήγησαν σε πολλές σημαντικές
καινοτομίες στη διοικητική λογιστική. Αυτές οι νέες πρακτικές εξετάζονται
παρακάτω.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Οι δύο τελευταίες δεκαετίες ήταν περίοδος τρομακτικών αναστατώσεων και
αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων και της εκρηκτικής
ανάπτυξης του Διαδικτύου (Internet). Ο ανταγωνισμός σε πολλούς κλάδους έχει
αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα και ο ρυθμός των καινοτομιών στα προϊόντα και τις
υπηρεσίες έχει επιταχυνθεί. Αυτό ήταν καλή είδηση για τους καταναλωτές, αφού η
εντατικοποίηση του ανταγωνισμού έχει οδηγήσει κατά κανόνα σε χαμηλότερες τιμές,
υψηλότερη ποιότητα και περισσότερες επιλογές. Ωστόσο, οι δύο τελευταίες δεκαετίες
ήταν μια περίοδος σαρωτικών αλλαγών για πολλές επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους
τους. Πολλά στελέχη έμαθαν ότι οι καταξιωμένοι τρόποι άσκησης επιχειρηματικής
δραστηριότητας δεν αποδίδουν πλέον και ότι πρέπει να γίνουν σημαντικές αλλαγές
στον τρόπο διοίκησης των οργανισμών και στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιακών
καθηκόντων. Οι αλλαγές αυτές είναι τόσο μεγάλες, που μερικοί παρατηρητές τις
θεωρούν μια δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Η επανάσταση αυτή επηρεάζει βαθιά
την άσκηση της διοικητικής λογιστικής. Τα νέα εργαλεία της διοικητικής λογιστικής
2

H.T. Johnson & R.S. Kaplan (1987) “Relevant Lost: The rise and fall of management accounting”,
Boston, MA Harvard Press.
3
H.T. Johson (1975) “Management accounting in an early integrated industrial: E.I. Du pont de
Numerous Powder Company 1903-1912”, Business history review, p.186-87.
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που χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση παρουσιάζονται
παρακάτω.
 Την στιγμή που χρειάζεται (Just in Time- JIT)
Παραδοσιακά, οι εταιρίες μεταποίησης πρόβλεπαν την ζήτηση των
προϊόντων τους στο μέλλον και στη συνέχεια επιχειρούσαν να ρυθμίσουν την
παραγωγή ώστε να αντιμετωπίσουν την προβλεπόμενη ζήτηση. Ταυτόχρονα,
επιχειρούσαν να απασχολούν όσο το δυνατόν περισσότερο όλους τους εργαζομένους
στην παραγωγή έτσι ώστε να μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα και να μειώνουν το
κόστος. Δυστυχώς, η προσέγγιση αυτή έχει ορισμένα σημαντικά μειονεκτήματα,
όπως τα μεγάλα αποθέματα, οι μακροί χρόνοι παραγωγής, το υψηλό ποσοστό
ελαττωματικών τεμαχίων, η απαρχαίωση των προϊόντων, η αδυναμία τήρησης των
προθεσμιών παράδοσης και το πιο ειρωνικό υψηλό κόστος. Όμως αυτά τα
μειονεκτήματα δεν είναι προφανή διότι αν ήταν οι εταιρίες θα είχαν εγκαταλείψει την
προσέγγιση αυτή εδώ και πολύ καιρό. Εκείνοι που πρώτοι συνειδητοποίησαν ότι
απαιτείται μια εντελώς νέα προσέγγιση, η οποία ονομάστηκε «τη στιγμή που
χρειάζεται» (Just in time- JIT), ήταν ορισμένα στελέχη της Toyota.Το σύστημα
προγραμματισμού των Ιαπωνικών επιχειρήσεων διαφέρει ριζικά από τα Δυτικά
συστήματα διότι εξελίχθηκε μέσα στο ιδιαίτερο γεωπολιτικό και κοινωνικό
περιβάλλον αυτής της χώρας
Η έννοια του Just in time- JIT ορίζεται στο λεξικό APICS ως η “φιλοσοφία
της παραγωγής βασισμένη στον προγραμματισμένο αποκλεισμό όλων των σπαταλών
και στη συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας”. Επίσης έχει περιγραφεί και ως
προσέγγιση του αντικειμενικού σκοπού της παραγωγής του σωστού τμήματος, στη
σωστή θέση, τη χρονική στιγμή που είναι απαραίτητη. Επίσης παρουσιάζεται
σπατάλη αποτελεσμάτων από οποιαδήποτε πράξη που προσθέτει κόστος χωρίς να
προσθέτει αξία, όπως γίνεται με την μη αναγκαία μετακίνηση των υλικών ή με τη
συσσώρευση υπερβολικού μεγέθους αποθεμάτων. Το JIT (γνωστό ως ευέλικτη
παραγωγή - lean production – ή παραγωγή χωρίς απόθεμα - stockless production-)
πρέπει να βελτιώσει τα έσοδα και να επενδύσει σε ένα πλάνο που θα επιφέρει μείωση
των επιπέδων απογραφής (αυξάνοντας το τζίρο της απογραφής κατά μέσο όρο),
μειώνοντας τη μεταβλητότητα, βελτιώνοντας την ποιότητα των προϊόντων,
μειώνοντας την παραγωγή και φέρνοντας εποχές πρωτοπορίας και μειώνοντας άλλα
κόστη (όπως αυτών που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις των μηχανών και τις βλάβες του
εξοπλισμού). Σε ένα σύστημα JIT προτιμάται η υπό-χρησιμοποίηση της
χωρητικότητας αντί για μικρούς αποθηκευτικούς χώρους που προστατεύουν από
προβλήματα που πιθανόν να ανακύψουν. Η ανάπτυξη του συστήματος JIT μπορεί
να αναζητηθεί στη στενότητα χώρου και την έλλειψη φυσικών πόρων που
αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες της Ιαπωνίας. Λόγω των συνθηκών αυτών η ύπαρξη
αποθεμάτων που καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο αλλά και δεσμεύουν πολύτιμα
κεφάλαια, θεωρείται σαν κάτι απαράδεκτο που πάση θυσία πρέπει να
αποφεύγεται. Κατά συνέπεια κάθε εργαζόμενος πρέπει διαρκώς να αναζητά τα
αίτια δημιουργίας αποθεμάτων και να επιδιώκει να τα θεραπεύσει.
Το JIT αναφέρεται κυρίως σε επαναληπτικές διαδικασίες παραγωγής στις
οποίες τα ίδια τα προϊόντα και τα συστατικά τους παράγονται ξανά και ξανά. Η
γενική ιδέα είναι να εγκατασταθούν διαδικασίες ροής μέσω της σύνδεσης σταθμών
εργασίας έτσι ώστε να υπάρξει μια ακόμη, ισορροπημένη ροή υλικών διαμέσου
ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής. Για να επιτευχθεί αυτό, γίνεται προσπάθεια
για να αγγίξουμε τους στόχους της καθοδήγησης όλων των μικρών αποθηκευτικών
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χώρων να φθάσουν το μηδέν και να επιτύχουν το ιδανικό μέγεθος χώρου μιας
μονάδας.
Τα βασικά στοιχεία του JIT αναπτύχθηκαν από την Toyota τη δεκαετία του
1950, και έγιναν γνωστά ως Σύστημα Παραγωγής της Toyota (TPS). Το JIT ήταν
καλά εγκατεστημένο σε αρκετά εργοστάσια της Ιαπωνίας, νωρίς από την δεκαετία
του 1970. Το JIT άρχισε να υιοθετείται στην Αμερική τη δεκαετία του 1980 (η
General Electric ήταν από τις πρώτες που το υιοθέτησε).
Εδώ και χρόνια η Toyota έδωσε το παράδειγμα, και πολλές εταιρίες έχουν
προσπαθήσει να μιμηθούν τις πρακτικές της εφοδιαστικής αλυσίδας Just in time- JIT
. Αλλά οι βασικές υποθέσεις πίσω από το ίδιο το JIT ίσως χρειάζεται να
επανεξεταστούν, σε μια οικονομία που διαρκώς μεταβάλλεται.
Μια υπόθεση είναι, πως το JIT θα είναι πάντα φθηνότερο από το να
κρατούνται τα μέρη αχρησιμοποίητα. Όμως οι εταιρίες χρειάζονται να είναι σίγουρες
πως τα μοντέλα της εφοδιαστικής αλυσίδας τους δεν είναι τόσο προσηλωμένα στη
μείωση των αποθεμάτων που αποτυγχάνουν να υπολογίζουν για άλλους παράγοντες.
Για παράδειγμα, οι οικονομικές υποθέσεις πίσω από το JIT, τα συμπληρώματα
σκιαγραφούν λεπτομερή εξέταση καθώς τα κόστη μεταφοράς αυξάνονται.
Το JIT και οι σχετικές έννοιες οδηγούνται για χρόνια ‘πρώτον και κύριο από
την παραδοχή πως το απόθεμα είναι κακό, και τα πάντα πρέπει να γίνονται για να
ελαχιστοποιείται το πλήθος των κομματιών που βρίσκονται στην αποθήκη’, λέει ο
αναλυτής C.Dwight Klappich. Έτσι, για να ελαχιστοποιηθεί το μέγεθος των
αποθεμάτων που μένουν αχρησιμοποίητα στην αποθήκη του εργοστασίου, πολλά
συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας υποστηρίζουν τις τακτικές προμήθειες με
παραγγελίες μικρών συμπληρωμάτων. Αλλά καθώς τα κόστη των καυσίμων και των
άλλων οικονομικών παραγόντων ανεβάζουν το κόστος μεταφοράς, οι συχνές
παραγγελίες συμπληρωμάτων ίσως δεν έχουν λογική, τουλάχιστον όχι για τις
μακρινές αποστάσεις. ‘Πολλές από τις επιχειρήσεις δεν πραγματοποίησαν αυτή την
ανάλυση για 10 ή 14 χρόνια’, λέει ο αναλυτής.
Οι πρακτικές JIT επίσης χρειάζονται να επαναπροσδιοριστούν σε μια εποχή
παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων, όπου κομμάτια ίσως και να χρειαστούν
εβδομάδες για να φτάσουν ναυλώσεις μέσω ωκεανού από Κίνα, προσθέτει ο
Klappich, παρά από ένα κοντινό προμηθευτή.
Το Just in time είναι μέρος του συστήματος παραγωγής εξαιτίας του οποίου
η εταιρία μειώνει κατά πολύ τα αποθέματα από τις διαδικασίες παραγωγής έτσι ώστε
η χρησιμότητα των εισροών στην παραγωγή και η παράδοση των τελειωμένων
προϊόντων είναι τετελεσμένο γεγονός χωρίς να πραγματοποιούνται σημαντικά κόστη.
Ενώ τα συστήματα αποθήκευσης JIT είναι κάπως ελκυστικά γι’ αυτό το λόγο, είναι
εξίσου επικίνδυνα. Παρόλο που ένα σύστημα JIT μπορεί ακόμα να είναι μια
αναγκαιότητα που δίνει στην αποθήκευση απαιτήσεις για συγκεκριμένους τύπων
επιχειρήσεων, τα πολλά πλεονεκτήματα του γίνονται αντιληπτά μόνο όταν μειωθούν
μερικοί σημαντικοί κίνδυνοι σε υγιή διοίκηση αποθήκευσης.
Τα συστήματα JIT έχουν αρκετά πλεονεκτήματα μείωσης κόστους. Όπως
ανέφερε ο Charles στη μελέτη περίπτωσης της Dell Computer, τα συστήματα JIT, μια
“οικονομική αναγκαιότητα” για την Dell, μπορούν ριζικά να μειώσουν τα σταθερά
κόστη της. Στην περίπτωση της Dell Computers, αυτό σήμαινε ότι όσο λιγότεροι
υπολογιστές της Dell κρατιούνταν στην αποθήκη τόσο λιγότερα χρήματα έχαναν ανά
υπολογιστή καθώς έχαναν την αξία τους στις αποθήκες.
Παράλληλα με αυτές τις σημαντικές περικοπές, οι οποίες για την Dell
μπορούν να είναι άνω του 1% για κάθε υπολογιστή την εβδομάδα, το JIT μπορεί να
μειώσει τα κόστη αποθήκευσης. Αρκεί να φανταστούμε πως η Toyota, ένας
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πρωτοπόρος των συστημάτων JIT, μπορεί να αποταμιεύσει από τα κόστη
αποθήκευσης, καθώς τα τελειωμένα υπολογιστικά συστήματα και τα αυτοκίνητα δεν
μένουν πλέον στάσιμα στις αποθήκες περιμένοντας τους πελάτες. Και αυτή η
αποταμίευση των κοστών αποθήκευσης δεν αναφέρεται μόνο στα ολοκληρωμένα
αγαθά, αλλά επίσης και σε μέρη που η Toyota μπορεί να χρησιμοποιήσει ως εισροές
στην παραγωγή. Αυτά τα αποθέματα διατηρούνται σ’ ένα κατώτερο όριο διαμέσου
συστημάτων JIT καθώς κομμάτια παραγγέλνονται όταν χρειάζονται.
Τα συστήματα JIT επίσης περικόπτουν τα κόστη μεταφοράς καθώς τα
ολοκληρωμένα προϊόντα αποστέλλονται εκεί όπου ζητήθηκαν. Το να αποστέλλεις
την ίδια ποσότητα ενός προϊόντος σε διαφορετικά σημεία λιανικής πώλησης, για
παράδειγμα, μπορεί να μην κάνει ιδιαίτερη αίσθηση εάν η ζήτηση γι’ αυτό το αγαθό
είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε μια περιοχή σχετικά με μια άλλη. Αυτή η προσέγγιση για
την αποταμίευση των κοστών μεταφοράς επίσης διευκολύνει τις μειώσεις στα
προαναφερθείσα σταθερά κόστη μέσω της μη διατήρησης υπέρ-αποθεμάτων σε
συγκεκριμένες περιοχές σε ένα προϊόν. Η ίδια αρχή ισχύει για τις εισροές στην
παραγωγή. Κομμάτια δεν στέλνονται και κρατούνται στα κέντρα παραγωγής όπου
μπορεί να παραμένουν χωρίς να χρησιμοποιούνται.
Μερικά θετικά αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν από την απόφαση της
εταιρίας να υλοποιήσει ένα σύστημα JIT. Οι προμηθευτές μιας τέτοιας εταιρίας, για
παράδειγμα, μπορεί μετά να είναι σε θέση να χειριστούν μεγαλύτερες παραγγελίες
αλλά υπέρ-γεμίζοντας τες με μικρότερα φορτία. Αυτό είναι που λέμε ότι για κάθε
δοσμένο μέγεθος παραγγελίας, το να προμηθεύεις έναν πελάτη που χρησιμοποιεί το
JIT είναι τυπικά ευκολότερο να το κάνεις επειδή οι ατομικές αποστολές τείνουν να
είναι μικρότερες γι’ αυτούς τους πελάτες και συνεπώς τείνουν να είναι λιγότερο
απαιτητικές για τους προμηθευτές. Επομένως, μπορεί να είναι δυνατό για τους
προμηθευτές, μόνο για τους πελάτες με σύστημα JIT να επεκτείνουν στο μέγιστο την
ικανότητά τους να γεμίσουν με μεγαλύτερες παραγγελίες χωρίς να χρειάζεται να
αυξήσουν την χωρητικότητα παραγωγής.
Αρκετοί παράγοντες, όμως, κάνουν τα συστήματα JIT ριψοκίνδυνη
πρόταση. Ένα σημείο-κλειδί ανησυχίας εδώ είναι η επέκταση στις οποίες οι εταιρίες
είναι εξαρτημένες από συγκεκριμένους προμηθευτές κάτω από ένα τέτοιο σύστημα
διατήρησης αποθεμάτων. Για παράδειγμα, αν μια εταιρία πρόκειται να παραγγείλει
ένα προϊόν υψηλής ποιότητας σε ένα μόνο προμηθευτή, ένα σύστημα αποθεμάτων
JIT θα έβαζε μια τέτοια εταιρία σε ακόμη υψηλότερο κίνδυνο απάτης υπέρ του
προμηθευτή επειδή η εταιρία δεν θα είχε καθόλου άμεσο απόθεμα να διατηρήσει σε
περίπτωση διακοπής της προμήθειας. Μια τέτοια διακοπή της προμήθειας της
εταιρίας μπορεί να αποβεί ζημιογόνα για την εταιρία γιατί σε περίπτωση που
επιστρέψει στον προμηθευτή να υπερχρεωθεί πάνω από το κόστος της διακοπής.
Αυτό το κόστος απάτης μπορεί να υπερβεί τις αποταμιεύσεις που οδήγησαν την
εταιρία στο να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα JIT διατήρησης αποθεμάτων σε πρώτο
πλάνο.
Ακόμα περισσότερο επικίνδυνα είναι τα εσωτερικά ζητήματα που μπορεί να
οδηγήσουν τους προμηθευτές (συνήθως ένας για κάθε εταιρία) να είναι ανίκανοι να
καλύψουν τις παραγγελίες της εταιρίας. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρία δεν έχει
καμιά επιλογή από το να υποστεί τα κόστη της διακοπής της προμήθειας στις εισροές
της παραγωγής. Τα εσωτερικά ζητήματα μπορεί να περιλαμβάνουν απεργίες των
εργατών εις βάρος των υπαλλήλων, του προμηθευτή του οποίου οι εργατικές ενώσεις
θα μπορούσαν να κρατήσουν τον προμηθευτή για να τον λυτρώσουν από τις
παραγγελίες εν αναμονή, ξαναοδηγούν σε μια διακοπή του προμηθευτή της εταιρίας
από την προμήθεια. Το θέμα είναι πως από την δραστηριοποίηση της
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ενδοεπικοινωνίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τα συστήματα JIT αυξάνουν τον
κίνδυνο που τα προβλήματα ή οι αποτυχίες στο ένα άκρο της αλυσίδας παραγωγής
μπορεί να φτάνουν στο άλλο άκρο. Ωστόσο, αυτοί οι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν
με τα συστήματα αποθήκευσης του JIT μπορεί να βελτιωθούν σε μια συγκεκριμένη
προέκταση. Μάλιστα η εξέλιξη της οργάνωση των εταιριών έχει ήδη ληφθεί υπόψη
από πολλούς από αυτούς τους κινδύνους, ιδιαιτέρως με σεβασμό στις απάτες. Για
παράδειγμα, εταιρίες που διαφορετικά θα έδιναν μεγάλη παραγγελία προϊόντων σε
μια ομάδα προμηθευτών συνήθως είτε παράγουν αυτά τα κομμάτια μόνοι τους ή στην
πραγματικότητα τους ανήκουν οι προμηθευτές έτσι ώστε να αποφεύγεται η διάγνωση
των τιμών. Εάν η παραγωγή in-house ή η αγορά των προμηθευτών (supplier buy-out)
δεν είναι εφικτή επιλογή, οι εταιρίες ακόμη έχουν άλλους κοινά ενδιαφερόμενους
τρόπους αποφυγής των κινδύνων. Μια εταιρία πρέπει πραγματικά να εξετάσει
λεπτομερώς τη ακεραιότητα των προμηθευτών της όχι μόνο σε όρους εμπιστοσύνης ,
αλλά επίσης κατά πόσο η επιχείρηση των προμηθευτών είναι υγιείς: η σύναψη
συμβολαίου με έναν προμηθευτή με τον κίνδυνο να σταματήσει την επιχείρηση
δείχνει έλλειψη σωστής επιχειρηματικής σκέψης. Εταιρίες με συστήματα JIT είναι
και πρέπει να είναι ακόμα περισσότερο γνώστες αυτών των σεναρίων. Κάνοντας ένα
παραπάνω λογικό βήμα, μια επιχείρηση ίσως έρθει σε επαφή με αρκετούς
προμηθευτές έτσι ώστε να λιγοστέψει τη ζημιά που θα γινόταν εάν κάποιος από
αυτούς αποτύγχανε στην προμήθεια. Επιπλέον για τον κίνδυνο αντιπάθειας των
προμηθευτών στην εταιρία, συμβόλαια μικρού μήκους και όχι αποκλειστικά με
προμηθευτές πιθανό να είναι ελκυστικά καθώς παρέχουν και ασφάλεια και τιμωρία
εναντίον της μη σωστής συμπεριφοράς ενός προμηθευτή. Ένας προμηθευτής θα είχε
μικρότερο κίνητρο να παρατυπήσει και η εταιρία θα είχε μεγαλύτερο διέξοδο υπό
αυτή τη συμφωνία. Τα συστήματα JIT παρέχουν ένα ελκυστικό σύστημα παραγωγής
το οποίο μειώνει τους κινδύνους και τα κόστη.
Παράδειγμα JIT
Ένα εργοστάσιο αυτοκινήτων που θα κατασκευάσει αύριο 300 αυτοκίνητα από
ένα μοντέλο, σήμερα δεν έχει ούτε ένα λάστιχο στις αποθήκες του. Τα 1500 λάστιχα
θα φθάσουν αύριο, και μάλιστα τμηματικά για να μεταφερθούν από την είσοδο
του εργοστασίου στο ακριβές σημείο συναρμολόγησης.
Προϋπόθεση εδώ είναι ότι ο προμηθευτής ελαστικών είναι απολύτως συνεπής, δεν
υπάρχει πιθανότητα να αφήσει το εργοστάσιο χωρίς προϊόντα, ούτε θα στείλει
άλλα αντί άλλων.
Η υλοποίηση του JIT
Οι πολλαπλές επιδράσεις της παραγωγής JIT καταδεικνύονται στο
παρακάτω σχήμα. Η εφαρμογή του JIT ξεκινά συνήθως από απόφαση της διοίκησης
για τυποποίηση του κατασκευαστικού σχεδιασμού ώστε να μειωθούν τα
αποθέματα και οι εργατικές ώρες. Η μείωση αυτή βοηθά τους συντελεστές της
παραγωγής να διαγνώσουν τα προβλήματα τα οποία προκαλούν τα αυξημένα
αποθέματα. Έτσι, είναι δυνατόν, μέσω ειδικών συσκευών και εργαλείων να
μειωθεί το κόστος εκκίνησης της παραγωγής, οπότε μπορεί να μειωθεί το
μέγεθος των παρτίδων παραγωγής/παραγγελιών. Η μείωση του μεγέθους παρτίδας
θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των ελαττωματικών ή των άχρηστων
προϊόντων οπότε έχουμε περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων αλλά και
ομαλότερους ρυθμούς παραγωγής εφόσον οι λόγοι που προκαλούν διακυμάνσεις
σταδιακά εκλείπουν. Όταν σταθεροποιηθεί η νέα κατάσταση, η διοίκηση μπορεί να
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δώσει εντολή για νέα ηθελημένη
επανάληψη της διαδικασίας.

μείωση

των

αποθεμάτων οπότε

έχουμε

Σχήμα : Η διαδικασία Υλοποίησης του JIT

Η φιλοσοφία του JIT είναι ότι απαιτείται σταθερότητα στην ροή του υλικού
δια μέσου των φάσεων μετατροπής μέσα στο εργοστάσιο διότι αυτό, αφενός,
βοηθά στην καλύτερη ανταπόκριση προς την αγορά των προϊόντων, αφετέρου,
βοηθά στην καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων.
Στα παραδοσιακά συστήματα παραγωγής παρατηρούμε ότι η ζήτηση
στις διαφορετικές φάσεις παραγωγής παρουσιάζει διακυμάνσεις των οποίων η
περίοδος αυξάνει καθώς μεταβαίνουμε από την τελική συναρμολόγηση/αποστολή
προς την φάση της αγοράς πρώτων υλών. Συχνά, o πελάτης αναλώνει το
τελικό προϊόν σε ημερήσια βάση, οι παραδόσεις εκτελούνται σε εβδομαδιαία
βάση, τα εξαρτήματα κατασκευάζονται σε μηνιαία βάση και οι αγορές πρώτων
υλών σε τριμηνιαία βάση. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στην λογική των
οικονομικών παρτίδων παραγωγής, στην ανάγκη υπάρξεως αποθεμάτων
ασφαλείας και στην πίεση για μείωση των χρονικών κύκλων παραγωγής. Αντίθετα,
το JIT επιδιώκει να επιτύχει ομαλή ροή υλικών, με σημείο εκκίνησης το μηνιαίο
(ή εβδομαδιαίο) πρόγραμμα των τελικών προϊόντων της παραγωγής. Το μηνιαίο
πρόγραμμα μετατρέπεται μετά από ανάλυση σε ημερήσιο, το οποίο δημιουργεί
σταθερές ημερήσιες απαιτήσεις σε επίπεδο παραγωγής μερών του τελικού
προϊόντος, εξαρτημάτων και παραδόσεων από προμηθευτές.
Παράδειγμα
Ας υποθέσουμε ότι μία επιχείρηση προσπαθεί να ανταποκριθεί σε μηνιαία ζήτηση
56.000 τελικών προϊόντων τριών τύπων (36.000 τύπου Α, 12.000 τύπου Β και
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8.000 τύπου Γ). Η λογική των μεγάλων παρτίδων παραγωγής που απορρέει από τα
υψηλά κόστη εκκίνησης της παραγωγικής διαδικασίας υπαγορεύει παραγωγή των
προϊόντων τύπου Α, μετά την περάτωση τους των προϊόντων τύπου Β και τέλος
των προϊόντων τύπου Γ. Αν υποθέσουμε ότι τα προϊόντα μας πωλούνται σε
ημερήσια βάση, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε ότι οι μεγάλες παρτίδες
μειώνουν το κόστος εκκίνησης, αυξάνουν όμως το απόθεμα (κάτι που προκύπτει
και από την λογική της εξίσωσης της οικονομικής ποσότητας παραγγελίας), και
επίσης έχουμε δυσαρμονία μεταξύ ρυθμών αναλώσεως των προϊόντων και
ρυθμών παραγωγής. Σύμφωνα με την αρχή του JIT, τα προϊόντα πρέπει να
παράγονται σε ρυθμούς ταυτόσημους με τους ρυθμούς της ανάλωσης τους. Τούτο,
σημαίνει ημερήσια παραγωγή 1.800 προϊόντων τύπου Α, 600 τύπου Β και 400 τύπου
Γ. Είναι ορατή η άμεση επίπτωση αυτής της πολιτικής στην μείωση των
αποθεμάτων. Επίσης, είναι φανερό ότι η πολιτική είναι εφικτή μόνο όταν έχουμε
επιτυχή δραστική μείωση των χρόνων και του κόστους εκκίνησης της
παραγωγικής διαδικασίας. Με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής σε όλες τις
φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και την προμήθεια πρώτων υλών
προσφέρουμε έναν ισομερή και κατά το δυνατόν συνεχή φόρτο εργασίας σε όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι συνέπειες του σταθερού φόρτου (που επιβάλει ίδιο
μίγμα προϊόντων από ημέρα σε ημέρα) είναι πολλαπλά επωφελείς. Αυτές είναι :
•
•
•
•

Βελτίωση καμπύλης εμπειρίας
Ευελιξία στις αλλαγές μίγματος προϊόντος
Μικρότεροι χρόνοι παραγωγής
Βελτιώσεις στην ποιότητα προϊόντων.

Οφέλη από την υιοθέτηση Πρακτικής JIT
Οφέλη που προέκυψαν σε δείγμα αμερικανικών επιχειρήσεων με την
σταδιακή εφαρμογή του JIT.
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Σύγκριση JIT και του Παραδοσιακού Τρόπου Προμηθειών
Κατωτέρω παρατίθεται συγκριτική ανάλυση αρμοδιοτήτων τμημάτων
προμηθειών που λειτουργούν σε περιβάλλον JIT και τμημάτων προμηθειών που
λειτουργούν με τον παραδοσιακό τρόπο.

16

Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή του JIT
Τέλος, παρατίθενται διοικητικοί και οργανωτικοί παράγοντες
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα εφαρμογής συστημάτων JIT.

που

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
1. Διασφάλιση συνεχούς υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση και
συμμετοχής στο πρόγραμμα με ιδέες και ενέργειες.
2. Προετοιμασία προσωπικού σε όλα τα επίπεδα για τους στόχους και
επιδιώξεις του προγράμματος.
Προετοιμασία του προσωπικού ώστε να
εκπαιδευτεί σε διαφορετικές εργασίες.
3. Διασφάλιση υποστήριξης από τα σωματεία των εργαζομένων έτσι ώστε οι
εργαζόμεναι να εκπαιδευτούν σε διαφορετικές εργασίες και να είναι ευέλικτοι σε
αναθέσεις εργασιών.
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1. Αγορές σε μικρές ποσότητες και συχνές παραδόσεις. Επιλογή προμηθευτών
που μπορούν να παραδώσουν υλικά υψηλής ποιότητος σε μικρές παρτίδες.
2. Ολιγάριθμο δίκτυο προμηθευτών. Μείωση του αριθμού των προμηθευτών ή
δυνατόν σε ένα κατά εξάρτημα.
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3. Ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με προμηθευτές. Προσφορά μακροχρόνιων,
ευέλικτων συμβάσεων.
4. Συμμετοχή προμηθευτή πριν την εφαρμογή του συστήματος ώστε με την
κατάλληλη υποκίνηση να συμμετάσχει στην επιτυχία στο πρόγραμμα.
5. Καθιέρωση έλεγχου από τον αγοραστή και επιθεωρήσεων εισερχομένου υλικού.
6. Παροχή σταθερών και ακριβών χρονοδιαγραμμάτων να χρησιμοποιείται
τυποποιημένη συσκευασία για παραδόσεις υλικών.
 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management- TQM)

Η έννοια της Διοίκησης ή Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management)
περιλαμβάνει ένα σύνολο οργανωτικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της λειτουργίας
ενός οργανισμού όπως είναι μια επιχείρηση, μια δημόσια υπηρεσία, μια μονάδα
υγείας, κλπ. Πρακτικά, η εισαγωγή των οργανωτικών αυτών δραστηριοτήτων έχει ως
απώτερο στόχο να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα / οι υπηρεσίες που προσφέρονται από
τον φορέα, θα πληρούν όλες τις υφιστάμενες σχετικές προδιαγραφές ποιότητας, σε
συνεχή βάση και με αξιοπιστία. Επίσης, με την έννοια της διοίκησης ή της
διαχείρισης εννοούνται οι πλευρές εκείνες της συνολικής διοικητικής λειτουργίας που
καθορίζουν και υλοποιούν την πολιτική ποιότητας.

«Χάρτης για την Διαχείριση Ποιότητας»
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Η επίτευξη των στόχων ποιότητας απαιτεί την ενεργό συμμετοχή και
δέσμευση όλων των μελών του κάθε οργανισμού, ενώ η ευθύνη για την Διοίκηση
Ποιότητας ανήκει στην ανώτατη διοίκηση. Η Διοίκηση Ποιότητας περιλαμβάνει
στρατηγικό σχεδιασμό, δέσμευση και κατανομή πόρων, και άλλες συστηματικές
δραστηριότητες για την ποιότητα, όπως σχεδιασμό, λειτουργία και αξιολόγηση. Το
αποτέλεσμα της εισαγωγής των δραστηριοτήτων Διοίκησης Ποιότητας στα πλαίσια
της λειτουργίας του φορέα είναι η δημιουργία ενός συνήθως πολύπλοκου,
οργανωτικού μηχανισμού που καλύπτει ένα σύνολο επιχειρησιακών διεργασιών και
ονομάζεται Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας ή Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
(Quality Management System).
Ένα Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας μπορεί να ορισθεί ως το σύνολο των
τυποποιημένων διεργασιών και των χρησιμοποιούμενων πόρων (οργάνωση,
ανθρώπινοι πόροι, υποδομές και εξοπλισμός) που διατίθενται για την υλοποίηση της
διοίκησης ποιότητας και για την επίτευξη των τιθέμενων στόχων της. Ο γενικός
στόχος του Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας είναι η τήρηση και η βελτίωση των
προδιαγραφών (χαρακτηριστικών) των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει ο
οργανισμός, έτσι ώστε να καλύπτονται οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των
πελατών. Ο όρος "πελάτης" χρησιμοποιείται εδώ με την γενική έννοια του χρήστη
των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει ο οργανισμός (δηλαδή ο πελάτης
στην περίπτωση μιας επιχείρησης, ο πολίτης στην περίπτωση μιας δημόσιας
υπηρεσίας, κλπ).
«Η ποιότητα ως συνισταμένη διαφόρων στοιχείων μιας επιχείρησης»

Παλαιότερα πίστευαν ότι η ποιότητα είναι κάτι μη μετρήσιμο ή
απροσδιόριστο. Σήμερα, βάσει των εξελίξεων και της διάδοσης των Αρχών
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, είναι πλέον αποδεκτό, ότι η ποιότητα της λειτουργίας
ενός φορέα μπορεί να μετρηθεί και να βελτιωθεί. Η ποιότητα μπορεί να αναλυθεί σε
επιμέρους συνιστώσες τις οποίες η επιχείρηση μπορεί να παρακολουθήσει και να
βελτιώσει συστηματικά. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να τίθενται
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στόχοι βελτίωσης της λειτουργίας του φορέα σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις
των χρηστών.
Αρχές Ποιοτικής Διαχείρισης
Προκειμένου να οργανωθεί μια επιχείρηση επιτυχώς, είναι απαραίτητο να
κατευθυνθεί και να ελεγχθεί κατά συστηματικό τρόπο. Η επιτυχία μπορεί να
προκύψει από την εφαρμογή και τη διατήρηση ενός συστήματος διαχείρισης που
σχεδιάζεται για να βελτιώνει συνεχώς την απόδοση καλύπτοντας τις ανάγκες όλων
των ενδιαφερόμενων συμβαλλόμενων μερών. Κάθε οργάνωση λοιπόν θα πρέπει να
ακολουθεί κάποιες βασικές αρχές, βάση του προτύπου ISO 9001:2000 Quality
Management Systems — Requirements, ISO, 2000:
0. Επικέντρωση στον πελάτη (Customer focus)
Οι οργανισμοί βασίζονται στους πελάτες τους, επομένως πρέπει να κατανοούν
τις τρέχουσες και μελλοντικές τους ανάγκες, να καλύπτουν τις απαιτήσεις
τους και να προσπαθούν να υπερβούν τις προσδοκίες τους.
1. Αρχηγεία (Leadership)
Οι επικεφαλείς διαχειρίζονται την οργάνωση της επιχείρησης βάση του
σκοπού της. Πρέπει να δημιουργούν και να διατηρούν πλήρως το εσωτερικό
περιβάλλον, στο οποίο οι άνθρωποι αναμειγνύονται κατά την επίτευξη των
στόχων.
2. Ανάμειξη των ανθρώπων (Involvement of people)
Οι άνθρωποι ανεξάρτητα από το ιεραρχικό τους επίπεδο αποτελούν την ουσία
της οργάνωσης και οι δυνατότητές τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς
όφελός της.
3. Προσέγγιση στις διαδικασίες (Process approach)
Το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται αποτελεσματικά όταν ρυθμίζονται
σωστά οι δραστηριότητες και οι σχετικοί πόροι.
4. Συστημική προσέγγιση της διαχείρισης (System approach to management)
Η αναγνώριση, η κατανόηση και η διαχείριση των διαδικασιών αποτελούν ένα
σύστημα και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα
της οργάνωσης.
5. Συνεχής βελτίωση (Continual improvement)
Ο βασικός στόχος πρέπει να είναι η συνεχής βελτίωση της απόδοσης της
οργάνωσης.
6. Οι αποφάσεις να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία (Factual approach to
decision making)
Αποτελεσματικές αποφάσεις βασίζονται στην ανάλυση δεδομένων και
πληροφοριών.
7. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές να βασίζονται σε αμοιβαίο όφελος (Mutually
beneficial supplier relationships)
Η οργάνωση και οι προμηθευτές της αλληλεξαρτώνται και η σχέση αυτή
φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Κύκλος PDCA
Ίσως το σημαντικότερο και πιο διαδεδομένο εργαλείο επίλυσης
προβλημάτων της διοίκησης ολικής ποιότητας είναι ο κύκλος σχεδιασμού-εκτέλεσηςελέγχου-εφαρμογής (plan-do-check-act cycle ή PDCA cycle) που είναι επίσης
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γνωστός ως τροχός Deming. Ο κύκλος σχεδιασμού-εκτέλεσης-ελέγχου-εφαρμογής
είναι μια συστηματική, στηριζόμενη σε στοιχεία, προσέγγιση στη συνεχή βελτίωση.

Ο κύκλος εφαρμόζει την επιστημονική μέθοδο στην επίλυση προβλημάτων.
Στη φάση του σχεδιασμού η ομάδα επίλυσης προβλημάτων αναλύει δεδομένα για να
αντιμετωπίσει τις πιθανές αιτίες του προβλήματος και στη συνέχεια προτείνει μια
λύση. Στη φάση της εκτέλεσης εκτελείται ένα πείραμα. Στη φάση του ελέγχου
αναλύονται τα αποτελέσματα του πειράματος. Και στη φάση της εφαρμογής, αν τα
αποτελέσματα του πειράματος είναι θετικά, εφαρμόζεται το σχέδιο. Αν τα
αποτελέσματα δεν είναι θετικά, η ομάδα επιστρέφει στα αρχικά δεδομένα και
σχεδιάζει από την αρχή.
 Ανασχεδιασμός διαδικασιών (Process reengineering)
Η Διαδικασία Αναδιοργάνωσης Επιχειρήσεων (Business Process
Reengineering-BPR) περιλαμβάνει αλλαγές τόσο στις δομές όσο και στις διαδικασίες
στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Όλες οι ανθρώπινες, οργανωτικές και τεχνολογικές
διαστάσεις που χαρακτηρίζουν μία επιχείρηση, μπορούν να αλλάξουν μέσα από
τη διαδικασία αναδιοργάνωσης (BPR). Η Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων
(Information Technology) παίζει σημαντικό ρόλο στην αναδιοργάνωση της
επιχείρησης, αφού με την αυτοματοποίηση γραφείου που παρέχει:
• επιτρέπει στην επιχείρηση να διεκπεραιώνει διαδικασίες σε διαφορετικές τοποθεσίες
• δίνει δυνατότητα προσαρμογής στις παραγωγικές διαδικασίες,
• επιτρέπει την ταχύτερη παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες
• συμβάλλει σε ταχύτερες συναλλαγές χωρίς χρήση χαρτιού.
Γενικότερα, το BPR επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που εκτελούνται οι
επιχειρησιακές διαδικασίες ώστε αυτές να γίνουν αποδοτικότερες.
Ο όρος "Αναδιοργάνωση Επιχειρήσεων" (BPR), είναι πολύ διαδεδομένος
την τελευταία διετία. Αυτό έχει ως επακόλουθο πολλές επιχειρήσεις να
αντιμετωπίζουν την πρόκληση του να μάθουν, να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να
επιτύχουν την αναδιοργάνωση, με όλες τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει στην
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λειτουργία τους. Οι Hammer και Champy (1993) ορίζουν το Business Process
Reengineering (BPR) ως:
"…την θεμελιώδη αναθεώρηση και τον ριζικό επανασχεδιασμό των
επιχειρησιακών διαδικασιών ώστε να επιτευχθούν δραματικές βελτιώσεις σε
κρίσιμα σημεία που καθορίζουν την απόδοση,
όπως είναι το κόστος, η
ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ταχύτητα".
Οι χαρακτηριστικές αλλαγές που επιφέρει το BPR είναι:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Πολλές εργασίες συγχωνεύονται σε μία.
Η λήψη αποφάσεων γίνεται μέρος της δουλειάς των υπαλλήλων
Τα βήματα των διαδικασιών εκτελούνται με φυσιολογική σειρά και πολλές
εργασίες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα.
Οι διαδικασίες έχουν αρκετές διαφοροποιήσεις. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για
οικονομίες κλίμακας, που προέρχονται από τη μαζική παραγωγή και επιπλέον
επιτρέπει την παραμετροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών στις ανάγκες
του πελάτη.
Οι εργασίες εκτελούνται στον τόπο που αρμόζει καλύτερα.
Έλεγχοι, παρακολουθήσεις και άλλες εργασίες που δεν προσθέτουν αξία στο
προϊόν/υπηρεσία ελαχιστοποιούνται.
Οι συμβιβασμοί περιορίζονται με περικοπές των εξωτερικών σημείων επαφής
και με τη δημιουργία επιχειρηματικών κοινοπραξιών.
Κάθε πελάτης εξυπηρετείται σε ένα σημείο επαφής.
Χρησιμοποιείται συνδυασμός κεντρικών και περιφερειακών λειτουργιών.

Στόχοι του BPR
Κατά την εφαρμογή της τεχνικής BPR σε μία επιχείρηση, η ομάδα BPR
επικεντρώνει τις προσπάθειες της στους παρακάτω στόχους:
 Εστίαση στον πελάτη. Πελατοκεντρικές μορφές διαδικασιών που αποσκοπούν
στον περιορισμό των παραπόνων του πελάτη.
 Ταχύτητα. Σημαντική συμπίεση του χρόνου που απαιτείται για τη
διεκπεραίωση των βασικών διαδικασιών της επιχείρησης. Για παράδειγμα, αν
η διαδικασία πριν την εφαρμογή BPR είχε μέσο χρόνο κύκλου εργασιών 5
ώρες, μετά την εφαρμογή του ο μέσος χρόνος κύκλου εργασιών θα πρέπει
να μειωθεί στη 1/2 ώρα.
 Συμπίεση. Συμπίεση κύριων εργασιών που έχουν μεγάλο κόστος μέσω
της διαδικασίας αξιολόγησης. Οργανώνοντας κατάλληλα τις διαδικασίες
της η επιχείρηση δημιουργεί και διαφάνεια στη μείωση του λειτουργικού
κόστους. Για παράδειγμα, η απόφαση για αγορά μεγάλης ποσότητας α' υλών
με έκπτωση 50%, συνδέεται άμεσα με 11 σημεία ελέγχων στην
οργανωτική δομή σχετικά με ταμειακές ροές, αποθέματα, σχεδιασμό
παραγωγής και Marketing. Αυτοί οι έλεγχοι μπορούν να γίνουν εύκολα
από τις διατμηματικές ομάδες εργασίας, παίρνοντας κατάλληλες αποφάσεις
και μειώνοντας το λειτουργικό κόστος.
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 Ευελιξία - ευκολία προσαρμογής. Διαδικασίες και δομές ευέλικτες στις
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και στον έντονο ανταγωνισμό.
Πλησιάζοντας τον πελάτη, η επιχείρηση πρέπει να μπορεί να
δημιουργήσει μηχανισμούς τέτοιους που να εντοπίζουν γρήγορα τα αδύνατα
σημεία και να προσαρμόζονται άμεσα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς.
 Ποιότητα. Εμμονή στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Το επίπεδο
της ποιότητας των προϊόντων/υπηρεσιών ελέγχεται πάντα από ανάλογες
διαδικασίες και δεν εξαρτάται άμεσα από το πρόσωπο το οποίο εξυπηρετεί
τον πελάτη.
 Καινοτομία. Ηγετική θέση στην αγορά μέσω πρωτότυπων αλλαγών που
θα δώσουν στην επιχείρηση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 Παραγωγικότητα. Δραστικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και στην
αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.
Διαφορές TQM- BPR
Οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ της διοίκησης ολικής ποιότητας (TQM)
και του ανασχεδιασμού των διαδικασιών (BPR) είναι:
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Αναμενόμενα αποτελέσματα / Οφέλη
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή της τεχνικής BPR σε μια
επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:
 Ανακατάταξη εργασιών και διαδικασιών ώστε να προκύψουν λιγότερες,
να εκτελούνται με φυσική σειρά, ταυτόχρονα, με τη συμμετοχή όσο το
δυνατό λιγότερων εργαζομένων.
 Αναδιοργάνωση στη δομή της επιχείρησης (από κάθετη σε διατμηματική)
και αναβάθμιση του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού.
 Οι εργασίες και οι διαδικασίες γίνονται πιο ευέλικτες ανάλογα με τις ανάγκες
της κάθε περίπτωσης, της επιχείρησης και των πελατών (συνδυασμός
επικεντρωμένων και περιφερειακών λειτουργιών).
Οι παραπάνω αλλαγές επιφέρουν μείωση του κόστους στην λειτουργία της
επιχείρησης, καλύτερη ποιότητα (όσον αφορά στην τιμή, στην ετοιμότητα, στην
παράδοση και προσφορά των σχετικών υπηρεσιών) στα προϊόντα και τις υπηρεσίες
που προσφέρονται στους πελάτες.
Πού έχει εφαρμοστεί η τεχνική BPR
Πολλοί δημόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισμοί παγκοσμίως, καθώς και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν κάνει προσπάθειες αναδιοργάνωσης (BPR). Η
τεχνική εφαρμόστηκε πρώτα σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, όπως οι IBM,
AT&T, SONY, GENERAL ELECTRIC, WALL MART, HEWLETT PACKARD,
DEC, KRAFT FOODS και είχε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή προς οριζόντιες
οργανωτικές δομές των εταιριών αυτών. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο κλάδος των
τραπεζών με οργανισμούς που προχώρησαν σε αναδιοργάνωση και είχαν μεγάλη
επιτυχία, όπως οι CITIBANK, NORTHWESTERN BANK, BANK OF AMERICA
και άλλοι. Μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας χρησιμοποίησαν την τεχνική
BPR για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, όπως οι ΟΤΕ και ΕΛΤΑ.
Το BPR χρησιμοποιείται πλέον και ως μέσο για αλλαγές στην
οργανωτική δομή των Δημόσιων επιχειρήσεων. Πρώτα το Υπουργικό Συμβούλιο
της Αιγύπτου επιχείρησε να αναδιοργανώσει τις διαδικασίες του και ακολούθησαν
και άλλες περιοχές στην Ευρώπη. Ο Δημόσιος τομέας υγείας προχωρά σε
μεγάλους
βαθμούς
αναδιοργάνωσης
στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την
μεθοδολογία CORBA. Όσο η τεχνική αυτή γίνεται γνωστή στον κλάδο των
επιχειρήσεων, οι μικρότερες επιχειρήσεις προχωρούν σε εφαρμογή BPR με σκοπό
την αναβάθμιση τους. Σήμερα οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξετάζουν
την τεχνική της αναδιοργάνωσης και πολλές από αυτές την εφαρμόζουν, αφού η
τεχνική αυτή είναι εύκολα εφαρμόσιμη και αποδεκτή κόστους για όλες σχεδόν
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό αποδεικνύεται από την αυξημένη ζήτηση
Συμβούλων για BPR στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.
Τις περισσότερες φορές, η εφαρμογή BPR κρίνεται επιτακτική, ιδίως
όταν εισάγονται στην επιχείρηση καινοτομικά εργαλεία Συστημάτων Πληροφορικής.
Εργαλεία όπως, τα SAP, BAAN και διάφορα συστήματα ERP που προωθούν την
οριζόντια οργανωτική δομή, είναι τα μέσα για την αναδιοργάνωση της
οργανωτικής δομής, ώστε να υιοθετηθούν οριζόντια λειτουργικά υποσυστήματα
των εργαλείων. Για πρώτη φορά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι "τα
Πληροφοριακά Συστήματα όχι μόνο υποβοηθούν στη διοίκηση, αλλά φέρουν
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αλλαγές στην οργανωτική δομή της επιχείρησης". Σήμερα, 120 μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και χιλιάδες στην Ευρώπη, έχουν
τοποθετήσει τέτοιου είδους συστήματα πληροφορικής και έχουν προχωρήσει σε
αναδιοργάνωση στην οργανωτική δομή.

Στάδια υλοποίησης ενός έργου BPR
Συνοπτικά τα βήματα υλοποίησης ενός έργου BPR συνοψίζονται στο
παρακάτω διάγραμμα:

Μόνιμο πρόβλημα στον ανασχεδιασμό διαδικασιών είναι η αντίσταση των
εργαζομένων. Σε μεγάλο βαθμό, αιτία της αντίστασης αυτής είναι ο φόβος των
εργαζομένων μήπως χάσουν τη δουλειά τους. Οι εργαζόμενοι σκέπτονται ότι αν ο
ανασχεδιασμός διαδικασιών επιτύχει το στόχο να εξαλείψει δραστηριότητες μη
προστιθέμενης αξίας, θα υπάρχει λιγότερη δουλειά να γίνει και η διεύθυνση της
εταιρίας μπορεί να δοκιμάσει τον πειρασμό να μειώσει τις θέσεις εργασίας. Αν
λοιπόν ο ανασχεδιασμός διαδικασιών εφαρμοστεί αυταρχικά και χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη παρόμοιοι φόβοι μπορεί να κλονίσει το ηθικό και τελικά δεν θα
οδηγήσει στο ζητούμενο, δηλαδή τη βελτίωση των κερδών. Όπως και άλλα
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προγράμματα βελτίωσης, οι εργαζόμενοι πρέπει να πειστούν ότι τελικό αποτέλεσμα
της βελτίωσης θα είναι η αύξηση, και όχι η ελάττωση, της ασφάλειας της θέσης
εργασίας τους. Η πραγματική βελτίωση μπορεί να έχει αυτό το αποτέλεσμα αν τα
διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιήσουν τη βελτίωση για να δημιουργήσουν
μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και όχι για να περικόψουν προσωπικό. Αν με τη
βελτίωση των διαδικασιών η εταιρία μπορέσει να παράγει καλύτερα προϊόντα με
χαμηλότερο κόστος, θα έχει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα της επιτρέπει να
ευημερεί. Και μια ευημερούσα εταιρία είναι πολύ ασφαλέστερος εργοδότης από ότι
μια εταιρία που περνάει δύσκολες καταστάσεις.
 Η θεωρία των περιορισμών (Theory of Constraints-TOC)
Περιορισμός είναι οτιδήποτε μας εμποδίζει να αποκτήσουμε περισσότερα
πράγματα που θέλουμε. Κάθε άτομο και κάθε οργανισμός αντιμετωπίζουν έναν
τουλάχιστον περιορισμό. Αφού οι περιορισμοί μας εμποδίζουν να αποκτήσουμε
περισσότερα πράγματα που θέλουμε, η θεωρία των περιορισμών (theory of
constraints- TOC) υποστηρίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση των περιορισμών
αποτελεί κλειδί για την επιτυχία.
Τα πέντε βασικά βήματα του TOC είναι:
1) Προσδιορισμός των περιορισμών: Το πρώτο βήμα είναι να ανακαλυφθούν ή
να ψαχτούν οποιοιδήποτε περιορισμοί εάν υπάρχουν στο σύστημα.
2) Καθοριστική στρατηγική για να εκμεταλλευτεί τον περιορισμό.
3) Η υπαγωγή όλων των άλλων στην απόφαση: Το επόμενο βήμα είναι να
ρυθμιστούν ή να αποβληθούν εκείνες οι δραστηριότητες που μπορούν να
εμποδίσουν τη χρησιμοποίηση του περιορισμού στη μέγιστη ικανότητά της.
4) Ανύψωση του περιορισμού: Εάν η απόδοση συστημάτων δεν είναι
ικανοποιητική, οι προσπάθειες ή η επένδυση πρέπει να καταβληθούν για να τους
βελτιώσουν ή να αποβάλουν.
5) Ένας σπασμένος περιορισμός: Όταν ένας περιορισμός εξεταστεί, πηγαίνουμε
προς το πρώτο βήμα του κύκλου για να χειριστούμε άλλους περιορισμούς. Επίσης
απαιτείται εξασφάλιση ότι οι παλαιές πολιτικές και οι συνήθειες αξιολογούνται σε
σχέση με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Τρόποι μείωσης των περιορισμών
•
•
•

Εξάλειψη του αδρανούς χρόνου στις προβληματικές λειτουργίες
Επεξεργασία εκείνων των τμημάτων των προϊόντων που αυξάνουν το
περιθώριο και όχι εκείνων που παραμένουν ως απόθεμα ετοίμων ή
ημιτελών
Μεταφορά της παραγωγής των προϊόντων που μπορούν να παραχθούν
στις μη προβληματικές λειτουργίες από τις προβληματικές
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•
•

Μείωση του χρόνου επεξεργασίας και ρύθμισης στις προβληματικές
λειτουργίες
Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που παράγονται στις
προβληματικές λειτουργίες

 Κοστολόγηση σύμφωνα με τις δραστηριότητες (Activity Based

Costing- ABC)

Συνήθως μεγάλη ποσότητα επιχειρησιακών πόρων αναλώνεται για
πληροφόρηση της διοίκησης αλλά πολύ μικρό μέρος των συγκεκριμένων πόρων
καλύπτει τις πραγματικές της ανάγκες. Λίγα διοικητικά στελέχη είναι πραγματικά σε
θέση να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα που αφορούν την επιχείρησή τους:
•
•
•
•
•

Ποιοι πελάτες και ποια τμήματα της αγοράς αποφέρουν κέρδος;
Ποια προϊόντα ή ποιες ομάδες προϊόντων είναι πιο κερδοφόρες;
Ποια κανάλια διανομής και πωλήσεων αποφέρουν περισσότερο κέρδος;
Τι ποσοστό της καθημερινής εργασίας δεν αποφέρει κανένα κέρδος;
Ποιες εργασίες προσθέτουν αξία στους πελάτες και στην επιχείρηση και ποιες
μπορούν να παραληφθούν χωρίς αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία της
επιχείρησης;

Στα παραπάνω ερωτήματα απαντά το Activity Based Costing (ABC). Η
μεθοδολογία ABC είναι βασισμένη στις δραστηριότητες τις οποίες χρησιμοποιεί η
εταιρία για να παράγει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Το ABC διαφέρει από τις
παραδοσιακές τεχνικές που χρησιμοποιεί η λογιστική γιατί υπολογίζει όλα τα πάγια
(fixed) και άμεσα (direct) έξοδα σαν μεταβλητά (variable), με άλλα λόγια επιμερίζει
τα διάφορα έξοδα ανάλογα με τον όγκο και την αξία της παραγγελίας του πελάτη, τον
απαιτούμενο χρόνο παραγωγής κ.λπ. Το αποτέλεσμα είναι η ABC να παρουσιάζει
στα διοικητικά στελέχη μια ποσοτική περιγραφή της κατάστασης στην οποία
βρίσκεται η επιχείρηση και να τους εξοπλίζει με ένα πολύτιμο εργαλείο για τη λήψη
στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

27

Γίνεται φανερό ότι η μεθοδολογία ABC αποτελεί την βάση για την άμεση και
σωστή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την
επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης. Επιτρέπει την ακριβέστερη κοστολόγηση των
προϊόντων και βοηθάει σημαντικά στην ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων “what-if”
για αποτελεσματικότερες στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Είναι επίσης
σημαντικό το ότι τα συστήματα ABC παράγουν τις πληροφορίες εκείνες οι οποίες
βοηθούν σημαντικά στην αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών
διαδικασιών μια και στην πραγματικότητα μια εταιρία μπορεί πιο εύκολα να ελέγξει
τις διαδικασίες παρά τα ίδια τα έξοδά της αυτά καθαυτά.
Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ABC είναι τα εξής:
•
•
•
•

Εντοπίζει τις διάφορες υψηλές λειτουργικές δαπάνες ανά μονάδα προϊόντος και
προσπαθεί να βρει τρόπους να μειωθούν.
Υπολογίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την κερδοφορία της εταιρίας σε σχέση με τις
κλασσικές μεθόδους της λογιστικής.
Μπορεί να προσδιορίσει εάν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία συνεχίζει να έχει
λόγους ύπαρξης ή πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια προϊόντα και
υπηρεσίες.
Μπορεί να αποφασίσει για το αν είναι συμφέρουσα η εσωτερική ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών (in-house) ή είναι προτιμότερο να ανατεθούν σε
εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing).

Για να καταλάβουμε γιατί κάποιος manager θα πρέπει να χρησιμοποιεί την
ABC ας δούμε ένα παράδειγμα. Υποθέστε ότι εξετάζουμε την περίπτωση δύο σχεδόν
ίδιων εταιριών. Η πρώτη, ας την ονομάσουμε Άλφα κατασκευάζει ένα εκατομμύριο
στυλό του ιδίου χρώματος: μπλε. Η δεύτερη, ας την ονομάσουμε Βήτα κατασκευάζει
επίσης ένα εκατομμύριο στυλό, αλλά διαφορετικών χρωμάτων, μεγεθών και τύπων.
Αυτό το εργοστάσιο, σε ένα χρόνο, παράγει περίπου 2000 διαφορετικούς τύπους
στυλό, τα οποία κυμαίνονται από στυλό υψηλών προδιαγραφών με ετήσια παραγωγή
50 - 100 κομμάτια, έως τυπικά στυλό σε μπλε και μαύρο με ετήσια παραγωγή
100.000 κομμάτια περίπου. Παρόλο που τα εργοστάσια παράγουν το ίδιο προϊόν, η
Βήτα χρειάζεται περισσότερους πόρους για να υποστηρίξει την μεγάλη σε ποικιλία
παραγωγή.
Σε σχέση με την Άλφα, η Βήτα απασχολεί περισσότερο προσωπικό στην
παραγωγή, στον σχεδιασμό της παραγωγής, στην προετοιμασία των μηχανών, στον
έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων, στην μεταφορά των υλικών, στη διεκπεραίωση
των παραγγελιών, στην επιδιόρθωση ελαττωματικών προϊόντων, στο σχεδιασμό νέων
προϊόντων, στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων, στη διαπραγμάτευση με
τους εμπόρους, στη διαχείριση των παραγγελιών, στην επιθεώρηση των πρώτων
υλών, στην αναβάθμιση του μηχανογραφικού συστήματος κ.λπ.
Επιπλέον, η Βήτα λειτουργεί με πολύ υψηλότερα επίπεδα νεκρού χρόνου,
χρόνου προετοιμασίας, υπερωριών, απογραφών, επιδιορθώσεων και ακατάλληλων
προϊόντων. Από τη στιγμή που και τα δύο εργοστάσια έχουν την ίδια μορφή,
αμφότερα θα έχουν περίπου το ίδιο κόστος υλικών (εφόσον αγνοήσουμε το ελαφρώς
υψηλότερο κόστος που συνεπάγεται η προμήθεια ειδικών υλικών και μελανιών για τα
στυλό υψηλών προδιαγραφών του δεύτερου εργοστασίου). Όσον αφορά την
πραγματική παραγωγή, αν υποθέσουμε ότι όλα τα στυλό απαιτούν τον ίδιο βαθμό
πολυπλοκότητας για να κατασκευαστούν, και τα δύο εργοστάσια έχουν τις ίδιες
ανάγκες σε καθαρές εργατοώρες και ώρες λειτουργίας των μηχανών (χωρίς να
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λάβουμε υπόψη το μεγαλύτερο νεκρό χρόνο και χρόνο προετοιμασίας του δεύτερου
εργοστασίου). Επίσης, και τα δύο εργοστάσια θα έχουν ίδια φορολόγηση, κόστος
ασφάλισης, και κόστος θέρμανσης. Ωστόσο η Βήτα θα έχει πολύ περισσότερα γενικά
έξοδα, όπως διάφορα έμμεσα έξοδα και έξοδα υποστήριξης, λόγω της ποικιλίας και
πολυπλοκότητας της παραγωγής.
Για να δούμε τώρα τη λειτουργία ενός τυπικού συστήματος κοστολόγησης. Το
πρώτο εργοστάσιο, δεν έχει μεγάλη ανάγκη από ένα σύστημα κοστολόγησης για να
υπολογίσει το κόστος ενός μπλε στυλό. Ο οικονομικός διευθυντής, σε κάθε περίοδο,
διαιρεί τα συνολικά έξοδα με τον όγκο της συνολικής παραγωγής για να βρει το
κόστος ανά στυλό. Για το δεύτερο εργοστάσιο, το κόστος των έμμεσων και
υποστηρικτικών εξόδων αποτυπώνονται στα διάφορα κέντρα κοστολόγησης της
παραγωγής. Από τη στιγμή που τα έξοδα συσσωρευτούν στα κέντρα παραγωγής, θα
αποδοθούν στα προϊόντα με βάση τον παράγοντα ή οδηγό δημιουργίας κόστους (cost
driver) για κάθε κέντρο: καθαρή εργασία, ώρες λειτουργίας μηχανών, αριθμός
παραγόμενων κομματιών και ποσότητα διακινούμενων υλικών. Σε μοναδιαία βάση,
τα τυπικά μπλε και μαύρα στυλό απαιτούν σχεδόν την ίδια ποσότητα σε παράγοντες
δημιουργίας κόστους όπως και τα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Επομένως, τα
γενικά έξοδα του δεύτερου εργοστασίου θα αποδοθούν στα προϊόντα αναλογικά με
τον όγκο παραγωγής τους. Έτσι, δοθέντος ότι τα μπλε και μαύρα στυλό
αντιπροσωπεύουν το 10% της παραγωγής, θα χρεωθούν το 10% των γενικών εξόδων.
Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα στυλό. Με άλλα λόγια, ένα τυπικό σύστημα
κοστολόγησης θα κατένειμε το ίδιο κόστος για όλα τα προϊόντα, υψηλών
προδιαγραφών ή όχι, ανεξάρτητα από τον όγκο παραγωγής τους.
Εντούτοις, είναι σαφές πως όσον αφορά την Βήτα χρειάζονται περισσότεροι
έμμεσοι και υποστηρικτικοί πόροι για τα προϊόντα ειδικών προγραφών σε σχέση με
τα απλά. Τα παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησης, ακόμα και εκείνα με
εκατοντάδες ή χιλιάδες κέντρα κοστολόγησης της παραγωγής, συστηματικά
υποτιμούν το κόστος των πόρων που απαιτούνται για τα εξειδικευμένα προϊόντα
χαμηλού όγκου παραγωγής και υπερεκτιμούν το κόστος των προϊόντων μαζικής
παραγωγής. Η αλλοίωση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων ανάμεσα στις δύο
κατηγορίες προϊόντων μπορεί να αποφευχθεί μόνο εάν τα δύο είδη στυλό
κατασκευάζονται σε διαφορετικά μηχανήματα και σε διαφορετικά κέντρα
κοστολόγησης.
Η ολοκληρωτική παράβλεψη των εξόδων υποστήριξης και η αποδοχή των
συστημάτων που χρησιμοποιούν τις άμεσες δαπάνες δεν συμβάλλει στη λύση του
προβλήματος. Κάτω από τα άμεσα ή περιθωριακά έξοδα, τα μπλε και μαύρα στυλό,
τα οποία έχουν περίπου τα ίδια υλικά και εργατικά έξοδα με τα στυλό υψηλών
προδιαγραφών, θα εμφανίσουν περίπου όμοια συμπεριφορά κόστους όσον αφορά τα
μεταβλητά έξοδα. Ακόμα, τα συστήματα που χρησιμοποιούν το άμεσο κόστος δεν
μπορούν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα γιατί ενώ τα δύο εργοστάσια έχουν ίδια
μεγέθη παραγωγής έχουν κατά πολύ διαφορετικά επίπεδα σταθερών εξόδων.
Τα συστήματα κοστολόγησης ABC επεκτείνουν τα παραδοσιακά συνδέοντας
τα έξοδα για απαιτούμενους πόρους με την ποικιλία και πολυπλοκότητα των
παραγόμενων προϊόντων και όχι μόνο με το συνολικό όγκο παραγωγής.
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Βήματα ABC

 Διαχωρίζουμε τα κόστη σε άμεσα και έμμεσα.
 Αναλύουμε τις διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης σε δραστηριότητες.
Ο καθορισμός των βασικών δραστηριοτήτων γίνεται περιγράφοντας τις
κατασκευαστικές και άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρείας οι οποίες
καταναλώνουν λειτουργικούς πόρους ή αφορούν επενδύσεις κεφαλαίου. Οι
δραστηριότητες μπορούν να χωριστούν, στις εξής κατηγορίες :
1. Δραστηριότητες που αφορούν τη μονάδα του προϊόντος (unit level activities)
2. Δραστηριότητες που επηρεάζονται από τις παρτίδες των προϊόντων,
ανεξαρτήτως μεγέθους παρτίδων ή όγκου παραγωγής τους (product-sustaining
activities),
3. Δραστηριότητες που αφορούν τις γραμμές των προϊόντων και
4. Δραστηριότητες που αφορούν τη γενική λειτουργία της επιχείρησης και είναι
ανεξάρτητες από τον όγκο παραγωγής και το μίγμα των προϊόντων της.
Παραδείγματα δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην δεύτερη κατηγορία,
δηλαδή είναι σχετικές με τις παρτίδες προϊόντων, είναι η ρύθμιση των μηχανών για
την παραγωγή διαφορετικών προϊόντων (επανακινήσεις), οι επιθεωρήσεις παρτίδων
προϊόντων, η υποβολή παραγγελιών για υλικά κτλ.
Παραδείγματα δραστηριοτήτων που εντάσσονται στη τρίτη κατηγορία,
δηλαδή είναι σχετικές με τις γραμμές των προϊόντων, είναι ο σχεδιασμός των
προϊόντων, ο σχεδιασμός της παραγωγικής τους διαδικασίας, τα πληροφοριακά
συστήματα και η τεχνική υποδομή για την επαρκή τροφοδοσία της παραγωγικής
διαδικασίας με πρώτες ύλες κτλ.
Οι δραστηριότητες της τέταρτης κατηγορίας έχουν διοικητικό χαρακτήρα
και το κόστος τους συντίθεται από αμοιβές όσο και από γενικά έξοδα. Οι
δραστηριότητες αυτές είναι κοινές για όλα τα προϊόντα ή τουλάχιστον ομάδες
προϊόντων και επομένως το κόστος τους θα πρέπει να θεωρείται ως κοινό κόστος
όλων των προϊόντων που παράγονται από την επιχείρηση. Τέτοιες δραστηριότητες
είναι η διοίκηση μίας επιχείρησης, ο έλεγχος της κτλ.
 Συσχετίζουμε τις δραστηριότητες (π.χ. διανομή) με τους πόρους (π.χ. οδηγός,
όχημα) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της καθεμιάς.
 Καταγράφουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τους πελάτες της επιχείρησης.
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 Καθορίζουμε τον τρόπο επιμερισμού του κόστους κάθε δραστηριότητας σε κάθε
προϊόν, υπηρεσία, πελάτη της επιχείρησης.
 Ενσωματώνουμε τα άμεσα κόστη σε κάθε προϊόν, υπηρεσία, πελάτη.
 Διαμορφώνουμε τον πίνακα κέρδους - ζημίας προϊόντων, υπηρεσιών, πελατών.
Πλεονεκτήματα ABC
Το ABC είναι αρκετά ευέλικτο ώστε να μπορεί να γίνει συγκέντρωση του
κόστους αναφορικά με πολλά και διαφορετικά κοστολογικά αντικείμενα όπως
διαδικασίες, τομείς διοικητικής ευθύνης, πελάτες κτλ. Η εφαρμογή του ABC μέσω
της ανάλυσης των δραστηριοτήτων παρέχει μία σαφή εικόνα των δραστηριοτήτων
που εκτελούνται σε μία επιχείρηση. Μέσα από την ανάλυση αυτή δίνεται η
δυνατότητα προσδιορισμού των δραστηριοτήτων που προσθέτουν αξία στην
επιχείρηση και το προϊόν (value added activities) και εκείνων που δεν προσθέτουν
αξία στην επιχείρηση και το προϊόν (value added activities). Για παράδειγμα, οι
δραστηριότητες της αποθήκευσης καθώς και της μεταφοράς των έτοιμων προϊόντων
από την παραγωγή στην αποθήκη αποτελούν δραστηριότητες που δεν προσθέτουν
αξία στον πελάτη που αγοράζει το προϊόν. Αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν το
πρώτο στάδιο ελέγχου για πιθανή μείωση του κόστους. Μία σε βάθος ανάλυση αυτών
των δραστηριοτήτων δίνει την ευκαιρία στη διοίκηση αλλά και στους ίδιους τους
εργαζόμενους να ανασχεδιάσουν τον τρόπο που εκτελούνται οι δραστηριότητες ή
ακόμη να προσθέσουν ή να καταργήσουν κάποιες από αυτές.
Η εφαρμογή του ABC επιτρέπει την παροχή ακριβέστερων πληροφοριών
αναφορικά με το κόστος γραμμών προϊόντων. Αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο σε
περιπτώσεις που μία επιχείρηση έχει υψηλά γενικά έξοδα τα οποία είναι ανεξάρτητα
του όγκου παραγωγής και παράγει πολλαπλές και διαφορετικές γραμμές προϊόντων.
Η εφαρμογή του ABC οδηγεί σε ελαχιστοποίηση των διαστρεβλώσεων στο κόστος
των προϊόντων. Πράγματι, τα συμπεράσματα από τη χρησιμοποίηση του ABC σε μία
σειρά μελετών περιπτώσεων ήταν ότι τα αναλογούντα γενικά έξοδα των προϊόντων
που παράγονταν σε μεγάλες ποσότητες διπλασιάστηκαν, ενώ τα αντίστοιχα γενικά
έξοδα των προϊόντων που παράγονταν σε μεγάλες ποσότητες μειώθηκαν κατά 10%,
εν συγκρίσει με τα αποτελέσματα παραδοσιακών μεθόδων κοστολόγησης.
Η εφαρμογή του ABC μέσα από τον προσδιορισμό των οδηγών κόστους,
προσφέρει μία αξιόπιστη ένδειξη του μακροχρόνιου μεταβλητού κόστους των
προϊόντων, πληροφορία που είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη λήψη επιχειρηματικών
αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο.
Οι χρηματοοικονομικές και οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες
αναφορικά με τις τιμές και τον όγκο των οδηγών κόστους αντίστοιχα, προσφέρουν
σημαντικά στοιχεία σε σχέση με τη διοίκηση κόστους και την αξιολόγηση της
απόδοσης σε λειτουργικό επίπεδο.
Επιπλέον βοηθούν στην αναγνώριση και την κατανόηση της συμπεριφοράς
του κόστους και επομένως προσφέρουν τη δυνατότητα μείωσής του. Επίσης η
εφαρμογή του ABC προσφέρει μία όσο το δυνατόν καθαρότερη εικόνα για τον τρόπο
που το κάθε στοιχείο του μίγματος προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων μίας
επιχείρησης συμβάλλει στα συνολικά της κέρδη. Το ABC μπορεί να υποστηρίζει
αποτελεσματικά 3 βασικούς τομείς λήψης αποφάσεων, δηλαδή:
α) την τιμολόγηση
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β) την αλλαγή του εύρους και του μείγματος των γραμμών προϊόντων και
γ) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Όταν το ABC χρησιμοποιείται και για τους παραπάνω λόγους, ο
προσανατολισμός του είναι μακροχρόνιος και συνδέεται άρρηκτα με επιχειρηματικές
αποφάσεις της ανώτερης διοίκησης.
Μειονεκτήματα ABC
Το βασικό σημείο για το οποίο το ABC έχει δεχθεί κριτική, είναι ότι δεν
έχει αποδειχθεί εμπειρικά η θετική του επίπτωση στην κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Δεν έχει επίσης αποδειχθεί ότι η εφαρμογή του έχει οδηγήσει σε καλύτερη διοίκηση
και μείωση του κόστους. Αντίθετα, πολλοί υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του είναι
πολυδάπανη σε σχέση με τα οφέλη που προσφέρει. Επίσης δεν είναι γνωστές οι
δυνητικές του επιπτώσεις στη συμπεριφορά και την οργάνωση των επιχειρήσεων ούτε
και οι οικονομικές συνέπειες από την εφαρμογή του. Επίσης έχει σημειωθεί ότι οι
πληροφορίες που παρέχονται από το ABC είναι ιστορικές και ενδογενείς και
επομένως στερούνται άμεσης συνάφειας με μελλοντικές στρατηγικές αποφάσεις.
Ωστόσο το πρόβλημα αυτό λύνεται μέσω της χρησιμοποίησης προϋπολογιστικών
μεγεθών.
Προβλήματα υπάρχουν επίσης και κατά το σχεδιασμό και την τροφοδότηση
του κοστολογικού υποδείγματος με ποσοτικά στοιχεία καθώς και κατά την επιλογή
των οδηγών κόστους και των δραστηριοτήτων. Τα προβλήματα αυτά ωστόσο
λύνονται όταν η επιχείρηση επιλέξει το βαθμό λεπτομέρειας στον οποίο θέλει να
προχωρήσει λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως το κόστος, τη διαθεσιμότητα
των πόρων και του κατάλληλου προσωπικού καθώς και την ακρίβεια που θεωρεί
απαραίτητη στην κοστολόγηση. Επίσης μέσω της εφαρμογής του ABC δεν
αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα προβλήματα που σχετίζονται
με το κοινό κόστος για την παραγωγή διαφόρων γραμμών προϊόντων και το κοινό
κόστος που σχετίζεται με τη γενική λειτουργία της επιχείρησης. Το κοινό κόστος
στην πρώτη περίπτωση σχετίζεται περισσότερο με τον παραγωγικό εξοπλισμό και όχι
με την εκτέλεση δραστηριοτήτων και στη δεύτερη περίπτωση δεν μπορούν να
προσδιοριστούν άμεσες και λογικές σχέσεις μεταξύ του κόστους των δραστηριοτήτων
και των κοστολογικών αντικειμένων. Τέλος, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η
καινοτομικότητά του είναι αμφισβητούμενη.
Στρατηγικές ABC
•
•
•

Ορισμός διαδικασιών και μέτρηση αυτών
Μέτρηση κόστους
Μοίρασμα του κόστους στις δραστηριότητες

 Διοίκηση

σύμφωνα με τις δραστηριότητες (Activity Based
Management- ABM)

Η μεθοδολογία Activity Based Management θεωρείται σήμερα παγκοσμίως
σαν η πλέον αξιόπιστη και αποτελεσματική για τη διοίκηση και διαχείριση των
διαδικασιών κάθε επιχείρησης υποστηρίζοντας την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων
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με αιχμή του δόρατος την έννοια του κόστους των δραστηριοτήτων. Η εφαρμογή
ενός ολοκληρωμένου συστήματος ABM με τη σειρά της μπορεί να υποστηρίξει τη
διοίκηση και τον ανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process
Re-engineering). Ένα πλήρες σύστημα ABM περιλαμβάνει υποσυστήματα Activity
Based Costing (ABC), Activity Based Budgeting (ABB) και Reporting-Management
Information System (MIS.).

Δυνατότητες ABM
•
•
•
•
•

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (activities) με ταυτόχρονο υπολογισμό
δεικτών απόδοσης αυτών και σύγκριση με τους αντίστοιχους βέλτιστους
του κλάδου δραστηριοποίησης (benchmarking).
Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων παρεμβάσεων στον τρόπο εκτέλεσης
των δραστηριοτήτων μέσω άμεσου προϋπολογισμού του αντίστοιχου
κόστους-οφέλους (what-if-analysis).
Ορθολογικότερη απόδοση κόστους (κοστολόγηση) στα προϊόντα και
στους πελάτες, άμεσα σχετιζόμενα με ότι δημιουργεί το κόστος και όχι
αυθαίρετα ή έστω με μικρή προσέγγιση (π.χ. με βάση τις πωλήσεις).
Υποστήριξη λήψης αποφάσεων αποπροϊοντοποίησης, αποπελατοποίησης,
τιμολογιακής πολιτικής και εμπορικής πολιτικής.
Ολοκληρωμένο σύστημα Budgeting και ελέγχου αποκλίσεων (budgetary
control), (εσόδων, εξόδων, κερδοφορίας, κ.λπ.), βασισμένο σε
αιτιολογημένες και συνδεδεμένες προβλέψεις σχετικά με τα επίπεδα
δραστηριότητας.

Στους στόχους ενός συστήματος ABM ανήκει ουσιαστικά η συστηματική
και ορθολογικότερη παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαφόρων στοιχείων κόστους
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που απορροφά η επιχείρηση κατά τη δραστηριοποίησή της. Με τον τρόπο αυτό είναι
δυνατή η παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης στη Διοίκηση για τη λήψη
αποφάσεων αναδιοργάνωσης προς την κατεύθυνση αύξησης της κερδοφορίας της
επιχείρησης (μέσω της μείωσης του κόστους) και αποδοτικότερης λειτουργίας.
Η όλη προσέγγιση υλοποίησης ενός συστήματος ABM κατευθύνεται από
την έννοια και τις αρχές του Management Accounting, δηλαδή αφορά στον
υπολογισμό και έλεγχο του κόστους με στόχο τη διοίκηση και βέλτιστη διαχείριση
των διατιθέμενων πόρων, σε αντίθεση με το Book-keeping που απλώς καλύπτει τις
ανάγκες και απαιτήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Η ανωτέρω πρακτική
είναι ευρέως υιοθετημένη σε πλήθος επιχειρήσεων του εξωτερικού κυρίως αλλά και
σε θυγατρικές πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Οι υποχρεώσεις του ΚΒΣ
εξαντλούνται στον υπολογισμό του κόστους παραγωγής των προϊόντων, ενώ για τα
κόστη εκτός παραγωγής, που είναι κυρίως έμμεσα, δεν απαιτείται ανάλυση (πέραν
των τριών-τεσσάρων κατηγοριών, όπως Διοίκηση, Διάθεση, κλπ.), και φυσικά, ούτε
λόγος για τον επιμερισμό αυτών ανά προϊόν ή/και πελάτη. Πολλές εταιρίες θέλοντας
να υπολογίσουν ένα συνολικό πίνακα κερδοφορίας/ζημίας (P&L) προϊόντων
επιμερίζουν τα κόστη εκτός παραγωγής με βάση τις πωλήσεις (τρόπος που αδικεί
ορισμένα κερδοφόρα προϊόντα που πωλούνται σε μεγάλες ποσότητες). Το κενό αυτό
καλείται να καλύψει κατά τον καλύτερο τρόπο η εφαρμογή συστημάτων ABC.
Για την ακριβέστερη και συστηματικότερη παρακολούθηση, ανάλυση και
έλεγχο του συνολικού κόστους της επιχείρησης, θα πρέπει να γίνει μία αναγνώρισηοριοθέτηση των διαδικασιών (Processes) καλύπτοντας το σύνολο των
δραστηριοτήτων της επιχείρησης και σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες αντιλήψεις και
πρακτικές οργάνωσης. Πρόκειται για διαδικασίες που διασχίζουν κάθετα τις
λειτουργίες (functions) μιας παραδοσιακής οργανωτικής δομής και είναι ουσιαστικά
σύνολα δραστηριοτήτων (activities) που έχουν στενή σχέση μεταξύ τους και κάνουν
χρήση κοινών πόρων (Resources) προκειμένου για την εκτέλεσή τους.
Τα ανωτέρω δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν χωρίς την υποστήριξη και
την εκμετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας της Πληροφορικής. Οι δομές των
δεδομένων που απαιτούνται και οι μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει
να σχεδιαστούν με γνώμονα την κατά το δυνατόν μικρότερη εξάρτηση από τον
ανθρώπινο παράγοντα μέσω της αυτοματοποιημένης καταγραφής, συλλογής και
επεξεργασίας των διαφόρων δεδομένων χωρίς την ανάγκη εισαγωγής μεγάλου όγκου
δεδομένων από το προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται όσο είναι δυνατόν
η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των προσπαθειών και του αντίστοιχου κόστους
επένδυσης τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινη εργασία στελεχών (εσωτερικών
και εξωτερικών). Άλλωστε ένα από τα βασικά βήματα για την υλοποίηση ενός
συστήματος Activity Based Costing είναι και η καταγραφή των απαιτούμενων
μηχανογραφικών προδιαγραφών δομών δεδομένων και διαδικασιών για το
ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.
Βασικές Αρχές της μεθοδολογίας Activity Based Management
Η μεθοδολογία Activity Based Management ακολουθεί ορισμένες βασικές
αρχές και κατευθύνσεις τόσο κατά τη σχεδίαση του μοντέλου όσο και κατά την
υλοποίηση και εφαρμογή του συστήματος στην πράξη. Με βάση τα ανωτέρω
διαμορφώνεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες κάθε
συγκεκριμένης επιχείρησης που αποφασίζει την εγκατάσταση ενός τέτοιου
συστήματος.
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Τα συστήματα ABC-ABM υποθέτουν αρχικά ότι οι υποστηρικτικοί και
έμμεσοι πόροι (overheads) παρέχουν τις δυνατότητες εκτέλεσης των δραστηριοτήτων
(activities) αντί να δημιουργούν κόστη τα οποία πρέπει να κατανεμηθούν. Έτσι ένα
σύστημα ABM προσπαθεί να αποτυπώσει επακριβώς τις δραστηριότητες που
δημιουργούν τα κόστη.
Η δεύτερη αρχή αφορά στο ότι τα προϊόντα ή οι πελάτες (ή γενικότερα τα
cost objects) δημιουργούν ζήτηση από τις ανωτέρω δραστηριότητες. Ένα σύστημα
ABC προσπαθεί να βρει το τμήμα του κόστους που δημιουργείται από τις
δραστηριότητες το οποίο καταναλώνει κάθε cost object, π.χ. προϊόν ή πελάτης.
Για παράδειγμα, οι πελάτες οι οποίοι παραγγέλνουν τα προϊόντα σε μικρές
ποσότητες (και επομένως με περισσότερες παραγγελίες) θα απορροφήσουν πολύ
μεγάλο μέρος του κόστους της δραστηριότητας που ονομάζεται "συλλογή
παραγγελιών", απ' ότι πελάτες οι οποίοι παραγγέλνουν σε μεγάλες ποσότητες και
επομένως με λίγες παραγγελίες. Αυτό σημαίνει ότι το πλήθος των γραμμών
παραγγελιών είναι μέσο μέτρησης της ζήτησης του συγκεκριμένου activity. Οι τιμές
αυτές μέτρησης ονομάζονται activity cost drivers ή απλά cost drivers και ουσιαστικά
αποτελούν τις κλείδες επιμερισμού του κόστους του συγκεκριμένου activity στα cost
objects (που εδώ είναι οι πελάτες).
Με βάση τις ανωτέρω αρχές είναι σαφές ότι πρόκειται ουσιαστικά για μία
μεθοδολογία δύο φάσεων (two stage allocation). Η πρώτη φάση (resource allocation)
αφορά στον επιμερισμό του κόστους κάθε overheads resource στις σχετιζόμενες
δραστηριότητες (activities) με βάση ποσοστά απασχόλησης-συμμετοχής (resource
drivers).
Στη δεύτερη φάση (cost allocation), και εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τα
κόστη κάθε δραστηριότητας, αυτά επιμερίζονται στα cost objects (προϊόντα ή
πελάτες) με βάση τους οδηγούς κόστους (activity cost drivers).
Ο διαχωρισμός των activities σε σχετιζόμενα με προϊόντα (product driven)
και σχετιζόμενα με πελάτες (customer driven) είναι ένα χαρακτηριστικό που
συναντάται στα συστήματα ABM δεύτερης γενιάς (second generation).
Η ανωτέρω ανάλυση γίνεται για κάθε διαδικασία της επιχείρησης (φάση
λειτουργίας), έτσι ώστε να υπάρχει η ανάλυση του κόστους, εκτός των άλλων, και
κατά φάση λειτουργίας.
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό των συστημάτων Activity Based
Costing – Activity Based Management είναι ότι είναι δυνατή η άμεση συσχέτιση με
τα διάφορα επίπεδα προϊόντων και πελατών και τις τυχόν δενδρικές δομές αυτών.
Κάθε activity δηλαδή σχετίζεται με προϊόντα ή πελάτες αναλόγως της φύσεώς του
και μάλιστα σε διαφορετικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, ο επιμερισμός του
συνολικού κόστους κάποιου activity που σχετίζεται με πελάτες (π.χ. επεξεργασία
παραγγελιών από πελάτες) μπορεί να γίνει σε επίπεδο σημείου πώλησηςυποκαταστήματος, ενώ κάποιο άλλο activity (π.χ. επίτευξη συμφωνιών με πελάτες)
μπορεί να επιμεριστεί σε ανώτερο επίπεδο από το σημείο πώλησης που είναι οι
πελάτες (στο σύνολο των υποκαταστημάτων τους) σαν νομική μορφή, π.χ. ΑΦΜ, ή
αλυσίδα.
Ακολούθως το κόστος που αναλογεί σε κάθε πελάτη (μέσω του επιμερισμού
του κόστους του τελευταίου activity) θα επιμεριστεί ανεξάρτητα στα
υποκαταστήματα κάθε πελάτη. Φυσικά στο ανωτέρω κόστος του υποκαταστήματος
θα προστεθεί και όποιο κόστος επιμεριστεί από κάθε άλλο activity που σχετίζεται με
υποκαταστήματα. Τα ανωτέρω φυσικά, ισχύουν και για τα προϊόντα, όπου κάποιο
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activity μπορεί να επιμερίζει το κόστος του σε επίπεδο ομάδας προϊόντων, ενώ
κάποιο άλλο σε επίπεδο κωδικού. Έτσι παρέχεται ένας χαρακτηρισμός κάθε activity
ως προς το αν αφορά σε προϊόντα ή πελάτες, στο επίπεδο επιμερισμού και φυσικά με
βάση τους cost drivers ως προς τον τρόπο (τύπο) επιμερισμού.
Επίσης είναι πολλές φορές επιθυμητό και εφικτό ο επιμερισμός του κόστους
κάποιου activity να μη γίνεται στο σύνολο των cost objects του αντίστοιχου
επιπέδου, αλλά σε ένα μέρος αυτών δεδομένου ότι το συγκεκριμένο activity δεν
αφορά σε όλα τα cost objects. Για παράδειγμα, το κόστος που θα συσσωρευτεί στη
δραστηριότητα "λήψη παραγγελιών με επίσκεψη πωλητών" θα επιμεριστεί μόνο σε
όσους πελάτες πραγματοποιείται επίσκεψη πωλητή για παραγγελιοληψία. Ο
επιμερισμός αυτός μπορεί να γίνει π.χ. με βάση το πλήθος των επισκέψεων πωλητών
ανά πελάτη για παραγγελιοληψία.
Με βάση τα αποτελέσματα του μοντέλου είναι δυνατή η εξαγωγή δεικτών
με βάση το κόστος, που υποστηρίζουν την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Π.χ. θα
μπορούμε να υπολογίσουμε το πλήρες κόστος της λήψης μιας παραγγελίας έχοντας
παράλληλα και την πλήρη ανάλυση του κόστους. Κάθε κόστος χαρακτηρίζεται σαν
σταθερό ή μεταβλητό έχοντας έτσι τη δυνατότητα υπολογισμού νεκρών σημείων
(break even) με βάση τα επίπεδα κάθε δραστηριότητας και όχι αυθαίρετα με βάση το
ύψος των πωλήσεων. Παράλληλα, με τη μέθοδο του ανάστροφου υπολογισμού (back
calculation) είναι δυνατή η εξαγωγή πραγματικών προϋπολογιστικών στοιχείων
(budget), τα οποία, εκτός του ότι είναι πολύ ακριβή, παρέχουν και μεγάλες
δυνατότητες ελέγχου αποκλίσεων (budgetary control). Για παράδειγμα, έχοντας
προϋπολογίσει το πλήθος των παραγγελιών που αναμένουμε στη διάρκεια του
επόμενου μήνα, μπορούμε να προϋπολογίσουμε και τα αντίστοιχα κόστη (πάντοτε με
ανάλυση σε σταθερά και μεταβλητά), καθώς και να αιτιολογήσουμε την απόκλιση
(πραγματικών και προϋπολογιστικών) σαν π.χ. περισσότερες ληφθείσες παραγγελίες.
Το ανωτέρω σύστημα προϋπολογισμού, γνωστό και σαν Activity Based Budgeting,
σε συνδυασμό με το Activity Based Costing και το υποσύστημα Reporting,
συνθέτουν ένα πλήρες σύστημα Activity Based Management (ABM).
Μεθοδολογία Υλοποίησης ενός Συστήματος ABM
Η μεθοδολογία υλοποίησης ενός συστήματος ABM βασίζεται σε μεγάλο
βαθμό στη συμμετοχή και αποτύπωση στοιχείων με το σύνολο σχεδόν των στελεχών
της επιχείρησης. Δεδομένου ότι ένα έργο υλοποίησης ενός συστήματος Activity
Based Management αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, θα
χρειαστεί η συμμετοχή πλήθους στελεχών, κυρίως για την αποτύπωση της
υφιστάμενης κατάστασης, την αναγνώριση των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν
χώρα, των πόρων που κάνουν χρήση οι ανωτέρω δραστηριότητες κ.λπ. Με τον
τρόπο αυτό θα διαφανεί καθαρά η ανάγκη υλοποίησης ενός μοντέλου Activity
Based Costing δεδομένου ότι υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση (diversity) των
μεγεθών τόσο των προϊόντων, όσο και των πελατών. Άλλωστε διεθνώς αυτό
αποτελεί την ισχυρότερη ένδειξη αναγκαιότητας ανάπτυξης ενός τέτοιου
συστήματος, έστω και μόνο για τους λόγους της ορθολογικότερης κοστολόγησης.
Η Ελληνική Εμπειρία
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε διάφορες επιχειρήσεις που εφαρμόστηκαν
συστήματα ABM τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, προέκυψαν εκπληκτικά
αποτελέσματα, αποτελώντας πραγματικά μια πλήρη κοστολογική ακτινογραφία της
επιχείρησης. Ενδεικτικά κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ABM
είναι:
•
•
•
•
•

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε. (Βιομηχανία Αλλαντικών)
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (Παραγωγή και
Μπαταριών κ.λπ.)
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. (Βιομηχανία Παιδικών Τροφών)
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (Γραφικές Τέχνες)
CRETA FARM A.B.E.E. (Βιομηχανία Αλλαντικών).

Εμπορία

 Ανάλυση κερδοφορίας πελάτη (Customer Profitability Analysis-

CPA)

Βάσει στοιχείων που τηρούνται σε λογιστικά συστήματα είναι δυνατή η
παρακολούθηση και ανάλυση της κερδοφορίας. Η χρήση λογιστικών δεικτών
κερδοφορίας είτε σε επίπεδο οργανισμού είτε σε επίπεδο κέντρου κερδοφορίας (profit
center) που έχει ορίσει ο οργανισμός, είτε σε επίπεδο προϊόντος - παρεχόμενης
υπηρεσίας είναι πολύ διαδεδομένη πρακτική που βασίζεται αποκλειστικά στην
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αποτελεσματική ‘σύλληψη- καταγραφή’ και δομημένη ανάλυση της επιχειρησιακής
πληροφορίας.
Πλεονεκτήματα CPA
•
•
•
•

Προσδιορίζει τις δραστηριότητες και τα κόστη που συνδέονται με έναν
πελάτη
Διευκολύνει την ανάλυση κόστους- οφέλους
Δικαιολογεί την εξάλειψη ή την τροποποίηση κάποιων μη κερδοφόρων
πελατών
Αναγνωρίζει ενδεχόμενους κερδοφόρους πελάτες μεταξύ των υπαρχόντων

Στρατηγικές CPA
•
•
•
•

Εγκατάλειψη της ιδέας διατήρησης όλων των πελατών
Εστίαση στο τι χρειάζονται οι κερδοφόροι πελάτες
Καινοτομίες για την βελτίωση της κερδοφορίας πελατών και για την
ικανοποίησή τους
Μετατρέπει τους στοχευόμενους μη κερδοφόρους πελάτες σε κερδοφόρους

Η κερδοφορία ανά πελάτη ανήκει σε μια γενικότερη ομπρέλα που
ονομάζεται CRM (Customer Relationship Management). Το CRM (Customer
Relationship Management) είναι μια επιχειρηματική στρατηγική, που στοχεύει στην
μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών, και στην αύξηση της ικανοποίησης των
πελατών. Οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν την «φιλοσοφία» CRM συγκεντρώνουν
και αποθηκεύουν δεδομένα για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και
τις εσωτερικές διαδικασίες μιας επιχείρησης.
Λειτουργίες που υποστηρίζουν αυτήν την επιχειρηματική στρατηγική είναι
οι πωλήσεις, το marketing, η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση της απόδοσης και η
διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Το λογισμικό που χρειάζεται για την υλοποίηση
ενός συστήματος CRM, πρέπει να είναι μέρος μιας γενικότερης πελατοκεντρικής
φιλοσοφίας, καθώς πολλές αποτυχημένες προσπάθειες οφείλονται στο ότι γίνεται η
εγκατάσταση μιας τέτοιας εφαρμογής, χωρίς όμως να διέπεται ολόκληρη η
επιχείρηση από μια πελατοκεντρική φιλοσοφία.
Το CRM μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικούς τύπους . Το Operational CRM
και το Analytical CRM.
 Operational CRM
To Operational CRM παρέχει front-office υποστήριξη στις Πωλήσεις, το
Marketing και την Εξυπηρέτηση Πελατών. Κάθε αλληλεπίδραση με κάποιον πελάτη
καταγράφεται στο «ιστορικό επαφών» του συγκεκριμένου πελάτη, με αποτέλεσμα το
προσωπικό μιας επιχείρησης να μπορεί να καλέσει δεδομένα από μια βάση, όποτε
αυτό είναι απαραίτητο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι πως κάθε πελάτης μπορεί
να επικοινωνεί με πολλά διαφορετικά άτομα ή μέσω πολλών διαφορετικών καναλιών
μέσα σε μια επιχείρηση, χωρίς να χρειάζεται να εξηγεί κάθε φορά όλο το ιστορικό
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των ενεργειών που έχουν γίνει. Το Operational CRM μαζεύει δεδομένα για τους
πελάτες μιας επιχείρησης, ώστε:
1. Να διαχειρίζονται ευκολότερα οι προωθητικές ενέργειες (καμπάνιες)
2. Να αυτοματοποιούνται πολλές λειτουργίες marketing
3. Αυτοματοποίηση των πωλήσεων και της παραγγελιοληψίας
 Analytical CRM
Το Analytical CRM συνιστά την λογική συνέχεια του Operational CRM.
Κάθε επιχείρηση η οποία έχει υλοποιήσει Operational CRM με σκοπό την
καθημερινή καταγραφή, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την διαχείριση
των σχέσεων με τους πελάτες συνεχώς ενημερώνει και εμπλουτίζει μια βάση
δεδομένων. Αυτή την βάση δεδομένων καλείται το τμήμα Marketing να αναλύσει με
εργαλεία Analytical CRM και να βγάλει χρήσιμα και πολύτιμα συμπεράσματα. Το
Analytical CRM πραγματοποιεί:
 Στοχευμένες καμπάνιες marketing
 Εξειδικευμένες καμπάνιες marketing, με σκοπό το cross-selling και το upselling. Ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών, ώστε να υποστηριχθεί η
διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις προσφερόμενες
υπηρεσίες
 Προβλέψεις των μελλοντικών χρηματορροών
 Ανάλυση κερδοφορίας (γενικότερα, αλλά και ανά πελάτη)
Η Παγκόσμια Αγορά CRM
Το μέγεθος της αγοράς συστημάτων CRM ήταν 11,7 δις. Δολάρια το 2005
(συνολικά για το software, και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την
εγκατάσταση, το service κτλ). Είχε μια αύξηση της τάξης του 8% σε σχέση με το
2004, και 18% σε σχέση με το 2003. Η αγορά προβλέπεται να έχει μέγεθος 19,2 δις.
Δολάρια έως το 2011, δηλαδή να αυξάνεται με ρυθμό περίπου 9% τον χρόνο. Αυτό
δείχνει ότι παρόλο που τελείωσαν οι «ένδοξες» μέρες του παρελθόντος, η αγορά
συνεχίζει να έχει μια σταθερά ανοδική τάση.
Κάποια οικονομικά στοιχεία φαίνονται παρακάτω για τους μεγαλύτερους
προμηθευτές software του κλάδου (2005):
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Η Ελληνική Αγορά CRM
Οι Έλληνες επαγγελματίες θεωρούν πολύ σημαντικό θέμα για την
επιχείρηση τους να υιοθετήσει την CRM προσέγγιση.
Σε τι χρησιμοποιείται το CRM

Μερίδια αγοράς
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Λόγοι υλοποίησης CRM

Χρήση συστημάτων CRM στην Ελλάδα

Συμπερασματικά
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Η προοπτική υιοθέτησης του CRM από ολοένα και περισσότερες ελληνικές
επιχειρήσεις και η ένταξη του στην επιχειρησιακή τους στρατηγική, προβλέπεται να
συμβάλλει στην εκτόξευση της ελληνικής αγοράς CRM τα αμέσως επόμενα χρόνια.
Η δραστηριοποίηση των εταιριών τεχνολογίας στον συγκεκριμένο τομέα, ίσως
αποτελέσει μία νέα αιτία μεγάλης ανάπτυξης αλλά και επιβίωσης στο σύγχρονο
ανταγωνιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

 Benchmarking (Συγκριτική Προτυποποίηση)
Η διαδικασία του Benchmarking αναπτύχθηκε πρώτη τη φορά το 1979 από
τον Xerox. Οι αρχικές προσπάθειες έγιναν με σκοπό τη σύγκριση επιμέρους
κατασκευαστικών κοστών. Με τα χρόνια χρησιμοποιήθηκε ως διαδικαστική έρευνα
και ως ένα αξιοσημείωτο εργαλείο στρατηγικής. Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν από νωρίς
την νέα αυτή πρακτική του Benchmark (δοκιμασία επιδόσεων/ σημείο αναφοράς
μετρήσεων), για να κάνουν σύγκριση της αποτίμησης της αξίας των μισθών και των
τιμών σε σχέση με αυτές του ανταγωνισμού. Το κυμαινόμενο επίπεδο αυτών των
στοιχείων μορφοποίησε τη βάση για διαπραγμάτευση με τις επιμέρους επιχειρήσεις,
και η σύγκριση των τιμών βοήθησε στην «εγκαθίδρυση» των νέων τιμών σε σχέση με
τους ανταγωνιστές. Από την αρχή του 1980, έρευνες αναφέρουν ότι οι εταιρίες
ένιωθαν όλο και περισσότερο τις επιδράσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού και ότι ο
ανταγωνισμός αυξάνονταν με τη συνεχή σύγκριση των τιμών μεταξύ των εταιριών.
Για παράδειγμα, το 1984 η GTE μέτρησε τα ελαττωματικά επίπεδα και
βρήκε ότι οι Ιάπωνες ανταγωνιστές της είχαν 100 φορές λιγότερο ελαττωματικά
επίπεδα. Έτσι με τη βοήθεια του benchmark παρακινήθηκε για να επινοήσει πως θα
βελτιώσουν τις διαδικασίες και θα μειώσουν τη διαφορά. Πολλές εταιρίες επίσης
επισκέφθηκαν άλλες εταιρίες προκειμένου να πάρουν νέες ιδέες για να βελτιώσουν
τις διαδικασίες τους. Η εφαρμογή του παραγωγικού συστήματος JIT (Just In Time)
είχε σκοπό να ελαχιστοποιήσει τα περιττά προϊόντα που παράγονται κατά τη
παραγωγική διαδικασία με τη ‘μείωση του αποθέματος’. Η ιδέα εφευρέθηκε από τον
Taiichi Ohno της βιομηχανίας της Toyota, αφότου είδε πόσο πολύ ήταν το απόθεμα
στα supermarkets της Αμερικής. Ο Xerox ήταν ο πρώτος που όρισε μια επίσημη
διαδικασία για το συγκεκριμένο πρόβλημα με την εγκαθίδρυση του benchmark.
Η εξέλιξη του Benchmarking
Το Benchmarking αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε ως μεθοδολογία βελτίωσης
διαδικασιών στη παραγωγή. Με το Benchmarking «μετρούνται» προϊόντα, υπηρεσίες
και εφαρμογές έτσι ώστε να επιτευχθεί βελτιωμένη εικόνα στην επιχείρηση. Όταν
ακολουθείται η διαδικασία συστηματικά και σωστά, τότε επιτυγχάνεται και το
Benchmarking. Ο Xerox το θεωρεί ως μια διαδικασία που «ψάχνει» εκτός του
οργανισμού. Θεωρείται ως μια εκπαιδευτική εμπειρία που μπορεί να θέσει
ρεαλιστικούς στόχους και ως μια διαδικασία ανακάλυψης που βοηθά να βρεθούν
τρόποι για καλύτερη ποιότητα εργασίας. Οι εταιρίες που χρησιμοποιούν το
Benchmarking αναγνωρίζουν τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν έναντι αυτών
που δε το χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα να:
1. Πείθουν τους εργαζόμενους ότι οι προκλητικοί στόχοι μπορούν να
επιτευχθούν με το να θεσπίζονται στόχοι που βασίζονται σε πραγματική
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πληροφορία και όχι στη διαίσθηση. Ο Bogan και ο English (1994)
σημειώνουν ότι το Benchmarking βοηθά σημαντικά τις προσπάθειες
μηχανολογικών διορθώσεων, αυξάνοντας τη βελτίωση του 5-10%, στο
θεαματικό ποσοστό του 50-70%.
2. Επίσης, διευκολύνει την εφαρμογή της διαδικασίας βελτίωσης. Ο χρονικός
κύκλος μειώνεται καθώς και το κόστος για την εφαρμογή της διαδικασίας
βελτίωσης.
3. Επιτυγχάνει μεγαλύτερα οφέλη με τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Το bar
coding είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε από αλυσίδες τροφίμων 5
χρόνια προτού το χρησιμοποιήσουν άλλου είδους βιομηχανίες. Εάν αυτές οι
εταιρίες χρησιμοποιούσαν το Benchmarking, η εφαρμογή της νέας
τεχνολογίας θα μπορούσε να ήταν πιο γρήγορη.
Το Benchmarking βασίζεται στη βελτίωση ήδη υπαρχόντων προϊόντων και
διαδικασιών. Με τα χρόνια διευρύνθηκε η φιλοσοφία του, με σκοπό να περιέχει
βελτιωμένες στρατηγικές και εφαρμογές κατά του ανταγωνισμού. Το 1981 ο Xerox
αποφάσισε να διευρύνει την αντίληψη του Benchmarking σε μη κατασκευαστικές
λειτουργίες. Το Benchmarking των προϊόντων ήταν ιδεολογικά ίδιο με αυτό των
διαδικασιών. Η διαφορά έγκειται στο ότι τα προϊόντα μπορούσαν να
αποσυναρμολογηθούν και να «αναστραφούν» μηχανικά, κάτι που δε μπορούσε να
γίνει με τις εκτελεστικές διαδικασίες. Έτσι ο Xerox ανέπτυξε μια έρευνα για τη
μεθοδολογία με την οποία γίνονταν οι διαδικασίες. Οι αρχικές αυτές έρευνες
εξακολούθησαν να στρέφονται γύρω από τον ανταγωνισμό. Στη συνέχεια ο Xerox
έθεσε στόχους μελετώντας την εξωτερική πλευρά της βιομηχανίας των εταιριών
(λειτουργικό Benchmarking).
Το Benchmarking εξακολούθησε να αναπτύσσεται και να βελτιώνει
στρατηγικές διαδικασιών. Οι εταιρίες αναγνώρισαν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
του να μπορούν να ‘παρακολουθούν’ τους ανταγωνιστές για να βελτιώσουν τις δικές
τους διαδικασίες. Οι οργανισμοί ολικής ποιότητας το θεωρούν ως ένα ουσιώδες
εργαλείο για την ποιοτική ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Η τεχνική της Συγκριτικής Αξιολόγησης
Πρόκειται για τη συγκριτική αξιολόγηση των τεχνολογιών, των διαδικασιών
παραγωγής, και των προϊόντων μιας επιχείρησης σε σχέση με τις σημαντικότερες
επιχειρήσεις στο αντίστοιχο πεδίο. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη βοήθεια
επιλεγμένων δεικτών και επιτρέπει στην επιχείρηση να αναδιοργανωθεί με επιτυχία
μέσα από την κατανόηση των δυνάμεων και των αδυναμιών της.
Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Μεγάλης Βρετανίας ανέπτυξε
το Benchmark Index ως ένα εργαλείο για την εφαρμογή του Benchmarking στις
επιχειρήσεις. Το Ελληνικό Κέντρο Benchmarking προσφέρει στην Ελλάδα την
υπηρεσία Benchmark Index.
Τύποι Benchmarking
•
•
•
•
•

Ανταγωνιστικό (Performance or Competitive Benchmarking)
Διαδικαστικό ή διεργασιών (Process Benchmarking)
Στρατηγικό (Strategic Benchmarking)
Εσωτερικό (Internal Benchmarking)
Εξωτερικό (External Benchmarking)
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•
•

Λειτουργικό (Functional or Generic Benchmarking)
Διεθνές (International Benchmarking)

Παρακάτω αναφέρονται οι τρεις πιο σημαντικοί τύποι:
Ανταγωνιστικό Benchmarking
Δίνονται πληροφορίες για το τι κάνουν οι ανταγωνιστικές εταιρείες και
αξιολογείται το κόστος των ανταγωνιστών, με σεβασμό πάντα στο σχεδιασμό του
προϊόντος.
Χαρακτηριστικά προϊόντων Benchmarking
1. Το ανταγωνιστικό Benchmarking προορίζεται για την ανάλυση των
ανταγωνιστών και τη σύγκριση μεταξύ των εταιριών. Η αναζήτηση των
στοιχείων γίνεται με την βοήθεια της έρευνας αγοράς και των ομάδων
συγκεντρώσεως. Τα χαρακτηριστικά που αναλύονται συνήθως είναι τα
στοιχεία που κάνουν το πελάτη να κοιτάξει και να προσέξει αμέσως σε ένα
προϊόν, έτσι ώστε να το αγοράσει (ποιο είναι το καλύτερο στην κατηγορία
του).
2. Το κόστος είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που ελέγχεται στις
επιχειρήσεις και βοηθά την κάθε εταιρεία να κατασκευάζει ανάλογα προϊόντα
με μικρότερο κόστος από αυτό των ανταγωνιστών.
Κόστος των Benchmarking προϊόντων
Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες
πρέπει να προστατεύονται γιατί η τυχόν έκθεσή τους μπορεί να προκαλέσει
προβλήματα στις επιχειρήσεις. Το κόστος των προϊόντων της κάθε εταιρείας μπορεί
να εκτιμηθεί και από τον τρόπο λειτουργίας των συναλλαγών της. Πολλές φορές
όμως αυτό προκαλεί σύγχυση γιατί η κάθε εταιρία ορίζει το κόστος διαφορετικά. Για
παράδειγμα η κοστολογική κατάσταση μιας αλυσίδας fast food μπορεί να
περιλαμβάνει απόθεμα (πλεόνασμα) στο κόστος των υλικών, ενώ μια άλλη εταιρία να
το συλλάβει ως μια κατευθυνόμενη μεταβλητή πρώτιστης σημασία. Ισάξια κόστη
θεωρούνται τα cost drivers. Μερικά τυπικά τους στοιχεία είναι:
1. Πρώτες ύλες (εφόδια/ προμήθεια/ απόθεμα, κόστος φορτίων/ εμπορεύματα,
καθήκοντα, παραγωγή/ απόδοση)
2. Άμεση εργασία (μέσος όρος εργασίας ανά βδομάδα). Εξαρτάται από το
επίπεδο γνώσης και των προσόντων των εργατών
3. Έμμεση εργασία (συντονιστική ομάδα, επιθεωρητές κτλ). Εξαρτάται από την
εμπειρία, το επίπεδο του μισθού κτλ
4. Κόστος πωλήσεων, που καθοδηγείται από το σχέδιο αποζημίωσης, κόστος
δειγμάτων, απόδοση του προσωπικού πώλησης κτλ
5. R&D, marketing και administration κόστος που εξαρτάται από τη
παραγωγικότητα, το επίπεδο εμπειρίας, και τους μισθούς.
Διαδικαστικό Benchmarking
Καθορισμός των σημαντικών πληροφοριών από την ανάλυση των
εταιρειών, προορισμός των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, και εκτίμηση των
επιθυμητών αποτελεσμάτων. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια εργαλεία
σύγκρισης, ώστε η μέτρηση να είναι αντικειμενική και ουδέτερη.
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Στρατηγικό Benchmarking
Η διαδικασία είναι ανάλογη με το διαδικαστικό Benchmarking. Η διαφορά
έγκειται στο ότι ο σκοπός εδώ είναι η δημιουργία και η εφαρμογή νέας στρατηγικής,
έτσι ώστε να υπάρξει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση.
Το Benchmarking είναι ένα σημαντικό εργαλείο υποστήριξης για τη συνεχή
βελτίωση. Αναπτύχθηκε αρχικά ως ανταγωνιστικό Benchmarking, μετέπειτα
εξελίχθηκε σε διαδικαστικό και σήμερα αναφέρεται ως στρατηγική. Έχει αποδειχθεί
ότι είναι αποτελεσματικό για τις άμεσες βελτιώσεις-διορθώσεις που πρέπει να γίνουν
στην εταιρεία. Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι μια εταιρία με φτωχή εικόνα μπορεί να
ωφεληθεί από παγκόσμιας εμβέλειας εταιρίες, μέσω του Benchmarking. Η έρευνα
αγοράς μέσω του Benchmarking, έχει σίγουρα οφέλη για μια εταιρία. Ωστόσο, η
εταιρία πρέπει να μορφοποιήσει τη δομή της έτσι ώστε να επιτύχει και καλύτερα
αποτελέσματα.
Το Benchmarking θεωρείται ο έλεγχος της ανταγωνιστικότητας μιας
επιχείρησης, χρησιμοποιώντας ως δείκτες μέτρησης της, τις επιδόσεις άλλων
ομοειδών, ισχυρότερων επιχειρήσεων (κυρίως παγκόσμιας κλίμακας).
Σκοποί του:
0. Καθορισμός των σταθερών απόδοσης σε στρατηγικό επίπεδο,
1. κατανόηση των καλύτερων πρακτικών λειτουργίας σε λειτουργικό ή τακτικό
επίπεδο (ικανοποίηση πελάτη, παρακίνηση και ικανοποίηση εργαζομένων,
μερίδιο αγοράς και απόδοση κεφαλαίων).
Κατηγορίες Benchmarking:
•

Εσωτερικός έλεγχος:
Γίνεται κυρίως σε πολυεθνικές που έχουν δύο ή περισσότερα τμήματα με
παρόμοιες αρμοδιότητες ή λειτουργίες. Ο έλεγχος γίνεται από τους διαχειριστές
διαφόρων λειτουργιών και επιπέδων, με βάση τις επιδόσεις των συναδέλφων τους σε
άλλα ομοειδή τμήματα.
• Ανταγωνιστικός έλεγχος:
Οι διαχειριστές πληροφορούνται για τις επιδόσεις των συγγενών τμημάτων
άλλων, συνήθως καλύτερων, εταιριών. Χρειάζεται προσοχή στην προσπάθεια
απομίμησης και της εξασφάλισης ότι οι συγκρίσεις έχουν νόημα, κυρίως όταν τα
μεγέθη των συγκρινόμενων επιχειρήσεων διαφέρουν κατά πολύ.
• Λειτουργικός ή γενικός έλεγχος:
Συγκρίνει λειτουργίες, όπως διανομή, εξυπηρέτηση και γενικά το
πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης με το καλύτερο της κατηγορίας του.
Στάδια διαδικασίας του Benchmarking
•
•
•
•

Καθορισμός των σκοπών και των δεικτών ελέγχου
Αξιολόγηση επιχείρησης
Ολοκλήρωση-χρήση των παραπάνω πληροφοριών για τη διαδικασία του
σχεδιασμού.
Δράση-εφαρμογή στρατηγικών και λειτουργικών σχεδίων.
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•

Ωριμότητα-εκτίμηση διαδικασίας ελέγχου.

Η Ameritech, εταιρία τηλεπικοινωνιών, θεωρεί το Benchmarking ως: «η
αναγνώριση και η εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών που πετυχαίνει εξαιρετικά
αποτελέσματα και επαγγελματική εικόνα». Θεωρείται ένα δυναμικό εργαλείο
ποιότητας γιατί μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτες βελτιώσεις σε διαδικασίεςκλειδιά μιας εταιρίας. Το Benchmarking από μόνο του είναι μια διαδικασία. Δεν
χρησιμοποιείται από μια εταιρία για να αποδείξει ότι είναι καλή σε κάτι, αλλά για να
μάθει πως μπορεί να γίνει η καλύτερη. Το Benchmarking από μόνο του δεν βελτιώνει
την εικόνα της εταιρίας. Παρέχει όμως πληροφορίες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωσή της. Είναι μια φιλοσοφία που έχει ως στόχο την
εκπλήρωση των απαιτήσεων του πελάτη.
Η Alcoa, εταιρία αλουμινίου, ανέθεσε τη διαδικασία βελτίωσης ποιότητας
σε μια σειρά εργαλείων ανάλυσης των ανταγωνιστών, ένα από τα οποία ήταν και το
Benchmarking. Η εταιρία έθεσε το Benchmarking ως πρωταρχικό εργαλείο γιατί
πίστευε πως θα βοηθούσε περαιτέρω τη πρόοδό της, γρηγορότερα και πιο αποδοτικά
με βάση τους στόχους.
Όπως διαπιστώνει και η Alcoa, τα οφέλη από την διαδικασία του
Benchmarking ήταν ότι:
• Βοηθά να αναγνωριστούν τα μέρη των διαδικασιών που έχουν τη
μεγαλύτερη αξία και μαθαίνει τρόπους για βελτίωση της εικόνας της εταιρίας
μέσω εσωτερικής και εξωτερικής έρευνας.
• Αποκαλύπτει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες εξαιρετικών λειτουργιών,
ενεργειών και τεχνολογιών.
• Βοηθά την εταιρία να εντοπίσει τις «κρυφές» απειλές και να ενημερώνεται σε
ποια θέση βρίσκεται ως προς τους ανταγωνιστές.
• Γίνονται καλύτερες προετοιμασίες για την επίτευξη των απαιτήσεων του
πελάτη.
• Βοηθά να αναγνωριστούν οι ευκαιρίες που θα βελτιώσουν τις τρέχουσες
διαδικασίες, θα καταργήσουν περιττές διαδικασίες και που θα δημιουργήσουν
νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Το Benchmarking χρησιμοποιείται ως εργαλείο τελειότητας που θα
βελτιώσει τη ποιότητα, την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση του πελάτη.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις εταιρίες, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το
τύπο τους. Αυτό που διαφέρει από εταιρία σε εταιρία που χρησιμοποιούν το
Benchmarking, είναι ο αριθμός των βημάτων που ακολουθεί κάθε εταιρία.
Επιγραμματικά κάποια από τα πιο συνηθισμένα βήματα που γίνονται είναι:
1. Σχεδίαση του Benchmarking πλάνου.
2. Συλλογή πληροφοριών για την επιχείρηση, καθώς και των άλλων αντίστοιχων
επιχειρήσεων
3. Μελέτη των δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές
4. Αξιολόγηση και προτάσεις
5. Χρήση όλων των παραπάνω δεδομένων για τη μετέπειτα βελτίωση.
Ουσιαστικά ελέγχεται ο ανταγωνισμός και γίνεται σύγκριση με την εκάστοτε
εταιρία. Αναγνωρίζονται τα κενά (‘τι κάνουν οι άλλοι που εμείς δεν κάνουμε’)
και αρχικοποιούνται οι βελτιώσεις.
Φάσεις εφαρμογής
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1. Σχεδιάγραμμα (Planning)
2. Συλλογή στοιχείων και πληροφοριών (Collecting data and Information)
3. Ανάλυση δεδομένων (Analyzing and Finding)
4. Προτάσεις και εκπλήρωσή τους (Recommendations – Making and Doing)
5. Παρακολούθηση-έλεγχος και αναθεώρηση (Monitoring and Reviewing)
Προετοιμασία για μελέτη Benchmarking
Για την κατανόηση της έννοιας του Benchmarking, είναι απαραίτητη η
γνώση, η πίστη στα οφέλη του και η σωστή αξιοποίηση του χρόνου για την έρευνα
και τις ενέργειες της εταιρίας πάνω στα αποτελέσματα.
Πολλές εταιρίες προσέλαβαν ειδικούς για την εκπαίδευση των εργαζομένων
πάνω στο Benchmarking, ώστε να μάθουν τη μεθοδολογία του και τη διαδικασία. Τα
projects του Benchmarking μπορούν να χωριστούν σε εξωτερικά και εσωτερικά. Τα
εξωτερικά είναι άλλοτε ανταγωνιστικά («καλύτερα στη βιομηχανία») και άλλοτε
λειτουργικά («καλύτερα στο είδος»). «Κάνουμε πολλές εσωτερικές συγκρίσεις στο
τμήμα ή στο επίπεδο της ομαδικής δουλειάς για να πετύχουμε 20% έως 30% των
βελτιώσεων.», λέει ο Leeper της Alcoa, «αλλά όταν είναι να ξεπεράσουμε τα όρια και
ψάχνουμε για 40 έως 70% των βελτιώσεων στο χρονικό κύκλο, την ποιότητα και το
κόστος, αυτό επιτυγχάνεται με το να κοιτάς ‘έξω’ από την εταιρεία.»
«Διαδικασία benchmarking»
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Συγκέντρωση της πληροφορίας benchmarking
Οι εταιρίες που θέλουν να συμμετάσχουν στο benchmarking πρέπει πρώτα
να αξιολογηθούν. Γίνονται ερωτήσεις για τον τρόπο λειτουργίας των διαδικασιών
κάθε επιχείρησης, συγκρίνονται ως προς το χρόνο απόδοσής τους, και ως προς τα
οφέλη τους. Πολλές εταιρίες υιοθετούν το κώδικα benchmarking για να διευθύνουν
τις λειτουργίες τους και για να ενθαρρύνουν τους πιθανούς συνεργάτες τους.
Τα 4 πιο κοινά προβλήματα που παρατηρούνται τα 10 περίπου χρόνια
θέσπισης του benchmarking, σύμφωνα με την Seitz είναι ότι:
1. οι εταιρείες δεν είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και να
συγκρίνουν τα κενά μεταξύ των ανταγωνιστών,
2. κρατούν ασήμαντες ή περιττές σημειώσεις,
3. δεν κατανοούν το σημαντικό σκοπό της έρευνας για το benchmarking,
4. το πρεσβύτερο management δεν συμμετέχει εύκολα με τις ομάδες
benchmarking, λόγω διαφορετικής νοοτροπίας.
Γίνεται ανάλυση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί, εντοπίζονται τα
κενά και καθορίζονται ποια δεδομένα θα βοηθήσουν στη βελτίωση της παρουσίασης.
Δημιουργούνται σχεδιαγράμματα που συγκρίνουν τις εταιρίες μεταξύ τους. Στη
συνέχεια καταγράφεται βάσει αυτών των δεδομένων μια λίστα με τις προτάσεις προς
λύση , συμπεριλαμβανομένου των παραγόντων της ελαχιστοποίησης του κόστους και
του χρόνου.
Η εφαρμογή των αλλαγών που προέκυψαν από το benchmarking
Η Ameritech πρότεινε τα ακόλουθα βήματα ύστερα από δική της εφαρμογή:
• επιλογή εναλλακτικών για εφαρμογή,
• αξιολόγηση των πόρων και δημιουργία προγράμματος,
• εγκαθίδρυση στόχων,
• ανάπτυξη πλάνου ελέγχου,
• να υπάρχει η απαραίτητη έγκριση για την εναλλαγή των εναλλακτικών,
• εφαρμογή του σχεδίου,
• αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του benchmarking.
Μετά την εφαρμογή του πλάνου καταμετρούνται οι διαδικασίες και
ελέγχονται αν είναι οι αναμενόμενες, έτσι ώστε να συνεχίσουν σε περαιτέρω
βελτίωση. Οι υπεύθυνοι της ομάδας ποιότητας κρατούν μια βάση δεδομένων με
οργανισμούς, επιχειρήσεις και μέρη διαδικασιών που έχουν υποστεί benchmark.
Βασικά στοιχεία για την επιτυχία μιας εταιρείας
Κάποιες βασικές προτάσεις για να πετύχει μια εταιρία μέσω του
benchmarking, είναι οι παρακάτω:
 Απόκτηση διοικητικής ικανότητας για την εφαρμογή του benchmarking
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Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται συνήθως είναι το σημείο από
το οποίο ξεκινά η επιχείρηση να εφαρμόζει το benchmarking. Δεν υπάρχει
συγκεκριμένη απάντηση. Η απάντηση προέρχεται από το πρεσβύτερο management.
«Οι περισσότεροι managers έχουν μια εσφαλμένη αντίληψη για το benchmarking,
όταν συγκρίνει εταιρίες και αριθμούς ή προσπαθεί να κατανοήσει τις διαδικασίες που
ακολουθεί μια εταιρία.», λέει ο Brown της Ameritech. «Όλη η ώθηση για να
ξεπεράσουμε τον εαυτό μας είναι μια ριζική αλλαγή. Οι περισσότεροι αρχηγοί
νομίζουν πως αυτό συνεπάγεται ριζικές αλλαγές με περιορισμένους πόρους, που
βασίζονται σε συγκρίσεις με εξωτερικές, παγκοσμίου επιπέδου εταιρίες. Το
benchmarking έχει βοηθήσει τους υποστηρικτές μας να είναι συγκεντρωμένοι
περισσότερο εξωτερικά.»
Η υποστήριξη από τους πρεσβύτερους managers είναι κρίσιμη γιατί πρέπει
να δεσμευτούν με το χρόνο, να διαθέσουν πόρους, να απαλείψουν τα εμπόδια και να
ανταμείψουν τη προσπάθεια. Οι ομάδες του benchmarking που δεν έχουν υποστήριξη
από τους πρεσβύτερους, αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως το πως πρέπει να
ξοδέψουν το χρόνο τους, μπορούν να επηρεαστούν αρνητικά από άλλους managers
κτλ. Θετικό επίσης των πρεσβυτέρων είναι ότι μπορούν να χειριστούν καλά όλα τα
μέρη του συστήματος. Με τη σωστή επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων,
αποφεύγονται συγκρούσεις και τα bottlenecks.
Τυπικά, ένα επίσημο benchmarking χρειάζεται περίπου 6 μήνες για να
ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχουν χρονικές περικοπές. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η
αναζήτηση του χρόνου που θα γίνει η μελέτη», λέει ο Leeper. «Εάν οι αλλαγές πρέπει
να γίνουν πιο γρήγορα από όσο πρέπει, είναι καλύτερα να επιλεγούν άλλα εργαλεία
βελτίωσης και όχι το benchmarking».
 Καθορισμός για το τι πρέπει να γίνει benchmark
Συνήθως, όλα ξεκινάνε από τους πελάτες. Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί
πελάτες είναι αυτοί που μπορούν να διακρίνουν διαφορές. Η Alcoa αναγνωρίζει τις
ευκαιρίες benchmarking μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού του πλάνου, και της
διαδικασίας επίλυσης των προβλημάτων. Μια μελέτη benchmarking πρέπει να έχει
ξεκάθαρους και ακριβείς αντικειμενικούς στόχους, βασισμένους στις απαιτήσεις των
πελατών.
 Δημιουργία πλάνου του benchmarking
Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία του πλάνου των λειτουργιών. Η
Ameritech προτείνει στο στάδιο αυτό να καλυφθούν οι παρακάτω περιοχές: Σκοποί
και αντικειμενικοί στόχοι, το αντικείμενο και οι πόροι, οι άνθρωποι-κλειδιά, οι
κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, οι ρόλοι και οι ευθύνες, τα κριτήρια της παρουσίασης
και η υψηλού επιπέδου ροή των διαδικασιών.
 Καθορισμός των εταιριών που θα χρησιμοποιηθούν ως benchmarks
Συνήθως επιλέγονται οι εταιρίες που έχουν πάρει βραβεία ποιότητας, που
έχουν άψογα οικονομικά αποτελέσματα κτλ.
Οφέλη από το benchmarking
•
•
•

Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης
Καινοτομία
Βελτίωση ποιότητας και παραγωγικότητας
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•
•
•
•
•

Αναγνώριση δυνάμεων και αδυναμιών της εταιρείας
Αυτοπεποίθηση στην διαδικασία ανάπτυξης και στην εφαρμογή νέων
προσεγγίσεων
Ανάμειξη και ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων
Ομαδικότητα στη λήψη των αποφάσεων
Απόκτηση ευρείας προοπτικής των διαδικασιών

Τελικά σύμφωνα με τα παραπάνω το benchmarking βοηθά στη βελτίωση
των εσωτερικών συστημάτων μιας επιχείρησης, μέσω γνώσης των εξωτερικών
πόρων. Είναι μια διαδικασία που παρέχει τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης, τη
βοηθά να καταλάβει τι κάνει καλύτερα στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον,
πως συγκρίνονται οι εταιρίες και τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν κάποιες
διαδικασίες. Το benchmarking είναι ένα δυνατό εργαλείο ποιότητας, απαραίτητο για
τη μάθηση του υπόβαθρου (background) μιας επιχείρησης. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να
γίνει εφικτή η γνώση για το πώς μια εταιρία στέκεται δίπλα στους παγκόσμιας
εμβέλειας ανταγωνιστές της. Χωρίς αυτό, χάνονται ευκαιρίες για βελτίωση αφού δεν
είναι δυνατή η γνώση νέων τρόπων σκέψεως που απαιτούνται για τη βελτίωση μιας
επιχείρηση. Επίσης, δεν υπάρχει γνώση για την αποδοτικότητα των διαδικασιών και
το πόσο καλές ή κακές είναι.
Στο νέο μοντέλο management, το benchmarking χρησιμοποιείται από τις
εταιρίες για να ανακαλύψουν τι είναι καλύτερο για αυτές και για να διευθύνουν
βελτιώσεις διαδικασιών που θα κάνουν την επιχείρησή μοντέλο τελειότητας.
 Balanced Scorecard (Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθέτησης)
H προσέγγιση Balanced Scorecard (BSC) συνιστά για κάθε Οργανισμό
ένα ισχυρό εργαλείο μετασχηματισμού της στρατηγικής σε ένα επιχειρησιακό
πρόγραμμα δράσης και διασφαλίζει την αποδοτική υλοποίηση αυτής. Η
μεθοδολογία του BSC ξεκινά από την διατύπωση του οράματος και την χάραξη
της στρατηγικής, προχωράει στον προσδιορισμό των κρίσιμων παραγόντων
επιτυχίας, συνεχίζει στην κατασκευή συστήματος δεικτών μέτρησης απόδοσης
και ολοκληρώνει με την ανάπτυξη και εφαρμογή πλέγματος μέτρων και δράσεων.
Το BSC δημιουργεί έτσι ένα μεθοδολογικό πλαίσιο αναφοράς μετάφρασης των
στρατηγικών σκοπών και στόχων σε επιχειρησιακούς μετρήσιμους στόχους, οι
οποίοι με τη σειρά τους αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις υποκίνησης του
ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.
Με αυτήν την έννοια λοιπόν το Balanced Scorecard δεν είναι απλώς ένα
παραδοσιακό εργαλείο Controlling ή Performance Measurement, αλλά ένα
εργαλείο Performance Management, πολύ δε περισσότερο o στρατηγικός εστιασμός
και ο ολιστικός χαρακτήρας της προσέγγισης το αναγάγουν σε ένα σύγχρονο
Σύστημα Στρατηγικού Μάνατζμεντ (Reisner 2003).
Βασική δομή και λογική του BSC
Η κεντρική ιδέα της προσέγγισης BSC που αναπτύχθηκε από τους Kaplan
και Norton συνίσταται στην υπέρβαση κυρίως δύο βασικών αδυναμιών των
παραδοσιακών συστημάτων Controlling ή μέτρησης επιδόσεων (Klingebiel 2001).
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Πρώτον της μονοδιάστατης θεώρησης στην περιγραφή και τη μέτρηση του
περιεχομένου των υπηρεσιών με καθαρά χρηματοοικονομικά αξιολογούμενα
μεγέθη επιδόσεων, η οποία δεν επέτρεπε την κατανόηση και την διαχείριση των
αιτιατών παραγόντων που τις προσδιορίζουν και δεύτερον ο προσανατολισμός σε
επιδόσεις του παρελθόντος με λογική συνέπεια την αδυναμία πρόβλεψης των
μελλοντικών επιδόσεων. Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και
ισορροπημένου συστήματος δεικτών μέτρησης που να περιέχουν στρατηγικά
σημαντικές πληροφορίες, οδηγήθηκαν οι Kaplan/Norton στην αναγνώριση τριών
επιπρόσθετων διαστάσεων ή οπτικών πεδίων δράσης και στην επακόλουθη
λειτουργική διασύνδεση αυτών με την μορφή μίας αλυσίδας σχέσεων μεταξύ των
διαστάσεων στη βάση του λογικού σχήματος αιτίου-αιτιατού και στην ανάπτυξη του
στρατηγικά προσανατολισμένου μεθοδολογικού πλαισίου Balanced Scorecard
(Kaplan/Norton 2001).

Το κλασσικό κουαρτέτο διαστάσεων και η λογική σειρά διάταξης που
προτάθηκε ήταν:





Η χρηματοοικονομική διάσταση
Οι χρήστες-πελάτες
Οι λειτουργικές διαδικασίες
Η μάθηση και ανάπτυξη.

Μεθοδολογία ανάπτυξης και εισαγωγής του BSC
Κατά την διάρκεια της διαρκούς βελτίωσης του θεωρητικού πλαισίου,
όπου αναμφισβήτητα σημαντικό ρόλο έπαιξε η αξιοποίηση των πολυάριθμων και
πολυποίκιλων εμπειρικών εφαρμογών, έχει επικρατήσει μία κοινά αποδεκτή
μεθοδολογία και ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα διαφοροποίησης της συνολικής
διαδικασίας σε επιμέρους (4 μέχρι 7) στοιχεία ή βήματα. Την βασική πηγή
άντλησης εξειδικευμένων στοιχείων, για την επιγραμματική παρουσίαση που
ακολουθεί, αποτελούν οι θεωρητικές αναφορές και οι εμπειρικές επεξεργασίες στη
Δημόσια Διοίκηση γενικά (Scherer-Alt 2001).
Πρώτο Βήμα: Ανάπτυξη στρατηγικής.
•
•
•

Αποσαφήνιση και διατύπωση οράματος
Ανάλυση του διοικητικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για την
στρατηγική οριοθέτηση του οργανισμού
Διατύπωση στρατηγικών στόχων. Προτείνεται η διατύπωση 4-5 στόχους ανά
διάσταση ή πεδίου δράσης.

Δεύτερο Βήμα: Επιλογή διαστάσεων στρατηγικής παρέμβασης και διαμόρφωση
λογικά συνεκτικών συσχετίσεων.
•

Καθορισμός των διαστάσεων παρέμβασης και αντιστοίχιση των στρατηγικών
στόχων
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•
•

Διαμόρφωση αλυσίδας σχέσεων αιτίου-αιτιατού μεταξύ των επιμέρους
διαστάσεων ως κεντρικών αξόνων στρατηγικής
Δημιουργία του «Χάρτη στρατηγικής» ως προϊόν ιεραρχημένων και λογικά
συνεκτικών συσχετίσεων κρίσιμων σημείων κάθε διάστασης

Τρίτο Βήμα: Προσδιορισμός μετρήσιμων μεγεθών και αριθμοδεικτών.
•
•
•

Επιλογή μετρήσιμων μεγεθών ανά στρατηγικό στόχο (2-3)
Καθορισμός αριθμοδεικτών
Προσδιορισμός μέτρων και δράσεων ανά στρατηγικό στόχο (5-30)

Τέταρτο Βήμα: Διαδικασία εφαρμογής και αξιολόγησης.
•
•

Roll-out management
Διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης και διασφάλιση διαρκούς εφαρμογής

Σχέση πληροφορικής και BSC
Η πληροφορική αποτελεί βασικό συμπλήρωμα που καθιστά εφικτή την
υλοποίηση του Balanced Scorecard. Με τη μεθοδολογία αυτή μια επιχείρηση
επιδιώκει να συνδέσει τα μεγέθη με τα οποία μετράει τη συνολική της απόδοση με
επιμέρους μετρήσεις επιδόσεων με σκοπό την καλύτερη στόχευση της προσπάθειας
και του χρόνου της διοίκησης. Για να λειτουργήσει αυτό στην πράξη απαιτείται
πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών με αμεσότητα και ακρίβεια. Το ζητούμενο
δηλαδή είναι η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, έτσι ώστε να παρέχεται
άμεση πρόσβαση σε πληροφόρηση υψηλής ποιότητας.
Σε πρώτο επίπεδο, η πληροφοριακή υποδομή πρέπει να καταγράφει όλα τα
γεγονότα που αφορούν τη λειτουργία της εταιρείας, τη στιγμή που συμβαίνουν, με
όλες τις σχετικές λεπτομέρειες: πώληση, τιμολόγηση, πληρωμή, παράδοση,
παραλαβή, παράπονο πελάτη, κίνηση αποθήκης κ.λπ. Προφανώς, τα πληροφοριακά
συστήματα που καταγράφουν αυτά τα βασικά δεδομένα πρέπει να είναι
ενσωματωμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε πληροφορία να αποθηκεύεται μόνο μια
φορά με συνεπή και αξιόπιστο τρόπο.
Τα πληροφοριακά συστήματα διευκολύνουν ακόμη τη συγκριτική ανάλυση
και παρουσίαση των πληροφοριών για τη λήψη λειτουργικών αποφάσεων. Σε
επόμενο επίπεδο, δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη να επεξεργαστούν τα στοιχεία
των βάσεων δεδομένων για να πειραματιστούν, να προσομοιώσουν, να προβλέψουν
και τελικά να καταλήξουν σε πιο πολύπλοκες αποφάσεις. Σε ανώτερο ακόμη επίπεδο,
η πληροφοριακή υποδομή υποστηρίζει τη στρατηγική διοίκηση της εταιρείας,
δίνοντας τη δυνατότητα να διερευνηθούν ερωτήματα όπως «ποια είναι η σχετική
συμβολή της παραγωγικότητας των πωλήσεων, του κόστους παραγωγής και του
δικτύου διανομής στα ακαθάριστα κέρδη; Πώς πρέπει να αναδιοργανωθούν οι
πωλήσεις, το μάρκετινγκ και η διανομή για να καλυφθεί μεγαλύτερο μέρος της
ζήτησης;». Κάθε επίπεδο του πληροφοριακού οικοδομήματος παράγει τη δική του
προστιθέμενη αξία και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοποίηση της πληροφορίας
και της γνώσης στα ανώτερα επίπεδα.

Συμπεράσματα
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Μόνο λίγες εταιρείες επιτυγχάνουν να εκτελέσουν τη στρατηγική τους. Με
στόχο να επιλύσουν το πρόβλημα αυτό, οι Kaplan & Norton ανέπτυξαν τη
μεθοδολογία του Balanced Scorecard (BSC) που επιτρέπει τη στρατηγική διοίκηση
της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, εισάγει τρεις «θεραπείες» ώστε να επαναφέρει τον
επιχειρηματικό οργανισμό σε κατάσταση «άκρας υγείας»:
– Ενώνει τη στρατηγική με τον προϋπολογισμό, συνδέοντας τους στρατηγικούς
στόχους με τις καθημερινές λειτουργίες. Ξεκινώντας από το όραμα και τη
στρατηγική, προχωρά στον προσδιορισμό των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας και
συνεχίζει με την κατασκευή δεικτών που υποστηρίζουν τη μέτρηση της απόδοσης σε
καίριες περιοχές δράσης, ευθυγραμμίζει τις ενέργειες όλων των συντελεστών ενός
οργανισμού γύρω από την κοινή κατανόηση των στόχων και υποστηρίζει την
εκτέλεση της στρατηγικής, διευκολύνοντας τις αναγκαίες αναπροσαρμογές της.
– Φωτίζει την ανώτατη διοίκηση καθώς με τα συστήματα αναφορών που εισαγάγει
επιτρέπει την αξιολόγηση της πορείας της εταιρείας. Με την υλοποίηση του
Balanced Scorecard τα στελέχη που διοικούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις αποκτούν
πλήρη εικόνα της πορείας εκτέλεσης της στρατηγικής και του business plan τους σε
κάθε βήμα, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να επεμβαίνουν αποτελεσματικά,
ευθυγραμμίζοντας λειτουργίες, ανθρώπινο δυναμικό και πληροφοριακή υποδομή για
την επίτευξη των επιθυμητών επιδόσεων.
– Ενημερώνει, ελέγχει και προσαρμόζει· το Balanced Scorecard συγκεκριμενοποιεί
τις «υποθέσεις» της στρατηγικής. Οι διοικητικές ομάδες βασιζόμενες στις
πληροφορίες και τις αναφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας
είναι σε θέση να εξετάσουν και να αξιολογήσουν με μεγαλύτερη επιτυχία τα
εναλλακτικά στρατηγικά σενάρια, τα οποία προκύπτουν συνεχώς μέσα από τον
οργανισμό.

Πλεονεκτήματα Balanced Scorecard
•
•
•
•

Ενώνει τα μέτρα απόδοσης με τους στρατηγικούς σκοπούς
Ενοποιεί διαφορετικές περιοχές βοηθώντας στο να δώσει μια ένδειξη της
συνολικής απόδοσης της επιχείρησης
Ενεργεί ως οδηγός στην εκτέλεση αλλαγών
Επιτρέπει τον σχεδιασμό και επιλέγει τις διαδικασίες που είναι άμεσα
συνδεδεμένες με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.

Στρατηγικές Balanced Scorecard
•
•
•
•

Ιδρύει αποτελεσματικούς τομείς
Ιδρύει καινοτόμους παράγοντες που συνδέονται με την αποδοτικότητα
Παρακολουθεί τις τάσεις σε βραχυπρόθεσμη περίοδο
Αθροίζει τα μέτρα αποδοτικότητας για να παρέχει έναν δείκτη επιτυχίας
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Ένας τυπικός Πίνακας Ισορροπημένης στοχοθέτησης έχει την εξής δομή:
1. Χρηματοοικονομική πλευρά
•

Η παλιά αποδοτικότητα οδηγεί σε μελλοντικές αλλαγές

2. Η πλευρά των πελατών
• Ο πελάτης χρειάζεται ανάλυση
• Στοχευόμενοι πελάτες και τμήματα της αγοράς
• Μέτρηση της αξίας των πελατών
3. Εσωτερικές Διαδικασίες
•
•
•

Ανάλυση της αλυσίδας αξίας
Βελτίωση των υπαρχόντων διαδικασιών
Αναγνώριση μελλοντικών απαιτήσεων

4. Μάθηση και Ανάπτυξη
•
•

Καινοτομία
Στρατηγικές που δημιουργούν αξία
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Το 1981, ο Simmonds4 δημοσίευσε ένα έγγραφο στο βρετανικό
επαγγελματικό περιοδικό, Management Accounting, στο οποίο παρουσίασε ισχυρά
επιχειρήματα για την εφαρμογή της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής (Strategic
Management Accounting-SMA). Πολλά επαγγελματικά και ακαδημαϊκά έγγραφα
συνέχισαν αυτό το θέμα. Συγχρόνως στις ΗΠΑ, σημαντικοί ακαδημαϊκοί όπως ο
Robert Kaplan, οι Robin Cooper και John Shank, ήταν έντονα επικριτικοί της
διοικητικής λογιστικής και ενθάρρυναν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την
κατάστασή τους υιοθετώντας στρατηγική διοικητική κόστους (Strategic Cost
Management- SCM).
Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, περιπτωσιολογικές μελέτες που είχαν
δημοσιευτεί έδειχναν την ανωτερότητα της SMA ή της SCM σε σχέση με τις
παραδοσιακές μορφές της διοικητικής λογιστικής και την ανάγκη υιοθέτησης
στρατηγικής πλευράς στη διοικητική λογιστική. Παρόλα αυτά, πολλές έρευνες στη
δεκαετία του 1990 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη της SMA ήταν αργή.
Κάποιοι σχολιαστές αναρωτήθηκαν αν η SMA ήταν ένα «δημιούργημα της
4

Simmonds, K. (1981), “Strategic management accounting”, Management Accounting, Vol. 59 No. 4,
pp. 26-30.
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ακαδημαϊκής φαντασίας»5, και άλλοι εξέτασαν κατά πόσο οι λογιστές έχουν την
ικανότητα να κάνουν την SMA επιτυχία6,7. Παρόλα τα στοιχεία, πολλοί σχολιαστές
συνέχιζαν να πιστεύουν ότι ήταν απλά θέμα χρόνου για να υιοθετηθεί πλήρως η SMA
από όλες τις επιχειρήσεις και ότι θα αναδυόταν ως μια ισχυρή δύναμη για το
σχηματισμό της σύγχρονης στρατηγικής διοίκησης8,9,10.
Όρια SMA-SCM
Δεν υπάρχει κανένας απόλυτα σύμφωνος ορισμός της SMA στη
βιβλιογραφία. Πολύ απλά, η SMA είναι για να γίνει η διοικητική λογιστική
περισσότερο στρατηγική11.Ο Simmonds την ορίζει ως «την παροχή και ανάλυση των
διοικητικών λογιστικών στοιχείων για μια επιχείρηση και τους ανταγωνιστές της, για
τη χρήση στην ανάπτυξη και τον έλεγχο της επιχειρησιακής στρατηγικής»12.
Ο Bromwich13 παρέχει έναν ορισμό που περιορίζει την SMA στις
χρηματοοικονομικές πληροφορίες, αλλά που εστιάζει στην απόδοση σχετικά με τους
ανταγωνιστές: «Η παροχή και η ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τις
δαπάνες αγορών της επιχείρησης και των ανταγωνιστών προϊόντων και τις δομές
δαπανών και ο έλεγχος των επιχειρηματικών στρατηγικών και εκείνοι των
ανταγωνιστών του σε αυτές τις αγορές κατά τη διάρκεια διάφορων περιόδων.»
Ο περιορισμός της SMA σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες και δαπάνες
μπορεί να θεωρηθεί από κάποιους ως περιοριστικό. Πολλοί θεωρούν ότι οι μηχρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι ένα σημαντικό συστατικό της SMA.
Κάποιοι σχολιαστές ορίζουν την SMA ως διαδικασία. Παραδείγματος χάριν,
ο Lord (1996) περιγράφει την SMA σαν μια διαδικασία έξι σταδίων ως εξής:
14

(1) συλλογή πληροφοριών για τους ανταγωνιστές.
(2) εκμετάλλευση των ευκαιριών μείωσης δαπανών.
(3) ταίριασμα της έμφασης στη λογιστική με τη στρατηγική θέση.
(4) συλλογή πληροφοριών για τους ανταγωνιστές.
(5) εκμετάλλευση των ευκαιριών μείωσης δαπανών.
5

Lord, B. (1996), “Strategic management accounting: the emperor’s new clothes?”, Management
Accounting Research, Vol. 7 No. 3, pp. 347-66.
6
Cooper, R. (1996a), “Look out, management accountants, part 1”, Management Accounting, Vol. 77
No. 11, pp. 20-6.
7
Cooper, R. (1996b), “Look out, management accountants, part 2”, Management Accounting, Vol. 77
No. 12, pp. 35-41.
8
Bromwich, M. and Bhimani, A. (1994), “Management Accounting Pathways to Progress” Chartered
Institute of Management Accountants, London.
9
Dixon, R. and Smith, D. (1993), “Strategic management accounting”, Omega, Vol. 21 No. 6, pp.
605-18.
10
Roslender, R. (1995), “Accounting for strategic positioning: responding to the crisis in management
accounting”, British Journal of Management, Vol. 6 No. 1, pp. 45-57.
11
Roslender, R. and Hart, S.J. (2003), “In search of strategic management accounting: theoretical and
ﬁeld study perspectives”, Management Accounting Research, Vol. 14 No. 3, pp. 255-79.
12
Simmonds, K. (1981), “Strategic management accounting”, Management Accounting, Vol. 59 No. 4,
pp. 26-30.
13
Bromwich, M. (1990), “The case for strategic management accounting: the role of accounting
information for strategy in competitive markets”, Accounting, Organizations and Society, Vol. 15 Nos
1/2, pp. 27-46.
14
Lord, B. (1996), “Strategic management accounting: the emperor’s new clothes?”, Management
Accounting Research, Vol. 7 No. 3, pp. 347-66.
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(6) ταίριασμα της έμφασης στη λογιστική με τη στρατηγική θέση.
Οι Dixon και Smith15 παρουσιάζουν τέσσερα στάδια της SMA: αναγνώριση
στρατηγικής της επιχείρησης, στρατηγική ανάλυση δαπανών, στρατηγική ανάλυση
αγοράς, και αξιολόγηση στρατηγικής.
Όπως πολλοί σχολιαστές της SMA, έτσι και ο Lord και οι Dixon και Smith
βλέπουν την SMA ως την αλληλεπίδραση μεταξύ της διοικητικής λογιστικής και της
στρατηγικής. Εντούτοις, κάποιοι άλλοι συγγραφείς βλέπουν το μάρκετινγκ ως τον πιο
σχετικό προσανατολισμό για την SMA. Οι Roslender και Hart16 υποστήριξαν ότι η
SMA πρέπει να γίνει «πιο λεπτομερώς εμποτισμένη με θέματα μάρκετινγκ, θεωρίες
και έννοιες για να διαμορφώσει έναν γάμο «ισάξιων συντρόφων». Η επακόλουθη
«διοικητική λογιστική εμπορικών σημάτων» θα περιελάμβανε τα μέτρα απόδοσης
όπως το μερίδιο αγοράς, η ανάπτυξη αγοράς και η δύναμη των εμπορικών σημάτων,
και οι εκθέσεις κερδοφορίας των πελατών θα εστίαζαν στα υπό-εμπορικά σήματα και
τις προσφορές αγοράς.
Ενώ η SMA είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από τους ακαδημαϊκούς
και μερικές φορές τους επαγγελματίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τη
Νέα Ζηλανδία, στις ΗΠΑ ο όρος στρατηγική διοίκηση δαπανών (Strategic Cost
Management-SCM) χρησιμοποιείται συχνότερα στη βιβλιογραφία. Οι Shank και
Govindarajan17 περιγράφουν την SCM ως «ο συνδυασμός της ανάλυσης των
χρηματοοικονομικών στοιχείων τριών θεμάτων από τη στρατηγική διοικητική
βιβλιογραφία- ανάλυση αξίας, στρατηγική ανάλυση προσδιορισμού θέσης, και την
ανάλυση οδηγών δαπανών». Σαφώς, αυτή η περιγραφή SCM έχει ομοιότητες με τις
διαδικασίες της SMA, όπως περιγράφονται από τον Lord και τους Dixon και Smith.
Εντούτοις, μερικοί θα έβλεπαν την SMA ως ευρύτερη έννοια από την SCM.
Μια ενοποιημένη σύνδεση μεταξύ αυτών των διάφορων απόψεων και των
ορισμών της SMA (και της SCM) είναι ότι η SMA απαιτεί έναν στρατηγικό
προσανατολισμό στην παραγωγή, την ερμηνεία και την ανάλυση των πληροφοριών
διοικητικής λογιστικής, και οι δραστηριότητες των ανταγωνιστών παρέχουν τη
βασική διάσταση για τη σύγκριση.
Μια σειρά τεχνικών έχει περιληφθεί κάτω από την ομπρέλα της SMA, και
κάποιοι σχολιαστές ορίζουν την SMA από την άποψη των τεχνικών της. Αυτές
περιλαμβάνουν την κοστολόγηση στόχων, την κοστολόγηση του κύκλου ζωής, τη
στρατηγική ανάλυση δαπανών, την ανάλυση δαπανών των ανταγωνιστών, την
κοστολόγηση βασισμένη στις δραστηριότητες (Activity Based Costing-ABC), την
διοίκηση βασισμένη στις δραστηριότητες (Activity Based Management-ABM), την
κοστολόγηση των ιδιοτήτων, την κοστολόγηση του κύκλου ζωής και τα στρατηγικά
συστήματα μέτρησης της απόδοσης. Εντούτοις, μερικοί σχολιαστές απορρίπτουν την
ιδέα ότι η ABC είναι ένα μέρος της SMA, δεδομένου ότι η εστίαση της ABC είναι
στην ακρίβεια της κατανομής δαπανών, όχι η στρατηγική υποστήριξη. Ενώ αυτές οι
τεχνικές μπορούν να συμβάλουν στην ικανοποίηση των αναγκών των εταιριών,
ιδιαίτερα όπου το κόστος παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, υπάρχουν σαφώς
ευρύτερες στρατηγικές έννοιες που περιλαμβάνονται κάτω από την SMA.
15

Dixon, R. and Smith, D. (1993), “Strategic management accounting”, Omega, Vol. 21 No. 6pp. 60518.
16
Roslender, R. and Hart, S.J. (2002), “Integrating management accounting and marketing in the
pursuit of competitive advantage: the case for strategic management accounting”, Critical Perspectives
on Accounting, Vol. 13 No. 2, pp. 255-77.
17
Shank, J.K. and Govindarajan, V. (1994), “Strategic Cost Management –The New Tool for
Competitive Advantage”, The Free Press, New York, NY.
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Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 25 ετών, η
πλειοψηφία της δημοσιευμένης εμπειρικής έρευνας έχει εστιάσει στην υιοθέτηση και
στην εφαρμογή των τεχνικών της SMA, και συγκεκριμένα στην ABC.
Μια βορειοαμερικανική προοπτική - John Shank
Ο τελευταίος John Shank δημοσίευσε ένα κεφάλαιο στα σύγχρονα ζητήματα
στη διοικητική λογιστική18, με τον τίτλο «στρατηγική διαχείριση δαπανών: αύξηση,
συρρίκνωση, και σωστή ταξινόμηση»19. Αυτό το κεφάλαιο παρέχει μια συναρπαστική
και προκλητική περιγραφή της ανάπτυξης αυτού που καλεί ποικιλοτρόπως
«στρατηγική λογιστική» και «στρατηγική διαχείριση δαπανών», από την πλευρά ένας
από τους πιο παλιούς και πιο ένθερμους θαυμαστές του. Το κεφάλαιο παρέχει μια
αμερικανο-κεντρική προοπτική των εξελίξεων και των επιρροών στο πεδίο της
διοικητικής λογιστικής, αναγνωρίζοντας τις συνεισφορές, και τις σχέσεις, των
παράλληλων εξελίξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένας πολύ προσωπικός
απολογισμός της ανάπτυξης και της πτώσης της SCM, και παρέχει ένα καλό πλαίσιο
για την εξέταση των επιτευγμάτων και του μέλλοντος της SMA.
Ο Shank εξηγεί ότι μετά από την εμφάνιση της στρατηγικής ως ένα
αναγνωρίσιμο πεδίο μελέτης στις πιο σημαντικές αμερικανικές Οικονομικές Σχολές
στη δεκαετία του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80, και την κίνηση πολλών
επιχειρησιακών επιστημών να προσθέσουν «τη στρατηγική» στα ονόματά τους στρατηγική διαδικασιών, εμπορική στρατηγική, οργανωτική στρατηγική - ήταν
αναπόφευκτο για τη στρατηγική λογιστική να προκύψει και να αντικατασταθεί η
διοικητική λογιστική. Ο Shank αναγνωρίζει ότι εκείνη η δημιουργική εργασία του
Simmonds το 198120 στη στρατηγική διοικητική λογιστική συνέβαλε στη σκέψη του
εκείνη τη στιγμή, και θυμάται έντονα τις συζητήσεις με διακεκριμένους μελετητές
συμπεριλαμβανομένου του Michael Bromwich, του Anthony Hopwood, του Rober
Anthony, του Charles Horngren, και του Robert Kaplan για την εξέλιξη των σκέψεων
που τελικά πραγματοποιήθηκαν.
Η εμφάνιση της SCM περιγράφεται από τον Shank ως το τρίτο στάδιο της
ανάπτυξης της αρχής της διοικητικής λογιστικής: από τη λογιστική δαπανών στη
διευθυντική λογιστική και τέλος στη SCM. Η Λογιστική δαπανών μετασχηματίστηκε
στη διοικητική λογιστική στην περίοδο του 1945 μέχρι τη δεκαετία του 1960. Ενώ η
διοικητική λογιστική υπογράμμισε το ρόλο των χρηματοοικονομικών πληροφοριών
στη διαμόρφωση αποφάσεων για μια σειρά από επιχειρησιακά προβλήματα, δεν
εξέτασε, ρητά ή ακόμα και σιωπηρά, το επιχειρησιακό πλαίσιο στο οποίο εκείνες οι
αποφάσεις ενσωματώθηκαν.
Ο Shank δείχνει τον ενθουσιασμό του, περίπου το 1985, στις δυνατότητες
που η νέα στρατηγική εστίαση θα μπορούσε να φέρει στην αρχή της διοικητικής
λογιστικής και στην επιχείρηση γενικά. Θεώρησε το ευρέως γνωστό έγγραφό του που
δημοσιεύθηκε στον πρώτο τόμο του περιοδικού για την έρευνα στην διοικητική
λογιστική, με τίτλο «στρατηγική διαχείριση δαπανών: νέο κρασί, ή απλά νέα
18

Bhimani, A. and Langﬁeld-Smith, K. (2007), “Structure, formality and the importance of financial
and non-financial information in strategy development and implementation”, Management Accounting
Research, Vol. 18 No. 1, pp. 3-31.
19
Shank, J.K. (2007), “Strategic cost management: upsizing, downsizing, and right (?) sizing”, in
Bhimani, A. (Ed.), Contemporary Issues in Management Accounting, Oxford University Press, Oxford,
pp. 355-79.
20
Simmonds, K. (1981), “Strategic management accounting”, Management Accounting, Vol. 59 No. 4,
pp. 26-30.
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μπουκάλια;»21, ότι παρέχει την κατεύθυνση για τους ερευνητές και τους
επαγγελματίες της διοικητικής λογιστικής. Αυτό το έγγραφο υποστηρίχθηκε από μια
ανεπτυγμένη επαγγελματική και ακαδημαϊκή λογοτεχνία και στις ΗΠΑ και στο
Ηνωμένο Βασίλειο που απαίτησαν αλλαγή στην εστίαση της διοικητικής λογιστικής.
Το μήνυμα ότι τα συστήματα διοικητικής λογιστικής και οι τεχνικές κοστολόγησης
που εστίαζαν στα χρηματοοικονομικά στοιχεία δεν παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες
για την διαχείριση των διαδικασιών κατασκευής πέρασε στο βιβλίο των Kaplan και
Johnson το 1987, «Χάθηκε η σχετικότητα». Σε εκείνη την φάση, ακαδημαϊκοί στη
διαχείριση διαδικασιών και στη λογιστική υποστήριξαν και συνέβαλλαν σε αυτό το
μήνυμα22. Ήταν αυτήν την περίοδο περίπου όπου η στρατηγική διοικητική λογιστική
διαμορφώθηκε στις ΗΠΑ, που είναι μια κοινοπραξία ανθρώπων από τη βιομηχανία,
την ακαδημία και την κυβέρνηση, για να εξετάσει το ρόλο της διαχείρισης δαπανών
στο προηγμένο περιβάλλον παραγωγής.
Η άνοδος της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based
Costing-ABC) και της διοίκησης βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based
Management-ABM) φαίνονται από τον Shank ως υποστήριξη των νέων ιδεών. Ο
Cooper και ο Kaplan ήταν οι κύριοι ακαδημαϊκοί συγγραφείς που προώθησαν αυτές
τις τεχνικές. Ο Shank περιγράφει την ABC ως παρουσίαση μιας επανάστασης στη
σκέψη και την παροχή ενός τρόπου για να γίνει πιο στρατηγικά σημαντική. Βεβαίως,
εκείνη τη στιγμή, πολλοί ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες είδαν την ABC ως παροχή
μιας λύσης στα προβλήματα της έλλειψης συνάφειας. Ο Shank περιγράφει μια
τρέχουσα συζήτηση μεταξύ αυτού και του Robin Cooper ως προς το εάν η ABC ήταν
το επιστέγασμα της στρατηγικής λογιστικής (άποψη του Cooper) ή εάν η SCM ήταν
η ομπρέλα κάτω από την οποία η ABC και πολλές άλλες τεχνικές στηρίχθηκαν
(άποψη του Shank).
Η δεκαετία του 1990 περιγράφεται ως «η δεκαετία της δόξας» όπου
ακαδημαϊκοί, σύμβουλοι και επαγγελματίες διαδραμάτισαν έναν ρόλο στη διάδοση
της στρατηγικής λογιστικής. Ο Shank σημειώνει ότι πολλά εργαλεία της SCM
εφαρμόστηκαν ως μελέτες στις αμερικανικές επιχειρήσεις και δημοσιεύθηκαν ως
περιπτωσιολογικές μελέτες διδασκαλίας, ή ως κεφάλαια στα βιβλία. Τα
επαγγελματικά περιοδικά είχαν άρθρα με θέματα για τη SCM και οι δραστηριότητες
κατάρτισης των επαγγελματικών οργανισμών λογιστικής εστίασαν στα εργαλεία και
τις τεχνικές της SCM. Πολυεθνικές εταιρίες ανέπτυξαν πολύ ενεργητικές πρακτικές
στον τομέα της SCM και μερικές είχαν περισσότερο εξειδίκευση στον σχεδιασμό και
την εφαρμογή των τεχνικών της SCM.
Σε αντίθεση με αυτήν την δραστηριότητα, ο Shank σημειώνει ότι σε πολλά
επιχειρησιακά προγράμματα η παραδοσιακή διοικητική λογιστική συνέχισε να
διδάσκεται και κανένα από τα σημαντικότερα αμερικανικά εγχειρίδια λογιστικής
διαχείρισης δεν έδωσε κάλυψη στα νέα θέματα της SCM. Εκείνο το διάστημα ο
Shank υπέθεσε ότι αυτό ήταν απλά μια χρονική καθυστέρηση έκδοσης. Εντούτοις,
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μια πτυχή που ενόχλησε τον Shank ήταν η
έλλειψη συμμετοχής τμημάτων «εσωτερικής» λογιστικής στις εφαρμογές της SCM
στις εταιρίες. Πάλι υπέθεσε ότι αυτό θα διορθωνόταν με την πάροδο του χρόνου.
Εντούτοις, ο συνάδελφός του, Robin Cooper, εξέφρασε την αμφιβολία ότι αυτό θα
συνέβαινε ποτέ, δεδομένου ότι οι λογιστές δεν είχαν τη δυνατότητα να μάθουν τα
«νέα τεχνάσματα». Ο Cooper τόνισε ότι η δραστηριότητα της SCM αναπτυσσόταν
21
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έξω από την γνώμη του λογιστικού επαγγέλματος και ανέφερε ότι οι λογιστές είναι
«διανοητικά και συναισθηματικά μη εξοπλισμένοι» για τους μετασχηματισμούς23.
Εκείνο το διάστημα, ο Shank διαφωνούσε ακόμα με τις απόψεις του Cooper.
O Shank εξιστορεί κατά γράμμα και τεκμηριώνει μια σωρεία προβλημάτων
που δημιουργούν αμφιβολία για το μέλλον της SCM. Σημείωσε με έκπληξη ότι
επιχειρήσεις που είχε τεκμηριώσει σε μελέτες περιπτώσεων , και άλλες εταιρίες που
είχαν αρχίσει να εφαρμόζουν την SCM, δεν είχαν κινηθεί πέρα από τις μελέτες και
λίγες θα μπορούσαν να επιδείξουν την επιτυχία τους. Η πτώση της διοικητικής
λογιστικής ως επάγγελμα στις ΗΠΑ ήταν προφανής. Ο βορειοαμερικανικοί
επαγγελματικοί οργανισμοί που ασχολούταν κυρίως με διοικητική λογιστική – το
IMA στις ΗΠΑ και το CIMA στον Καναδά – είχαν λίγα άτομα ως μέλη τους και οι
προσπάθειές τους να ανασυντάξουν τα επαγγελματικά περιοδικά τους ως
«στρατηγικά» δεν ήταν επιτυχείς. Το θέμα της διοικητικής λογιστικής βγήκε από το
πρόγραμμα σπουδών των σημαντικότερων αμερικάνικων MBA και οι κυριότερες
πρακτικές διοικητικής λογιστικής που βασίζονταν στην SCM των λογιστικών και
συμβουλευτικών εταιριών πέθαιναν. Τα επίπεδα προσωπικού για τις λογιστικές
λειτουργίες μέσα στις εταιρίες τη δεκαετία του 2000 ήταν περίπου το 1% του
συνολικού προσωπικού, ενώ στη δεκαετία του 1980 ήταν χαρακτηριστικά 2%, και
στη δεκαετία του 1960 ήταν 4%.
Η δεκαετία του 2000 φαίνεται σαν η περίοδος όπου μετατοπίζονταν οι
προτεραιότητες των αμερικανικών επιχειρήσεων. Οι καταρρεύσεις εταιριών με
πολλές μετοχές στο χρηματιστήριο οδήγησαν στις αυξανόμενες πιέσεις για
αυστηρούς εσωτερικούς ελέγχους και ανίχνευση απάτης. Αυτό κατέλαβε την
προσοχή πολλών λογιστικών εταιρικών τμημάτων και άφησε λίγη «συναισθηματική
ενέργεια» για την εξέταση της στρατηγικής χρήσης της λογιστικής πληροφορίας. Η
εφαρμογή των νέων διεθνών χρηματοοικονομικών προτύπων (IFRS) κατέστη μια
μεγάλη προτεραιότητα για πολλές εταιρίες. Ο Shank συμπεραίνει ότι οι στρατηγικές
λογιστικές εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν ήταν πιθανότερο να προέρχονται από
το προσωπικό λογιστικής που βρίσκεται στη «σκιά» και που δεν υποβάλλει εκθέσεις
στην διεύθυνση της εταιρίας, και όχι από το προσωπικό λογιστικής που φαίνεται.
Το κεφάλαιο ολοκληρώνει με τον Shank που αναφέρει ότι οι λογιστές έχουν
την εξυπνάδα και μπορούν να εκπαιδευθούν για να υιοθετήσουν την ευρεία εστίαση
που απαιτείται για τη μετάβαση σε SCM, αλλά συμμερίσθηκε την γνώμη ότι αυτό
μπορεί να μην εμφανιστεί σε περιβάλλον με αυξανόμενη πίεση των κεφαλαιαγορών
για τα τριμηνιαία αποτελέσματα κερδών.
Αυτό είναι μια μάλλον αρνητική άποψη της προόδου και του μέλλοντος και
της διοικητικής λογιστικής και της SMA. Αλλά είναι μια ακριβής απεικόνιση της
κατάστασης; Είναι η ερμηνεία του Shrank της αμερικανικής εμπειρίας παρόμοια με
τις εμπειρίες άλλων χωρών; Ποια στοιχεία έχουμε για την υιοθέτηση και τη χρήση
της SMA σε άλλα μέρη του κόσμου όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Αυστραλία
και Νέα Ζηλανδία;
Ευρύτερες προοπτικές στην SMA - Bromwich και Bhimani
Το 1981, ο Simmonds υποστήριξε ότι η SMA «διαδιδόταν γρήγορα στην
πράξη» και ότι οι «διοικητικοί λογιστές ξοδεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του
χρόνου και της προσπάθειας τους στη συλλογή και τον υπολογισμό του κόστους, του
23
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όγκου, και των τιμών όσων αφορά τον ανταγωνισμό και στον υπολογισμό της
σχετικής στρατηγικής θέσης μιας εταιρίας και των ανταγωνιστών της σαν βάση για τη
διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής»24. Αυτός είναι ένας περίεργος
ισχυρισμός, καθώς στα τελευταία έτη, διάφοροι συγγραφείς υποστήριξαν ότι τέτοιες
πρακτικές δεν έχουν υιοθετηθεί ευρέως25,26,27,28. Ο Simmonds υπερέβαλλε, ή μήπως
χρησιμοποιούσε τον όρο SMA πιο αόριστα από ότι επόμενοι ερευνητές και
συγγραφείς;
Στα έτη μετά από τον Simmonds (1981), πολλά έγγραφα που προωθούσαν
την SMA εμφανίστηκαν στην επαγγελματική λογοτεχνία και ήταν κατά ένα μεγάλο
μέρος κανονιστικά έγγραφα ή περιγραφικές περιπτωσιολογικές μελέτες. Ήταν όχι
πριν από τα τέλη δεκαετίας του 1980 όταν προέκυψε πιο ακαδημαϊκό γράψιμο που
παρουσίαζε την SMA μέσα σε ένα περισσότερο θεωρητικά-στηριγμένο ερευνητικό
πλαίσιο. Προεξέχουσες ήταν οι εργασίες από τον Bromwich29 και τους Bromwich και
Bhimani30,31.
Η οικονομική πλευρά της SMA
Ο Bromwich το 1990 παρείχε πειστικά επιχειρήματα υπέρ της SMA. Σε
αντίθεση με τα έγγραφα, που μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, στηρίχθηκαν στη κοινή
λογική για να δικαιολογήσουν την SMA, ο Bromwich επισύρει την προσοχή στις
οικονομικές θεωρίες. Δήλωσε ότι πρέπει να απελευθερώσουμε τη «διοικητική
λογιστική από το πάτωμα των εργοστασίων» για να την βοηθήσουμε να
αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις στις αγορές προϊόντων, και για να
επιτρέψουμε στους διοικητικούς λογιστές να εστιάσουν στην προστιθέμενη αξία της
εταιρίας σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Υπάρχουν δύο βασικά θέματα που
κυριαρχούν σε αυτό το έγγραφο.
Το πρώτο θέμα, είναι ότι τα προϊόντα επιδιώκονται για τα χαρακτηριστικά
που αυτά παρέχουν32, και, επομένως, οι λογιστές έχουν έναν ρόλο να παίξουν στην
κοστολόγηση των διαφόρων χαρακτηριστικών των προϊόντων και στον έλεγχο της
απόδοσης αυτών των χαρακτηριστικών με την πάροδο του χρόνου. Η «Κοστολόγηση
χαρακτηριστικών» θα απαιτούσε οι λογιστές να υιοθετήσουν τη στρατηγική
πληροφόρηση καθώς επίσης και την πληροφόρηση για το κόστος. Αυτό θα
συνεπαγόταν την κοστολόγηση των ιδιοτήτων ή των χαρακτηριστικών που
24
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παρέχονται από τα αγαθά και επίσης τον έλεγχο και τις αναφορές για αυτές τις
δαπάνες τακτικά. Εντούτοις, οι πληροφορίες για την ζήτηση και τους παράγοντες
δαπανών που συνδέονται με εκείνα τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι σχετικά με
εκείνα των τρεχόντων και μελλοντικών ανταγωνιστών. Για να επιζήσει, μια εταιρία
πρέπει να συνεχίσει να προσφέρει το φτηνότερο τρόπο για τους καταναλωτές να
αποκτήσουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ο Bromwich δήλωσε ότι
αυτό μπορεί να απαιτήσει κάποια οργανωτική αναδόμηση έτσι ώστε η λογιστική και
η χρηματοοικονομική λειτουργία να τοποθετηθούν πιο κοντά στη λειτουργία που
απαιτούν οι νέες πληροφορίες. Σε μια πιο πρόσφατη εργασία, ο Bromwich εξήγησε
ότι η κοστολόγηση χαρακτηριστικών ήταν αρκετά ευδιάκριτη από την ABC και την
ABM: Η ABC και η ABM κοστολογούν τις λειτουργίες στη αλυσίδα αξίας που
παρέχουν την αξία στους πελάτες, ενώ στην κοστολόγηση χαρακτηριστικών
κοστολογούνται οι ιδιότητες που παρέχονται από ένα προϊόν που οι πελάτες
επιθυμούν33.
Το δεύτερο θέμα επισύρει την προσοχή στη θεωρία των αμφισβητήσιμων
αγορών, που δηλώνει ότι μια επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει το πλεονέκτημα
κόστους της σε σχέση με τους τρέχοντες και πιθανούς ανταγωνιστές της για να έχει
μια βιώσιμη στρατηγική34,35. Αυτό θα περιλαμβάνει εκθέσεις σχετικά με τις δομές
των δαπανών των ανταγωνιστών και των πιθανών ανταγωνιστών, για να επιζήσει η
επιχείρηση σε μια ανταγωνιστική αγορά που διαφοροποιείται οριζόντια. Τα κόστη
εμποδίων στην είσοδο της αγοράς απαιτούν από τους λογιστές να υιοθετήσουν μια
πιο εξωτερική εστίαση στην ανάλυση κόστους36.
Στα βιβλία τους, «Διοικητική Λογιστική: Εξέλιξη και όχι επανάσταση» και
«Τα μονοπάτια προς την εξέλιξη», οι Bromwich και Bhimani (1989, 1994) παρέχουν
σχόλια για την συζήτηση σχετικά με την «σχετικότητα» και την κατάσταση της SMA
στις ΗΠΑ και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι εκείνη
τη στιγμή.
Είναι η διοικητική λογιστική σε κρίση;
Οι Bromwich και Bhimani το 1994 απέρριψαν την αμερικανική άποψη ότι η
διοικητική λογιστική ήταν σε κρίση. Έβγαλαν το συμπέρασμα ότι το πραγματικό
ζήτημα για τη διοίκηση ήταν η ακαταλληλότητα της συνέχισης της διατήρησης της
βραχυπρόθεσμης και εσωτερικά-στραμμένης προσέγγισης των λογιστικών
πληροφοριών στον έντονα παγκόσμιο ανταγωνισμό που απαιτεί στόχους
μακροπρόθεσμης ικανότητας υποστήριξης και στρατηγικού προσδιορισμού θέσης.
Εξέτασαν την επικρατούσα άποψη εκείνης της χρονικής στιγμής ότι η «αντιληπτή
δυσφορία» της διοικητικής λογιστικής ήταν λόγω της υποταγής της στην
χρηματοοικονομική λογιστική. Οι ίδιοι δήλωσαν ότι αποδίδεται σε μια ανικανότητα
μεταξύ των ανώτερων εταιρικών στελεχών που επέτρεψαν σε αυτό να συμβεί, και
κατέληξαν ότι οι όροι που τεκμηριώθηκαν στις περιγραφικές αμερικανικές
περιπτωσιολογικές μελέτες αποκάλυψαν ότι πολλά περισσότερα από τα συστήματα
λογιστικής έπρεπε να αλλάξουν. Διέκριναν ένα μεγάλο όφελος των νέων τεχνικών
κοστολόγησης, όπως αποκαλύπτεται μέσα από πολλές δημοσιευμένες
33
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περιπτωσιολογικές μελέτες που προέρχονται από τις ΗΠΑ, που έκαναν ορατές
αδυναμίες των διοικητικών στρατηγικών.
Η άποψη των Bromwich και Bhimani το 1994 ήταν ότι υπήρχαν ισχυρά
επιχειρήματα που υποστήριζαν τον ισχυρισμό ότι οι παραδοσιακές μορφές
διοικητικής λογιστικής βασίστηκαν σε υπεράριθμες υποθέσεις. Ειδικότερα, είδαν την
ABC ότι έχει τη δυνατότητα να υπερνικήσει μερικά από τα προβλήματα των
συμβατικών τεχνικών διοικητικής λογιστικής, μέσω της παροχής μιας καλύτερης
κατανόησης για το πώς τα γενικά έξοδα ποικίλλουν σε σχέση με μια σειρά οδηγών
δαπανών, και είδαν τις στατιστικές μελέτες ότι υποστηρίζουν την έννοια ότι οι μη
σχετικές δραστηριότητες με τις πωλήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε δαπάνες.
Η καθυστερημένη υιοθέτηση των τεχνικών της SMA
Οι Bromwich και Bhimani επανεξέτασαν τα συμπεράσματα σημαντικών
πρακτικών ερευνών προς το τέλος της δεκαετίας του '80 και μέχρι το 1994, στο
Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Αμερική, τα οποία τους οδήγησαν στο συμπέρασμα
ότι υπήρχε ένα χαμηλό επίπεδο υιοθέτησης των τεχνικών της SMA. Εντούτοις, οι
έρευνες κατέληξαν στο γεγονός ότι οι τεχνικές της SMA θεωρήθηκαν γενικά από
αυτούς που τις υιοθέτησαν ως χρήσιμες, και υπήρχαν καθαρές ενδείξεις από τους
ερωτώμενους των ερευνών της πρόθεσής τους να υιοθετήσουν την ABC στο μέλλον.
Όπως ο Shank, έτσι και αυτοί επισήμαναν ότι διάφορες δημοσιευμένες
εφαρμογές της ABC ήταν μελέτες, και λίγες επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν την ABC
σε σημαντικές εφαρμογές: βρήκαν ένα ποσοστό υιοθέτησης της ABC περίπου 10%.
Η επανεξέταση που έκαναν στα δημοσιευμένα στοιχεία αποκαλύπτει αποσύνδεση
μεταξύ λογικών επιχειρημάτων που δόθηκαν από ακαδημαϊκούς και άλλους
σχολιαστές, και υιοθέτησης τέτοιων πρακτικών, και όπως ο Shank θεώρησαν ότι η
ευρείας κλίμακας υιοθέτηση ήταν μόνο υπόθεση χρόνου. O Gosselin37 επρόκειτο να
περιγράψει αργότερα αυτήν την αποσύνδεση ως το «παράδοξο της ABC». Αυτό
φαίνεται σε δύο αναφορές:
1) Τεχνικές όπως η κοστολόγηση που βασίζεται στις δραστηριότητες (ABC)
και ο κύκλος ζωής προϊόντος είναι αιτιολογημένες με λογικούς όρους και μπορεί να
προϋποθέτουν ότι μόλις οι λογιστές, οι διευθυντές, και άλλοι δυνητικοί επεξεργαστές
και χρήστες των πληροφοριών λογιστικής κατανοήσουν πλήρως τις επιπτώσεις και
τις λογικές που κρύβονται πίσω από τη χρήση αυτών των τεχνικών, θα ακολουθήσει η
αυξανόμενη εφαρμογή38.
2)Οι αλλαγές τείνουν στην πράξη να καθυστερούν πίσω από τις απόψεις που
εκφράζονται από ορισμένους συμβούλους, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες. Οι
προτροπές που ευνοούν τις αλλαγές στις λογιστικές τεχνικές σε πολλές περιπτώσεις
πέφτουν σε κουφά αυτιά…39
Οι Bromwich και Bhimani επισημάνουν ότι αυτή η λογιστική καθυστέρηση
μπορεί να οφείλεται στην αντίσταση στην αλλαγή που μπορεί να προκύψει από ένα
δυσμενές αποτέλεσμα που μπορεί να έχει μια κίνηση προς την ABC στα
βραχυπρόθεσμα κέρδη και στις αντιλήψεις για τις κεφαλαιαγορές, καθώς επίσης και
37
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τις δυσμενείς αλλαγές στις εκθέσεις απόδοσης του υπαλλήλου σε απάντηση στις νέες
πληροφορίες κοστολόγησης40.
Τελειώνουν την ανάλυσή τους και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «μπορεί
να είναι πάρα πολύ νωρίς για να κρίνεις την τυπικότητα των αλλαγών που
πραγματοποιούνται (ή που αποτυγχάνουν να πραγματοποιηθούν)…. Τα εμπειρικά
στοιχεία για τη λήψη των νέων λογιστικών ιδεών δεν είναι ακόμα σημαντικά» 41.
Σαφώς, είχαν αισιοδοξία για τα επόμενα έτη. Εντούτοις, στα έτη μετά από τους
Bromwich και Bhimani, τα στοιχεία για την υιοθέτηση της SMA συνέχισαν να είναι
αδύναμα. Το 1996, σε ένα ιδιαίτερο θέμα της «Διοικητικής Λογιστικής Έρευνας» που
ήταν αφιερωμένο στην SMA, οι Tomkins και Carr42 υποστήριξαν ότι η SMA ήταν
ακόμη λάθος καθορισμένη και το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για την SMA ήταν
στο εννοιολογικό επίπεδο. Δήλωσαν ότι μέχρι εκείνο τον χρόνο, δεν υπήρχαν
περισσότερα από 20 βασικά άρθρα στα επικρατούντα ακαδημαϊκά περιοδικά. Ένα
μεγάλο μέρος των στοιχείων για την υιοθέτηση της SMA βρίσκονταν στα
επαγγελματικά περιοδικά.
Μια πρόσθετη προοπτική – Roslender και Hart
Ο Robin Roslender έχει δημοσιεύσει μια σειρά εγγράφων που εξετάζουν τις
εξελίξεις της SMA, από μια κοινωνιολογική προσέγγιση. Η εργασία του Roslender43
αξιολόγησε την απάντηση μερικών σημαντικών λογιστών για την εμφάνιση της
SMA. Θεώρησε πολλά από τα έγγραφα πάρα πολύ αρνητικά, και ότι έχουν έναν
«περιφρονητικό τόνο». Ταξινόμησε τις κριτικές της SMA σε τρεις κατηγορίες. Η
πρώτη κατηγορία κριτικάρει το βιβλίο των Kaplan και Johnson (1987), και
περιλαμβάνει τον Ezzamel44, τους Hopper και Armstrong45 που υιοθετούν μια
μαρξιστική προσέγγιση και τον ίδιο τον Johnson46,47 που παρέχει μια «αυτοκριτική»
(δηλαδή μια κριτική της εργασίας του). Η δεύτερη κατηγορία κριτικών είναι
περιπτωσιολογικές μελέτες που προωθούν τη λογιστική για το στρατηγικό
προσδιορισμό θέσης, και συμπεριλαμβάνει τους Bhimani και Pigott48, τους Miller και
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O'Leary49 και τον Munro50. Η τρίτη κατηγορία του Roslender είναι έγγραφα που
γράφτηκαν ως απάντηση στου Johnson την αυτοκριτική51, 52,53.
Γενικά, ο Roslender ισχυρίζεται ότι πολλά από τα κρίσιμα λογιστικά σχόλια
εστιάζουν στις απειλές που τίθενται από την εισαγωγή των διάφορων τεχνικών και
πλαισίων της SMA. Εντούτοις, ο Roslender είναι πιο θετικός και θεωρεί ότι ενώ οι
απειλές πρέπει να αναγνωριστούν, οι ευκαιρίες που συλλαμβάνονται στα πλαίσια της
SMA πρέπει επίσης να εξεταστούν. Ιδιαιτέρως, εστιάζει στη «επιλογή ενδυνάμωσης»
που κατακτιέται από πολλές από τις τεχνικές της SMA, οι οποίες, ίσως βασισμένες σε
αμφισβητήσιμα θεμέλια άξιζαν εξερεύνηση.
Οι Roslender και Hart54 παρέχουν ένα πλαίσιο για την ενοποίηση της
διοικητικής λογιστικής και του marketing, για να προωθήσουν τις δυνατότητες της
SMA. Στηριγμένοι στον Roslender55, οι Roslender και Hart56 κάνουν διάκριση
μεταξύ των μεθόδων που έχουν υιοθετηθεί για να ενοποιήσουν τη διοικητική
λογιστική με τη στρατηγική, από εκείνες που επιδιώκουν να ενσωματώσουν τη
διοικητικά λογιστική με το marketing, και βρίσκουν γενικά ανεπάρκειες στην πρώτη
προσέγγιση. Επιστρέφουν στις αρχικές διατυπώσεις του Simmonds57 για να
επικεντρωθούν εκ νέου στη σύνδεση μεταξύ διοικητικής λογιστικής και του
μάρκετινγκ. Στην παρουσίαση της κριτικής τους, ταξινομούν την έρευνα για την
SMA σε τρεις ομάδες.
Πρώτα είναι ο τομέας της ποσοτικής έρευνας που συνδέει την στρατηγική
με τα συστήματα ελέγχου της διοίκησης, από τα οποία του Simons58 είναι ένα από τα
πρώτα παραδείγματα. To έγγραφο του Simons οδήγησε σε ένα ρεύμα έρευνας που
έχει συνεχιστεί μέχρι σήμερα, το οποίο εστιάζει κατά ένα μεγάλο μέρος στις σχέσεις
ενδεχομένων. Η εστίαση αυτών των εγγράφων είναι στον τρόπο με τον οποίο τα MCS
μπορούν να σχεδιαστούν για να υποστηρίξουν άμεσα τη συγκεκριμένη στρατηγική
της εταιρίας. Η έννοια «του ταιριάσματος» μεταξύ στρατηγικής, MCS και άλλων
μεταβλητών από τα συμφραζόμενα είναι ο πυρήνας τέτοιων μελετών. Οι Roslender
και Hart59 είναι αρκετά επικριτικοί με τη συμβολή αυτού του είδους της εργασίας,
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δηλώνοντας ότι οδηγεί μόνο σε μια «πιο στρατηγικά ενημερωμένη προσέγγιση στη
διοικητική λογιστική».
Η δεύτερη ομάδα, που αξιολογούν θετικότερα, είναι ο πίνακας
ισορροπημένης στοχοθέτησης (Balanced Scorecard-BSC) των Kaplan και Norton60,61.
Οι Roslender και Hart δηλώνουν ότι το BSC «βάζει στρατηγική και όραμα, και όχι
έλεγχο, στο κέντρο» για να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν
αποτελεσματικότερα. Εντούτοις, είναι επικριτικοί με το BSC για την τοποθέτηση της
στρατηγικής ως την πιο σημαντική μέριμνα στη διοικητική λογιστική, έτσι ώστε οι
διοικητικοί λογιστές να γίνονται «φύλακες της στρατηγικής παρέχοντας έναν
μηχανισμό που θα επιτρέψει τα στελέχη στις άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες να
ολοκληρώσουν επιτυχώς τη στρατηγική». Θεωρούν ότι η μεγαλύτερη συμβολή του
BSC είναι ότι αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους διευθυντές σε
ολόκληρη την επιχείρηση. Το BSC, και σε μια μικρότερη έκταση η ABC, είναι
τεχνικές της SMA που έχουν μια ευρεία αναγνώριση πέρα από την αρχή της
λογιστικής. Το BSC, ιδιαίτερα, είναι μέρος του προγράμματος σπουδών διδασκαλίας
σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του management, του μάρκετινγκ, των
πληροφοριακών συστημάτων, της στρατηγικής και της διαχείρισης διαδικασιών.
Η τρίτη ομάδα αφορά την έρευνα της SCM, όπως παρουσιάζεται από τους
Shank και Govindarajan62. Με τα εργαλεία της ανάλυσης της αλυσίδας αξίας, της
στρατηγικής ανάλυσης προσδιορισμού θέσης και της ανάλυσης των οδηγών
δαπανών, η SCM συνδέει ρητά τη διοικητική λογιστική με τη στρατηγική διαχείριση,
και έτσι υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια που μπορεί να αποδοθεί στην SCM,
σε σχέση με την SMA.
Με την εστίαση στο μάρκετινγκ, αντί για την στρατηγική, οι Roslender και
Hart είδαν την κοστολόγηση στόχων ότι αποτελεί ένα ισχυρό θεμέλιο για την SMA,
και την παρούσα «διοικητική λογιστική εμπορικών σημάτων» παρέχοντας μια
περαιτέρω διάσταση στην φιλοσοφία κοστολόγησης στόχων. Προβλέπουν τη
διοικητική λογιστική εμπορικών σημάτων ως κάλυψη βασικών μέτρων που εστιάζουν
όχι μόνο στο μερίδιο αγοράς και την ανάπτυξη αγοράς, αλλά μέτρα της δύναμης των
εμπορικών σημάτων, συνειδητοποίηση εμπορικών σημάτων, αναγνώριση εμπορικών
σημάτων και πίστη εμπορικών σημάτων. Επίσης δίνουν έμφαση στις εισοδηματικές
δηλώσεις εμπορικών σημάτων, που ενημερώνονται από την ανάλυση αποδοτικότητας
πελατών, και την ανάλυση που εστιάζει στην ευαισθησία τιμών και την αντιστάθμιση
τιμής/αξίας. Σε μια μελέτη δέκα οργανισμών, οι Roslender και Hart αποκαλύπτουν
την αυξανόμενη σημασία των εμπορικών σημάτων για την επιτυχία των επιχειρήσεων
και την ποικίλη συνεργασία μεταξύ της λογιστικής και του μάρκετινγκ.
Οι Roslender και Hart63στηρίζονται στην έννοια της ενοποίησης της
διοικητικής λογιστικής και του μάρκετινγκ για την παροχή της νέας κατεύθυνσης
στην SMA. Οι διευθυντές θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις πρακτικές τους που
βασίζονται μόνο στις αρχές και τους τύπους και να υιοθετήσουν μεγαλύτερο διάλειτουργικό συντονισμό, και ενδεχομένως περισσότερο προς μια περιοχή που
καλείται το «στρατηγικό μάρκετινγκ διοικητικής λογιστικής».
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Εξέταση κάποιων στοιχείων
Οι δημοσιευμένες εργασίες που εξετάζουν την SMA χωρίζονται σε διάφορα
στρατόπεδα. Αυτά περιλαμβάνουν κανονιστικά έγγραφα που εστιάζουν σε
περιπτωσιολογικές μελέτες εφαρμογής των συγκεκριμένων τεχνικών της SMA που
προέρχονται συνήθως από την επαγγελματική βιβλιογραφία, περιγραφικές
περιπτωσιολογικές μελέτες που χρησιμοποιούνται κατά ένα μεγάλο μέρος για λόγους
διδασκαλίας και για να καταδείξουν τα οφέλη της SMA (ή της SCM),
περιπτωσιολογικές μελέτες ή εργασίες σε συγκεκριμένα πεδία που στηρίζονται στην
θεωρία που εστιάζει σε ποικίλα θέματα, και πρακτικές έρευνες που μετρούν την
υιοθέτηση ή/και τα οφέλη της SMA και των τεχνικών της SMA.
Μια ανάλυση πολλών από αυτών των εργασιών έχει πραγματοποιηθεί σε
έγγραφα που έχουν εμφανιστεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά ή σε βιβλία64,65,66,67,68.
Πράγματι, ο αριθμός των δημοσιεύσεων, και στα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά
περιοδικά, τα οποία εξετάζουν τα νέα δεδομένα της SMA είναι χιλιάδες.
Βορειοαμερικανικές περιπτωσιολογικές μελέτες
Πολλές από τις σημαντικότερες περιπτωσιολογικές μελέτες που
εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1980 και τη δεκαετία του 1990 γράφτηκαν για
λόγους διδασκαλίας, και μερικές φορές γράφτηκαν επίσης σε ακαδημαϊκά έγγραφα
και βιβλία. Κυρίως, αυτές οι περιπτωσιολογικές μελέτες δεν ήταν θεωρητικές αλλά
εστίαζαν σε πραγματική επίδειξη των οφελών της μετάβασης από τις παραδοσιακές
τεχνικές κοστολόγησης προς την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης τεχνικής της SMA.
Ο Kaplan69έγραψε ένα βιβλίο που αποτελείται από μια σειρά περιπτωσιολογικών
μελετών που παρουσιάστηκαν αρχικά σε ένα συνέδριο που διοργανώθηκε στη
Οικονομική Σχολή του Χάρβαρντ τον Ιανουάριο του 1989. Ένα κοινό θέμα για κάθε
περιπτωσιολογική μελέτη που παρουσιάζεται στο βιβλίο είναι η αναγνώριση των
προβλημάτων των παλαιών συστημάτων μέτρησης (συνήθως συστήματα
κοστολόγησης), το όραμα για βελτίωση και έπειτα τα πρώτα στάδια της εφαρμογής
ενός νέου συστήματος. Στην εισαγωγή του στο βιβλίο, ο Kaplan έδωσε έμφαση σε
δύο εκκρεμή ζητήματα που συνδέουν τις περιπτωσιολογικές μελέτες. Κατ' αρχάς,
κάθε περιπτωσιολογική μελέτη περιελάμβανε την απομάκρυνση από τα
χρηματοοικονομικά μέτρα, προς τα μη χρηματοοικονομικά μέτρα στο λειτουργικό
επίπεδο, αλλά ήταν ασαφής ως προς ποιο ήταν το κατάλληλο μίγμα σε κάθε
ιεραρχικό επίπεδο των οργανισμών. Δεύτερον, δεν ήταν σαφές πώς να σχεδιαστούν
64

Anderson, S. (2007), “Managing cost and cost structures throughout the value chain: research on
strategic cost management”, in Chapman, C.S., Hopwood, A.G. and Shields, M.D. (Eds), Handbook of
Management Accounting Research, Vol. 1, Elsevier, Oxford, pp. 481-506.
65
Ansari, S.L., Bell, J.F. and Okano, H. (2007), “A review of literature of target costing and cost
management”, in Chapman, C.S., Hopwood, A.G. and Shields, M.D. (Eds), Handbook of Management
Accounting Research, Vol. 2, Elsevier, Oxford, pp. 507-30.
66
Bromwich, M. and Bhimani, A. (1994), Management Accounting Pathways to Progress, Chartered
Institute of Management Accountants, London.
67
Gosselin, M. (2007), “A review of activity-based costing: technique, implementation, and
consequences”, in Chapman, C.S., Hopwood, A.G. and Shields, M.D. (Eds), Handbook of
Management Accounting Research, Vol. 2, Elsevier, Oxford, pp. 641-71.
68
Roslender, R. and Hart, S.J. (2003), “In search of strategic management accounting: theoretical and
ﬁeld study perspectives”, Management Accounting Research, Vol. 14 No. 3, pp. 255-79.
69
Kaplan, R.S. (1990), Measures of Manufacturing Excellence, Harvard Business School Press,
Boston, MA.

67

τα συστήματα κινήτρου και ανταμοιβής για τους βιομηχανικούς διευθυντές έτσι ώστε
να υποστηριχθεί η συνεχής βελτίωση.
Οι κλασικές περιπτωσιολογικές μελέτες περιλαμβάνουν το Φορητό Τμήμα
Οργάνων (Portable Instrument Division- PID) της εταιρίας Tektronic, το Τμήμα
Δικτύων Roseville της Hewlett Packard και το Zytec70. Αυτές οι περιπτώσεις
εκδόθηκαν ως μεμονωμένες περιπτώσεις διδασκαλίας από τη Οικονομική Σχολή του
Χάρβαρντ, και επίσης εμφανίστηκαν σε ένα ενιαίο κεφάλαιο στο βιβλίο του Kaplan.
Κάθε μια από τις τρεις περιπτώσεις καταδεικνύει πώς η ABC χρησιμοποιήθηκε για να
παρακινήσει βελτιώσεις στις κατασκευαστικές ικανότητες των εταιριών. Οι τρεις
εφαρμογές της ABC είχαν ως σκοπό να παρέχουν, αντίστοιχα, κίνητρα για να μειωθεί
ο αριθμός των ξεχωριστών μερών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των
προϊόντων, για να βελτιωθεί ο σχεδιασμός των προϊόντων που έχουν κόστος και για
να μειωθεί ο χρόνος από την εντολή αγοράς των συστατικών από τον προμηθευτή
μέχρι τη δρομολόγηση του προϊόντος στους πελάτες. Ο στόχος κάθε εφαρμογής ABC
δεν ήταν να καθοριστούν ακριβώς τα κόστη προϊόντος, αλλά να παρασχεθούν
κίνητρα για ορισμένες διευθυντικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η συνετή επιλογή
των οδηγών δαπάνης επηρέασε τις διοικητικές αποφάσεις ως προς την αλλαγή στον
σχεδιασμό των προϊόντων ή στον σχεδιασμό διαδικασιών. Οι Cooper και Turney
εξήγησαν τα οφέλη από την υιοθέτηση τέτοιων «εσωτερικά-στραμμένων»
συστημάτων ABC, αλλά επίσης επισήμαναν και τους κίνδυνους.
Ο Berlant71 εξιστορεί μια άλλη περίπτωση του τμήματος δικτύων Roseville
της Hewlett Packard, όπου η ABC εφαρμόστηκε για να αποκαλύψει ακριβώς τα
κόστη προϊόντος. Αποκαλύφθηκε ότι οι διευθυντές παραγωγής είχαν αναπτύξει τα
«ιδιωτικά» συστήματα κοστολόγησης που επιβεβαιώθηκαν από το νέο σύστημα
ABC. Κατά συνέπεια, το νέο σύστημα κοστολόγησης παρείχε μια κοινή γλώσσα που
έγινε αποδεκτή από το λειτουργικό προσωπικό και τους λογιστές. Σε αυτήν την
περίπτωση το μήνυμα ήταν πώς το νέο σύστημα έγινε ένα αποτελεσματικό
επικοινωνιακό σύστημα που ξεπέρασε τα λειτουργικά όρια και επίλυσε μια
μακροπρόθεσμη ατμόσφαιρα σύγκρουσης και καχυποψίας, αλλά και διευκόλυνε την
ενημερωτική χρήση του.
Μια ερευνητική μελέτη που υποστηρίζεται από το ίδρυμα διοικητικών
λογιστών εστίασε σε οκτώ ABCM (activity based cost management)
περιπτωσιολογικές μελέτες και τόνισε τα οφέλη τέτοιων συστημάτων, τα βήματα
εφαρμογής, τις βασικές αποφάσεις σχεδιασμού και τις παγίδες που μπορούν να
επηρεάσουν την επιτυχία. Το βιβλίο σχεδιάστηκε για να συμπεριλάβει την «τέχνη»
των αρχών της ABC και της εφαρμογής της εκείνη τη χρονική στιγμή. Εν συντομία,
τα συμπεράσματα ήταν τα ακόλουθα: κατ' αρχάς, η ABCM είναι μια διοικητική
διαδικασία, όχι απλά ένα σύστημα διαχείρισης κόστους, το οποίο επιτρέπει στους
διευθυντές να διαχειριστούν τις δραστηριότητες και τις επιχειρησιακές διαδικασίες σε
ολόκληρη την εταιρία. Δεύτερον, η ABCM παρέχει οφέλη για στρατηγικές και
λειτουργικές αποφάσεις. Τρίτον, η ABCM μπορεί να συνυπάρξει με τα συμβατικά
συστήματα χρηματοοικονομικής λογιστικής. Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, όπως οι
περιπτωσιολογικές μελέτες που αναφέρονται στο βιβλίο του Kaplan, έτσι και οι οκτώ
περιπτώσεις φαίνονται να είναι είτε μελέτες είτε ήταν στα πρώτα στάδια της
εφαρμογής.
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Αλλά δεν έχουν εστιάσει όλες οι περιπτωσιολογικές μελέτες στην ABC ή
στην ABM. Ο Cooper72 παρείχε τις περιλήψεις 23 ιαπωνικών περιπτωσιολογικών
μελετών που επεξηγούν την επιτυχή χρήση της ιαπωνικής διαχείρισης δαπανών όπως
η κοστολόγηση στόχων, η εφαρμοσμένη μηχανική αξίας και η εσωτερική διαχείριση
δαπανών. Εντούτοις, δεν ήταν σαφές ότι αυτή η εμπειρία ήταν άμεσα εφαρμόσιμη σε
ένα μη-ιαπωνικό πλαίσιο.
Θεωρητικές περιπτωσιολογικές μελέτες
Οι περιπτωσιολογικές μελέτες που μπορούν να βρεθούν στην ερευνητική
βιβλιογραφία είναι εκτεταμένες και εστιάζουν σε πολλές διαφορετικές πτυχές της
λογιστικής και της στρατηγικής. Σπάνια εστίασαν απλά στην υιοθέτηση ή την
εφαρμογή της SMA, ή σε μια από τις τεχνικές της SMA. Μάλλον, τείνουν να
υπογραμμίσουν την πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ της λογιστικής και της
στρατηγικής, και εστιάζουν περισσότερο στις διαδικασίες και στα ζητήματα που
σχετίζονται με τη χρήση και την επιρροή από τις λογιστικές πληροφορίες .
Μια από τις «κλασικές» περιπτωσιολογικές μελέτες είναι του Roberts73 που
είναι μια μελέτη της στρατηγικής αλλαγής σε μια μεγάλη αποκεντρωμένη επιχείρηση
(Conglom). Αυτή η μελέτη στηρίχθηκε στη διαρθρωτική θεωρία για να εστιάσει στις
διαδικασίες υπευθυνότητας. Η διαρθρωτική θεωρία του Giddens74,75 κάνει διάκριση
μεταξύ των δομών, που είναι στατικές και αποτελούνται από πρακτικές, και της
διάρθρωσης, που είναι η διαδικασία όπου οι δρώντες «προκαλούν» τις δομές και με
συνέπεια να υπάρχουν αλλαγές76. Στο Conglom, η λογιστική πληροφόρηση ήταν μια
ισχυρή επιρροή στη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων και των σχέσεων των
διευθυντών, και δημιούργησε μια εξωτερική εικόνα επιτυχίας. Εντούτοις, η
υπερβολική έμφαση στις χρηματοοικονομικές αποδόσεις έκρυβε μερικές
ενδεχομένως καταστρεπτικές στρατηγικές εκβάσεις για την επιχείρηση. Για αυτόν τον
λόγο οι διαδικασίες στρατηγικού σχηματισμού και εφαρμογής συμβιβάστηκαν. Οι
διαστρεβλωμένες επικοινωνίες που προέρχονταν από την λογιστική πληροφόρηση
έπρεπε να αντιμετωπιστούν με άτυπους ελέγχους, όπως διοικητικές συνεδριάσεις, σε
μία προσπάθεια να επιλυθεί η σύγκρουση μεταξύ λογιστικής πληροφόρησης και
στρατηγικής.
Οι Miller και O'Leary77παρέχουν μια περιπτωσιολογική μελέτη που εστιάζει
στις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για να ευθυγραμμίσουν τις αποφάσεις
επενδύσεων κεφαλαίου με τη στρατηγική. Η περιπτωσιολογική μελέτη ακολουθεί τις
αλλαγές που είχαν γίνει στις διαδικασίες αξιολόγησης επενδύσεων κεφαλαίου, καθώς
άλλαξε η επιχειρησιακή στρατηγική από μια τεχνολογία μαζικής παραγωγής στα
ευέλικτα συστήματα παραγωγής. Οι προτάσεις επενδύσεων κεφαλαίου
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αξιολογήθηκαν ως ξεχωριστές μελέτες, κάτι το οποίο φάνηκε κατάλληλο για τη
διαχείριση επενδύσεων μέσα στις τεχνολογίες μαζικής παραγωγής της επιχείρησης.
Εντούτοις, με την κίνηση προς τα ευέλικτα συστήματα, οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ
των μελετών έπρεπε να είναι ξεκάθαρες, έτσι ώστε οι επενδύσεις να αξιολογηθούν
μέσω της δημιουργίας νέων κέντρων ευθύνης, που καλούνται «δεσμίδες επένδυσης»,
και αποτελούνται από διαφορετικά και αμοιβαία ενισχυμένα περιουσιακά στοιχεία
που ήταν απαραίτητα για να κατασκευαστεί ένα σύνολο κύριων προϊόντων. Η
υλοποίηση της επένδυσης κεφαλαίου ρυθμίστηκε μέσω ιδιαίτερα ορατών εκθέσεων
απόδοσης (που αποκαλούνται όργανα ελέγχου δεσμών), οι οποίες έγιναν ένα από τα
τρία σημαντικά συστήματα μέτρησης για τη διαχείριση κόστους στο επίπεδο
εγκαταστάσεων. Η έντονη συμμετοχή από τους ανώτερους διευθυντές στη διαχείριση
των εφαρμογών μέσω των διαβουλεύσεων, των συνεδριάσεων και των εκθέσεων
ήταν σημαντική στην υπογράμμιση των κρίσιμων στρατηγικών ζητημάτων και στην
ενθάρρυνση των διευθυντών να προσανατολίσει τη σκέψη τους προς τη νέα
στρατηγική. Η περίπτωση παρέχει μια επίδειξη της χρήσης των διαδραστικών
ελέγχων, όπως καθορίζεται από τον Simons78.
Οι Chenhall και Langfield-Smith79 δημοσίευσαν μια περιπτωσιολογική
μελέτη που εξετάζει πώς μια βιομηχανική επιχείρηση χρησιμοποίησε ένα σύστημα
ανταμοιβής που βασίζεται στην απόδοση για να επιτύχει στρατηγική αλλαγή κατά τη
διάρκεια μιας περιόδου 15 ετών. Αυτή η περίπτωση επισύρει θεωρίες κινήτρου και
θεωρίες εμπιστοσύνης. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα ετών αυτού του
συστήματος, η απόδοση κατασκευής ήταν υψηλή και αυτό υποστηρίχτηκε ότι
συνέβαινε λόγω της εμπιστοσύνης που υπήρχε στον οργανισμό και λόγω της
λειτουργίας του παραπάνω συστήματος. Τα συγκεκριμένα μέτρα απόδοσης που
στήριξαν το εν λόγω σύστημα ρυθμίστηκαν με την πάροδο του χρόνου, καθώς
άλλαξε η στρατηγική κατεύθυνση της επιχείρησης. Εντούτοις, σε ένα όλο και
περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η δομική αλλαγή (η υιοθέτηση των
κατασκευαστικών ομάδων) εισήχθη σε μία προσπάθεια να διατηρηθούν τα υψηλά
επίπεδα απόδοσης των υπαλλήλων. Η υιοθέτηση των ομάδων προώθησε την
προσωπική εμπιστοσύνη και το μοίρασμα των αξιών και των στόχων, αλλά δεν
οδήγησε σε σημαντικές βελτιώσεις απόδοσης. Αυτό το έλλειμμα απόδοσης
αποδόθηκε στη συνέχεια του συστήματος, το οποίο φάνηκε ως ασυμβίβαστο με την
ανάπτυξη της προσωπικής εμπιστοσύνης.
Οι Roslender και Hart80 παρουσίασαν δέκα περιπτωσιολογικές μελέτες
επιχειρήσεων και βρήκαν ότι υπήρχαν περιορισμένα στοιχεία ότι οι τεχνικές της
SMA, όπως η κοστολόγηση ιδιοτήτων, η στρατηγική ανάλυση δαπανών, και η
κοστολόγηση του κύκλου ζωής χρησιμοποιούνταν ή γίνονταν κατανοητές από τους
διευθυντές. Εντούτοις στην αναζήτησή τους για τη «διοικητική λογιστική εμπορικών
σημάτων», διαπίστωσαν ότι οι διευθυντές είχαν μια θετική στάση απέναντι στα οφέλη
από τις στενότερες σχέσεις μεταξύ της διοικητικής λογιστικής και του μάρκετινγκ. Οι
Roslender και Hart81 είδαν την πιθανότητα εμφάνισης ενός νέου υποσυνόλου των
εξελίξεων της SMA, που ονομαζόταν λογιστική εμπορικών σημάτων. Εντούτοις,
ολοκλήρωσαν με την απεικόνιση της επιρροής που μια συγκεκριμένη συμβουλευτική
εταιρεία μπορεί να έχει για την υιοθέτηση τέτοιων τεχνικών, και επίσης εάν η
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διοικητική λογιστική εμπορικών σημάτων, μπορεί να είναι ένα άλλο «κατασκεύασμα
της ακαδημαϊκής φαντασίας».
Μια ενδιαφέρουσα πτυχή των περιπτωσιολογικών μελετών που
περιγράφονται παραπάνω είναι ότι εστιάζουν στη χρήση της διοικητικής λογιστικής
πληροφόρησης για να υποστηρίξουν τη στρατηγική ή τη λήψη της στρατηγικής
απόφασης, και επίσης στην επίδραση που οι πληροφορίες αυτές μπορεί να έχουν στα
αποτελέσματα της εταιρίας. Αυτό φαίνεται να είναι μια πιο καρποφόρα και
ενδιαφέρουσα εστίαση, έναντι της αξιολόγησης των επιπέδων υιοθέτησης και
εφαρμογής συγκεκριμένων τεχνικών της SMA.
Έρευνες που εξετάζουν την υιοθέτηση και την εφαρμογή
Μια από τις πιο αρχικές πρακτικές έρευνες ανατέθηκε στην εθνική ένωση
των λογιστών στις ΗΠΑ και στον Howell82 το 1987, και παρουσιάστηκε επίσης σε
μία σειρά πέντε άρθρων στο επαγγελματικό περιοδικό «διοικητική λογιστική». Η
έρευνα εστάλη σε 1.000 προπαρασκευαστές και 1.000 χρήστες των πληροφοριών της
διοικητικής λογιστικής, και 217 άλλους που εργάζονται σε πολλές βιομηχανίες. Αυτό
ακολουθήθηκε από 22 συνεντεύξεις για να μελετηθεί η τέχνη της διοικητικής
λογιστικής στη κατασκευαστική βιομηχανία κατασκευής εκείνο το χρονικό διάστημα.
Οι περιοχές που καλύφθηκαν από την έρευνα περιελάμβαναν την αιτιολόγηση για τις
επενδύσεις κεφαλαίου, τη λογιστική κόστους και τη μέτρηση της απόδοσης. Γενικά,
βρήκαν ένα ευρύ φάσμα παραδοσιακών πρακτικών διοικητικής λογιστικής σε ισχύ,
όπως η κοστολόγηση εργασίας και η κοστολόγηση διαδικασιών, αλλά λίγα στοιχεία
της «προηγμένης» πρακτικής λογιστικής, ακόμα κι αν υιοθετήθηκαν ευρέως
προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής. Οι τομείς της κριτικής περιελάμβαναν τις
μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να διανεμηθούν τα γενικά έξοδα στα προϊόντα.
Τα σημαντικότερα εμπόδια στην υιοθέτηση των βελτιωμένων πληροφοριών
κοστολόγησης προϊόντων ήταν οι διοικητικές πολιτικές και προτεραιότητες, η
συνήθεια και η έλλειψη κατανόησης των εναλλακτικών μεθόδων. Ενώ τα μη
χρηματοοικονομικά μέτρα, όπως εκείνα που σχετίζονται με την ποιότητα, την
παράδοση και την υπηρεσία, ήταν διαθέσιμα, οι εκθέσεις διοικητικής λογιστικής
έτειναν περισσότερο προς τα χρηματοοικονομικά μέτρα, κάτι το οποίο
αντιμετωπίσθηκε με υψηλό επίπεδο δυσαρέσκειας από τους χρήστες (69% ήταν
δυσαρεστημένοι ή πίστευαν ότι χρειαζόταν βελτίωση) καθώς επίσης και από τους
προπαρασκευαστές (57% αποκρίθηκαν δυσμενώς).
Δύο άλλες έρευνες που δημοσιεύτηκαν λίγα έτη αφού δημοσιεύθηκε η
παραπάνω μελέτη είχαν παρόμοια αποτελέσματα. Οι Enmore και Ness83 μελέτησαν
πρακτικές διαχείρισης κόστους στις κεντροδυτικές αμερικανικές κατασκευαστικές
επιχειρήσεις και βρήκαν ότι η υψηλή εφαρμογή
προηγμένων τεχνολογιών
κατασκευής δεν συνοδευόταν από αλλαγές στα συστήματα κοστολόγησης και ούτε οι
περισσότερες επιχειρήσεις προγραμμάτιζαν να κάνουν αλλαγές. Οι Cohen και
Pacquette84 ερεύνησαν τις αμερικανικές βιομηχανίες και τις εταιρείες υπηρεσιών και
βρήκαν επίσης μια πολύ μικρή εφαρμογή των νέων συστημάτων κοστολόγησης και
περιορισμένη συνειδητοποίηση των προβλημάτων που συνδέονταν με τα
παραδοσιακά συστήματα κοστολόγησής τους που βασίζονται στον όγκο παραγωγής.
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Ο Karmacker85 πραγματοποίησε μια έρευνα για τις εγκαταστάσεις μιας αμερικανικής
βιομηχανίας και βρήκε δυσαρέσκεια για τον προσανατολισμό των πληροφοριών
κοστολόγησης που παρεχόταν για σκοπούς λήψης εσωτερικών αποφάσεων. Απέδωσε
τον αργό ρυθμό αλλαγής στο κόστος της αλλαγής σχετικά με τα πιθανά οφέλη των
νέων συστημάτων.
Ο Bright86 πραγματοποίησε μια σημαντική έρευνα για 677 βρετανικές
κατασκευαστικές επιχειρήσεις, οι οποίες περισσότερες από τις μισές είχαν πάνω από
500 υπαλλήλους. Εξέθεσε τη σύγχυση στον τρόπο με τον οποίο υιοθετήθηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν τα διάφορα προηγμένα εργαλεία κοστολόγησης. Παραδείγματος
χάριν, σε πολλές επιχειρήσεις οι πληροφορίες κόστους συγκεντρώνονταν αλλά δεν
αναφερόταν στους διευθυντές και τα συστήματα κοστολόγησης αναπτύχθηκαν κατά
τρόπο μη σχεδιασμένο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 32% των
επιχειρήσεων ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν την ABC, και περαιτέρω 28%
προγραμμάτιζαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνική. Μια ομοίως υψηλή χρήση και
προγραμματισμένη χρήση αναφέρθηκε για την SMA (44%), το κόστος ποιότητας
(52%), ο προγραμματισμός της κοστολόγησης στόχων (46%) και για όλη τη
λογιστική (40%). Αυτά τα αποτελέσματα είναι δύσκολο να ταιριάξουν με εκείνα
άλλων ερευνών που έγιναν κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Οι συγγραφείς
δηλώνουν ότι αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα σύγχυσης με την ορολογία.
Έχουν υπάρξει πολλές πρακτικές έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 25 ετών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελούν μια σειρά
ερευνών από τους Innes και Mitchell το 199587 και το 200088. Στην έρευνα του 2000
έγινε μια σύγκριση μεταξύ δύο ερευνών για την πρακτική της ABC στο Ηνωμένο
Βασίλειο, που αναλήφθηκε το 1994 και το 1999. Συνολικά, διαπιστώθηκε ότι έγιναν
λίγες αλλαγές κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου. Εντούτοις, η αναλογία των
χρηστών της ABC και εκείνων των επιχειρήσεων που ακόμη υπολόγιζαν και
μετρούσαν την ABC είχε μειωθεί, και το ποσοστό των επιχειρήσεων που απέρριπταν
την ABC είχε αυξηθεί ελαφρώς. Ερμήνευσαν τα αποτελέσματά τους ως ενδείξεις μιας
ισοπέδωσης ενδιαφέροντος για την ABC.
Ο Gosselin89 το 2007 έκανε μια περιεκτική εξέταση 1.477 εγγράφων που
δημοσιεύθηκαν για την ABC, συμπεριλαμβανομένων 25 ερευνών που δημοσιεύθηκαν
μεταξύ 1990 και 2005. Δίνει στοιχεία στην έρευνα που υπογραμμίζουν στο
«παράδοξο της ABC». Δηλαδή, ενώ η ABC θεωρείται από πολλούς λογιστές και
διευθυντές ως πολύ ελκυστική, ευρέως γνωστή και αποδεκτή σαν μια πολύτιμη
τεχνική, και διδάσκεται στις περισσότερες Οικονομικές Σχολές, τα ερευνητικά
στοιχεία δείχνουν ένα χαμηλό επίπεδο υιοθέτησης παγκοσμίως. Τα συμπεράσματα
των ερευνών που αναφέρονται στην εργασία του Gosselin, δείχνουν ότι η πλειοψηφία
των επιχειρήσεων δεν έχει μελετήσει ποτέ την ABC, και μερικές εταιρίες που την
υιοθέτησαν στη δεκαετία του 1990, την έχουν εγκαταλείψει από τότε. Οι έρευνες
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δείχνουν ότι τα ποσοστά υιοθέτησης κυμαίνονται από 2% 90 (στις σουηδικές εταιρίες
εφαρμοσμένης μηχανικής) έως 36% 91(στο ίδρυμα διοικητικών λογιστών, 1993).
Εντούτοις, έχει δηλωθεί από μερικούς συγγραφείς ότι μερικά ποσοστά υιοθέτησης
μπορεί να έχουν υπερεκτιμηθεί, λόγω της σύγχυσης για την ορολογία της ABC που
χρησιμοποιήθηκε στις έρευνες και της προκατάληψης που έχει ως αποτέλεσμα τη μη
σωστή ανταπόκριση. Ο Gosselin επίσης σημειώνει, χρησιμοποιώντας την δική του
εμπειρία, ότι τα πρότυπα της ABC διαφέρουν εντυπωσιακά μεταξύ των εταιριών,
κάτι το οποίο προσθέτει ακόμη περισσότερη σύγχυση και ανακρίβεια στα
αποτελέσματα των ερευνών.
Οι πρακτικές έρευνες επίσης χαρακτηριστικά αποτυγχάνουν να εξετάσουν
τις ερωτήσεις ως προς το γιατί η ABC υιοθετείται ή δεν υιοθετείται, και που η ABC
χρησιμοποιείται πραγματικά από τις εταιρίες. Ενώ ο Gosselin συνοψίζει τα
αποτελέσματα των προγενέστερων ερευνών για την ABC ώστε να προσδιορίσει μια
σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την υιοθέτηση της ABC -ανταγωνισμός,
περιβαλλοντική αβεβαιότητα, οργανωτική δομή, ποικιλομορφία προϊόντων,
διαδικασία παραγωγής, μέγεθος, στρατηγική και ιδιοκτησία από μια πολυεθνική
εταιρία - ο αντίκτυπος αυτών των παραγόντων διαφέρουν για κάθε στάδιο εφαρμογής
της ABC.
Ακόμη και η αξιολόγηση της επιτυχίας της ABC, που γίνεται προσπάθεια να
επιτευχθεί σε μερικές έρευνες, είναι προβληματική. Αν και, ο Gosselin αξιολογεί ότι
οι μετρήσεις της επιτυχίας έχουν βελτιωθεί στην εξέλιξη, από την πρώτη προσπάθεια
του Shields to 199592. Εντούτοις, ο Gosselin καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα
στοιχεία της επιτυχίας των εφαρμογών της ABC, ή οι θετικές επιπτώσεις της ABC
στην οργανωτική απόδοση δεν είναι ισχυρά. Πρόσφατες μελέτες που έχουν
αξιολογήσει τα αποτελέσματα της απόδοσης από τις εφαρμογές της ABC
περιλαμβάνουν τις μελέτες των: Cagwin και Bouwman το 200293, Anderson το 200294
και τους Anderson και Young το 199995, που παρέχουν στοιχεία σύνδεσης μεταξύ της
ABC και της χρηματοοικονομικής απόδοσης.
Σε ένα έγγραφο ανασκόπησης της κοστολόγησης στόχων, ο Ansari το
200796 υποστήριξε ότι η κοστολόγηση στόχων όλο και περισσότερο υιοθετείται από
διάφορες ηγετικές εταιρίες σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας ακόμη και κάποια διάχυση
προς την Ινδία και τη Μαλαισία. Αναφέρεται στις ατομικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ,
όπως η Chrysler και η Caterpillar, οι οποίες αποδίδουν την οικονομική επιτυχία τους
στα μέσα της δεκαετίας του 1990 στην υιοθέτηση της κοστολόγησης στόχων.
Υποστήριξε ότι ενώ η κοστολόγηση στόχων είναι αρκετά ώριμη στις ιαπωνικές
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βιομηχανίες, είναι αρκετά νέα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και την βρίσκουμε σε
μερικές επιχειρήσεις αυτοκινήτων. Δήλωσε ότι πολλοί διευθυντές υποτιμούν τη
δυνατότητα της κοστολόγησης στόχων, και αυτό μπορεί να είναι ένας λόγος για
χαμηλή υιοθέτηση.
Ο Ansari παρουσίασε μια περιεκτική εξέταση περισσότερων από 80
δημοσιεύσεων στα αγγλικά και 100 στα ιαπωνικά που ασχολούνται με την
κοστολόγηση στόχων. Αυτά είναι συνήθως κανονιστικά ή τεχνικά έγγραφα, αλλά
επίσης περιλαμβάνονται περιπτωσιολογικές μελέτες της επιτυχίας της κοστολόγησης
στόχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην αμερικανική αυτοκίνητη βιομηχανία.
Αλλά τόνισαν την εργασία του Koga το 199997 και των Koga και Monden το 200098
που βρήκαν ότι πολλές επιχειρήσεις στη βιομηχανία κατασκευής φωτογραφικών
μηχανών δεν εκπλήρωσαν τους στόχους δαπανών. Υπάρχουν μόνο μερικές πρακτικές
έρευνες. Ο Tani το 199499 διαπίστωσε ότι 109 από τις εταιρίες που ερευνήθηκαν
είχαν εφαρμόσει την κοστολόγηση στόχων. Οι Boer και Ettlie το 1999100, σε μια
έρευνα σε 126 αμερικανικές εταιρίες, διαπίστωσαν ότι πολλοί υπολόγισαν τις
δαπάνες στη φάση σχεδιασμού των προϊόντων. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως
αρκετά μερική, ή προκαταρκτική εφαρμογή της κοστολόγησης στόχων.
Ο Guilding το 2000101 ήταν επικριτικός με την πρόοδο της SMA
δηλώνοντας ότι έχει λάβει λίγη προσοχή πέρα από τα όρια της εννοιολογικής
εξέτασης. Κατά συνέπεια, στο έγγραφό του προσδιορίζει μια σειρά των πρακτικών
της SMA - κοστολόγηση, σύνταξη προϋπολογισμού της αξίας των εμπορικών
σημάτων και έλεγχος αυτών, αξιολόγηση των δαπανών των ανταγωνιστών, έλεγχος
της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρίας, αξιολόγηση ανταγωνιστών βάση των
δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κοστολόγηση κύκλου ζωής,
ποιοτική κοστολόγηση, στρατηγική κοστολόγηση, στρατηγική τιμολόγηση,
κοστολόγηση στόχων και κοστολόγηση αλυσίδας αξίας - και μελετά την υιοθέτηση
και τα οφέλη αυτών των πρακτικών στις μεγάλες επιχειρήσεις στη Νέα Ζηλανδία, το
Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Συνολικά, βρήκε ότι οι περισσότερες πρακτικές δεν
υιοθετήθηκαν ευρέως. Η λογιστική των ανταγωνιστών και η στρατηγική τιμολόγηση
ήταν οι τεχνικές που χρησιμοποιούνταν περισσότερο. Εντούτοις, όπως βρέθηκε σε
μερικές προγενέστερες έρευνες, οι αντιλήψεις για την αξία των πρακτικών της SMA
ήταν υψηλότερες από το επίπεδο της πραγματικής χρήσης τους.
Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, ο Guilding διαπίστωσε ότι υπήρχε πολύ
περιορισμένη οικειότητα με τον όρο SMA, και ο όρος SMA ήταν ουσιαστικά
αχρησιμοποίητος στις επιχειρήσεις που πήραν μέρος στην έρευνα. Εντούτοις, υπήρξε
ελαφρώς περισσότερη οικειότητα με τον όρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δεν
είναι απροσδόκητο, λαμβάνοντας υπόψη την προέλευση της SMA και της ιδιαίτερης
διάκρισης που δόθηκε στην SMA από όλους τους βρετανούς επαγγελματίες. Οι
Roslender και Hart το 2003102 επίσης διαπίστωσαν ότι η SMA είχε περιορισμένη
έννοια για τους διευθυντές στη μελέτη τους των δέκα επιχειρήσεων.
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Ο ρόλος των λογιστών στην υιοθέτηση και την εφαρμογή της SMA
Πριν από 27 χρόνια ο Simmonds103 δήλωσε ότι οι λογιστές έχουν υψηλά
ανεπτυγμένες δεξιότητες για να παρέχουν τις απαραίτητες βάσεις για την υιοθέτηση
της SMA: «Οι διοικητικοί λογιστές ξοδεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του χρόνου και
της προσπάθειάς τους στη συλλογή και τον υπολογισμό του κόστους, του όγκου
παραγωγής, και των στοιχείων τιμών όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τον
υπολογισμό της σχετικής στρατηγικής θέσης μιας εταιρίας και των ανταγωνιστών της
σαν βάση για τη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής».
Οι Dixon και Smith104 το 1993 επίσης υποστήριξαν ότι οι αναλυτικές
δεξιότητες, η ικανότητα λήψης αποφάσεων και οι οικονομικές ικανότητες των
διοικητικών λογιστών, τους παρέχει τη δυνατότητα να συμβάλλουν στη διαδικασία
αξιολόγησης στρατηγικής. Περιπτωσιολογικές μελέτες από τους Shank και
Govindarajan το 1988105 και τον Rickwood το 1981106 παρέχουν τα παραδείγματα για
το πώς η διοικητική λογιστική μπορεί να αναπτυχθεί για να πλησιάσει ένα πιο
στρατηγικό πλαίσιο. Οι Dixon και Smith προτείνουν περαιτέρω ότι η διοικητική
λογιστική μπορεί να συνδέσει τη στρατηγική με την ανάλυση αξίας μετόχων και
επίσης μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση των πιθανών στόχων αποκτήσεων.
Παρά την πρόταση τους ότι οι διοικητικούς λογιστές ταίριαζαν για την προαγωγή και
την εφαρμογή της SMA, οι Dixon και Smith κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μερικές
από τις διαδικασίες της SMA μπορεί ήδη να καλύπτονται από άλλες λειτουργίες μέσα
σε μια εταιρία, όπως η λειτουργία του μάρκετινγκ, και έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις,
ο ρόλος του διοικητικού λογιστή θα ήταν να ελέγξει τέτοια στοιχεία. Εντούτοις, είδαν
ένα μεγάλο μέλλον για την SMA στο να συγκεντρώνει μαζί διαφορετικές λειτουργίες
και αρχές μέσα στην εταιρία. Τόνισαν ότι οι βρετανικοί επαγγελματικοί οργανισμοί
αποκρίνονταν στο κάλεσμα της SMA, μέσω της επαγγελματικής κατάρτισής τους, και
αναγνώρισαν ότι η SMA ήταν σε εμβρυικό στάδιο αλλά «μέσω του χρόνου και οι
επαγγελματίες αλλά και οι ακαδημαϊκοί είναι πιθανό να βελτιώσουν τις τεχνικές για
την συλλογή και την ανάλυση των στοιχείων».
Οι Bromwich και Bhimani το 1994107 υποστήριξαν αυτό το επιχείρημα όπως
και ο Shank στις προηγούμενες εργασίες του, και στο τελευταίο έργο του108,
υποστήριξε ακόμα ότι οι διοικητικοί λογιστές έχουν την εξυπνάδα και τις δεξιότητες
αλλά οι περιστάσεις είναι τέτοιες που οι επιχειρήσεις έχουν άλλες προτεραιότητες.
Σε μια πρόσφατη εξέταση (2007) της προέλευσης και του μέλλοντος της
SCM, ο Anderson109 παρέχει στοιχεία μιας έρευνας για την κατανόηση της SCM.
Υποστηρίζει ότι οι ερευνητές της διοικητικής λογιστικής ταιριάζουν καλά στην
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δημιουργία ενός ενοποιημένου σώματος της γνώσης της SCM. Αυτό οφείλεται στην
κατάρτισή τους στα οικονομικά της εταιρίας, και στις πιο σημαντικές λογιστικές
αρχές της μέτρησης και διαχείρισης του ελέγχου. Ο Gosselin110 προτείνει ότι μια
επιτυχής εφαρμογή της ABC απαιτεί μια πολυσύνθετη ομάδα, όπου οι λογιστές
εργάζονται στενά με τις διαδικασίες και τους υπαλλήλους του marketing.
Εντούτοις, μερικοί σχολιαστές έχουν διαφορετική άποψη. Ο Lord111
διαφωνεί με τους ισχυρισμούς του Simmonds ότι οι διοικητικοί λογιστές με τις υψηλά
ανεπτυγμένες δεξιότητές τους είναι στην καλύτερη θέση να εκμεταλλευτούν τις
ευκαιρίες για τη μείωση των δαπανών.
Δύο επαγγελματικά άρθρα που δημοσιεύονται από τον Cooper112,113 περίπου
σε αυτήν την περίοδο στο αμερικάνικο περιοδικό επαγγελματιών, «Διοικητική
Λογιστική» απεικονίζουν αυτήν την άποψη:
«Καθώς οι επιχειρήσεις κινούνται προς τη διαχείριση δαπανών, θα
χρειαστούν περισσότερες πληροφορίες διοικητικής λογιστικής αλλά λιγότερους
διοικητικούς λογιστές, και οι υπόλοιποι διοικητικοί λογιστές θα διαδραματίσουν έναν
ενισχυτικό ρόλο, όχι έναν ηγετικό ρόλο. Για να είναι αποτελεσματικά τα συστήματα
διαχείρισης δαπανών που βασίζονται στις δραστηριότητες, ο καθένας στην
επιχείρηση πρέπει να τα δει σαν εργαλεία διαχείρισης κόστους και όχι σαν λογιστικά
εργαλεία».
Μια παρόμοια άποψη εκφράστηκε από τους Chenhall και Langfield-Smith114
το 1998 σε ένα έγγραφο που παρουσιάζει πέντε περιπτωσιολογικές μελέτες της
εφαρμογής καινοτόμων συστημάτων μέτρησης απόδοσης. Η κύρια περιπτωσιολογική
μελέτη, η Cleanco, ανέπτυξε τρία νέα συστήματα μέτρησης της απόδοσης. Αυτές οι
πρωτοβουλίες κατευθύνθηκαν κατά ένα μεγάλο μέρος από το τμήμα ανθρωπίνων
πόρων, και δεν αναμίχθηκε η λειτουργία της λογιστικής, που ήταν απασχολημένη με
τη φορολογία και άλλα οικονομικά θέματα υποβολής εκθέσεων. Οι λειτουργικοί
διευθυντές στην Cleanco δεν ήταν πολύ κολακευτικοί για τις δεξιότητες ή την
εξυπηρέτηση πελατών που παρέχονταν από τους λογιστές. Σε αυτό το έγγραφο,
υποστηρίζεται ότι οι λογιστές έχουν πολλά να προσφέρουν στην ανάμειξη τους σε
αυτές τις εξελίξεις αλλά πρέπει να αναπτύξουν όχι μόνο ικανοποιητικές τεχνικές
δεξιότητες, αλλά και κοινωνικές δεξιότητες. Σε μια επόμενη περιπτωσιολογική
μελέτη ανάπτυξης ενός συστήματος μέτρησης της απόδοσης και των κινήτρων που
σχετίζονταν με στρατηγικούς στόχους, οι Chenhall και Langfield-Smith πάλι
διαπιστώνουν ότι οι λογιστές δεν συμμετείχαν στην ανάπτυξή του, που ήταν
αρμοδιότητα του τμήματος παραγωγής και ανθρωπίνων πόρων.
Ο Coad το 1996115 υποστήριξε ότι οι λογιστές για να αναλάβουν τα
προγράμματα της SMA, πρέπει να δουλέψουν έξυπνα και σκληρά. Η έξυπνη εργασία
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περιλαμβάνει την επιλογή έξυπνων και επινοητικών προσεγγίσεων για να
αντιμετωπισθεί ένα ζήτημα, και έπειτα την τροποποίηση της προσέγγισης έξυπνα και
πολυμήχανα όταν απαιτείται. Η σκληρή δουλειά είναι η προσπάθεια για να
ολοκληρωθεί ένα έργο. Ο Coad υποστηρίζει ότι η SMA απαιτεί έναν
προσανατολισμό εκμάθησης, διότι αυτό παρακινεί και την έξυπνη και τη σκληρή
δουλειά, ενώ ένας προσανατολισμός απόδοσης παρακινεί μόνο τη σκληρή δουλειά,
και δεν είναι ικανοποιητικός ως προς την εφαρμογή της SMA. Σκέφτηκε ότι εκτός
από την ανάληψη της έξυπνης εργασίας, ο αποτελεσματικός στρατηγικός διοικητικός
λογιστής απαιτείται να έχει υψηλά επίπεδα επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την
ικανότητα να ταυτίζεται συναισθηματικά με τους άλλους. Αυτό έχει σημαντικές
επιπτώσεις στην κατάρτιση των λογιστών. Είδε το μελλοντικό ρόλο του διοικητικού
λογιστή ότι παραμένει ο αναγνωρισμένος εμπειρογνώμονας της κοστολόγησης και
της λογιστικής, αλλά επιπλέον θα έχει και ένα ρόλο συμβουλευτικό, καθώς οι
δραστηριότητες της SMA κινούνται πέρα από την χρηματοοικονομική λειτουργία.
Σαφώς, αυτό τοποθετεί πολλές προκλήσεις στην πορεία των μελλοντικών λογιστών.
Σε αυτή που ήταν πιθανώς η τελευταία δημοσίευσή του, ο Shank το 2007116 ήρθε να
συμφωνήσει διστακτικά με την αξιολόγηση του Cooper της ανικανότητας των
λογιστών να απαντήσουν στην πρόκληση της SMA.
Εξέλιξη της SMA
Στη δεκαετία του '80, η SMA άρχισε με μεγάλη υποσχέσεις και για πολλά
έτη υπήρχε πολύς ενθουσιασμός από τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές κοινότητες
λογιστικής. Συνολικά, το σαφές μήνυμα που προκύπτει από τις εμπειρικές μελέτες
είναι ότι δεν υπάρχει κανένα φανερό στοιχείο ότι η SMA, στη μορφή που
προβλέπεται από τον Simmons, χρησιμοποιείται ευρέως στην πράξη. Τα κανονιστικά
έγγραφα που εξυμνούν τα οφέλη της SMA και οι σύγχρονες εννοιολογικές εξελίξεις
δεν έχουν οδηγήσει στη διαδεδομένη υιοθέτηση της SMA, και η έλλειψη
διαδεδομένης υιοθέτησης επίσης κάνει δύσκολο τον ορισμό της επιτυχίας ή των
εφαρμογών της SMA. Επίσης, ο όρος SMA δεν γίνεται κατανοητός καλά από τους
ερευνητές στην πράξη, και σε μερικές περιπτώσεις ο όρος ούτε καν αναγνωρίζεται.
Τα στοιχεία στη διαδεδομένη υιοθέτηση συγκεκριμένων τεχνικών της SMA
δεν είναι επίσης ισχυρά. Τα κύρια στοιχεία αφορούν την ABC. Έχουν υπάρξει
διάφορες πρακτικές έρευνες και περιπτωσιολογικές μελέτες των εφαρμογών της
ABC. Εντούτοις, υπάρχουν συνεπή στοιχεία ότι η υιοθέτηση είναι χαμηλή, και
μπορεί να έχει μειωθεί ακόμη και με την πάροδο του χρόνου, και πολλές επιχειρήσεις
δεν έχουν σκεφτεί ακόμη την εφαρμογή ABC117.
Έχουν γραφτεί πολλά για την επιτυχία των ιαπωνικών επιχειρήσεων, και τα
οφέλη πολλών ιαπωνικών τεχνικών διοικητικής λογιστικής, όπως η κοστολόγηση
στόχων, η λειτουργική ανάλυση και η μηχανική αξίας. Εντούτοις, υπάρχουν
περιορισμένα στοιχεία της διαδεδομένης υιοθέτησης των ιαπωνικών τεχνικών της
SMA, έξω από την Ιαπωνία, και εκείνες οι δυτικές επιχειρήσεις που τις έχουν
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υιοθετήσει είναι συχνά θυγατρικές των ιαπωνικών επιχειρήσεων. Είκοσι πέντε έτη
μετά είναι δύσκολο να συνεχιστεί το επιχείρημα ότι είναι πρώτες μέρες για τη SMA,
και ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στη λογιστική και χρειάζεται χρόνος. Επιπλέον,
διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες αποκαλύπτουν ότι τα εργαλεία της SMA και οι
τεχνικές εφαρμόζονται μερικές φορές χωρίς τη συμμετοχή της λειτουργίας της
λογιστικής, από το «κρυφό» προσωπικό του λογιστηρίου.

Οι επιπτώσεις της SMA στην πράξη, στη γνώση και στη λογιστική
Έχει λοιπόν η SMA ασκήσει οποιαδήποτε επίδραση; Μπορεί να
υποστηριχτεί ότι η SMA έχει έναν αντίκτυπο στην πράξη, την γνώση και τη
λογιστική, αλλά όχι με τον τρόπο που προβλέφθηκε από τους ιδρυτές της SMA.
Ο Anderson118 υποστηρίζει ότι η SCM είναι μια επιτυχία επειδή έχει
διαπεράσει την έρευνα και τη διδασκαλία ουσιαστικά όλων των διοικητικών αρχών.
Βλέπει ότι η μελλοντική πρόκληση είναι για τους ερευνητές διοικητικής λογιστικής
που μπλέκονται με άλλες αρχές και που ενσωματώνουν ότι έχουν μάθει από άλλες
αρχές με τη θεωρία της διοικητικής λογιστικής. Ομοίως, ο Gosselin119 προτείνει ότι η
ABC μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχία, χάρη στην επίδραση της στην ανάπτυξη και
την ανανέωση της διοικητικής λογιστικής. Επίσης υποστηρίζει ότι η ABC έχει
ενισχύσει το ρόλο και έχει δημιουργήσει θετικές προοπτικές στους διοικητικούς
λογιστές. Εντούτοις, δείχνει επίσης το παράδοξο της ABC, δηλαδή το χάσμα μεταξύ
της εννοιολογικής δύναμης και της συνειδητοποίησης της ABC και των χαμηλών
επιπέδων υιοθέτησης και εφαρμογής αυτής.
Ο Otley120 υποστηρίζει ότι η SMA έχει ασκήσει σημαντική επίδραση στη
σκέψη των πρακτικών διοικητικών λογιστών και των διευθυντών. Αυτό μπορεί να
συμβαίνει λόγω της επίδρασης των βιβλίων και των εγγράφων που έχουν γραφτεί από
οπαδούς της SMA, όπως ο Shank, ο Bromwich, οι Cooper και Kaplan, αλλά και λόγω
της επίδρασης των δραστηριοτήτων επαγγελματικών οργανισμών λογιστικής
(ιδιαίτερα του CIMA, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή του CPA στην Αυστραλία) οι οποίοι
έχουν υποστηρίξει ερευνητικές εκθέσεις και συμπεριέλαβαν την SMA ως τμήμα της
επαγγελματικής κατάρτισης και των επαγγελματικών προγραμμάτων ανάπτυξης.
Αυτό έχει οδηγήσει σε ευρεία συνειδητοποίηση των εργαλείων της SMA και των
τεχνικών αυτής κατά τη διάρκεια πολλών ετών.
Οι διοικητικοί σύμβουλοι που έχουν προωθήσει συγκεκριμένες τεχνικές της
SMA είχαν επίσης μια ισχυρή επίδραση, η οποία είχε γραφτεί μερικές φορές από
αυτούς τους ίδιους τους συμβούλους. Έχουμε τις συμβουλευτικές εταιρίες που πρέπει
να ευχαριστήσουμε για τη διάδοση και την προώθηση των τεχνικών, όπως η ABC, η
VBM (Value Based Management- Διοίκηση βασισμένη στην αξία), και η BSC
(Balanced Scorecard –Πίνακας ισορροπημένης στοχοθέτησης), σε πολλές δυτικές
χώρες στη δεκαετία του '90. Υψηλής ποιότητας περιοδικά, όπως το «Harvard
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Business Review», έχουν εστιάσει επίσης την προσοχή των managers παγκοσμίως
στις τεχνικές και τις διαδικασίες της SMA.
Η SMA μπορεί να θεωρηθεί ως μια επιτυχία λόγω του τρόπου που έχει
διαπεράσει άλλες διοικητικές αρχές. Η SMA ως όρος μπορεί να είναι «ένα επινόημα
της ακαδημαϊκής φαντασίας», αλλά εάν κινούμαστε πέρα από την ορολογία,
μπορούμε να εξετάσουμε τι έχει επιτευχθεί με πιο λεπτότερους τρόπους μέσα στις
επιχειρήσεις και πέρα από τη διαχείριση γενικά. Όπως δείχνει ο Anderson121, υπάρχει
πολλή «στρατηγική» διοικητική λογιστική που συμβαίνει στις οργανώσεις, αλλά όχι
πάντα με την ηγεσία ή τη συμμετοχή του λογιστικού τμήματος.
Μερικές από τις τεχνικές που εξετάζουμε συχνά σαν ένα μέρος της
εργαλειοθήκης της διοικητικής λογιστικής εξετάζονται από άλλες αρχές ξεχωριστά.
Μερικές έννοιες που ταξινομούμε ως SMA έχουν εισαγάγει την δικαιοδοσία «της
διοίκησης». Ο τρόπος με τον οποίο τα σύγχρονα συστήματα μέτρησης απόδοσης
εφαρμόζονται και διαχειρίζονται στις επιχειρήσεις παρέχει ένα παράδειγμα. Στα
πανεπιστήμια, πολλές πτυχές της SMA διδάσκονται όχι μόνο ως τμήμα του
προγράμματος σπουδών της διοικητικής λογιστικής. Μπορούν επίσης να βρεθούν
μέσα στο μάρκετινγκ και τη διοίκηση και ακόμη και τους τομείς Τεχνολογίας
Πληροφοριών. Αυτό συμβαίνει για το BSC (Balanced Scorecard), τη διαχείριση
δαπανών, την ανάλυση διαδικασίας, και το KPIs (Key Performance IndicatorsΠαράγοντες κλειδιά για την προετοιμασία). Το BSC, ιδιαιτέρως, θεωρείται από
πολλούς ένα εργαλείο διαχείρισης και όχι δικαιοδοσία μόνο των λογιστών. Οι
προμηθευτές λογισμικού και τα εσωτερικά τμήματα Τεχνολογίας Πληροφοριών είναι
επίσης σημαντικοί σε αυτήν την περιοχή. Μερικά εργαλεία της SMA εφαρμόζονται
ως αποτέλεσμα των εφαρμογών λογισμικού. Είναι ενδιαφέρον να εξεταστεί το
αντίκτυπο που είχαν πακέτα λογισμικού όπως της SAP (εταιρεία λογισμικού με
προϊόντα για τη οργάνωση των διαδικασιών μίας επιχείρησης) στον τύπο των
εφαρμογών λογιστικής που βρίσκονται στις εταιρίες.
Όπως μερικές τεχνικές διεισδύουν σε διοικητικές αρχές, έτσι γίνεται και με
την γλώσσα. Ενώ ο τύπος συστημάτων ABC που προβλέπονται από τους Cooper και
Kaplan μπορεί να μην είχε εφαρμοστεί, δεν είναι ασυνήθιστο και για τους λογιστές
και για τους διευθυντές να μιλούν για τις δραστηριότητες και τους οδηγούς δαπανών.
Αυτό είναι τώρα μέρος της γλώσσας της επιχείρησης. Η προφανής χαμηλή υιοθέτηση
των συστημάτων της ABC μπορεί να μην λάβει υπόψη ότι πολλές πτυχές, που
αποτελούν μέρος ενός συστήματος ABC, μπορεί τώρα να είχαν γλιστρήσει στην
αποδεκτή πρακτική. Αυτό περιλαμβάνει την πιο ενημερωμένη χρήση των οδηγών των
γενικών δαπανών και τη διεύρυνση του κόστους προϊόντων πέρα από την κατασκευή,
που περιλαμβάνει προς τα πάνω και κάτω δαπάνες. Ο όρος ABC δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις καταστάσεις. Πολλές από τις έρευνες για την υιοθέτηση
της ABC δεν εστιάζουν στη χρήση αυτών των συστατικών πρακτικών. Η εστίαση
στην χαμηλή υιοθέτηση της ABC υπονοεί ότι έχει ασκήσει λίγη επίδραση στην
πράξη. Δεν είναι όλη η εφαρμογή των τεχνικών της SMA «σύμφωνα με τα
εγχειρίδια». Στην εξέταση δέκα επιχειρήσεων, οι Bhimani και Langfield-Smith122
βρήκαν υψηλή ποικιλία στη μορφή και τη φύση των στρατηγικών διαδικασιών
διοικητικής λογιστικής που χρησιμοποιήθηκαν μέσα στις επιχειρήσεις, η οποία ήταν
σε αντίθεση με την SMA στη βιβλιογραφία, η οποία εστίαζε στη δομή και τη μορφή
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των στρατηγικών δραστηριοτήτων και σε μια ανάγκη για
ισορροπία των
χρηματοοικονομικών και των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών για να
υποστηρίξει τις στρατηγικές διαδικασίες. Υπήρξαν διαφορές μεταξύ των
επιχειρήσεων ως προς αυτό που θεώρησαν στρατηγικό και στο ρόλο που
διαδραματίστηκε από τις χρηματοοικονομικές και τις μη χρηματοοικονομικές
πληροφορίες.
Πειράζει εάν οι εξελίξεις της SMA δεν ρυθμίζονται ή «κυριεύονται» από τη
λειτουργία της λογιστικής; Το θέμα κλειδί αφορά το γεγονός εάν οι διοικητικοί
λογιστές έχουν οποιεσδήποτε συγκεκριμένες ή μοναδικές δεξιότητες που θα
ωφελούσαν τις εφαρμογές και τη διαχείριση της SMA. Διάφοροι σχολιαστές έχουν
υποστηρίξει ότι τις έχουν123,124,125.
Ο Anderson υποστηρίζει την ανάπτυξη της εργασίας σε SCM για να
ενσωματώσει τις τεμαχισμένες εξελίξεις σε ένα συνεπές σώμα της γνώσης. Αυτό
δημιουργεί μια ευκαιρία για τους ερευνητές διοικητικής λογιστικής. Εντούτοις,
παραμένει η δυσκολία για το εάν αυτά τα πλαίσια, εάν αναπτύσσονται από τους
διοικητικούς λογιστές, μπορούν να διαβιβαστούν εύκολα στις ευρύτερες διοικητικές
αρχές. Με τον ίδιο τρόπο που ο Kaplan διέδωσε την ABC και το BSC, αυτό μπορεί
να απαιτήσει υψηλού προφίλ προσωπικότητες, βιβλία και δραστηριότητες. Εξαρτάται
από τους λογιστές να γίνει μια τέτοια κίνηση. Το δεύτερο ζήτημα αφορά το
μελλοντικό ρόλο και την ταυτότητα των διοικητικών λογιστών. Ας σημειωθεί ότι
αυτό δεν είναι διοικητική λογιστική σαν μια αρχή - σαφώς ένα μεγάλο μέρος της
διοικητικής λογιστικής στις επιχειρήσεις αναλαμβάνεται από πολλές λειτουργικές
περιοχές, όχι μόνο από το λογιστήριο - αυτό είναι οι διοικητικοί λογιστές ως
επάγγελμα. Ο Cooper συνόψισε τις ανησυχίες του126:
“Για να επιζήσουν, οι διοικητικοί λογιστές πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες
στη σχεδίαση συστημάτων και την εφαρμογή, τη διαχείριση αλλαγών και
στρατηγικής καθώς επίσης και τη διοίκηση δαπανών και τη διοικητική λογιστική. Τα
άτομα που συμμετέχουν στη διοικητική λογιστική πρέπει να δεχτούν ότι οι
επαγγελματικές ζωές τους πρόκειται να αλλάξουν σημαντικά κατά τη διάρκεια της
επόμενης δεκαετίας από την αυξανόμενη σημασία της διαχείρισης δαπανών. Για τους
επαγγελματίες της διοικητικής λογιστικής, η κεντρική πρόκληση βρίσκεται στην
επιλογή του μελλοντικού τους ρόλου. Διοικητικοί λογιστές που δεν αναπτύσσουν τη
σωστή ικανότητα είτε θα πρέπει να αναπτύξουν λειτουργική πείρα για να τους
επιτρέψουν να μεταφερθούν στις λειτουργικές περιοχές της επιχείρησης είτε θα
αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο μιας καριέρας που βρίσκεται σε αδιέξοδο.”
Μελλοντικές έρευνες
Ο όρος, «στρατηγική διοικητική λογιστική», δεν μπορεί πλέον να είναι πολύ
χρήσιμος κατά την περιγραφή ενός συνόλου προηγμένων τεχνικών διοικητικής
λογιστικής ή μιας προσέγγισης στην ανταγωνιστική χρηματοοικονομική ανάλυση.
Ξέρουμε ότι ο όρος «στρατηγική διοικητική λογιστική» δεν χρησιμοποιείται ευρέως
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στην πράξη, και είναι συγκεκριμένες τεχνικές και διαδικασίες, όπως η διαχείριση
δαπανών, η στρατηγική ανάλυση, η κοστολόγηση προϊόντων, η μέτρηση απόδοσης,
οι οποίες είναι πιο αναγνωρίσιμοι όροι. Οι γενικοί όροι που χρησιμοποιούνται για να
περιγράψουν αυτές τις τεχνικές μπορεί να ήταν σε λειτουργία για πολλά έτη.
Εντούτοις, είναι ο τρόπος που αναλαμβάνουμε τις τεχνικές που μπορεί να έχει
αλλάξει. Οι πρακτικές κοστολόγησης των προϊόντων που παρουσιάζονται στη
δεκαετία του '70 ή τη δεκαετία του '80 μπορούν να φανούν πολύ διαφορετικές από
εκείνες τις ίδιες πρακτικές το 2007. Ομοίως, το ύφος και το περιεχόμενο των
συστημάτων μέτρησης της απόδοσης έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια των δεκαετιών,
ώστε να εκφράζουν έναν πιο στρατηγικό προσανατολισμό.
Υπάρχει περιορισμένη αξία να πραγματοποιήσει κανείς πρακτικές έρευνες
που εστιάζουν στα ποσοστά υιοθέτησης συγκεκριμένων τεχνικών της SMA, όπως η
ABC. Η μείωση στη δημοσιευμένη έρευνα σε αυτήν την περιοχή υποστηρίζει αυτά τα
στοιχεία. Δεδομένου ότι η προφανής χαμηλή υιοθέτηση των συστημάτων ABC δεν
έχει λάβει υπόψη ότι πολλές πτυχές που είχαν αρχικά αναπτυχθεί ως τμήμα ενός
συστήματος ABC, μπορεί τώρα να έχουν γλιστρήσει στην αποδεκτή πρακτική,
μπορεί να είναι χρήσιμο να εξεταστούν εκείνες οι συγκεκριμένες πρακτικές. Αυτά
μπορεί να περιλαμβάνουν μελέτη για το πώς χρησιμοποιούνται οι οδηγοί δαπανών
στη κοστολόγηση δαπανών, τις υπηρεσίες και άλλες δραστηριότητες.
Η μελλοντική έρευνα μπορεί να εστιάσει στην εξέταση της φύσης των
σύγχρονων πληροφοριών διοικητικής λογιστικής και διαχείρισης διοικητικής
λογιστικής που χρησιμοποιούνται μέσα στις επιχειρήσεις. Θα ήταν χρήσιμο να γίνει
κατανοητό πώς οι τεχνικές διαχέονται στη γενικότερη πρακτική και στις
επιχειρησιακές διαδικασίες. Η κοστολόγηση στόχων είναι μια λεπτομερής τεχνική
διαχείρισης δαπανών, η οποία με την πλήρη ανεπτυγμένη μορφή της, απαιτεί την
υιοθέτηση μιας έντονης και τρέχουσας διοικητική αρχής δαπανών σε όλες τις πτυχές
του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου προϊόντος, το
σχέδιο της διαδικασίας παραγωγής, τις δραστηριότητες κατασκευής και την
υποστήριξη μετά από την πώληση. Εντούτοις, μερικές από τις πρακτικές που
συνδέονται με την κοστολόγηση στόχων, όπως η λειτουργική ανάλυση ή η
προσανατολισμένη στην αγορά προσέγγιση για τη διαχείριση δαπανών, μπορούν ήδη
να έχουν υιοθετηθεί με επιτυχία από μερικές επιχειρήσεις και τώρα να είναι μέρος
των αποδεκτών πρακτικών. Υπάρχουν πολλά ακόμη που μπορούμε να μάθουμε για το
πώς οι αρχές που κρύβονται κάτω από τις τεχνικές της SMA μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να ενημερώνουν τις ευρύτερες επιχειρησιακές πρακτικές και τις
διαδικασίες.
Λαμβάνοντας υπόψη τη διάδοση της εργασίας της διοικητικής λογιστικής σε
άλλες λειτουργίες η μελλοντική έρευνα οργάνωσης δεν πρέπει μόνο να στραφεί στην
παραγωγή των τμημάτων λογιστικής. Η κατανόηση του πώς οι πρακτικές διοικητικής
λογιστικής έρχονται στην προσοχή των επιχειρησιακών managers και πώς
εφαρμόζονται και αναπτύσσονται θα συνεχίσει να είναι μια πηγή για μια
ενδιαφέρουσα έρευνα.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διοικητική λογιστική ασχολείται με την παροχή πληροφοριών στα
στελέχη, δηλαδή σε πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σε ένα οργανισμό και διευθύνουν
και ελέγχουν τις λειτουργίες του.
Η διοικητική λογιστική έχει τις ρίζες της στην βιομηχανική επανάσταση του
ου
19 αιώνα. Αρχικά ήταν πολύ ανεπτυγμένη η διοικητική λογιστική και λιγότερο η
χρηματοοικονομική (πληροφόρηση προς τους έξω). Με την είσοδο στον 20ο αιώνα
πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες της χρηματοοικονομικής λογιστικής λόγω των νέων
πιέσεων που ασκούνταν στις εταιρίες από τις κεφαλαιαγορές, τους πιστωτές, τους
ρυθμιστικούς φορείς και τη φορολογία εισοδήματος. Έτσι μειώθηκε το ενδιαφέρον
για τη διοικητική λογιστική. Τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα, καθώς οι γραμμές
προϊόντων επεκτείνονταν και οι λειτουργίες γινόταν πιο περίπλοκες, οι εταιρίες που
κοίταζαν μπροστά, όπως η General Electric, η General Motors κλπ. διέκριναν την
ανανεωμένη ανάγκη για εκθέσεις διοικητικού χαρακτήρα, ξεχωριστές από
οικονομικές εκθέσεις.
Τα νέα εργαλεία της διοικητικής λογιστικής είναι:










Τη στιγμή που χρειάζεται (Just in time- JIT)
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management- TQM)
Ανασχεδιασμός διαδικασιών (Process reengineering)
Η θεωρία των περιορισμών (Theory of Constraints- TOC)
Κοστολόγηση σύμφωνα με τις δραστηριότητες (Activity Based CostingABC)
Διοίκηση σύμφωνα με τις δραστηριότητες (Activity Based Management –
ABM)
Ανάλυση κερδοφορίας πελάτη (Customer Profitability Analysis- CPA)
Benchmarking (Συγκριτική προτυποποίηση)
Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθέτησης (Balanced Scorecard –BSC).

Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, περιπτωσιολογικές μελέτες που είχαν
δημοσιευτεί έδειχναν την ανωτερότητα της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής
(Strategic Management Accounting-SMA) ή της SCM σε σχέση με τις παραδοσιακές
μορφές της διοικητικής λογιστικής και την ανάγκη υιοθέτησης στρατηγικής πλευράς
στη διοικητική λογιστική. Παρόλα αυτά, πολλές έρευνες στη δεκαετία του 1990
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη της SMA ήταν αργή. Κάποιοι κριτικοί
πίστεψαν ότι είναι απλά θέμα χρόνου για να υιοθετηθεί η SMA. Κάποιοι άλλοι
ισχυρίστηκαν ότι οι λογιστές δεν είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν αυτές τις νέες
τεχνικές.
Συνολικά, το σαφές μήνυμα που προκύπτει από τις εμπειρικές μελέτες είναι
ότι δεν υπάρχει κανένα φανερό στοιχείο ότι η SMA, στη μορφή που προβλέπεται από
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τον Simmons, χρησιμοποιείται ευρέως στην πράξη. Συνεπώς, 25 χρόνια μετά δεν
μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι θέμα χρόνου.
Κάποιες τεχνικές της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής (για παράδειγμα η
ABC) χρησιμοποιούνται και μάλιστα με επιτυχία από ορισμένες επιχειρήσεις κυρίως
του εξωτερικού. Επίσης έχει ασκήσει επίδραση στα πανεπιστημιακά εγχειρίδια. Όλα
τα οικονομικά πανεπιστήμια αλλά και τα κοινωνικά έχουν μαθήματα που
αναφέρονται στα νέα εργαλεία της στρατηγικής διοικητικής λογιστικής.
Αυτό που θα ήταν καλό να γίνει (και ιδιαίτερα στη Ελλάδα) είναι η
επιμόρφωση των λογιστών, ώστε να γνωρίζουν διοικητική λογιστική. Ίσως θα
μπορούσαν να γίνουν ειδικά σεμινάρια για τις νέες τεχνικές της στρατηγικής
διοικητικής λογιστικής. Θα πρέπει να ενημερωθούν και οι επιχειρηματίες ότι είναι
πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας για την αποδοτικότητα της επιχείρησης και ίσως θα
πρέπει να υπάρχει ένα άτομο (ή και περισσότερα ανάλογα με το μέγεθος της
επιχείρησης) που θα ασχολείται αποκλειστικά με διοικητική λογιστική. Τέλος οι
λογιστές θα πρέπει να είναι ευέλικτοι ώστε να μπορούν να απορροφούν και να
εφαρμόζουν τις νέες εξελίξεις.
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