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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στο  στίβο  του  επιχειρηματικού  ανταγωνισμού,  ένας  οργανισμός  πρέπει  να 
προσπαθήσει  πολύ για  «να παραμείνει  στο παιχνίδι»  και  να διατηρήσει  ή  και  να 
διευρύνει το μερίδιό του. Η ανάπτυξη  εργαλείων,  τεχνικών,  μεθοδολογιών  που 
προτείνονται για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι συνεχής. Το θέμα είναι, ποιος 
θα εφαρμόσει  ορθά ποιο από αυτά,  στην καταλληλότερη χρονική στιγμή και  στο 
καταλληλότερο  σημείο  για  να  επιτύχει  μεγιστοποίηση  του  επιθυμητού 
αποτελέσματος. 

Στην ανάλυση που  ακολουθεί προτείνεται ο συνδυασμός τριών εργαλείων σύγχρονου 
management, που το καθένα έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Αυτά 
είναι η Ισορροπημένη Κάρτα (balanced scorecard), η Τεχνολογία της Πληροφορίας 
(information technology) και η Λογιστική (accounting).  Το σχέδιο που στην ουσία 
προτείνεται είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών, ώστε το «τελικό προϊόν» να 
συγκεντρώνει όσο το δυνατό τα περισσότερα από τα πλεονεκτήματά τους και όσο το 
δυνατό τα λιγότερα από τα μειονεκτήματά τους.

Η παρούσα αναφορά ξεκινά με παράθεση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της 
balanced scorecard και  κάποιες  κριτικές  που  αυτή  έχει  δεχτεί  από τη  στιγμή της 
γέννησής  της  μέχρι  σήμερα.  Συνεχίζουμε  ασχολούμενοι  με  το  πώς  μπορεί  να 
συσχετίζεται η μεθοδολογία αυτή τόσο με την Τεχνολογία της Πληροφορίας όσο και 
με  τη  Λογιστική.  Επίσης,  εξετάζεται  και  η  σχέση  μεταξύ  Τεχνολογίας  της 
Πληροφορίας  και  Λογιστικής  για  να καταλήξουμε στο,  πως  μπορεί  να  υφίσταται 
αλληλεπίδραση μεταξύ και των τριών ταυτόχρονα.

   Όσα  ακολουθούν,  εντάσσονται  μεταξύ  των  πιο  σύγχρονων  προσεγγίσεων  της 
σύγχρονης  διοικητικής  επιστήμης και  όπως θα παρατηρήσουμε,  πραγματικά είναι 
δυνατό να υφίσταται σχέση μεταξύ των τριών και μάλιστα να οδηγεί σε θαυμαστά 
επιτεύγματα.  Το γεγονός  αυτό  μετατρέπει  την  από εδώ και  πέρα μελέτη μας,  σε 
ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα.    
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2.  ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ (BALANCED 
SCORECARDS)

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι πίνακες ισορροπημένης στοχοθέτησης ή ισορροπημένες κάρτες ή ισορροπημένες 
κάρτες  επιδόσεων  κατατάσονται  μεταξύ  των  καινοτόμων  εργαλείων  μέτρησης  της 
επιχειρηματικής αποδοτικότητας.  Από το 1990 και  μετά,  είναι  εμφανείς  σε μελέτες 
περιπτώσεων που προσεγγίζουν το θέμα  μέτρησης του ρυθμού προόδου της συνεχούς 
βελτίωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω περιπτώσεις έδειχναν την 
χρήση  μιας  νεοδημιουργούμενης  τεχνικής,  της  «Συνδυαζόμενης  Κάρτας-
Συνδυαζόμενου  Πίνακα  Ισορροπημένης  Στοχοθέτησης»  (Corporate Scorecard),  η 
οποια περιείχε μεταξύ διαφόρων παραδοσιακών οικονομικών μέτρων, και άλλα μέτρα 
αποδοτικότητας   που  είχαν  σχέση  με  τους  χρόνους  παράδοσης  των  πελατών,  την 
ποιότητα,  τους  χρόνους  ολοκλήρωσης  των  διαδικασιών  παραγωγής  και  την 
αποτελεσματικότητα  της  ανάπτυξης  νέων  προϊόντων.  Η  εμπειρία  των  ανώτατων 
κλιμακίων διοίκησης με τους συγκεκριμένους πίνακες διεφάνηκε ιδιαιτέρως θετική και 
έτσι  οι  ενδιαφερόμενοι  επικεντρώθηκαν  στη  σχεδίαση  πολυδιάστατων  πινάκων 
στοχοθέτησης,  αφού  οι  τελευταίοι  υπόσχονταν  ,  κατά  πως  φαίνονταν, 
πραγματοποίηση-εκπλήρωση των αναγκών του οργανισμού.

Κατ’αυτόν  τον  τρόπο,  οι  παραπάνω  πίνακες  στοχοθέτησης  επεκτάθηκαν  στους 
«Πίνακες  Ισορροπημένης  Στοχοθέτησης»,  οι  οποίοι  είναι  οργανωμένοι  γύρω  από 
τέσσερις  ξεχωριστές  διαστάσεις –  οικονομική(financial),  πελατειακή(customer), 
εσωτερική(internal)  και  καινοτομία/εκπαίδευση(innovation/learning).  H ονομασία 
αντανακλά  την  ισορροπία που  οφείλει  να  υπάρχει  μεταξύ  βραχυπρόθεσμων  και 
μακροπρόθεσμων  αντικειμενικών στόχων,  μεταξύ  οικονομικών  και  μη-οικονομικών 
μέτρων, μεταξύ δεικτών οικονομικής πορείας και πρωταρχικών δεικτών και μεταξύ 
εξωτερικών και εσωτερικών διαστάσεων απόδοσης. Πιλοτική εφαρμογή πρωτότυπων 
Πινάκων  Ισορροπημένης  Στοχοθέτησης  σε  συγκεκριμένες  περιοχές  των  εταιριών 
οδήγησαν στην αναγνώριση των ευκαιριών,την εφικτότητα,τα πλεονεκτήματα  και εν 
τέλει, την αποδοχή τους.

Σε  σχετικές  μελέτες,  ο  πίνακας  ισορροπημένης  κάρτας  παρουσιάζεται  ως  κάτι 
περισσότερο  από  ένα  απλό  σύστημα   μέτρησης.  Πολλοί  από  αυτούς  θεωρούν  ότι 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νέο σύστημα μέτρησης για να επικοινωνούν και να 
ευθυγραμμίσουν  τον  οργανισμό  με  νέες  στρατηγικές,  μακρυά  από  ιστορικά, 
βραχυπρόθεσμα  κέντρα  ενδιαφέροντος  για  τη  μείωση  του  κόστους   και  τον 
ανταγωνισμό των χαμηλών τιμών. Με το νέο σύστημα μέτρησης μπορούν να κινηθούν 
προς  την  παραγωγή  αναπτυξιακών  ευκαιριών  προσφέροντας  στους  πελάτες 
εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Μέχρι τότε, ακόμα και 
επιχειρήσεις  που  εφαρμοζαν  σύγχρονες  τεχνικές  μέτρησης  αποδοτικότητας,  δεν 
κατάφερναν  να  ευθυγραμμίσουν  τα  μέτρα  με  την  στρατηγική.Οι  περισσότερες 
προσπαθούσαν να βελτιώσουν την απόδοση των υπαρχουσών διαδικασιών-διαμέσου 
μείωσης  του  κόστους,  βελτιώνοντας  την  ποιότητα  και  μειώνοντας  τους  χρόνους 
αντίδρασης-αλλά  δεν  αναγνώριζαν  ποιες  διαδικασίες  ήταν  πραγματικά  στρατηγικής 
σημασίας, ποιες  είναι αυτές που πρέπει οπωσδήποτε να εκτελεστούν άριστα για να 
επιτύχει η στρατηγική του οργανισμού . Έτσι, με τον καιρό, η Ισορροπημένη Κάρτα 
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εξελίχθηκε από ένα βελτιωμένο σύστημα μέτρησης σε ένα βασικό-κύριο-σημαντικό 
σύστημα διοίκησης. 

Οι  managers έχουν ανάγκη από καθοδήγηση σε πολλά θέματα που ανακύπτουν στο 
περιβάλλον τους και επηρεάζουν την απόδοσή τους. Πάλι η κάρτα, δίνει τη δυνατότητα 
στους  managers με  τα  απαραίτητα  εργαλεία  να  πλοηγηθούν  σε  μελλοντική 
ανταγωνιστική  επιτυχία.  Σήμερα  οι  επιχειρήσεις  αγωνίζονται  σε  πολύπλοκα 
περιβάλλοντα και αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος για τον οποίο είναι σημαντική η 
απόλυτη  κατανόηση  των  στόχων  τους  και  των  μεθόδων  που  ακολουθούν  για  την 
επίτευξη αυτών. Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθέτησης μετουσιώνει την αποστολή 
και την στρατηγική ενός οργανισμού σε ένα κατανοητό σύνολο μέτρων απόδοσης που 
παρέχουν το πλαίσιο για την υιοθέτηση στρατηγικού  management. Η Ισορροπημένη 
Κάρτα  δίνει  έμφαση  στην  επίτευξη  οικονομικών  στόχων   αλλά  περιλαμβάνει  και 
οδηγούς αποδοτικότητας (performance drivers) γι’αυτούς τους οικονομικούς στόχους. 
Παρέχει  επίσης  τη δυνατότητα σε  μία εταιρία να παρακολουθεί  τα οικονομικά της 
αποτελέσματα και  παράλληλα την  πρόοδο στη  θεμελίωση των ικανοτήτων της  και 
κατ’επέκταση την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων που θα χρειαστεί για τη 
δυνητική της ανάπτυξη. 

2.2 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

«Αν δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι, δεν μπορείς και να το διαχειριστείς», γι’αυτό και 
η μέτρηση έχει σημασία. Το σύστημα μέτρησης της απόδοσης ενός οργανισμού σαφώς 
και επηρεάζει την συμπεριφορά των ατόμων τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού. 
Αν  μία  εταιρία  επιθυμεί  να  επιβιώσει  και  να  ευημερεί,  πρέπει  να  χρησιμοποιήσει 
μεθοδολογίες μέτρησης και συστήματα διοίκησης προερχόμενα από τη στρατηγική και 
τις  ικανότητές  της.  Δυστυχώς,  πολλοί  οργανισμοί  υιοθετούν  στρατηγικές  για  τις 
πελατειακές  τους  σχέσεις,  για  βασικά  ανταγωνιστικά  τους  πλεονεκτήματα  και 
οργανωσιακές τους ικανότητες ενώ υποκινούν και μετρούν την επιχειρηματική τους 
απόδοση  αποκλειστικά  με  οικονομικά  μέτρα.  Ο  πίνακας  Ισορροπημένης 
Στοχοθέτησης δεν απορρίπτει την μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας ως 
κρίσιμη  εικόνα  της  διαχειριστικής  και  επιχειρηματικής  απόδοσης,  αλλά 
υποστηρίζει  ένα  πιο  γενικό  και  κυρίως  ολοκληρωμένο  σύνολο  μετρήσεων  που 
συνδέουν τον  πελάτη, την εσωτερική διαδικασία, τον υπάλληλο και την απόδοση 
του συστήματος με την μακροπρόθεσμη οικονομική επιτυχία1.

Η Ισορροπημένη Κάρτα παρέχει στα στελέχη ένα κατανοητό πλαίσιο που μεταφράζει 
το όραμα και τη στρατηγική σε ένα συναφές σύνολο από μέτρα απόδοσης. Πολλές 
εταιρίες τείνουν να υιοθετούν αναφορές αποστολών (mission statements), έτσι ώστε 
να επικοινωνούν  θεμελιώδεις αξίες και πιστεύω σε όλους τους υπαλλήλους. Αυτά τα 
mission statements,  πρέπει  να  τροφοδοτούν  ενέργεια  και  υποκίνηση,  ενώ αφορούν 
βασικά πιστεύω και εντοπίζουν αγορές-στόχους και βασικά προϊόντα. Για παράδειγμα, 
«Να γίνουμε η πιο επιτυχημένη εταιρία στον κλάδο των αερογραμμών». Παρόλα αυτά, 
τα mission statements φαίνεται πως δεν αρκούν. Πολλοί αρχηγοί έχουν οράματα που 
δεν κατορθώνουν να τα μεταφράσουν σε κοινά οράματα όλου του οργανισμού μόνο με 

1 Kaplan S. Robert, The Balanced Scorecard- Translating Strategy into Action, Harvard Business 
School, Boston, Massachusetts, 1996.
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αναφορές αυτού του τύπου. Αυτό που έλειπε ήταν,  η πειθαρχία σε «κάτι»,  που να 
επέβαλε αυτή τη μετατροπή του ατομικού οράματος σε συλλογικό.

Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθέτησης επιτυγχάνει να μετατρέψει την αποστολή και 
τη στρατηγική σε αντικειμενικούς στόχους και μέτρα, οργανωμένα και ομαδοποιημένα 
στις  τέσσερις  διαφορετικές  διαστάσεις  που  αναφέραμε  και  παραπάνω.  Η  Κάρτα 
αποτελεί  μία  γλώσσα που  επικοινωνεί  αποστολή  και  στρατηγική,  χρησιμοποιεί 
μετρήσεις για να πληροφορήσει τους εργαζομένους για τους οδηγούς διατήρησης της 
τρέχουσας επιτυχίας και επίτευξης της δυνητικής επιτυχίας. Γνωστοποιώντας με αυτόν 
τον  τρόπο  τις  επιθυμίες  του  οργανισμού,  τα  στελέχη  ευελπιστούν  να  εντάξουν  σε 
κανάλια  όλη  την  διαχέουσα  ενέργεια,  τις  ικανότητες  όλων  και  την  εξειδικευμένη 
γνώση των ατόμων, έτσι ώστε όλα να οδηγήσουν στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων 
στόχων.  

Πολλοί  πιστεύουν  ότι  ένα  εργαλείο  μέτρησης  αποτελεί  ένα  εργαλείο  ελέγχου 
συμπεριφοράς και βοηθά στην αξιολόγηση παλαιότερης απόδοσης. Κάτι τέτοιο φυσικά 
δεν ισχύει. Οι τέσσερις διαστάσεις της κάρτας  δύνανται να διατηρούν μία ισορροπία 
μεταξύ  βραχυπρόθεσμων  και  μακροπρόθεσμων  στόχων,  μεταξύ  επιθυμητών 
αποτελεσμάτων και των οδηγών απόδοσης.   

2.2.1 Συνδέοντας πολλαπλά μέτρα απόδοσης σε μία ενιαία στρατηγική

Πολλές  εταιρίες  μπορεί  ήδη  να  χρησιμοποιούν  ένα  μείγμα  οικονομικών  και  μη-
οικονομικών μέτρων, ακόμα και σε επιθεωρήσεις χαμηλού επιπέδου management ή και 
για  να  εξασφαλίζουν   την  επικοινωνία  των  ανώτατων  επιπέδων.  Ειδικότερα,  τα 
τελευταία χρόνια, η νέα προσέγγιση στους πελάτες και στην ποιότητα των διαδικασιών 
ανάγκασε πολλούς οργανισμούς  να εφεύρουν και να εισάγουν μέτρα που να αφορούν 
την ικανοποίηση του πελάτη και την διαχείριση των παραπόνων τους.

Η πείρα των δημιουργών της κάρτας ισορροπημένης στοχοθέτησης, Kaplan Robert και 
Norton David,  ορίζει  ότι  η καλύτερη δυνατή κάρτα είναι  κάτι  περισσότερο από 
συλλογές  κρίσιμων  δεικτών  ή  παραγόντων-κλειδιά  για  επιτυχία.  Τα  πολλαπλά 
μέτρα σε  μία καλά δομημένη κάρτα πρέπει  να αποτελούνται  από μία συνδεδεμένη 
σειρά  από  αντικειμενικούς  στόχους  και  μέτρα  που  είναι  και  συνεπή  και  αμοιβαία 
ενισχυόμενα. Η κάρτα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το περίπλοκο σύνολο των σχέσεων 
αιτίας – αποτελέσματος μεταξύ των σημαντικών μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένου 
κορυφαίων δραστηριοτήτων, χρονοβόρων διαδικασιών και κύκλων ανατροφοδότησης 
που περιγράφουν την συνολική τροχιά της στρατηγικής.

2.2.2 Σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος (Cause-and-effect Relationships)                    

Μία  στρατηγική  είναι  ένα  σύνολο  υποθέσεων  αιτίας-αποτελέσματος.  Το  σύστημα 
μέτρησης  οφείλει  να  δημιουργεί  κατανοητές  σχέσεις  (υποθέσεις)  μεταξύ 
αντικειμενικών στόχων (και μέτρων) στις διάφορες διαστάσεις, έτσι ώστε να μπορούν 
να διαχειριστούν και να ισχυροποιηθούν. Η αλυσίδα αιτίας-αποτελέσματος πρέπει να 
διαπερνά και τις τέσσερις διαστάσεις της ισορροπημένης κάρτας στοχοθέτησης. Για 
παράδειγμα,  η απόδοση του επενδεδυμένου κεφαλαίου (Return On Capital Empolyed) 
μπορεί  να  αποτελεί  ένα  μέτρο  της  κάρτας  στην  χρηματοοικονομική  διάσταση.  Ο 
οδηγός  αυτού  του  μέτρου  μπορεί  να  είναι  «επαναλαμβανόμενες  πωλήσεις  από 
υπάρχοντες  πελάτες».  Έτσι,  η  αφοσίωση του πελάτη  εμπεριέχεται  στην κάρτα  στη 
διάσταση των πελατών επειδή αναμένεται να έχει δυνατή επιρροή στο  ROCE. Αλλά 
πώς θα κατορθώσει ο οργανισμός να επιτύχει αφοσίωση των πελατών του; Ανάλυση 
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των  προτιμήσεων  των  πελατών  θα  αποκαλύψει  ότι  έγκαιρη  παράδοση  των 
παραγγελιών έχει  σημασία για  τον πελάτη.  Έτσι,  προσεγμένη «έγκαιρη παράδοση» 
αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερη αφοσίωση του πελάτη, το οποίο με τη σειρά του 
θα  οδηγήσει  σε  υψηλότερη  απόδοση  από  οικονομικής  απόψεως.  Άρα,  τόσο  η 
πελατειακή αφοσίωση όσο και η έγκαιρη παράδοση παραγγελιών εμπεριέχονται στην 
πελατειακή διάσταση της κάρτας.

Η διαδικασία φυσικά δεν σταματάει εδώ, αλλά συνεχίζουμε αναρωτώμενοι, σε ποιες 
εσωτερικές  διαδικασίες  πρέπει  να  διακριθεί  η  εταιρία  προκειμένου  να  επιτύχει 
«έγκαιρη  παράδοση».  Πρέπει,  για  παράδειγμα,  να  επιτύχει  μικρούς  χρόνους  στις 
λειτουργίες  παραγωγής  και  συνάμα  υψηλή  ποιότητα  εσωτερικών  διεργασιών, 
παράγοντες  της  διάστασης  εσωτερικών  διαδικασιών.  Και  πώς  επιτυγχάνουν  οι 
οργανισμοί υψηλή ποιότητα και παράλληλα συρρίκνωση των χρόνων παραγωγής των 
εσωτερικών  διαδικασιών;  Εκπαιδεύοντας  και  βελτιώνοντας  τις  ικανότητες  των 
εργαζομένων, ένας αντικειμενικός στόχος που εμπεριέχεται στη διάσταση εκπαίδευσης 
και ανάπτυξης. Παρατηρούμε λοιπόν, πώς μία ολόκληρη αλυσίδα από σχέσεις αιτίας-
αποτελέσματος  μπορεί  να  θεμελιωθεί  διαμέσου  και  των τεσσάρων διαστάσεων  της 
ισορροπημένης κάρτας.

Συμπεραίνουμε από τα παραπάνω, ότι μία ορθά δομημένη κάρτα πρέπει να «λέει την 
ιστορία» της στρατηγικής της επιχειρηματικής μονάδας. Πρέπει να εντοπίζει και να 
καθιστά σαφή την αλληλουχία των υποθέσεων για τις σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος 
μεταξύ μέτρων και οδηγών απόδοσης. Κάθε μέτρο που επιλέγεται για την κάρτα πρέπει 
να αποτελεί στοιχείο της παραπάνω αλυσίδας σχέσεων αιτίας-αποτελέσματος και να 
επικοινωνεί το νόημα-την έννοια της επιχειρηματικής στρατηγικής.

Παραδείγματα υποθέσεων σαν τα παραπάνω είναι: Αν αυξήσουμε την εκπαίδευση των 
εργαζομένων πάνω στα προϊόντα, θα γίνουν πιο καλοί γνώστες για την πλήρη γκάμα 
προϊόντων που έχουν να πουλήσουν. Αν λοιπόν οι εργαζόμενοι αποκτήσουν αυτές τις 
πιο εξειδικευμένες γνώσεις, η αποτελεσματικότητά τους στις πωλήσεις θα βελτιωθεί 
και αν αυτό συμβεί, τα μέσα περιθώρια των προϊόντων που πωλούν θα αυξηθούν.  

2.2.3 Οδηγοί απόδοσης (Performance Drivers)  

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, ένας σωστός πίνακας ισορροπημένης στοχοθέτησης πρέπει 
να αποτελείται  από ένα μείγμα μέτρων των αποτελεσμάτων και  οδηγών απόδοσης. 
Διάρθρωση  κάρτας  χωρίς  ένα  από  αυτά  τα  δύο  στοιχεία  καθιστά  ελλειπή  την 
επικοινωνία σε ότι  αφορά τους τρόπους επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων. 
Επίσης,  δεν  παρέχεται  κάποια πρώιμη ένδειξη για  το  αν η  στρατηγική υλοποιείται 
επιτυχώς. Εντούτοις, οι οδηγοί απόδοσης, όπως είναι ο κύκλος ολοκλήρωσης εργασιών 
(cycle time) και ο ρυθμός εμφάνισης ελαττωματικών (defect rates),  χωρίς τα μέτρα 
μέτρησης των αποτελεσμάτων είναι δυνατό να βοηθήσουν την επιχειρηματική μονάδα 
να επιτύχει βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις, αλλά δεν μπορεί να παρέχει στοιχεία για το αν 
αυτές οι λειτουργικές βελτιώσεις οδηγούν σε επέκταση των επιχειρηματικών εργασιών 
με υπάρχοντες ή/και νέους πελάτες και τελικώς σε επαυξημένη οικονομική απόδοση. 

2.3 ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΣ;

Οι  τέσσερις  διαστάσεις  της  ισορροπημένης  κάρτας  αποδείχθηκαν  επαρκείς  σε  ένα 
σημαντικό εύρος επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, οι τέσσερις αυτές διαστάσεις πρέπει να 
θεωρηθούν υπόδειγμα και όχι μία μοναδική επιλογή. Δεν υπάρχει κάποιο μαθηματικό 
θεώρημα που να αποδεικνύει τόσο την χρησιμότητα όσο και την επάρκεια και των 
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τεσσάρων  διαστάσεων.  Υπάρχουν  παραδείγματα  εταιριών  που  χρησιμοποίησαν 
λιγότερες διαστάσεις, αλλά φυσικά αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν 
στον κλάδο και από την υιοθετούμενη επιχειρηματική στρατηγική, η οποία μπορεί να 
επιτάσσει την χρησιμοποίηση μίας ή και περισσότερων επιπρόσθετων διαστάσεων. Για 
παράδειγμα,  κάποιοι  εξέφρασαν  την  επιθυμία,  η  κάρτα  να  μην  ικανοποιεί  τα 
συμφέροντα  μόνο  των  μετόχων(shareholders)  και  των  πελατών,  αλλά  και  άλλων 
βασικών ενδιαφερομένων(stakeholders) της επιχειρηματικής οντότητας, όπως είναι οι 
εργαζόμενοι,  οι  προμηθευτές  και  η  κοινωνία  στην  οποία  δραστηριοποιείται.  Η 
διάσταση των εργαζομένων (employee perspective) σαφώς και συμπεριλαμβάνεται σε 
όλες τις κάρτες στη διάσταση εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Παρομοίως, αν υπαρχούν 
σημαντικές-δυνατές  σχέσεις  προμηθευτών  που  επηρεάζουν  καταλυτικά  την 
επιχειρηματική στρατηγική στην επίτευξη υψηλής απόδοσης σε επίπεδο πελάτών και 
χρηματοοικονομικό  επίπεδο,  σχετικά  μέτρα  και  οδηγοί  απόδοσης  θα  πρέπει  να 
συμπεριληφθούν  στη  διάσταση  εσωτερικές  επιχειρηματικές  διαδικασίες.  Δεν 
υποστηρίζεται  παρά  ταύτα  από  τους  Kaplan και  Norton η  συνήθεια,  να 
συμπεριλαμβάνονται  αυτομάτως όλοι  οι  ενδιαφερόμενοι  της  επιχείρησης σε  κάποια 
από τις διαστάσεις της κάρτας. Δεν υποστηρίζεται επίσης, και η εισαγωγή μίας νέας 
διάστασης  που  να  αποτελείται  από  ένα  σύνολο  από  μέτρα  που  να  είναι  εντελώς 
απομονωμένα από τα υπόλοιπα μέτρα και τις άλλες διαστάσεις, απλά και μόνο επειδή 
οι managers επιθυμούν να τα έχουν «υπό έλεγχο». Τα μέτρα και οι οδηγοί απόδοσης 
που εμπεριέχονται στην κάρτα οφείλουν να μετρούν εκείνους τους παράγοντες που 
προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον οργανισμό.

2.4  Η  ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΓΙΑ  ΕΝΑΝ  ΠΙΝΑΚΑ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ

Παρατηρείται  ότι  οι  πίνακες  ισορροπημένης  στοχοθέτησης  ορίζονται  καλύτερα  για 
στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες (Strategic Business Units-SBUs). Μία ιδανική 
στρατηγική  επιχειρηματική  μονάδα  για  μία  κάρτα  ισορροπημένης  στοχοθέτησης 
διεξάγει  δραστηριότητες κατα μήκος μίας ολόκληρης αλυσίδας αξίας (value chain): 
καινοτομία,  λειτουργίες,  marketing,  διανομή,  πωλήσεις  και  υπηρεσίες.  Μία  τέτοια 
στρατηγική  επιχειρηματική  μονάδα  έχει  τα  δικά  της  προϊόντα  και  τους  δικούς  της 
πελάτες, κανάλια διανομής και διαφήμισης και εγκαταστάσεις παραγωγής, και κυρίως, 
έχει την δική της, απόλυτα ορισμένη στρατηγική.

Το που  αναπτύσσεται  μία  ισορροπημένη  κάρτα για  μία  στρατηγική επιχειρηματική 
μονάδα,  αποτελεί  τη  βάση για  όλα τα  τμήματα  (departments)  και  τις  λειτουργικές 
μονάδες  (functional units)  αυτής.  Όσα  ορίζονται  στην  αποστολή  (mission)  και  τη 
στρατηγική  (strategy)  για  τα  τμήματα  και  τις  λειτουργικές  μονάδες  πρέπει  να 
συμπεριληφθούν στο πλαίσιο που ορίζεται πλέον από την γενικότερη στρατηγική του 
οργανισμού, την συνολική αποστολή αλλά και την κάρτα. Οι managers κάθε τμήματος 
αναλαμβάνουν μετέπειτα να αναπτύξουν την δική τους ισορροπημένη κάρτα που θα 
είναι συνεπής με την κάρτα που διέπει ολόκληρη την επιχειρηματική οντότητα. 

Αν πάλι η οργανωσιακή δομή είναι πιο ευρεία, πέρα από τα όρια μίας στρατηγικής 
επιχειρηματικής  μονάδας,  μπορεί  να  είναι  δύσκολο  να  οριστεί  μία  συναφή, 
ολοκληρωμένη στρατηγική.  Αντ’αυτού,  τα  μέτρα και  οι  στόχοι  της  ισορροπημένης 
κάρτας μπορεί να είναι ένας μέσος όρος ή ένα μείγμα διαφορετικών στρατηγικών. 
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2.5  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  Ή  ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ  ΚΥΡΙΩΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ

Κάποιες εταιρίες ανταγωνίζονται ανακαλύπτοντας μοναδικές ικανότητες, πόρους και 
βασικά  πλεονεκτήματα.  Για  παράδειγμα,  η  Honda συγκεντρώνει  όλες  της  τις 
ικανότητες στη σχεδίαση και το στήσιμο μηχανών υπεροχής που να απευθύνονται σε 
διάφορα τμήματα της  αγοράς,  μοτοσυκλέτες,  αυτοκίνητα,  κουρευτικές  μηχανές  και 
μικροεργαλεία, και αυτό είναι που της προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εταιρίες 
σαν  την  Honda,  που  αναπτύσσει  μία  στρατηγική  βασισμένη  σε  κάποια  βασικα 
ανταγωνιστικά  χαρακτηριστικά  ή  μοναδικές  ικανότητες,  μπορεί  να  επιθυμεί  να 
ξεκινήσει  την  διαδικασία  σχεδίασης  στρατηγικής  της  ορίζοντας  πρώτα  αυτά  τα 
χαρακτηριστικά ή/και ικανότητες για τις εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες και 
μετά για την πελατειακή διάσταση, επιλέγει τμήματα πελατών και αγοράς, όπου αυτές 
οι ικανότητες και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πιο πιθανό να προσδώσουν αξία.

Η ισορροπημένη κάρτα είναι πρωτίστως ένας μηχανισμός εφαρμογής στρατηγικής 
(strategy implementation)  και  όχι  διαμόρφωσης-θεμελίωσης  στρατηγικής 
(strategy formulation). Η κάρτα αποτελεί ένα ανεκτίμητο εργαλείο που θα συμβάλλει 
στην εφαρμογή της στρατηγικής, στην μετάφραση της τελευταίας σε συγκεκριμένους 
στόχους,  μέτρα  και  σκοπούς  αλλά  και  στην  παρακολούθηση  της  εφαρμογής  της 
στρατηγικής κατά τη διάρκεια συνεχόμενων περιόδων.    

Οι  επιχειρηματικές  οντότητες  που  αποφασίζουν  να  εφαρμόσουν  τον  πίνακα 
ισορροπημένης  στοχοθέτησης  έρχονται  αντιμέτωπες  με  δύο  εργασίες:  πρώτον,  να 
στήσουν-θεμελιώσουν  την  κάρτα  και  δεύτερον, να  την  χρησιμοποιήσουν. 
Αναμφισβήτητα, οι δύο εργασίες δεν είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, ενώ καθώς 
θα αρχίσει  η  εφαρμογή της  κάρτας  θα βγουν ειδικότερα στοιχεία της  κάρτας  στην 
επιφάνεια.Για παράδειγμα, ποια μέτρα δεν αποδίδουν και ποια από αυτά πρέπει να 
τροποποιηθούν,  ποια  νέα  μέτρα  στρατηγικής  επιτυχίας  κρίνεται  εύλογο  να 
συμπεριληφθούν σε  κάποια  από τις  διαστάσεις.  Να τονιστεί,  τέλος,  για  ακόμα μία 
φορά, η σημαντικότητα των διασυνδέσεων μεταξύ των αντικειμενικών στόχων και 
των μέτρων απόδοσης στις τέσσερις διαστάσεις.

2.6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (FINANCIAL PERSPECTIVE)

Θεμελιώνοντας έναν πίνακα ισορροπημένης στοχοθέτησης πρέπει να ενθαρρύνουμε τις 
επιχειρηματικές μονάδες να συνδέσουν τους χρηματοοικονομικούς στόχους τους σε 
μία  ενιαία  εταιρική  στρατηγική.  Οι  χρηματοοικονομικοί  στόχοι  λειτουργούν  ως 
επίκεντρο των στόχων και των μέτρων απόδοσης όλων των υπόλοιπων διαστάσεων. Η 
κάρτα  πρέπει  να  είναι  ικανή  να  «αφηγείται» την  επιχειρηματική  στρατηγική, 
ξεκινώντας από τους μακροπρόθεσμους στόχους συνδέοντάς τους εν συνεχεία με μία 
αλληλουχία  ενεργειών  που  πρέπει  να  λάβουν  χώρα  διαμέσου  των 
χρηματοοικονομικών,  πελατειακών  συστημάτων,  και  των  συστημάτων  εσωτερικών 
διαδικασιών και εργαζομένων2.

2.6.1 Συνδέοντας Χρηματοοικονομικούς Στόχους και Επιχειρηματική Στρατηγική

2 Μπουραντάς Δημήτρης, Μπουραντάς Δημήτρης, Μάνατζμεντ-Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σύγχρονες ΠρακτικέςΜάνατζμεντ-Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σύγχρονες Πρακτικές, Εκδόσεις Γ., Εκδόσεις Γ.  
Μπένου, Αθήνα 2002.Μπένου, Αθήνα 2002.
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Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι μπορεί να διαφέρουν σημαντικά σε κάθε στάδιο του 
επιχειρηματικού  κύκλου  ζωής.  Τα  τρία  κύρια  στάδια  επιχειρηματικής  στρατηγικής 
είναι:

α) Ανάπτυξης (Growth)

β) Σταθερότητας (Sustain)

γ) Συγκομιδή (Harvest)

Το στάδιο ανάπτυξης αναφέρεται κατά κύριο λόγο στα πρώτα στάδια του κύκλου 
ζωής  της.  Πρόκειται  για  επιχειρήσεις  με  προϊόντα  ή  υπηρεσίες  με  σημαντικές 
πιθανότητες επιτυχίας. Κατά αυτή την περίοδο οι επιχειρήσεις πιθανόν να λειτουργούν 
με αρνητικές ταμειακές ροές και χαμηλές αποδόσεις επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου. 
Ο γενικότερος αντικειμενικός στόχος στο στάδιο ανάπτυξης είναι οι ρυθμοί αύξησης 
των εσόδων και οι ρυθμοί αύξησης των πωλήσεων σε στοχευμένα τμήματα της αγοράς.

Το στάδιο της σταθερότητας αντικατοπτρίζει  το στάδιο στο οποίο,  βρίσκονται  οι 
περισσότερες  επιχειρηματικές  μονάδες  και  που  εξακολουθούν  να  προσελκύουν 
επενδύσεις και επανεπενδύσεις αλλά απαιτείται να έχουν άριστες αποδόσεις επί των 
επενδεδυμένων  κεφαλαίων,  έτσι  ώστε  να  μπορέσουν  να  διατηρήσουν  το  υπάρχον 
μερίδιο αγοράς και πιθανώς να το επαυξήσουν. Σε αυτό το στάδιο, η πλειοψηφία των 
εταιριών θα προσπαθούσε να υλοποιήσει έναν στόχο σχετικό με την κερδοφορία, π.χ. 
λογιστικό αποτέλεσμα, λειτουργικό εισόδημα, μεικτό περιθώριο κέρδους, ROI (Return 
On Investment),  ROCE (Return On Capital Employed),  EVA (Economic Value 
Added).

Το αμέσως επόμενο  στάδιο είναι  αυτό  της  συγκομιδής.  Πρόκειται  για  μία  ώριμη 
φάση,  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας,  η  εταιρία  επιθυμεί  να  «περισυλλέξει»  τις 
επενδύσεις στις οποίες προέβει κατά τα δύο προηγούμενα στάδια. Αυτές οι εταιρίες δεν 
εγγυώνται  από  εδώ  και  πέρα  αξιόλογες  επενδύσεις  επέκτασης  ή  θεμελίωσης 
ικανοτήτων-προσανατολίζονται  μόνο  στην  εξεύρεση  τρόπων  διατήρησης  του 
εξοπλισμού  τους  και  των  ικανοτήτων  τους.  Κάθε  επένδυση  εδώ  θα  έχει  μικρές 
περιόδους  επανείσπραξης  ενώ,  κύριος στόχος είναι  η  μεγιστοποίηση της  ταμειακής 
εισροής. 

‘Ετσι,  οι  χρηματοοικονομικοί  στόχοι  για  τις  επιχειρήσεις  σε  κάθε  ένα  από  τα 
παραπάνω  στάδια  διαφαίνονται  διαφορετικοί.  Οι  στόχοι  στο  στάδιο  ανάπτυξης 
δίνουν έμφαση στην αύξηση των πωλήσεων και στην διατήρηση λογικών επιπέδων 
δαπανών  στην  ανάπτυξη  και  την  επεξεργασία  των  προϊόντων,  σε  εκπαίδευση 
προσωπικού και την εισαγωγή νέων καναλιών marketing. Χρηματοοικονομικοί στόχοι 
που  χαρακτηρίζουν  το  στάδιο  σταθερότητας  ζητούν  ενδείξεις  από  παραδοσιακά 
χρηματοοικονομικά  μέτρα,  όπως  αυτά  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω.  Κάποιες 
επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν και πιο σύγχρονους χρηματοοικονομικούς δείκτες. 
Τέλος, οι χρηματοοικονομικοί στόχοι στο στάδιο συγκομιδής αφορούν την ταμειακή 
ροή.

Βάσει τα παραπάνω, η ανάπτυξη του πίνακα ισορροπημένης στοχοθέτησης πρέπει να 
ξεκινήσει  με  ενεργό  διάλογο  μεταξύ  Γενικού  Διευθυντή  (CEO)  και  Οικονομικού 
Διευθυντή  (CFO)  για  το  συγκεκριμένο  στάδιο  ανάπτυξης  και  τους  στόχους  της 
επιχειρηματικής  μονάδας.  Αυτός  ο  διάλογος  θα  ορίσει  το  χαρτοφυλάκιο  της 
επιχείρησης,  πράγμα που αναμφισβήτητα απαιτεί  την ύπαρξη επακριβώς ορισμένης 
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χρηματοοικονομικής στρατηγικής.  Βέβαια,  η οικονομική κατηγορία της επιχείρησης 
δεν θα είναι στάσιμη. Θα εξελλίσσεται από το ένα στάδιο στο άλλο, ενώ δεν σημαίνει 
ότι  ενώ  η  επιχείρηση  είναι  στο  στάδιο  π.χ.  της  συγκομιδής,  δεν  θα  μπορεί  να 
εκμεταλλευτεί μία ευκαιρία ανάπτυξης. Γι΄αυτό το λόγο, οι χρηματοοικονομικοί στόχοι 
για  όλες  τις  επιχειρηματικές  μονάδες  πρέπει  να  αναπροσαρμόζονται  περιοδικά, 
τουλάχιστον  ετησίως,  έτσι  ώστε  να  επιβεβαιώνεται  ή  να  αναπροσαρμόζεται  η 
χρηματοοικονομική στρατηγική της επιχειρηματικής μονάδας.

Να μην παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι οι εταιρίες που σκοπεύουν να εισάγουν την 
κάρτα ισορροπημένης στοχοθέτησης στους κόλπους τους, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
τους  τον  παράγοντα  του  κινδύνου (risk management) στην  χρηματοοικονομική 
διάσταση. Ο λόγος για αυτή την ενέργεια έγκειται στο ότι κάθε επιχείρηση οφείλει να 
εξισορροπεί (balance) τις αναμενόμενες αποδόσεις με τη διαχείριση και τον έλεγχο του 
κινδύνου.  

2.6.2 Καθορίζοντας δείκτες για εταιρικές στρατηγικές και οικονομικά θέματα

Για  κάθε  μία  από  τις  τρεις  στρατηγικές-στάδια  ανάπτυξης,  σταθερότητας  και 
συγκομιδής πρέπει να εξετάζονται τα εξής τρια πεδία3:

Α. Αύξηση και Μείγμα εισοδήματος (revenue growth mix) 

Β.Οικονομικά Θέματα βελτίωσης (κόστος-παραγωγικότητα) (cost 
reduction/productivity improvement)

Γ. Χρήση Περιουσιακών στοιχείων (asset utilization/investment strategy)

Η  αύξηση  και  το  μείγμα  εισοδήματος αναφέρεται  στην  επέκταση  των  γραμμών 
προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάκτηση νέων πελατών και αγορών, στην βελτίωση 
της  αξίας  του μείγματος  προϊόντων και  υπηρεσιών και  στην επανατιμολόγηση των 
τελευταίων. Ο δεύτερος παράγοντας (οικονομικά θέματα βελτίωσης) αναφέρεται στην 
προσπάθεια  μείωσης  του  άμεσου  και  έμμεσου  κόστους  των  προϊόντων  και  των 
υπηρεσιών και στη κατανομη των πόρων μεταξύ των επιχειρηματικών τμημάτων.  Η 
χρήση  των  περιουσιακών  στοιχείων αφορά  την  προσπάθεια  των  managers να 
μειώσουν τα επίπεδα του κεφαλαίου εργασίας που απαιτείται  για την επίτευξη του 
απαιτούμενου όγκου παραγωγής.  Αγωνίζονται  επίσης,  να επιτύχουν όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη χρησιμότητα των κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων , αναθέτοντας 
νέες  εργασίες  σε  πόρους  που  δεν  χρησιμοποιούνται  πλήρως,  χρησιμοποιώντας 
σπάνιους πόρους πιο αποδοτικά και απομακρύνοντας περιουσιακά στοιχεία που δεν 
παρέχουν επαρκείς αποδόσεις στην αγοραία αξία. Όλες αυτές οι ενέργειες θέτουν τη 
βάση, έτσι ώστε η επιχειρηματική οντότητα να αυξήσει τις αποδόσεις των επενδύσεών 
της σε χρηματοοικονομικά και φυσικά περιουσιακά στοιχεία.

Για  να  δούμε  τις  επιλογές  οδηγών  που  έχουμε,  παρατίθεται  παρακάτω  ένας  3x3 
πίνακας που διασταυρώνει τους αντικειμενικούς στόχους με τις τρεις επιχειρηματικές 
στρατηγικές στα 3 γενικά στάδια που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΗΣΗ 
3 Kaplan S. Robert, The Balanced Scorecard- Translating Strategy into Action, Harvard Business 
School, Boston, Massachusetts, 1996.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΙΓΜΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αναλογία αύξησης των 
πωλήσεων βάσει 

μεριδίου, ποσοστό 
εισοδήματος από νέα 

προϊόντα,υπηρεσίες και 
πελάτες

Έσοδα/Εργαζόμενοι Επένδυση (ποσοστό επί 
των πωλήσεων)

Έρευνα και Ανάπτυξη 
(ποσοστό επί των 

πωλήσεων)

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ Μερίδιο των 
στοχευμένων πελατών 

και λογαριασμών. 
Εξέταση των 

πωλήσεων.Ποσοστό 
εισοδημάτων από νέες 

εφαρμογές.Κερδοφορία 
πελατών και νέων 

γραμμών παραγωγής

Κόστη σε σύγκριση με 
τους 

ανταγωνιστές.Ποσοστ
ό μείωσης 

κόστους.Έμμεσα 
έξοδα (ποσοστό επί 

των πωλήσεων)

Αναλογία κεφαλαίων 
κίνησης (κύκλος cash-to-

cash).ROCE με κύριες 
κατηγορίες περιουσιακών 

στοιχείων.Αναλογία 
χρησιμοποιούμενων 

περιουσιακών στοιχείων.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ Κερδοφορία πελατών και 
γραμμών 

παραγωγής.Πόσοστα μη 
κερδοφόρων πελατών.

Κόστη μονάδων (ανά 
παραγωγική μονάδα, 

ανα συναλλαγή)

Επιστροφή πληρωμών 
καθ’όλη τη διάρκεια

Πηγή: Μπουραντάς Δημήτρης, Μάνατζμεντ-Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σύγχρονες Πρακτικές, Εκδόσεις 
Γ. Μπένου, Αθήνα 2002.

Θα παραθέσουμε κάποιες επεξηγήσεις που αφορούν τα κελιά του παραπάνω πίνακα.  

2.6.2α Αύξηση και Μείγμα Εισοδήματος 

Νέα Προϊόντα

Στη φάση ανάπτυξης, τα πιο σύνηθη μέτρα είναι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων και 
του μεριδίου αγοράς για στοχευμένες περιοχές, αγορές και πελάτες, το ποσοστό των 
εσόδων που αναλογεί σε κάθε προϊόν/υπηρεσία, προϋπάρχον(-ουσα) ή νεο-εισαχθέν(-
εισα). Το μέτρο αυτό θα αναφέρεται σε συγκεκριμένη περίοδο, δύο ή τριών χρόνων. 

Νέες εφαρμογές

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων είναι μία δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία, ειδικά σε 
κλάδους όπως η φαρμακοβιομηχανία, η βιομηχανία των χημικών και η γεωργία, όπου 
τα προϊόντα διακρίνονται από μεγαλους κύκλους ανάπτυξης και πρέπει να περάσουν 
από αυστηρούς κυβερνητικούς ελέγχους μέχρι να φτάσουν στο στάδιο της έγκρισης της 
κυκλοφορίας τους. Για το λόγο αυτό, οι εταιρίες, όχι μόνο αυτών των κλάδων, θεωρούν 
πιο εύκολο να βρίσκουν νέες εφαρμογές για τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα, π.χ. ότι ένα 
φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία μίας ασθένειας για την οποία δεν 
προοριζόταν εξ’αρχής. Σ’αυτήν την περίπτωση, το ποσοστό πωλήσεων που αναλογεί 
στις νέες εφαρμογές αποτελεί ένα χρήσιμο μέτρο στην Ισορροπημένη Κάρτα.

Νέοι Πελάτες και νέες αγορές
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Προσελκύοντας  νέους  πελάτες  και  προσεγγίζοντας  νέες  αγορές  με  τα  υπάρχοντα 
προϊόντα, είναι μία ακόμη οδός για αύξηση των εσόδων. Μέτρα, όπως ποσοστό των 
εσόδων  που  αναλογεί  στους  νέους  πελάτες,  στα  νέα  τμήματα  αγοράς  και  τις 
γεωγραφικές περιοχές είναι αυτά που υποστηρίζουν μία σχετική ενέργεια. Η αύξηση 
του μεριδίου αγοράς αγορών-στόχων είναι ένα ακόμη συχνά χρησιμοποιούμενο μέτρο. 
Το μέτρο αυτό δίνει ενδείξεις για το αν έχουν αύξηση πωλήσεων αλλά παράλληλα και 
απώλεια  μεριδίου  αγοράς,  πράγμα  που  μπορεί  να  σηματοδοτεί  προβλήματα  με  τη 
στρατηγική της μονάδας ή την ελκυστικότητα των προϊόντων/υπηρεσιών της.

Νέες Σχέσεις

Κάποιες  εταιρίες  πειραματίζονται  στην  πραγματοποίηση  συνεργειών  μεταξύ  των 
διαφορετικών τμημάτων τους, με σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή την πώληση 
σχετικών σχεδίων σε πελάτες. Τέτοιες συνεργείες που αφορούν μεταφορά τεχνολογίας 
από  το  ένα  τμήμα  στο  άλλο  ή  αύξηση  πωλήσεων  σε  μεμονωμένους  πελάτες 
μεταφράζονται  στον  αντικειμενικό  στόχο:  ύψος  εσόδων  που  προέρχεται  από 
συνεταιρικές σχέσεις μεταξύ πολλαπλών επιχειρηματικών τμημάτων της εταιρίας.

Για παράδειγμα, η Rockwater ήταν ένα από τα έξι μηχανολογικά τμήματα της Brown 
&  Root Energy Services.  Όλα  τα  άλλα  τμήματα,  που  μέχρι  τότε  υφίσταντο  σαν 
ανεξαρτητες εταιρίες,  προμήθευαν μηχανολογικές εργασίες όλων των τύπων. Όταν ο 
Norman Chambers προάχθηκε από πρόεδρος της Rockwater σε πρόεδρος της  Brown 
&  Root Energy Services,  ζήτησε  από  κάθε  εταιρία  να  υιοθετήσει  ένα  οικονομικό 
στόχο,  την  αύξηση  του  μεριδίου  τους  στην  εταιρία  μέσω  συνεργασίας.  Ο 
μακροπρόθεσμος στόχος του ήταν να προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες στους πελάτες.

Παραδείγματα  σαν  το  παραπάνω,  αντικατοπτρίζουν  την  εμπειρία  διαφόρων 
επιχειρήσεων που επιδιώκουν να απομακρυνθούν από τη μη-διαφοροποιημένη παροχή 
και να κινηθούν προς μία πιο διαφοροποιημένη στρατηγική, θέλωντας να ξεχωρίσουν.

Νέο μείγμα υπηρεσιών και προϊόντων

Πρόκειται για συνέχεια της παραπάνω διαδικασίας, όπου μία εταιρία επιλέγει μία πιο 
διαφοροποιημένη στρατηγική, αποθαρρύνοντας προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών 
χαμηλών τιμών, επιδιώκοντας να προωθήσει  προϊόντα υψηλής ποιότητας και τιμής. 
Σ’αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση επιλέγει ως μέτρο την αύξηση των πωλήσεων στο 
τμήμα της αγοράς που ενδιαφέρεται για τα εξαιρετικά προϊόντα.

Νέα στρατηγική τιμολόγησης

Η τιμολόγηση απασχολεί κυρίως το ώριμο στάδιο της συγκομιδής, όπου η αύξηση των 
εσόδων δεν φαίνεται  να επιτυγχάνεται  διαφορετικά παρά μόνο με την  αύξηση των 
τιμών.  Τέτοιες  περιπτώσεις  είναι  πιο  εύκολο  να  ανιχνευθούν  με  τη  εφαρμογή 
συστημάτων κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων (Activity-based costing systems, 
ABC),  τα οποία καθιστούν δυνατή τον εντοπισμό κάθε μορφής κόστους,  τα κέρδη 
ακόμη και τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται και σε τι ποσοστό σε κάθε 
προϊόν-υπηρεσία-πελάτη μεμονωμένα.  Κάποιες εταιρίες  ανακάλυψαν ότι,  σε κάποια 
τμήματα  αγοράς  που  αφορούν  εξειδικευμένα  προϊόντα  και  χαρακτηρίζονται  από 
απαιτητικούς πελάτες, οι τιμές μπορούν να αυξηθούν χωρίς απώλεια του μεριδίου που 
αναλογεί. Μέτρα που παρέχουν ενδείξεις δυνατοτήτων μεταβολής της τιμής είναι: η 
κερδοφορία  ανα  προϊόν-υπηρεσία-πελάτη,  ποσοστά  μη-κερδοφόρων  προϊόντων  και 
πελατών, καθαρό κέρδος ανα τόνο, τιμή ανα μονάδα. 
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2.6.2β Οικονομικά Θέματα Βελτίωσης

Πρόκειται για μέτρα που αφορούν την βελτίωση της παραγωγικότητας και τη μείωση 
του κόστους.

Αύξηση Παραγωγικότητας

Οι επιχειρηματικές οντότητες σπανίως επικεντρώνονται στη μείωση του κόστους. Οι 
προσπάθειες μείωσης του κόστους μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με την ευελιξία 
που απαιτείται για την προσαρμογή νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες αγορές. 
Έτσι, ο στόχος της παραγωγικότητας στο στάδιο ανάπτυξης πρέπει να επικεντρώνεται 
στην  επαύξηση  του  κέρδους  (μέτρο:  κέρδος  ανα  εργαζόμενο)  για  να  υποκινηθεί  η 
μετακίνηση σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και  σε εμπλουτισμό των 
ικανοτήτων του οργανισμού σε φυσικούς πόρους και πόρους ανθρώπινου δυναμικού.

Μείωση μοναδιαίου κόστους

Στο στάδιο σταθερότητας,  η επίτευξη ανταγωνιστικών επιπέδων κόστους,  βελτίωση 
λειτουργικών περιθωρίων, παρακολούθηση και υποστήριξη των επιπέδων δαπανών, θα 
συνεισφέρουν  σε  υψηλότερη  κερδοφορία  και  καλύτερους  δείκτες  απόδοσης 
επενδύσεων. Ο πιο απλός και ξεκάθαρος στόχος  για τη μείωση του κόστους είναι η 
μείωση  του  ανα  μονάδα  κόστους.  Για  εταιρίες  με  σχετικά  ομοιογενείς  εκροές, 
εφαρμόζοντας έναν απλό στόχο μείωσης του μοναδιαίου κόστους, αρκεί.Μία εταιρία 
χημικών  μπορεί  να  στοχεύσει  στη  μείωση  του  κόστους  ανα  γαλόνι,  μία  εμπορική 
τράπεζα  στην  μείωση  του  κόστους  ανα  συναλλαγή  ενώ  μία  ασφαλιστική  εταιρία 
μπορεί να στοχεύσει στη μείωση του κόστους ανά ενέργεια που πληρώθηκε. Από τη 
στιγμή που το κόστος που δημιουργείται κάνει χρήση πόρων και ενεργειών από πολλά 
διαφορετικά  τμήματα  ενός  οργανισμού,  ένα  σύστημα  κοστολόγησης  βάσει  
δραστηριοτήτων  κρίνεται  απαραίτητο,  έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  λεπτομερής 
μέτρηση  του  μοναδιαίου  κόστους  επεξεργασίας  συναλλαγών  και  της  παραγόμενης 
εκροής. 

Βελτίωση του μείγματος καναλιών

Πολλοί οργανισμοί έχουν πολλά κανάλια διαμέσου των οποίων συναλλάσσονται με 
τους  πελάτες  τους.  Κάποιοι  από  αυτούς  χρησιμοποιούν  παραδοσιακά  μέσα  που 
αυξάνουν  το  κόστος  αυτών  των  συναλλαγών.  Εναλλακτικά,  μπορούν  να 
χρησιμοποιήσουν τα συστήματα EDI (Electronic Data Interchange) για τις συναλλαγές 
τους. Αν αυτή η στρατηγική εφαρμοστεί από τον οργανισμό, μπορεί να μετρηθεί το 
ποσοστό  της  επιχειρηματικής  δραστηριότητας  που  συναλλάσσεται  μέσω  κάθε 
καναλιού.

Μείωση των λειτουργικών δαπανών

Πολλοί οργανισμοί προσπαθούν ενεργά να μειώσουν τα έξοδα πωλήσεων, τα γενικά 
και  τα  έξοδα  διοίκησης.  Η  έκβαση  αυτών  των  προσπαθειών  μπορεί  να  μετρηθεί 
εντοπίζοντας το ακριβές ύψος των δαπανών που αναλογεί στο συνολικό κόστος. Αν για 
παράδειγμα οι managers εντοπίζουν ότι η εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση 
είναι πολύ υψηλότερη σε σχέση με αυτή των ανταγωνιστών και σε σχέση με τα οφέλη 
που απολαμβάνουν οι  πελάτες,  θα  πρέπει  να  προβούν  σε  ενέργειες  και  να  θέσουν 
στόχους για μείωση π.χ. των διοικητικών δαπανών ως ποσοστό των πωλήσεων ή ως 
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ποσοστό των εξόδων  marketing.  Οι στόχοι  μείωσης του κόστους και των επιπέδων 
δαπανών  πρέπει  αναμφισβήτητα  να  εξισορροπηθούν  στον  πίνακα  ισορροπημένης 
στοχοθέτησης  από  άλλα  μέτρα  όπως  είναι  για  παράδειγμα,  η  ανταπόκριση  των 
πελατών, η παρεχόμενη ποιότητα και η απόδοση, έτσι ώστε η μείωση του κόστους να 
μην  μπλέκεται  με  την  επίτευξη  στόχων  σχετικών  με  την  προσέγγιση  σημαντικών 
πελατών και τη λειτουργία εσωτερικών διαδικασιών.

2.6.2γ Χρήση Περιουσιακών Στοιχείων

Τα παρακάτω μέτρα αφορούν  τις  επιχειρηματικές  οντότητες  που  ενδιαφέρονται  να 
εντοπίσουν  συγκεκριμένους  οδηγούς  που  θα  χρησιμοποιήσουν  όταν  θελήσουν  να 
αυξήσουν την ένταση του κεφαλαίου τους. 

Κύκλος Cash-to-Cash

Το κεφάλαιο  κίνησης  ,  ειδικότερα οι  λογαριασμοί  εισπρακτέοι,  το  απόθεμα και  οι 
λογαριασμοί  πληρωτέοι,  αποτελούν  ένα  σημαντικό  στοιχείο  κεφαλαίου  για  πολλές 
κατασκευαστικές,  λιανικές,  χονδρικές  και  μεταφορικές  εταιρίες.  Ένα  μέτρο 
αποδοτικότητας του κεφαλαίου κίνησης είναι ο κύκλος cash-to-cash, υπολογιζόμενο ως 
άθροισμα  των  ημερών  πωλήσεων  σε  λογαριασμούς  εισπρακτέους,  άθροισμα  των 
ημερών  αγορών  σε  λογαριασμούς  πληρωτέους  κ.ο.κ.  Ο  κύκλος  cash-to-cash 
αντιπροσωπεύει το χρόνο που χρειάζεται ένας οργανισμός για να μετατρέψει πληρωμές 
μετρητών  στους  προμηθευτές  σε  ταμειακές  εισροές  από  πελάτες.  Κάποιες  εταιρίες 
λειτουργούν με αρνητικούς  cash-to-cash κύκλους, ενώ πληρώνουν τους προμηθευτές 
αφού  εισπράξουν  μετρητά  από  τους  πελάτες.  Καθώς  αρκετές  εταιρίες  βρίσκουν 
αδύνατο  να  επιτύχουν  μηδενικούς  ή  αρνητικούς  κύκλους,  ο  στόχος  μείωσης  του 
κύκλου  μετρητών  μπορεί  να  θεωρηθεί  ένας  άριστος  στόχος  για  την  βελτίωση  της 
αποδοτικότητας του κεφαλαίου κίνησης. 

Αύξηση της χρησιμότητας των περιουσιακών στοιχείων

Οι πόροι πολλών οργανισμών χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση πολλών εργασιών. 
Αυτοί  οι  πόροι  μπορεί  να  απαιτούν  σημαντικές  επενδύσεις.  Για  να  αυξήσουν  τη 
μόχλευση αυτών των επενδύσεων, οι εταιρίες μπορούν να προβαίνουν σε κοινή χρήση 
αυτών από πολλαπλά τμήματά τους. Πέρα από τα δυνητικά οφέλη που θα αποκομίσουν 
από την κοινή χρήση γνώσεων και πελατών, θα επιτευχθεί μείωση κόστους αφού θα 
αποφευχθούν  συνάμα  και  επικαλύψεις  δραστηριοτήτων  (όταν  μία  εργασία  γίνεται 
πολλές  φορές  από  περισσότερα  του  ενός  άτομα,  λόγω κακής  συνεννόησης  και  μη 
σωστής  οργάνωσης).  Έτσι,  οι  εταιρίες  που  επιδιώκουν  να  επιτύχουν  οικονομίες 
κλίμακας μέσω επενδύσεων σε εξειδικευμένο κεφάλαιο, μπορούν να θέσουν στόχους 
για  να  αυξήσπυν  το  ποσοστό  των  πόρων  που  διαμοιράζονται  μεταξύ  πολλών 
επιχειρηματικών μονάδων.

2.7 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (CUSTOMER PERSPECTIVE)    

Στην  πελατειακή  διάσταση  της  κάρτας  ισορροπημένης  στοχοθέτησης,οι  εταιρίες 
εντοπίζουν  τους  πελάτες  τους  και  τα  τμήματα  αγοράς  στα  οποία  επιλέγουν  να 
αγωνιστούν. Αυτά τα τμήματα αντιπροσωπεύουν την πηγή εισοδήματος της εταιρίας, 
παράγοντας της χρηματοοικονομικής διάστασης της κάρτας. Η διάσταση των πελατών 
δίνει  τη  δυνατότητα  στις  εταιρίες  να  ευθυγραμμίσουν  τους  κύριους  στόχους  που 
διαμορφώνουν  για  τους  πελάτες-στόχους  και  τα  τμήματα  αγοράς-ικανοποίηση, 
αφοσίωση, διατήρηση, απόκτησή τους και κερδοφορία. Δίνεται επίσης η δυνατότητα, 
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να μετρήσουν επακριβώς την αξία των προτάσεων που μελετούνται για την εφαρμογή 
τους στους πελάτες. 

Στο  παρελθόν,  οι  εταιρίες  μπορούσαν  να  επικεντρωθούν  στις  εσωτερικές  τους 
ικανότητες,  δίνοντας  έμφαση  στην  απόδοση  του  προϊόντος  και  στην  τεχνολογική 
καινοτομία.Αλλά  οι  εταιρίες  που  δεν  κατόρθωναν  να  εντοπίσουν  τις  ανάγκες  των 
πελατών τους, διαπίστωσαν ότι  οι ανταγωνιστές ανακάλυπταν εσωτερικά μονοπάτια 
και προσέφεραν μέσω αυτών προϊόντα-υπηρεσίες καλύτερα ευθυγραμμισμένα-ες με τις 
πελατειακές προτιμήσεις. Έτσι, οι εταιρίες μεταφέρουν πλέον το ενδιαφέρον τους σε 
εξωτερικά θέματα, στους πελάτες.  Η αποστολή και το όραμα θέτουν ξεκάθαρα τον 
στόχο, να γίνουν νούμερο ένα στην μεταφορά αξίας στους πελάτες και να αποτελούν 
τους καλύτερους προμηθευτές γι’αυτούς. Από τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο το γεγονός 
ότι,  αν  οι  επιχειρηματικές  μονάδες  επιθυμούν  να  επιτύχουν  μακροπρόθεσμα 
ανώτατη  οικονομική  απόδοση,  πρέπει  να  δημιουργήσουν  και  να  προσφέρουν 
προϊόντα και υπηρεσίες που να δημιουργούν αξία στους πελάτες. Ορίζοντας την 
αξία που θα προσφερθεί στα διάφορα τμήματα είναι το κλειδί στην θεμελίωση 
των αντικειμενικών στόχων και μέτρων για την διάσταση των πελατών.

Αυτό  που  πρέπει  να  θυμούνται  οι  επιχειρηματικές  οντότητες  είναι  ότι  πρέπει  να 
στοχεύουν σε συγκεκριμένα τμήματα αγοράς. Οι εταιρίες που επιχείρησαν να γίνουν 
το  πάν  σε  όλους,  συνήθως καταλήγουν  να  είναι  ένα  τίποτα  για  όλους. Γι΄αυτό 
πρέπει  πρώτα  να  επικεντρώνονται  στον  εντοπισμό  των  τμημάτων  αγοράς  των 
υφιστάμενων και  δυνητικών πελατών τους  και  μετά  να  επιλέγουν  τα  τμήματα στα 
οποία θεωρούν ότι μπορούν να αγωνιστούν με επιτυχία.

2.7.1 Τμηματοποίηση αγοράς

Γενικά, υπάρχοντες και δυνητικοί πελάτες δεν διακρίνονται από ομοιογένεια. Έχουν 
διαφορετικές  προτιμήσεις  και  αξιολογούν  τα  χαρακτηριστικά  του  προϊόντος  ή  της 
υπηρεσίας  διαφορετικά.  Η  διαδικασία  διαμόρφωσης  στρατηγικής,  χρησιμοποιώντας 
λεπτομερή έρευνα αγοράς, πρέπει να αποκαλύπτει τα διαφορετικά τμήματα αγοράς και 
πελατών και τις προτιμήσεις τους βάσει διαστάσεων, όπως είναι η τιμή, η ποιότητα, η 
λειτουργικότητα, το προφίλ-η εικόνα, η φήμη, η σχέση και η παρεχόμενη υπηρεσία. Η 
στρατηγική της εταιρίας μπορεί έτσι να οριστεί από αυτούς τους πελάτες και αυτά τα 
τμήματα  αγοράς  που  επιλέγουν,  στα  οποία  σκοπεύει  να  στοχεύσει.  Ο  πίνακας 
ισορροπημένης στοχοθέτησης, σαν περιγραφή της εταιρικής στρατηγικής, πρέπει να 
εντοπίσει τους στόχους των πελατών σε κάθε αγορά-στόχο.

Κάποιοι  managers αντιτίθενται  στην ενέργεια  επιλογής  τμημάτων πελατών-στόχων. 
Ποτέ δεν θα πουν ότι κάποιος πελάτης δεν τους αρέσει, αφού θέλουν να ικανοποιούν 
όλες τις επιθυμίες όλων των πελατών. Αυτή η προσέγγιση όμως,διατρέχει τον κίνδυνο 
να μην κάνουν εν τέλει τίποτα καλό για κανέναν (μειώνεται δηλαδή η ποιότητα των 
παροχών τους).  Η έννοια της στρατηγικής δεν αφορά μόνο τι επιλογές θα κάνεις 
αλλά απαιτεί και επιλογές για το τι δεν πρέπει να κάνεις. 

Από τη στιγμή λοιπόν, που η εταιρία εντοπίζει και στοχεύει τα τμήματα αγοράς στα 
οποία ευελπιστεί να δραστηριοποιηθεί, μπορεί να ορίσει τους στόχους και τα μέτρα για 
τα τμήματα-στόχους. Έρευνες δείχνουν ότι, οι εταιρίες γενικά επιλέγουν δύο σύνολα 
μέτρων στην διάσταση των πελατών. Το πρώτο σύνολο αντιπροσωπεύει γενικά μέτρα 
που  ουσιαστικά  όλες  οι  εταιρίες  θέλουν  να  χρησιμοποιήσουν,  όπως  είναι  η 
ικανοποίηση των πελατών (customer satisfaction), το μερίδιο αγοράς (market share) 
και η διατήρηση των πελατών (customer retention). Αυτά τα μέτρα εμφανίζονται σε 
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πάρα πολλές κάρτες ισορροπημένης στοχοθέτησης και γι’αυτό αποτελούν την  κύρια 
ομάδα  μέτρησης (core measurement group).  Το  δεύτερο  σύνολο  μέτρων 
αντιπροσωπεύει τους  οδηγούς απόδοσης-διαφοροποιητές (differentiators)- για την 
επίτευξη των επιθυμητών από τους πελάτες αποτελεσμάτων. Οι τελευταίοι απαντούν 
στην ερώτηση, Τι είναι αυτό που πρέπει να παρέχει η εταιρία στους πελάτες της για να  
επιτύχει  υψηλές  επιδόσεις  ικανοποίησης,  διατήρησης,  απόκτησης  και  τελικά  μερίδιο  
αγοράς? Τα μέτρα των οδηγών απόδοσης ορίζουν την προτεινόμενη αξία που η εταιρία 
θα επιχειρήσει να προσφέρει στους πελάτες-στόχους και στα τμήματα αγοράς. 

2.7.2 Κύρια ομάδα μέτρησης πελατών

Φαίνεται να εφαρμόζεται σε όλα τα είδη οργανισμών και συμπεριλαμβάνει τα εξής 
μέτρα:

• Μερίδιο αγοράς (market share)

• Διατήρηση πελατών (customer retention)

• Απόκτηση πελατών (customer acquisition)

• Ικανοποίηση πελατών (customer satisfaction)

• Κερδοφορία πελατών (customer profitability)

   Αυτά τα μέτρα φαίνεται πως ομαδοποιούνται σε μία αλυσίδα σχέσεων:

Η διάσταση των πελατών     

Κερδοφορία 
πελατών

Απόκτηση 
πελατών

Ικανοποίηση 
πελατών
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 Για μεγιστοποίηση της απόδοσης των μέτρων, αυτά πρέπει να προσαρμόζονται στα 
εκάστοτε γκρουπ πελατών από τα οποία η επιχειρηματική οντότητα αναμένει ότι θα 
οδηγηθεί σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και κερδοφορία.

Μερίδιο αγοράς

Αντανακλά την  αναλογία  που  έχει  μία  επιχειρηματική οντότητα   σε  μία  δεδομένη 
αγορά (σε όρους αριθμού πελατών, χρημάτων που δαπανήθηκαν ή όγκο πωληθέντων 
μονάδων ).  Όταν οι εταιρίες έχουν σαν στόχο συγκεκριμένους πελάτες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν και  ένα ακόμη μέτρο μεριδίου αγοράς.  Πρόκειται  για  το  μερίδιο 
λογαριασμού  (account share)  των  πελατών  ή  αλλιώς  το  πορτοφόλι  του  πελάτη 
(customers’ wallet). Το μερίδιο εργασιών που γίνονται με αυτούς τους συγκεκριμένους 
πελάτες μπορεί να μειωθεί, επειδή οι πελάτες αναθέτουν λιγότερες δουλειές σε όλους 
τους προμηθευτές τους.

Απόκτηση πελατών

Μετράει, σε σχετικούς ή απόλυτους όρους, το ρυθμό με τον οποίο μία επιχειρηματική 
οντότητα προσελκύει ή κερδίζει  νέους πελάτες ή νέες δουλειές.  Μετριέται  είτε σε 
αριθμό πελατών είτε σε συνολικές πωλήσεις σε νέους πελάτες σε αυτά τα τμήματα.

Διατήρηση πελατών

Εντοπίζει,  σε  απόλυτους  ή  σχετικούς  όρους,  τον  ρυθμό  με  τον  οποίο  μία 
επιχειρηματική οντότητα διατηρεί συνεχή σχέση με τους πελάτες της. Οι εταιρίες που 
μπορούν να αναγνωρίζουν όλους τους πελάτες τους, μπορούν εύκολα να μετρήσουν 
την διατήρησή τους περιοδικά. Πέρα από την διατήρηση των πελατών, πολλές εταιρίες 
επιθυμούν να μετρήσουν την αφοσίωση των πελατών τους.

Ικανοποίηση πελατών

Τόσο  η  διατήρηση  των  πελατών  όσο  και  η  απόκτησή  τους  οδηγούνται  από  την 
επιδίωξη επίτευξης των πελατειακών αναγκών. Η ικανοποίηση των πελατών παρέχει 
την απαραίτητη ανατροφοδότηση (feedback) για το πόσο καλά «πάει» η επιχείρηση. 
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η επίτευξη επαρκούς πελατειακής ικανοποίησης δεν 
αρκεί για την επίτευξη υψηλών επιπέδων αφοσίωσης, διατήρησης και κερδοφορίας.

Κερδοφορία πελατών

Έχοντας επιτύχει στα τέσσερα παραπάνω κύρια μέτρα της διάστασης των πελατών δεν 
σημαίνει κατ’ανάγκη ότι μία εταιρία έχει επικερδείς πελάτες. Προφανώς, για να έχει 
μία  εταιρία  εξαιρετικά  ικανοποιημένους  πελάτες  (και  θυμωμένους  ανταγωνιστές) 
πρέπει  να πουλάει  προϊόντα  και  υπηρεσίες  σε  πολύ χαμηλές  τιμές.  Από τη στιγμή 
λοιπόν που η ικανοποίηση των πελατών και το υψηλό μερίδιο αγοράς δεν είναι παρά 
μόνο ένα μέσο επίτευξης  υψηλών  οικονομικών αποδόσεων,  οι  εταιρίες  πιθανόν να 
επιθυμούν να μετρούν όχι μόνο την έκταση των εργασιών τους με τους πελάτες τους, 
αλλά και την κερδοφορία που απορρέει από αυτές τις εργασίες, ειδικότερα όταν αυτές 
αφορούν συγκεκριμένα τμήματα-στόχους της αγοράς.  Τα συστήματα κοστολόγησης 
βάσει δραστηριοτήτων δίνουν τη δυνατότητα μέτρησης της κερδοφορίας τόσο για 
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μεμονωμένους πελάτες όσο και για σύνολα αυτών. Οι εταιρίες θα πρέπει να θέλουν 
κάτι περισσότερο από ικανοποιημένους και χαρούμενους πελάτες, θα πρέπει να θέλουν 
επικερδείς  πελάτες.  Ένα  χρηματοοικονομικό  μέτρο  όπως  είναι  η  κερδοφορία  του 
πελάτη βοηθά τους οργανισμούς να παραμένουν επικεντρωμένοι στους πελάτες τους 
και τους αποτρέπει από το να γίνουν οι πελάτες τους έμμονη ιδέα. Δεν είναι δυνατό να 
πραγματοποιούνται  όλες  οι  απαιτήσεις  των πελατών.  Αν ο  πελάτης  ή  η  φύση των 
απαιτήσεων,  βέβαια,  είναι  σημαντικά  για  τον  οργανισμό και  η  ανατιμολόγηση δεν 
αποτελεί λύση, η επιχειρηματική μονάδα λαμβάνει σήμα από το σύστημα ABC για 
την  ύπαρξη  κάποιας  μη  συμφέρουσας  σχέσης.  Ένα  τέτοιο  σήμα  επιτρέπει  στην 
εταιρία να εντοπίσει διαδικασίες-κλειδιά στην παραγωγή του προϊόντος-υπηρεσίας και 
να τις  επανασχεδιάσει,  έτσι  ώστε  οι  πελατειακές  απαιτήσεις  να συμπίπτουν με  την 
κερδοφορία της εταιρίας.

Παρακάτω παρατίθεται ένας εύκολος τρόπος συνδυασμού τμημάτων αγορών-στόχων 
και κερδοφορίας πελατών.

Πελάτες Επικερδείς Μη-επικερδείς

Στοχευμένο τμήμα Διατήρηση Μετατροπή

Μη-στοχευμένο τμήμα Παρακολούθηση Εξαφάνιση

      

Μία  εταιρία  σαφώς  και  επιθυμεί  να  διατηρήσει  τους  επικερδείς  πελάτες  της  στα 
τμήματα-στόχους, ενώ δεν υπάρχει λόγος να την ενδιαφέρουν μη-επικερδείς πελάτες 
σε  τμήματα αγοράς  που δεν  αποτελούν γι’αυτήν στόχο.  Μη επικερδείς  πελάτες  σε 
τμήματα-στόχους  αποτελούν ευκαιρίες  που μπορούν να  μετατραπούν σε  επικερδείς 
πελάτες. Τέτοιοι είναι κυρίως νεο-αποκτηθέντες πελάτες που πρέπει να διερευνηθεί αν 
μελλοντικά  δύνανται  να  αποφέρουν  κέρδος.  Επικερδείς  πελάτες  σε  μη  στοχευμένα 
τμήματα αγοράς μπορούν φυσικά να διατηρηθούν, πρέπει όμως να παρατηρηθεί κατα 
πόσο απαιτήσεις αυτών μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιογόνες αλλαγές στο μείγμα και 
στον όγκο των προϊόντων που αυτοί αγοράζουν . Ο παραπάνω συνδυασμός τμήματος 
αγοράς και μέτρων κερδοφορίας για την παρατήρηση των πελατών μπορεί να δώσει 
ανεκτίμητη  ανατροφοδότηση  στη  διοίκηση  για  την  αποτελεσματικότητα  της 
στρατηγικής τμηματοποίησης της αγοράς. 

2.7.3 Διαφοροποιητές

Αφορούν  χαρακτηριστικά  που  παρέχονται  στην  εταιρία,  όταν  αυτή  προσφέρει  τις 
υπηρεσίες  και  τα  προϊόντα  της.  Αυτά  τα  χαρακτηριστικά  δημιουργούν  αξία  στην 
εταιρία  και  αφοσίωση  και  ικανοποίηση  στα  τμήματα-στόχους  της  αγοράς.  Η 
δημιουργία αξίας  είναι  η  έννοια-κλειδί  για  την κατανόηση των οδηγών της  κύριας 
ομάδας  μέτρησης  (ικανοποίηση,  απόκτηση,  διατήρηση,  μερίδιο  αγοράς  και  μερίδιο 
λογαριασμού). 

Καθώς  οι  προσφορές  αξίας  ποικίλλουν  μεταξύ  των  βιομηχανιών  και  μεταξύ  των 
τμημάτων αγοράς αυτών, εντοπίστηκε από τους θεμελιωτές του πίνακα ισορροπημένης 
στοχοθέτησης ένα κοινό σύνολο χαρακτηριστικών που οργανώνει τις προσφορές αξίας 
σε  όλες  τις  βιομηχανίες  που  χρειάστηκαν  οι  Kaplan &  Norton να  κατασκευάσουν 
scorecards. Τα χαρακτηριστικά κατηγοριοποιούνται λοιπόν ως εξής:

Γενικό μοντέλο
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Αξία = Χαρακτηριστικά προϊόντος/υπηρεσίας + Πελατειακή σχέση + Εικόνα και  
φήμη

(Value)    (Product/service attributes)          (Customer relationship)      (Image and 
reputation)

• Λειτουργικότητα (functionality)
• Ποιότητα (quality)
• Τιμή (price)
• Χρόνος (time)

 Χαρακτηριστικά προϊόντος/υπηρεσίας

Αυτό  το  χαρακτηριστικό  συμπεριλαμβάνει  τη  λειτουργικότητα  του  προϊόντος,  της 
υπηρεσίας, της τιμής και της ποιότητας.

 Πελατειακή Σχέση

Αυτή η έννοια συμπεριλαμβάνει την παράδοση του προϊόντος/υπηρεσίας στον πελάτη, 
συμπεριλαμβάνοντας την διάσταση του χρόνου παράδοσης αλλά και αυτήν του πως 
νιώθει ο πελάτης για την αγορά από την εταιρία. Μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις,όπως 
π.χ.  όταν η εταιρία συνδέει το πληροφοριακό της σύστημα με αυτό του πελάτη με 
σκοπό  την  διευκόλυνση  ενός  εύρους  δραστηριοτήτων.  Προσόντα  ως  προτιμητέος 
προμηθευτής.

Εικόνα και Φήμη

Η εικόνα και  η  φήμη αντικατοπτρίζουν τους άυλους  παράγοντες που προσελκύουν 
έναν  πελάτη  στην  εταιρία.  Κάποιες  εταιρίες  κατορθώνουν  να  δημιουργήσουν 
αφοσίωση του πελάτη, μέσω διαφήμισης και προσφερόμενης ποιότητας πέρα από τις 
υλικές προδιαγραφές του προϊόντος. Η συγκεκριμένη διάσταση δίνει τη δυνατότητα να 
ορίσει η ίδια την εικόνα της προς τους πελάτες της. 

Χρόνος, Ποιότητα και Τιμή

Κάθε  οργανισμός  οφείλει  να  αναπτύξει  το  δικό  του  σύνολο  προτάσεων  αξίας  που 
επιθυμεί  να  κερδίσει  από  την  διάσταση  των  πελατών  του  πίνακα  ισορροπημένης 
στοχοθέτησης. Τυπικά, όλες οι προτάσεις για δημιουργία αξίας εμπεριέχουν μέτρα που 
σχετίζονται με τον χρόνο ανταπόκρισης, την ποιότητα και την τιμή των διαδικασιών 
που βασίζονται στους πελάτες. 

2.8 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για  την  διάσταση  ενδοεπιχειρησιακών  διεργασιών,  οι  managers εντοπίζουν  τις  πιο 
κρίσιμες διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων τόσο των πελατών όσο και των 
μετόχων. Οι εταιρίες συνήθως, αναπτύσσουν τους στόχους και τα μέτρα γι’αυτή τη 
διάσταση,  αφού  πρώτα  διατυπώσουν  τους  στόχους  και  τα  μέτρα  για  τη 
χρηματοοικονομική και πελατειακή διάσταση. Αυτή η αλληλουχία δίνει τη δυνατότητα 
στην εταιρία να επικεντρώσει τα μέτρα των ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών σε εκείνες 
τις διεργασίες που θα θεμελιώσουν τους στόχους για τους πελάτες και τους μετόχους.
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Η μέτρηση της απόδοσης των περισσότερων οργανισμών επικεντρώνεται στη βελτίωση 
υφιστάμενων  λειτουργικών  διεργασιών.  Οι  θεμελιωτές  του  πίνακα  ισορροπημένης 
στοχοθέτησης   προτείνουν  τον  ορισμό  μίας  πλήρους  αλυσίδας  αξίας 
ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών που να ξεκινάει από τη διαδικασία της καινοτομίας-
αναγνώριση  τωρινών  και  μελλοντικών  πελατειακών  αναγκών  και  ανάπτυξη  νέων 
λύσεων  γι’αυτές  τις  ανάγκες  -  συνεχίζει  με  τη  διαδικασία  των  λειτουργιών- 
παραδίδοντας  τα  υπάρχοντα  προϊόντα-υπηρεσίες  στους  υφιστάμενους  πελάτες-  και 
τελειώνει με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση-προσφέροντας υπηρεσίες μετά την 
πώληση  που  επαυξάνουν  την  αξία  που  απολαμβάνουν  οι  πελάτες  από  τα 
προσφερόμενα προϊόντα-υπηρεσίες.

Η διαδικασία δόμησης στόχων και μέτρων για την διάσταση εσωτερικών διεργασιών 
αποτελεί μία από τις κυριότερες διαδικασίες που διακρίνουν την κάρτα ισορροπημένης 
στοχοθέτησης από τα παραδοσιακά συστήματα μέτρησης αποδοτικότητας,  τα οποία 
επικεντρώνονται στον έλεγχο και τη βελτίωση υφιστάμενων κέντρων ευθύνης. Παρά 
τη  βελτίωση  που  παρατηρήθηκε  σ’αυτά  τα  παραδοσιακά  συστήματα  μέτρησης 
απόδοσης,  υπάρχουν  περιορισμοί  και  αυτό  γιατί  χρησιμοποιώντας  αποκλειστικά 
χρηματοοικονομικά και μη-χρηματοοικονομικά μέτρα για τις υπάρχουσες διαδικασίες 
δεν θα οδηγήσει σε μεγαλειώδεις βελτιώσεις στην οικονομική απόδοση.                

Όλες οι εταιρίες προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα, να μειώσουν τους χρόνους, 
να  αυξήσουν  τις  αποδόσεις,  να  μεγιστοποιήσουν  την  παραγωγικότητα  των 
μηχανημάτων  και  να  μειώσουν  τα  κόστη  για  τις  επιχειρησιακές  διαδικασίες.  Η 
επικέντρωση όμως στην βελτίωση όλων των παραπάνω δεν θα οδηγήσει σε μοναδικές 
ικανότητες και άρα σε μακρο-βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Στην ισορροπημένη κάρτα στοχοθέτησης, οι στόχοι και τα μέτρα για τη διάσταση των 
ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών προέρχονται  από στρατηγικές που στοχεύουν στην 
ικανοποίηση  των  προσδοκιών  πελατών  και  μετόχων.  Αυτή  η  διαδοχική διαδικασία 
αποκαλύπτει συχνά νέες επιχειρησιακές διεργασίες, στις οποίες ο οργανισμός οφείλει 
να υπερέχει.

2.8.1 Η αλυσίδα αξίας των εσωτερικών επιχειρηματικών διεργασιών

Κάθε επιχειρηματική οντότητα έχει δικό της σύνολο επιχειρηματικών διεργασιών για 
τη δημιουργία αξίας στους πελάτες και την επίτευξη οικονομικών αποτελεσμάτων. Το 
γενικο  μοντέλο  αλυσίδας  αξίας  παρέχει  ένα  πρότυπο  επί  του  οποίου  κάθε  εταιρία 
προσαρμόζει  τις  δικές  της  ενδοεπιχειρησιακές  διεργασίες.  Οι  τρεις  πρωταρχικές 
επιχειρησιακές  διαδικασίες  είναι  1.  η  καινοτομία  (innovation),  2.  οι  λειτουργίες 
(operations), 3. η εξυπηρέτηση μετά την πώληση (post sale service). Το γενικό μοντέλο 
αλυσίδας αξίας παρατίθεται παρακάτω.
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 Στην  διεργασία  καινοτομίας,  μία  κρίσιμη  εσωτερική διαδικασία,  η  επιχειρηματική 
μονάδα διερευνά τις  αναδυόμενες  και  λανθάνουσες  ανάγκες  των πελατών (μέγεθος 
αγοράς, φύση των πελατειακών προτιμήσεων) για την αποκόμιση συγκεκριμένων και 
έγκυρων πληροφοριών. Αυτές οφείλουν να υποστηρίξουν την διαδικασία εντοπισμού 
νέων  ευκαιριών  και  την  ανακάλυψη  δυνητικών  πελατειακών  ομάδων.   Μετά 
προχωράμε στον σχεδιασμό των προϊόντων/υπηρεσιών που θα καλύψουν τις εν λόγω 
ανάγκες.  Το  στάδιο  αυτό  περιλαμβάνει  τη  διαδικασία  υλοποίησης  των 
δημιουργημάτων  της  Έρευνας  &  Ανάπτυξης  που  προηγήθηκε.  Παλαιότερα,  η 
συγκεκριμένη  διαδικασία  δεν  τύγχανε  ιδιαίτερης  προσοχής.  Σήμερα  όμως  έχει 
αναγνωριστεί η αξία της στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Το  να  είναι  αποτελεσματική,  αποδοτική  και  συνεχόμενη  η  καινοτομία  σε  μία 
επιχειρηματική μονάδα είναι πιο ουσιώδες από το να είναι εξαιρετικά οργανωμένη 
η λειτουργική διαδικασία4. Η σχετική σημασία του κύκλου καινοτομίας είναι μεγάλη 
σε εταιρίες  με μεγάλους κύκλους σχεδιασμού και  ανάπτυξης (φαρμακοβιομηχανίες, 
χημικών  γεωργικής  παραγωγής  και  υψηλής  τεχνολογίας)    Η  διαδικασία  των 
λειτουργιών, το δεύτερο μεγάλο βήμα στην αλυσίδα της εσωτερικής αξίας,  είναι το 
στάδιο όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες θα παραχθούν και θα παραδοθούν στους 
πελάτες.  Αυτή  η  διεργασία  προσέλκυε  από  πάντα  τη  μεγαλύτερη  προσοχή  των 
συστημάτων μέτρησης απόδοσης.

Η λειτουργική υπεροχή και η μείωση του κόστους στις διαδικασίες κατασκευής και 
παράδοσης υπηρεσιών αποτελεί επίσης ένα σημαντικό στόχο. Στην παραπάνω αλυσίδα 
αξίας, εντούτοις, φαίνεται ότι, η λειτουργική υπεροχή αποτελεί ένα και μόνο συστατικό 
παράγοντα και  μάλιστα όχι  τον  πιο κρίσιμο σε  ολόκληρη την  αλυσίδα εσωτερικής 
αξίας για την επίτευξη χρηματοοικονομικών και πελατειακών στόχων.

Το τρίτο  βήμα  στην  αλυσίδα  αξίας  αφορά την  εξυπηρέτηση του  πελάτη  μετά  την 
πώληση του προϊόντος ή την προσφορά της υπηρεσίας.  Κάποιες εταιρίες διαθέτουν 
σαφείς στρατηγικές για την παροχή ανώτερης εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Για 
παράδειγμα, εταιρίες που πωλούν εξειδικευμένο εξοπλισμό ή συστήματα, μπορούν να 
προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης για τους εργαζομένους του πελάτη τους για να 
τους  βοηθήσουν στην εξοικείωση και  αποτελεσματικότερη χρήση του συστήματος. 
Μπορεί επίσης να προσφέρουν και άμεση ανταπόκριση σε δυνητικές αποτυχίες.       

4 Heskett J., Jones T., Loveman G., Sasser E., Schlesinger L., Putting the Service Profit Chain to work, 
Harvard Business Review, Vol.72 , Is.2, pp.164-174, March-April 1994.
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Παρακάτω θα παραθέσουμε κάποια μέτρα της διαδικασίας καινοτομίας που μπορούν 
να συμπεριληφθούν στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθέτησης. Τέτοια λοιπόν είναι:

• Ποσοστό πωλήσεων που αφορά νέα προϊόντα
• Ποσοστό  πωλήσεων  που  αφορά  ιδιόκτητα  προϊόντα  (proprietary products). 

Προϊόντα  που  βρίσκονται  ακόμα  υπό  καθεστώς  προστασίας  πατέντας  και  δεν 
μπορούν να παραχθούν από ανταγωνιστές.

• Εισαγωγή  νέων  προϊόντος  σε  σχέση  με  τους  ανταγωνιστές,  εισαγωγή  νέων 
προϊόντων σε σχέση με το σχεδιασμό για εισαγωγή νέων προϊόντων.

• Παραγωγικότητα κατασκευαστικών μηχανημάτων.
• Χρόνος που αφιερώνεται στην ανάπτυξη προϊόντων νέας γενιάς.

Μέτρα που αφορούν την ανάπτυξη προϊόντων.

• Αριθμός ημιέτοιμων προϊόντων που παιρνούν στο επόμενο στάδιο
• Πόσο χρόνο παραμένουν τα ημιέτοιμα προϊόντα σε κάθε στάδιο
• Τι ποσό δαπανήθηκε σε κάθε στάδιο

Μέτρα που αφορούν την διαδικασία λειτουργιών έχουν να κάνουν με τον χρόνο, την 
ποιότητα και το κοστος.

• Ποσοστό εμφάνισης ελαττωματικών ανα στάδιο επεξεργασίας
• Αποδόσεις (πηλίκα)
• Χρόνοι αναμονής
• Μη ακριβείς πληροφορίες
• Απώλεια πελατών
• Μη σωστή μεταχείριση του πελάτη
• Μη αποτελεσματική επικοινωνία
• Μετρήσεις των χρόνων επεξεργασίας

Μέτρα που αφορούν την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

• Αριθμός παρεχόμενων εγγυήσεων
• Συχνότητα παροχής υπηρεσιών επισκευής (χρόνος ανταπόκρισης σε κάλεσμα του 

πελάτη)
• Αξιολόγηση του τρόπου διαχείρισης των ελαττωματικών
• Διαδικασία  πληρωμών  (ευκολία,  χρονική  διάρκεια,  παρεχόμενοι  τρόποι 

αποπληρωμής)

2.9 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η τέταρτη και τελευταία διάσταση στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθέτησης είναι 
υπεύθυνη για τη θεμελίωση στόχων και μέτρων για την καθοδήγηση οργανωσιακής 
μάθησης και ανάπτυξης. Οι αντικειμενικοί στόχοι που καθορίζονται στις προηγούμενες 
τρεις  διαστάσεις,  ορίζουν  που  πρέπει  ο  οργανισμός  να  υπερέχει  για  την  επίτευξη 
άριστης απόδοσης. Οι αντικειμενικοί στόχοι της διάστασης της μάθησης και ανάπτυξης 
παρέχουν τα  θεμέλια  που θα στηρίξουν την  επίτευξη  των  αισιόδοξων στόχων των 
άλλων τριών διαστάσεων. Οι στόχοι στη διάσταση μάθησης και ανάπτυξης είναι οι 
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οδηγοί  για  την  επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων στις  πρώτες  τρεις  διαστάσεις  της 
κάρτας.

Οι  managers διαφόρων  οργανισμών  σημειώνουν  ότι  όταν  αξιολογούνταν  σε 
βραχυπρόθεσμες  χρηματοοικονομικές  αποδόσεις,  έβρισκαν  δύσκολη  τη  διατήρηση 
επενδύσεων  που  αφορούσαν  την  επαύξηση των  δεξιοτήτων  των εργαζομένων,  των 
υφιστάμενων συστημάτων και των οργανωσιακών λειτουργιών. Δαπάνες σε τέτοιου 
είδους επενδύσεις  αντιμετωπίζονται  ως περιοδικά έξοδα από το χρηματοοικονομικό 
λογιστικό μοντέλο, με αποτέλεσμα, περικοπές σε αυτό το είδος επενδύσεων να είναι ο 
εύκολος τρόπος για την εμφάνιση αυξημένων βραχυπρόθεσμων κερδών. Αντιθέτως, οι 
μακροπρόθεσμες  συνέπειες  συνεχούς  αναβολής  για  το  φρεσκάρισμα  και  τον 
εμπλουτισμό  των  γνώσεων  και  των  ικανοτήτων  προσωπικού,  συστημάτων  και 
λειτουργιών δεν θα είναι εμφανείς σε σχετικές  βραχυπρόθεσμες μετρήσεις. Όταν όμως 
εμφανιστούν,  οι  υπεύθυνοι  για  τον  συντονισμό τους  θα φροντίσουν να  επιρρίψουν 
αλλού τις ευθύνες.

Η κάρτα ισορροπημένης στοχοθέτησης τονίζει την σημαντικότητα της επένδυσης για 
το μέλλον, δηλαδή επένδυση όχι μόνο σε παραδοσιακές ζώνες επενδυσης, όπως είναι ο 
νέος  εξοπλισμός  και  η  έρευνα  και  ανάπτυξη  νέων  προϊόντων.  Αναμφισβήτητα,  τα 
τελευταία είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι επαρκή από μόνα τους, αφού τα θεμέλια για 
την ορθή διαχείριση και επιτυχημένη πορεία τους στην αγορά θέτουν οι άνθρωποι του 
οργανισμού, τα συστήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και  οι  διαδικασίες που 
ακολουθούνται. Και πραγματικά, τα τελευταία είναι τα βασικότερα ώστε όλα να γίνουν 
πράξη και να επιτευχθούν οι αισιόδοξοι αναπτυξιακοί στόχοι.

Η  εμπειρία  των  θεμελιωτών  της  κάρτας  ισορροπημένης  στοχοθέτησης  από  την 
εισαγωγή της σε διάφορους οργανισμούς, ανακαλύπτει τρεις κατηγορίες στη διάσταση 
αυτή:

• Ικανότητες-δεξιότητες εργαζομένων (employee capabilities)

• Ικανότητες πληροφοριακών συστημάτων (information system capabilities)

• Υποκίνηση, ενδυνάμωση και ευθυγράμμιση (motivation, empowerment, alignment)

Ικανότητες εργαζομένων

Μία από τις πιο δραματικές αλλαγές στην προσέγγιση του  management αφορά τον 
ρόλο  των  εργαζομένων  του  οργανισμού.  Σήμερα,  αν  ένας  οργανισμός  επιθυμεί  να 
αναπτυχθεί  πέρα  από  την  μέτρηση  της  απόδοσής  του  σε  χρηματοοικονομικό  και 
πελατειακό επίπεδο, η προσκόλληση σε κοινές λειτουργικές διαδικασίες δεν αρκεί. Οι 
ιδέες  για  τη  βελτίωση  διαδικασιών  και  απόδοσης  πελατών  πρέπει  σταδιακά  να 
προέρχεται  από  εργαζομένους  της  πρώτης  γραμμής,  που  είναι  πιο  κοντά  στις 
ενδοεπιχειρησιακές διεργασίες και στους πελάτες του οργανισμού. Αυτή η μεταφορά 
αρμοδιοτήτων  απαιτεί  ριζική  αναδιαμόρφωση  των  δεξιοτήτων  των  εργαζομένων 
(reskilling),  έτσι  ώστε  το  μυαλό  τους  και  οι  δημιουργικές  τους  ικανότητες  να 
ενεργοποιηθούν-υποκινηθούν για την επίτευξη οργανωσιακών στόχων.

2.9.1 Βασική Ομάδα μέτρησης εργαζομένων

Αυτή η ομάδα μέτρησης δημιουργήθηκε από αντικειμενικούς στόχους που θέτουν οι 
ίδιοι οι εργαζόμενοι.
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• Ικανοποίηση εργαζομένου (employee satisfaction)

• Διατήρηση εργαζομένου (employee retention)

• Παραγωγικότητα εργαζομένου (employee productivity)

Παρατηρώντας  την  συσχέτιση  των  παραπάνω  μέτρων  απόδοσης,  εύκολα 
συμπεραίνεται  ότι  η  ικανοποίηση του εργαζόμενου  είναι  ο  οδηγός  των άλλων δύο 
μέτρων, διατήρηση και παραγωγικότητα εργαζομένου. 

     

 Μετρώντας την ικανοποίηση των εργαζομένων

Οι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι είναι προϋπόθεση για αυξανόμενη παραγωγικότητα, 
ανταπόκριση,  ποιότητα  και  εξυπηρέτηση  πελάτη.  Παραδείγματα  εταιριών 
υποδεικνύουν ότι,  υψηλά επίπεδα ικανοποίησης εργαζομένων σηματοδοτούν υψηλά 
επίπεδα  ικανοποίησης  πελατών.  Στοιχεία  που  μπορούν  να  συμπεριληφθούν  στην 
έρευνα για την μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων μπορεί να είναι:

α) Εμπλοκή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

β) Αναγνώριση της καλής δουλειάς τους

γ) Πρόσβαση σε επαρκή όγκο πληροφοριών για την ορθή εκτέλεση των εργασιών του

δ) Ενεργή ενθάρρυνση για δημιουργικότητα και λήψη πρωτοβουλιών

ε) Γενικότερη ικανοποίηση από την εταιρία

Μετρώντας την διατήρηση των εργαζομένων 

Μακροπρόθεσμη σχέση με τους εργαζομένους και αφοσιωμένοι εργαζόμενοι κρατούν 
τις  αξίες  του  οργανισμού,  την  γνώση  των  οργανωσιακών  διαδικασιών  και  την 
απαραίτητη ευαισθησία στις ανάγκες των πελατών. Συνήθως μετράται σαν ποσοστό 
αλλαγής εργαζομένων-κλειδιά (key staff turnover).

Αποτελέσματα
Παραγωγικότητα 
εργαζομένου
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Ικανοποίηση 
εργαζομένου

Ικανότητες προσωπικού

Τεχνολογική υποδομή

Κλίμα δράσης

Διατήρηση 
εργαζομένου



Μετρώντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων

Η παραγωγικότητα είναι ένα μέτρο αποτελέσματος που επιτυγχάνεται με την επαύξηση 
των δεξιοτήτων και του φρονήματος των εργαζομένων, της καινοτομίας, της βελτίωσης 
των ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών ακι την ικανοποίηση των πελατών. Ο στόχος είναι 
η  συσχέτιση  της  παραγόμενης  εκροής  από  τους  εργαζόμενους  με  τον  αριθμό  των 
εργαζομένων  που  λαμβάνουν  μέρος  στην  παραγωγή.  Μέτρα  παραγωγικότητας 
παρατίθενται παρακάτω:

• Εισόδημα ανα εργαζόμενο (τι εκροή παράγεται ανά εργαζόμενο)

• Προστιθέμενη αξία ανα εργαζόμενο (αφαίρεση των εισροών (α’ύλες,  υπηρεσίες, 
προμήθεις) από το εισόδημα)

Ικανότητες πληροφοριακών συστημάτων

Οι  εργαζόμενοι  πρώτης  σειράς  έχουν  ανάγκη  από  ακριβείς,  άριστης  ποιότητας 
πληροφορίες  για  την  σχέση  κάθε  πελάτη  με  τον  οργανισμό.  Αυτό  μπορεί  να 
περιλαμβάνει  μία  εκτίμηση  που  να  προέρχεται  από  το  σύστημα  κοστολόγησης 
βάσει δραστηριοτήτων που εφαρμόζει ο οργανισμός. Πρέπει ακόμα, ο εργαζόμενος 
να μαθαίνει  για την κερδοφορία του κάθε πελάτη, για το τμήμα αγοράς στο οποίο 
ανήκει και τι προσπάθεια απαιτείται για την διατήρηση της υπάρχουσας σχέσης. Με 
λίγα  λόγια,  το  εργατικό  δυναμικό  πρέπει  να  λαμβάνει  το  ανάλογο  feedback, 
προκειμένου να προβεί σε βελτιωτικά προγράμματα για την εξάλειψη των ατελειών και 
των  μειονεκτημάτων  των  συστημάτων  παραγωγής.  Εξαιρετικά  πληροφοριακά 
συστήματα κρίνονται απαραίτητα γι’αυτή τη βελτίωση. 

Υποκίνηση, Ενδυνάμωση και Ευθυγράμμιση

Ακόμα  και  οι  πιο  καλά  εκπαιδευμένοι  εργαζόμενοι,  που  έχουν  πρόσβαση  σε 
πληροφορίες  ανώτατης  ποιότητας,  δεν  θα  μπορούσαν  να  συνεισφέρουν  στην 
οργανωσιακή  επιτυχία  αν  δεν  έχουν  την  κατάλληλη  υποκίνηση,την  απαραίτητη 
ελευθερία δράσεως και λήψης αποφάσεων. Για το λόγο αυτό, η τρίτη κατηγορία της 
διάστασης  μάθηση  και  ανάπτυξη  επικεντρώνεται  στο  οργανωσιακό  κλίμα  για  την 
υποκίνηση του προσωπικού. Η μέτρηση του οργανωσιακού κλίματος συντελείται με:

• Τον αριθμό προτεινόμενων δράσεων ανά εργαζόμενο

• Τον αριθμό των προτάσεων που τελικά εφαρμόστηκαν

2.9.2 Μέτρηση της βελτίωσης

• Απαιτούμενος χρόνος για βελτίωση της απόδοσης μίας διαδικασίας  κατά 50%-
half-life metric.  Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  τη  βελτίωση  καθυστερημένων 
παραδόσεων, αριθμού ελαττωματικών, απουσιών, χάσιμο χρόνου στους κύκλους 
χρόνου διαδικασιών και στον χρόνο ανάπτυξης νέων προϊόντων.

2.9.3 Μέτρηση μεμονωμένης και οργανωσιακής ευθυγράμμισης

Οι οδηγοί απόδοσης για μεμονωμένη και οργανωσιακή ευθυγράμμιση επικεντρώνονται 
στο αν τμήματα και άτομα ευθυγράμμισαν τους προσωπικούς τους στόχους με τους 
στόχους  της  εταιρίας  που  συμπεριλήφθηκαν  και  την  κάρτα  ισορροπημένης 
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στοχοθέτησης.  Παράδειγμα  διοίκησης  εταιρίας  που  επιθυμούσε  να  εισαγάγει  την 
δομημένη  ισορροπημένη  κάρτα  στα  κατώτερα κλιμάκια  του οργανισμού  έθετε  δύο 
πρωταρχικούς στόχους, α) στόχοι ατομικοί και τμηματικοί, συστήματα ανταμοιβής και 
αναγνώρισης  να  ευθυγραμμιστούν  με  τους  επιχειρηματικούς  στόχους  και  β)  χρήση 
μέτρων απόδοσης ομάδας. Κάθε συντονιστής τμήματος ανέλαβε την ανάπτυξη μέτρων 
για τη δική του ζώνη ευθύνης και την σχεδίαση προγράμματος εφαρμογής τους, έτσι 
ώστε να εισέλθει σταδιακά η κάρτα από πάνω προς τα κάτω.   

Στάδιο 1-Αποδοχή της κάρτας από τα ανώτερα στελέχη

• Θεμελίωση περιεχομένου της κάρτας σαν μέσο επικοινωνίας των κοινών στόχων.

• Θεμελίωση κατανόησης και αποδοχής της κάρτας.

• Δέσμευση των  managers για υιοθέτηση των μέτρων και προσαρμογή αυτών στο 
πεδίο ευθύνης του καθενός.

• Δέσμευση των managers για παρακολούθηση της απόδοσης και της θεμελίωση μίας 
βάσης πληροφοριών που θα στηρίζουν την σχεδίαση στόχων.

• Δέσμευση των  managers για ανάπτυξη και εκτέλεση του σχεδίου δράσης για την 
σταδιακή εισαγωγή της κάρτας από την κορυφή της οργανωσιακής πυραμίδας προς 
τα κάτω.

Στάδιο 2-Αποδοχή της κάρτας από το προσωπικό

• Επικοινωνία του περιεχομένου της κάρτας, των οργανωσιακών στρατηγικών και 
των πρωτοβουλιών.

• Εισαγωγή  της  κάρτας-Τι  είναι?  Πως  χρησιμοποιείται?Ποιο  είναι  το  σχέδιο 
εφαρμογής? Τι επιτεύχθηκε μέχρι τώρα και ποια είναι τα επόμενα βήματα?

Στάδιο 3- Σχέδιο κέρδους/Στοχοθέτηση

• Εφαρμογή  διαδικασίας  από  πάνω  προς  τα  κάτω  για  τον  ορισμό  των 
χρηματοοικονομικών στόχων.

• Εφαρμογή  διαδικασίας  από  κάτω  προς  τα  πάνω  για  την  θεμελίωση  μη 
χρηματοοικονομικών μέτρων.

Στάδιο 4- Ευθυγράμμιση προσωπικών στόχων

• Κάθε  εργαζόμενος  θεμελιώνει  μία  στρατηγική  βάσει  του  ευθυγραμμισμένου 
στόχου εντοπίζοντας μία δραστηριότητα που εκτελούν και η οποία θα επηρεάσει 
κάποιο από τα μέτρα της κάρτας.

• Προσωπικοί στόχοι θεμελιώνονται διαμέσου διαπραγματευτικής διαδικασίας με τη 
διοίκηση.   

Μέτρηση του βαθμού ευθυγράμμισης

• Ποσοστό ανώτερων στελεχών που εκτίθενται στην κάρτα.
• Ποσοστό εργαζομένων που εκτίθενται στην κάρτα.
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• Ποσοστό ανώτερων στελεχών με προσωπικούς στόχους ευθυγραμμισμένους με την 
κάρτα.

• Ποσοστό  προσωπικού  με  στόχους  ευθυγραμμισμένους  ως  προς  την  κάρτα  και 
ποσοστό εργαζομένων που επιτυγχάνουν προσωπικούς στόχους.

Μέτρηση ομαδικής απόδοσης

• Πόσο στηρίζει η επιχειρηματική οντότητα τους εργαζομένους;
• Αριθμός  των  projects όπου  συμμετέχουν  περισσότερες  από μία επιχειρηματικές 

μονάδες.
• Ποσοστό νέων πολιτικών που προωθούν την απώλεια ελέγχου τμήματος.
• Ποσοστό Business plans που επιτελουνται από ομάδες.
• Ποσοστό ομάδων που μοιράζονται τους ίδιους στόχους.
     

2.10  ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ  ΤΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ  ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ο αντικειμενικός στόχος κάθε συστήματος μέτρησης πρέπει να είναι η υποκίνηση όλων 
των  managers και όλων των εργαζομένων να εφαρμόσουν επιτυχώς την στρατηγική 
της  επιχειρηματικής  μονάδας.  Οι  εταιρίες  που  μπορούν  να  μεταφράσουν  την 
στρατηγική τους στο σύστημα μέτρησής τους είναι πολύ πιο ικανοί να εκτελέσουν τη 
στρατηγική τους, επειδή μπορούν να διαχέουν ευκολότερα τους σκοπούς τους. Έτσι, 
μία  επιτυχημένη  κάρτα  ισορροπημένης  στοχοθέτησης  είναι  αυτή  που  μεταφέρει  τη 
στρατηγική  μέσα  από  ένα  ολοκληρωμένο  σύστημα  χρηματοοικονομικών  και  μη 
μέτρων.

Γιατί είναι σημαντική η θεμελίωση ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθέτησης που να 
επικοινωνεί την στρατηγική μίας επιχειρηματικής μονάδας;

Α) Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθέτησης περιγράφει το όραμα του οργανισμού για 
το μέλλον ολόκληρου του οργανισμού. Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την 
κατανόηση αυτού του οράματος από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Β) Ο πίνακας στοχοθέτησης δημιουργεί ένα ολιστικό μοντέλο της στρατηγικής που 
επιτρέπει  όλους τους  εργαζόμενους να δουν,  πως συνεισφέρουν στην οργανωσιακή 
επιτυχία. Χωρίς μία τέτοια αλληλοσυσχέτιση, τα άτομα και τα τμήματα μπορούν να 
βελτιστοποιήσουν την τοπική τους απόδοση αλλά όχι να συνεισφέρουν στην επίτευξη 
στρατηγικών στόχων.

Γ) Ο πίνακας επικεντρώνεται στις προσπάθειες. Αν οι σωστοί στόχοι και τα σωστά 
μέτρα  εντοπιστούν,  η  επιτυχημένη  εφαρμογή  τους  πιθανόν  να  προκύψει.  Αν  όχι 
επενδύσεις και πρωτοβουλίες θα χαθούν.  

Πότε μπορείς να πεις πότε η κάρτα πράγματι «λέει» την ιστορία της στρατηγικής; Ένα 
τέστ για το αν μία κάρτα επικοινωνεί τόσο τους οδηγούς αποτελεσμάτων όσο και τους 
οδηγούς  απόδοσης  μίας  στρατηγικής  είναι  η  ευαισθησία  της (sensitivity)  και  η 
διαπερατότητα της (transparency)5.Η κάρτα δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά 

5 Kaplan S. Robert, Norton P. Norton, Using the Balanced Scorecard as a Strategy Management 
System, Harvard Business Review, Vol.74 , Is.1, pp. 75-85, January-February 1996. 
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από τη στρατηγική της, πρέπει να είναι διαπερατή προς τα πίσω, προς τη στρατηγική 
(back to the strategy). Οι παρατηρητές πρέπει να μπορούν να δουν προς την κάρτα 
αλλά  και  να  βλέπουν  πίσω  από  αυτή  και  μέσα  σ’αυτή.  Αν  η  κάρτα  επιδείξει 
διαπερατότητα-διαφάνεια  αυτού  του  βαθμού,  εμφανώς  πέτυχε  να  μεταφράσει  μία 
στρατηγική σε ένα αλληλοσυσχετιζόμενο σύνολο μέτρων απόδοσης.     

Μία  καλή  κάρτα  οφείλει,  μεταξύ  άλλων  να  έχει  ένα  καλό  μείγμα  μέτρων 
αποτελεσμάτων  και  οδηγών  απόδοσης.  Τα  μέτρα  αποτελεσμάτων  χωρίς  οδηγούς 
απόδοσης δεν ξεκαθαρίζουν το πως θα επιτευχθούν τα αποτελέσματα, ούτε παρέχουν 
κάποια ένδειξη για το αν εφαρμόζεται επιτυχώς η στρατηγική. Αντιθέτως, οι οδηγοί 
απόδοσης-cycle times, part-per-million defect rates- δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρία 
να επιτύχει βραχυπρόθεσμες λειτουργικές βελτιώσεις αλλά δεν μπορέι να δει αν αυτές 
οι βελτιώσεις μεταφράζονται σε βελτιωμένη χρηματοοικονομική απόδοση. 

Τελικώς,  πρέπει  να  αναφέρουμε  ότι  όλα  τα  παραπάνω  μονοπάτια  από  όλα  τα 
χρησιμοποιούμενα  μέτρα  στην  κάρτα  πρέπει  να  συνδέονται  με  τους 
χρηματοοικονομικούς στόχους.

Λαμβάνοντας υπόψη κάθεμία από τις τέσσερεις διαστάσεις μπορεί να απαιτεί μεταξύ 
4-7ξεχωριστά μετρά, συχνά οι επιχειρήσεις έχουν πίνακες στοχοθέτησης με 25 μέτρα 
το πολύ. Αναρωτιέται φυσικά κανείς αν τα 25 μέτρα είναι πολλά και αν ο οργανισμός 
μπορέι  να  επικεντρωθεί  σε  25   ξεχωριστά  μέτρα.  Η  απαντηση  είναι  όχι.  Οι 
περισσότεροι οργανισμοί διαθέτουν μεταξύ 16-25 μέτρα. 

2.11 ΥΙΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

“I  tried  to  tell  my  boss  that  a  Balanced  Scorecard  was  about  management  not  
measurement”. 

Τα λόγια ενός  manager προς τον πρόεδρο του οργανισμού του αποδεικνύουν ότι, ο 
στόχος ενός  project ισορροπημένης κάρτας δεν είναι η ανάπτυξη ενός νέου συνόλου 
μέτρων απόδοσης. Η μέτρηση σαφώς και αποτελεί ένα ισχυρό  εργαλείο υποκίνησης 
και  αξιολόγησης.  Το  πλαίσιο  μετρήσεων  όμως  στην  ισορροπημένη  κάρτα 
δημιουργείται, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα διοίκησης. Αυτή η διάκριση 
μεταξύ ενός συστήματος μέτρησης και ενός συστήματος διοίκησης είναι κρίσιμη. Το 
σύστημα μέτρησης πρέπει να αποτελεί απλά ένα μέσο για την επιτυχή εφαρμογή ενός 
στρατηγικού  συστήματος  management που  θα  βοηθάει  τα  στελέχη  να  εφαρμόζουν 
στρατηγικές  μακροπρόθεσμης  οργανωσιακής  αλλαγής  και  να  λαμβάνουν 
ανατροφοδότηση γι’αυτές.

Οι  διοικητικές  διαδικασίες  και  τα  διοικητικά  προγράμματα  χτίζονται  γύρω  από 
πλαίσια. Τα παραδοσιακά, για παράδειγμα, συστήματα διοίκησης θεμελιώνονταν γύρω 
από  ένα  οικονομικό  πλαίσιο,  συνήθως  το  μοντέλο  ROI,  το  οποίο  απέδιδε 
ικανοποιητικά  μέχρι  που  οι  οργανισμοί  διεύρυναν  τον  κύκλο  επενδύσεων  τους  σε 
επίπεδα σχέσεων με πελάτες, τεχνολογίας, ικανοτήτων του προσωπικού κ.ο.κ., οπότε 
και έχασε την αξία του. Οι οργανισμοί επιλέγουν την κάρτα επειδή επικεντρώνεται 
σε  βραχυπρόθεσμα  χρηματοοικονομικά  αποτελέσματα,  αλλά  συγχρόνως 
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αναγνωρίζει  την  αξία  θεμελίωσης  άυλων  περιουσιακών  στοιχείων  και 
ανταγωνιστικών δεξιοτήτων6.   

Κάποιοι από τους παράγοντες που οδηγούν σε απόφαση για εισαγωγή της κάρτας σε 
μία επιχειρηματική οντότητα είναι:

α) ξεκαθάρισμα της στρατηγικής και απόκτηση ομοφωνίας για την στρατηγική
β) επίτευξη συγκέντρωσης
γ) θεμελίωση αρχηγίας
δ) στρατηγική παρέμβαση
ε) εκπαίδευση του οργανισμού
στ)ορισμός στρατηγικών στόχων
ζ) ευθυγράμμιση προγραμμάτων και επενδύσεων
η) θεμελίωση συστήματος ανατροφοδότησης.

Σε καμία όμως από τις εταιρίες, δεν συνέχισε η κάρτα να επικεντρώνεται στον αρχικό 
σκοπό. Μέσα σε ένα χρόνο από την εκκίνηση του προγράμματος της κάρτας, κάθε 
οργανισμός  χρησιμοποιούσε  την  κάρτα  σαν  ακρογωνιαίο  λίθο  του  συστήματος 
διοίκησής του.

Φυσικά, ένα σύστημα διοίκησης δεν εμφανίζεται στιγμιαία. Εξαιτίας της σκοπιμότητάς 
του,  της  πολυπλοκότητάς  του  και  της  επιρροής  που  ασκεί,  πρέπει  να  εισαχθεί 
σταδιακά.  Και  εδώ  μπορεί  να  βοηθήσει  η  κάρτα,  αφού  δίνει  τη  δυνατότητα  να 
ευθυγραμμίσει  και  να  υποστηρίξει  διαδικασίες  κλειδιά  και  να  τις  συνδέσει  με 
επιθυμητούς  στόχους  για  να  δομηθεί  τελικά  ένα  ολοκληρωμένο  σύστημα 
διοίκησης  (integrated management system),  προσανατολισμένο  στην  εφαρμογή 
μακροπρόθεσμων προοπτικών.

Είναι  εκπληκτικό το  γεγονός  ότι,  μία  αρχική επιθυμία  για  βελτίωση της  απόδοσης 
συστημάτων μετρήσεων εξελίχθηκε σε μία προσέγγιση που υποστηρίζει  τα στελέχη 
στην επίλυση του πιο κεντρικού ζητήματος: Πώς να εφαρμόσουν στρατηγικές, ειδικά 
όταν  κάποιες  από  αυτές  απαιτούν  ριζικές  αλλαγές.  Η  διαδικασία  σχεδιασμού  μίας 
κάρτας  δίνει  στον  οργανισμό,  συνήθως για  πρώτη φορά,  μία ξεκάθαρη εικόνα του 
μέλλοντος αλλά και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό το μελλοντικό όραμα. Επιπρόσθετα, 
η διαδικασία ανάπτυξης της κάρτας, δέσμευσε την ενέργεια και την αφοσίωση όλης 
της  ομάδας  ανώτατων  στελεχών,  ξεκαθαρίζοντας  την  πορεία  προς  το  μέλλον  και 
εντείνοντας τον ενθουσιασμό και τις προσδοκίες για επίτευξη των ορισθέντων.

“By building the management system around the scorecard framework, man can  
achieve the ultimate payoff-translating strategy into action7.”    

  

 

2.12 THE BALANCED SCORECARD AND LE TABLEAU DE BORD

6 Dixon R. Vollman T., Strategic Control and Performance Measurement, Journal of Cost Management, 
Vol.42, Is.3, pp. 33-42, Summer 1990.
7Kaplan  S.  Robert,  The  Balanced  Scorecard-  Translating  Strategy  into  Action,  Harvard  Business 
School, Boston, Massachusetts, 1996.
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 Η έννοια του Tableau de Bord (που σημαίνει «ταμπλό του αυτοκινήτου), αναπτύχθηκε 
από  τους  Γάλλους  στη  δεκαετία  του  1960,  κυρίως  σαν  τρόπος  υποβοήθησης  των 
μηχανικών.  Μετέπειτα,  εξελίχθηκε  σε  ένα  εργαλείο  διοίκησης  για  την  αξιολόγηση 
προόδου της επιχειρηματικής οντότητας και επιλογής των κατάλληλων διορθωτικών 
ενεργειών. Γάλλοι συγγραφείς αναφέρουν ότι η ιδέα του ταμπλό είναι πιο ευρεία και 
πιο γενική από τον πίνακα ισορροπημένης στοχοθέτησης των  Kaplan και  Norton, ο 
οποίος θεωρείται μία ειδική περίπτωση του  Tableau de Bord.  Οι  ίδιοι  βασίζουν το 
επιχείρημά  τους  στο  γεγονός  ότι,  η  γαλλική  προσέγγιση  δεν  ορίζει  συγκεκριμένα 
σύνολα δεικτών που είναι κοινά για όλα τα επιχειρηματικά τμήματα και για όλους τους 
διευθυντές,  ενώ  η  ισορροπημένη  κάρτα  προτείνει  ένα  σύνολο  γενικών  δεικτών 
απόδοσης8 .

Πρόκειται για ένα «πάνελ-πίνακα ελέγχου» (dashboard) σαν αυτό που έχουν οι πιλότοι 
αεροσκαφών και  οι  οδηγοί  αυτοκινήτων  και  παρακολουθούν  την  ταχύτητα  με  την 
οποία κινούνται, τι απόσταση έχουν καλύψει μέχρι εκείνη την ώρα, τι κατανάλωση 
καυσίμων έχουν κ.ο.κ. Το μέτρο επιδόσεων,  Tableau de Bord, ήρθε στην επιφάνεια, 
όπως  ήδη  ειπώθηκε,  από  μηχανικούς.  Οι  τελευταίοι  αναζητούσαν  έναν  τρόπο 
βελτίωσης της διαδικασίας παραγωγής, κατανοώντας καλύτερα τις σχέσεις αιτίας και 
αποτελέσματος. Η ίδια έννοια χρησιμοποιήθηκε αργότερα και στο κορυφαίο επίπεδο 
διοίκησης με σκοπό να δοθεί στα ανώτερα στελέχη ένα συναφές σύνολο δεικτών με 
πληροφορίες που κινούνται από την κορυφή της διοκητικής πυραμίδας προς κάτω και 
το αντίθετο, τροφοδοτώντας και τα τρία επίπεδα διοίκησης (στρατηγικό, διοικητικό, 
λειτουργικό) που θα τους επέτρεπε να παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών, να 
τις  συγκρίνουν  με  τους  επιδιωκώμενους  στόχους  και  να  λαμβάνονται  διορθωτικά 
μέτρα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, το Tableau de Bord δεν μπορεί να είναι το μοναδικό έγγραφο 
που θα εφαρμόζεται το ίδιο καλά σε όλη την εταιρία. Κάθε επιχειρηματική μονάδα 
πρέπει να κατέχει το δικό της  Tableau de Bord, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να 
ενσωματωθούν σε μία δικτυακή δομή εγγράφων που θα υποστηρίζουν τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. Δεν θα επεκταθούμε στα επιμέρους χαρακτηριστικά του «ταμπλό», 
αφού οι περιγραφές δείχνουν την σχεδόν απόλυτη εννοιολογική προσέγγισή του  με 
τον πίνακα ισορροπημένης στοχοθέτησης. Θα ασχοληθούμε μόνο με το κατά πόσο το 
Tableau de Bord,  πρακτικά,  τα έχει  όλα.  Πρώτον,  η  γαλλική προσέγγιση τείνει  να 
υπερκτιμά  τα  χρηματοοικονομικά  μέτρα  και  να  συμπεριλαμβάνει  λιγότερα  μη 
χρηματοοικονομικά από αυτά που τα σχετικά εγχειρίδια προτείνουν. Δεύτερον, αυτή η 
υποεκτίμηση  των  μη  χρηματοοικονομικών  μέτρων  δεν  συμβαίνει  για  λόγους 
χωρητικότητας  του  σχετικού  εγγράφου,  αφού  το  Tableau de Bord τείνει  να  είναι 
μεγαλύτερης έκτασης από έναν ιδανικό πίνακα στοχοθέτησης. Τρίτον, σε αντίθεση με 
τις  συμβουλές  των  συγραμμάτων,  πολλές  εταιρίες  επιλέγουν  κυρίως  εσωτερικούς 
στόχους  σε  σύγκριση  με  τις  επιδόσεις  του  περασμένου  έτους  ενώ  θα  έπρεπε  να 
βασίζονται  στα  έτη  που  επιτεύχθηκαν  οι  καλύτερες  αποδόσεις  του.  Αξίζει  να 
αναφέρουμε ότι,  το ταμπλό επιλέγει  κυρίως μέτρα που αφορούν τα εσωτερικό του 
οργανισμού  αντί  το  εξωτερικό  του  περιβάλλον  που  είναι  κυρίως  οι  πελάτες.  Οι 
συγγραφείς αναφέρονται επίσης στην αποστολή και τους στόχους κάθε μονάδας αντί 
να  αναφέρονται  ξεκάθαρα  στην  στρατηγική  του  οργανισμού.  Αξιοσημείωτο  είναι, 
τελικώς,  το  γεγονός,  ότι  οι  managers που  εισήγαγαν  το  Tableau de Bord στην 
επιχείρησή  τους  έπεσαν  στην  παγίδα  να  το  χρησιμοποιήσουν  σαν  μηχανή 

8 Lebas Michel, Managerial accounting in France, Overview of past tradition and current practice,The 
European Accounting Review, Vol. 3, Is.3, pp. 471-487, 1994.
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διοικητικής υποστήριξης εξ αποστάσεως και σαν τρόπο διοίκησης κατ’εξαίρεση 
αντί  να  χρησιμοποιηθεί  διαδραστικά  για  την  οργάνωση  ενός  προγράμματος 
συζητήσεων και συναντήσεων9. Γίνεται, λοιπόν, από τα παραπάνω κατανοητό ότι το 
Tableau de Bord έχασε αρκετή από την ισχύ και τη χρησιμότητά του.

 Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του ταμπλό του αυτοκινήτου που έχει  και μεγάλη 
σημασία στα πλαίσια της παρούσας εργασίας είναι ότι παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση 
με  την  λογιστική.  Δύο  παραδόσεις  που  αποτελούν  τα  εννοιολογικά  θεμέλια  του 
γαλλικού  λογιστικού  management (η  υποχρεωτική τήρηση κάποιων  συγκεκριμένων 
λογαριασμών και  η  παράδοση των  μηχανικών να  κατέχουν απαραίτητα  την  πρώτη 
θέση στον κλάδο της βιομηχανίας και στην επιχειρηματική διοίκηση) ήταν οι αιτίες 
ανάπτυξης  δύο εννοιών  που θα στήριζαν  την  διατήρηση και  εφαρμογή αυτών των 
παραδόσεων, η μία εκ των οποίων ήταν το  Tableau de Bord και η άλλη η  methode 
sections homogenes (μέθοδος των ομοιογενών τμημάτων), η οποίο έχει να κάνει με τη 
διαχείριση του κόστους. Ο συνδυασμός των δύο αυτών εννοιών είναι αποδεδειγμένο 
ότι  συνεισφέρουν  στην  επίτευξη  καλής  διοίκησης,  κάτι  το  οποίο  θα  εξετασθεί  σε 
ακόλουθη ενότητα.

2.13 ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ BALANCED SCORECARD

Η Ισορροπημένη Κάρτα έχει χαρακτηριστεί διοικητικό ισοδύναμο της θεωρίας των 
συμμετεχόντων (stakeholder theory),  διότι  όπως και  η  θεωρία των συμμετεχόντων, 
έτσι και η ισορροπημένη κάρτα εστιάζει στην επίτευξη πολλαπλών στόχων, γεγονός 
που επαυξάνει την πολυπλοκότητα εφαρμογής της στην πράξη. Η διαδικασία αυτή ζητά 
στην  ουσία  από  τους  managers να  μεγιστοποιήσουν  την  αξία  του  οργανισμού  σε 
περισσότερες από μία διάστασης. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να παρθούν αποφάσεις 
που να μπορούν να εκπληρώνουν πολύπλευρους σκοπούς . 

Είναι  γεγονός  ότι  η  BSC  μπορεί  να  μετρήσει  πώς  οι  επιχειρηματικές  μονάδες 
δημιουργούν αξία (create value) για τωρινούς αλλά και για μελλοντικούς τους πελάτες 
και  πώς  αυτές  μπορούν  να  επαυξήσουν  τις  υφιστάμενες  ικανότητές  τους  και  τις 
επενδύσεις τους σε πελάτες, συστήματα και διαδικασίες χρήσιμες για τη βελτίωση της 
τρέχουσας  επίδοσής  τους.  Εν  ολόγοις,  μία  «καλή»  ισορροπημένη  κάρτα  «a good 
balanced scorecard» πρέπει  να  αποτελείται  από  ένα  κατάλληλο  μείγμα  δεικτών 
οικονομικής  πορείας  (lagging indicators)  παρελθοντικών  επιτευγμάτων  και 
πρωταρχικών δεικτών (leading indicators)  που θα αποτελέσουν τους «οδηγούς» για 
μελλοντικές αποδόσεις, δηλαδή θα πρέπει η κάρτα να «ισορροπεί» μεταξύ αυτών των 
δύο στοιχείων10.

Εντούτοις,  η μεθοδολογία βρέθηκε,  αρκετες φορές μάλιστα δικαίως,  αντιμέτωπη με 
ποικίλες κριτικές11.

9 Epstein J. Marc, Jean-Francois Manzoni, The Balanced Scorecard and Tableau de Bord: translating 
strategy into action, Management Accounting, Vol.79, Is.2, pp.28-37, August 1997. 
10 Jensen C. Michael, Value Maximization, Stakeholder Theory, & the Corporate Objective Function, 
European Financial Management, Vol. 7, No 3, 2001, pp 297-317.

11 Smith Malcom, The Balanced Scorecard, Financial Management, February 2005,pp 27-28.
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Θεωρήθηκε  ελαττωματική ιδέα επειδή δεν δίνει σαφή αποτελέσματα και έτσι, δεν 
βοηθάει  τον  manager.  Επιπλέον,  υπάρχει  πιθανότητα  ασυνεννοησίας  μεταξύ  των 
τμημάτων, λόγω ανακρίβειας του αποτελέσματος . 
Είναι  «προκατειλημένη» προς  την  εκπλήρωση  των  συμφερόντων  των  μετόχων 
αποτυγχάνοντας έτσι να εκτιμήσουν την συνεισφορά των εργαζομένων της επιχείρησης 
και όσων προσφέρουν σε αυτήν.
Η επιλογή των κριτηρίων-μέτρων επίδοσης και των στόχων επίδοσης διακρίνεται από 
σιωπηρές διαδικάσίες με αποτέλεσμα τα τελευταία να είναι  ασαφή ή και παντελώς 
άγνωστα.
Ανικανότητα της κάρτας να χειριστεί θέματα Ανθρωπίνων Πόρων και στρατηγικών 
ασαφειών.   
Κατά συνέπεια, δυσχεραίνεται η υλοποίηση σημαντικών αποφάσεων, οι υπεύθυνοι δεν 
ξέρουν τελικά  αν  υφίσταται  μεγιστοποίηση της  αξίας  ή  όχι  και  τέλος,  προκαλείται 
σύγχυση,  αναποτελεσματικότητα  και  απογοήτευση,  γεγονότα  που  καθιστούν  την 
Κάρτα ένα σύστημα αντιπαραγωγικό σαν σύστημα μέτρησης απόδοσης. 

Παρά  τις  παραπάνω  κριτικές,  οι  αρχές  της  Ισορροπημένης  Κάρτας  Επιδόσεων 
χρησιμοποιήθηκαν  και  χρησιμοποιούνται  με  επιτυχία  σε  διάφορες  εταιρίες.  Ο 
αντιπρόεδρος  της  Sears,  Roebuck &  company Richard T.  Quinn,  δηλώνει  ότι 
χρησιμοποιούν  και  επιδοκιμάζουν  εντόνως  τις  ιδέες  των  Kaplan &  Robert για  τη 
μετάδοση του οράματος και την εκτέλεση της στρατηγικής ώστε η εταιρία να οδηγηθεί 
με επιτυχία προς νέες κατευθύνσεις. Στην  Mobil, η Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων 
έχει  λειτουργήσει  ως μία αναντικατάστατη ημερήσια διάταξη για τη συζήτηση των 
επιχειρηματικών  στρατηγικών,  των  δυνατών  και  των  αδύνατων  σημείων  και  της 
απόδοσης.  Με ανυπομονησία προσδοκούν ότι  αυτό το πλαίσιο θα οδηγήσει  στο να 
εστιάσει  η  οργάνωση  με  περισσότερη  ένταση  στην  απόδοση  σε  αντίθεση  με  τους 
στρατηγικούς  στόχους.  Η  ασφαλιστική  εταιρία  CIGNA Property &  Casualty 
χρησιμοποιεί,  όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρει  ο  πρόεδρός  της  Gerald A.  Isom την 
Ισορροπημένη Κάρτα Επιδόσεων για  να  διαχειριστεί  τη  μεταμόρφωσή της  από μια 
γενική εταιρία σε μια κορυφαία ειδικευμένη εταιρία. Η δομή της κάρτας επιδόσεων, 
θεωρούν ότι τους βοήθησε να αποσαφηνίσουν τη στρατηγική τους και να διατηρούν 
την οργάνωση εστιασμένη σε ένα σκοπό : την πραγματοποίηση του οραματός τους. 
Πληροφοριακά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι η μεθοδολογία της BSC έχει εφαρμογή 
σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων. Έχει εφαρμοστεί στη Δημόσια διοίκηση αλλά και 
στον νοσοκομειακό τομέα12.

2.14 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - CASE STUDY

Η διοίκηση της  Metro Bank είναι  αντιμέτωπη με δύο προβλήματα:  (1)  υπερβολική 
εξάρτηση  από  ένα  μοναδικό  προϊόν  (τις  καταθέσεις)  και  (2)  η  ύπαρξη  μία  δομής 
κόστους  που  καθιστά  ασύμφορη  την  εξυπηρέτηση  του  80% των  πελατών  της  στα 
επικρατώντα επιτόκια. Η τράπεζα ξεκίνησε με μία στρατηγική με διττό στόχο για να 
επιλύσει αυτά τα δύο προβλήματα:

12 Μπουρσανίδης  Χρήστος,  Στρατηγικό  Μάνατζμεντ  στη  Δημόσια  Διοίκηση:  Μία  συστηματική 
παρουσίαση του  Balanced Scorecard ως εργαλείο Στρατηγικού Μάνατζμεντ στα Νοσοκομεία.Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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1. Αύξηση των εισοδημάτων. Μείωση της μεταβλητότητα των κερδών διευρύνοντας τις 
πηγές εισοδημάτων με νέα προϊόντα για τους υφιστάμενους πελάτες.

2.  Παραγωγικότητα.  Βελτίωση  της  λειτουργικής  ικανότητας  «μετακινώντας»  τους 
ασύμφορους πελάτες σε πιο αποδοτικά, από άποψη κόστους, κανάλια διανομής (π.χ. 
ηλεκτρονική τραπεζική).

Η  διαδικασία  θεμελίωσης  μίας  Ισορροπημένης  Κάρτας  στην   Metro «μετέφρασε» 
κάθεμία από τις  παραπάνω στρατηγικές  σε αντικειμενικούς στόχους  και  μέτρα των 
τεσσάρων διαστάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κατανόηση και περιγραφή των 
σχέσεων αιτίας-αποτελέσματος,  επί  των οποίων βασίζεται  η στρατηγική.  Παρακάτω 
παρατίθεται η δομή της στρατηγικής. Για την στρατηγική αύξησης της προσόδου οι 
χρηματοοικονομικοί  στόχοι  ήταν  σαφείς:  διεύρυνση  του  μείγματος  εσόδων. 
Στρατηγικώς,  αυτό  σήμαινε,  ότι  η  εταιρία  θα  επικεντρώνονταν  στην  υφιστάμενη 
πελατειακή της βάση, θα εντόπιζε ποιοι πελάτες της θα ήταν πιθανώς υποψήφιοι για 
ένα ευρύτερο σύνολο υπηρεσιών και μετά θα προωθούσε αυτά τα νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες σε αυτούς τους πελάτες στόχους. Όταν αναλύθηκαν οι πελατειακοί στόχοι 
όμως, βρέθηκε ότι οι πελάτες της τράπεζας δεν έβλεπαν τον τραπεζίτη τους σαν μία 
λογική  πηγή  απόκτησης  των  επιπλέον  υπηρεσιών  και  προϊόντων  που  σκόπευε  να 
εισαγάγει  η  τράπεζα,  όπως  είναι  τα  αμοιβαία  κεφάλαια,  οι  πιστωτικές  κάρτες,  οι 
υποθήκες και η χρηματοοικονομική συμβουλή. Η διοίκηση συμπαίρανε ότι για να είναι 
επιτυχής η  νέα στρατηγική, πρέπει να αλλάξουν τις αντιλήψεις των πελατών, ώστε να 
μην αντιμετωπίζουν την τράπεζα ως έναν απλό επεξεργαστή συναλλαγών με επιταγές 
και καταθέσεις, αλλά και ως έναν χρηματοοικονομικο σύμβουλο. 

Έχοντας  αναγνωρίσει  τον  χρηματοοικονομικό  στόχο,  διεύρυνση  του  μείγματος 
εισοδήματος, και την πρόταση για τους πελάτες, αύξηση της εμπιστοσύνης του πελάτη 
για την χρηματοοικονομική του συμβούλευση, που προέρχεται από τον προηγούμενο 
χρηματοοικονομικό στόχο, η διαδικασία σχεδιασμού της κάρτας επικεντρώνεται στις 
εσωτερικές επιχειρησιακές διαδικασίες που θα πρέπει να διευθυνθούν, προκειμένου να 
επιτευχθεί η στρατηγική. Διακρίνονται, έτσι, τρεις διατμηματικές δραστηριότητες: (1) 
κατανόηση  του  πελάτη,  (2)  ανάπτυξη  νέων  προϊόντων  και  υπηρεσιών,  και  (3) 
«σταυρωτή  πώληση»  (cross-sell)  πολλαπλών  προϊόντων  και  υπηρεσιών.  Κάθε 
επιχειρησιακή δραστηριότητα πρέπει να επανασχεδιαστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις 
απαιτήσεις  της  νέας  στρατηγικής.  Η διαδικασία πώλησης,  λόγου χάρη,  αποτελούσε 
μέχρι  τότε  την  προβολή  όλου  του  τραπεζικού  οργανισμού  για  το  σύνολο  των 
προσφερόμενων υπηρεσιών. Το προσωπικό του υποκαταστήματος ανταποκρινόνταν σε 
απαιτήσεις των πελατών για άνοιγμα λογαριασμών και παροχή συνεχούς υποστήριξης. 
Η τράπεζα δηλαδή δεν διακρίνονταν από μία συγκεκριμένη κουλτούρα πωλήσεων. Μία 
έρευνα  έδειξε  ότι  μόνο  ένα  10%  του  χρόνου  ενός  υπαλλήλου  αφιερωνόταν  στους 
πελάτες.  Η  νέα  διαδικασία  πώλησης  σχεδιαστηκε  με  σκοπό  να  δημιουργήσει  μία 
σχεσιακή προσέγγιση πώλησης (relationship-selling approach). Δύο μέτρα αυτής της 
διαδικασίας συμπεριλήφθηκαν στην κάρτα. Ο μέσος όρος του αριθμού των προϊόντων 
που πωλήθηκαν σε ένα νοικοκυριό και οι ώρες που δαπανήθηκαν με πελάτες.   
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Οι  εσωτερικοί  στόχοι  οδηγούσαν  φυσικά  σε  ένα  τελικό  σύνολο  παραγόντων,  που 
επιδίωκαν την βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων, ώστε να καταστούν 
ικανοί να εισάγουν την στρατηγική αύξηση των εσόδων. Το μέρος της μάθησης και 
ανάπτυξης  της  κάρτας,  αναγνώρισε  την  ανάγκη  (1)  ο  πωλητής  να  αποκτήσει  ένα 
ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων (π.χ. ολοκληρωμένη γνώση της γραμμής προϊόντων) (2) 
και να έχει  καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες που κυρίως αφορούν πελάτες,  και 
τέλος (3)ανάγκη για επαναπροσδιορισμό του συστήματος υποκίνησης για ενθάρρυνση 
της νέας συμπεριφοράς. Οι δείκτες οικονομικής πορείας συμπεριλαμβάνουν και ένα 
μέτρο  παραγωγικότητας,  μέσες  πωλήσης  ανά  πωλητή,  ενώ  οι  πρωταρχικοί  δείκτες 
επικεντρώνονται στις μεγάλες αλλαγές που θα συντελεστούν στο εργατικό δυναμικό, 
π.χ.  αναβάθμιση  της  βάσης  δεξιοτήτων,  πρόσβαση  σε  εργαλεία  τεχνολογίας  της 
πληροφορίας και δεδομένα.

Τα παραπάνω μέτρα με τη σειρά τους παρέχουν τη βάση για την εισαγωγή απόλυτα 
νέων  διοικητικών  διαδικασιών.  Παρακάτω  παρατίθεται  η  συνολική  ισορροπημένη 
κάρτα που σχεδιάστηκε για την Metro Bank.         
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – INFORMATION TECHNOLOGY

3.1 Γενικά

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η « εποχή της πληροφορίας». Αυτό διότι κατά 
την  περίοδο  που  διανύoυμε  έχει  αυξηθεί  σημαντικά  όχι  μόνο  η  ποσότητα  και  η 
πολυπλοκότητα των επεξεργασμένων πληροφοριών από μεμονωμένα άτομα και από 
επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά και η ταχύτητα επεξεργασίας τους. Ο τρόπος με 
τον  αποίο  αποκτούμε  και  χρησιμοποιούμε  τις  πληροφορίες  έχει  επηρεάσει  σε 
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ολόκληρη τη ζωή μας. 

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι απασχολούνται πλέον στον τομέα της πληροφορίας. Η 
πλειοψηφία των εργαζομένων σήμερα στις επιχειρήσεις ανήκει στην κατηγορία των 
απασχολούμενων  σε  γραφεία  (knowledge workers).  Είναι  οι  εργαζόμενοι,  που 
χρησιμοποιούν το χρόνο τους για τη δημιουργία , διανομή και χρήση της πληροφορίας, 
δηλαδή είναι εκείνοι που συμμετέχουν στη μετατροπή της κοινωνίας, η οποία αρχικά 
εμφανίσθηκε  ως  αγροτική,  εξελίχθηκε  στη  συνέχεια  σε  βιομηχανική  και  τώρα 
εμφανίζεται ως πληροφοριακή. 

Αν  και  βρισκόμαστε  στην  εποχή  της  πληροφορίας,  ορισμένες  επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν τους Η/Υ με τον παραδοσιακό τρόπο για βελτίωση της αποδοτικότητας 
δηλαδή  για  την  υποστήριξη  των  συναλλαγών  ρουτίνας  και  για  τη  δημιουργία 
αναφορών.  Λέγοντας  παραδοσιακό  τρόπο  εννοούμε  την  ύπαρξη  Πληροφοριακών 
Συστημάτων (ΠΣ) χωρίς την σύνδεσή τους με σύστημα Η/Υ, αφού ΠΣ υπήρχαν πολύ 
πριν  την  εμφάνιση  των  Η/Υ.   Όμως  τα  τελευταία  χρόνια  όλο  και  περισσότερες 
επιχειρήσεις  χρησιμοποιούν  τους  Η/Υ όχι  μόνο  για  τις  αποφάσεις  του  διοικητικού 
προγραμματισμού και  του λειτουργικού  ελέγχου αλλά και  για  την  υποστήριξη των 
αποφάσεων του στρατηγικού σχεδιασμού. Η εξέλιξη αυτής της χρησιμοποίησης των 
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) οφείλεται στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες 
Τεχνολογίες  Πληροφορίας  και  Επικοινωνίας  (Information Communication 
Technologies -  ICT)  για  την  υποστήριξη  της  επιχειρησιακής  πολιτικής  και 
στρατηγικής.     

Τι  όμως  ορίζεται  ως  πληροφοριακή  τεχνολογία;  Σύμφωνα  με  το  Υπουργείο 
Βιομηχανίας της Μεγάλης Βρετανίας ,  «  Πληροφοριακή Τεχνολογία (Information 
Technology) είναι ο συνδυασμός τριών υφιστάμενων τεχνολογιών, των Η/Y, των 
τηλεπικοινωνιών  και  του  αυτοματισμού  γραφείου.  Επηρεάζει  τον  τρόπο  ζωής, 
εργασίας  και  ψυχαγωγίας,  καθώς  και  τη  δυνατότητα  ανταγωνισμού  στην 
πληροφοριακή  κοινωνία»13.  Ο  ορισμός  αυτός  εμπεριέχει  τα  ακόλουθα  δύο 
χαρακτηριστικά,  τα  οποία  αποτελούν  την  κεντρική  ιδέα  του  όρου  Πληροφοριακή 
Τεχνολογία:

I. Ο  συνδυασμός  διαφορετικών  τεχνολογιών:  Η  διαχείριση  της  επεξεργασίας 
δεδομένων  (data processing management)  με  τη  βοήθεια  Η/Υ  δεν  μπορεί  να 
θεωρηθεί πλέον ότι αποτελεί το βασικό όργανο για τη διοίκηση των επιχειρήσεων. 
Και αυτό, επειδή εκτός από την τεχνολογία των Η/Υ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν 
και  άλλες  τεχνολογίες,  όπως  οι  τηλεπικοινωνίες  και  ο  αυτοματισμός  γραφείου, 
ώστε να αποτελέσουν από κοινού την υποδομή πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν 
οι επιχειρηματικές στρατηγικές.

13 Οικονόμου Σ. Γεώργιος, Γεωργόπουλος  Β. Νικόλαος, Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Γ’ Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου Ευγ., Αθήνα 2004.  
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II. Η ευρεία και διεισδυτική επίδραση στην κοινωνία: Οι άνθρωποι, οι ιδέες τους 
και η ερμηνεία των δεδομένων είναι μερικοί από τους κύριους παράγοντες για τις 
εφαρμογές της πληροφοριακής τεχνολογίας. Το να συνδέει κανείς απλά και μόνο 
την  τεχνολογία  με  την  επιστημονική  θεωρία,  χωρίς  να  λαμβάνει  υπόψη  τον 
ανθρώπινο παράγοντα, είναι σαν να αγνοεί το κυριότερο στοιχείο που προσδιορίζει 
την έλευση της «πληροφοριακής εποχής». 

Οι  τρόποι  με  τους  οποίους  χρησιμοποιειται  η  πληροφοριακή  τεχνολογία  είναι 
ποικίλλοι. Οι εφαρμογές της πληροφοριακής τεχνολογίας μπορέι να εστιάζονται στις 
εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης ή στη σχέση της με εξωτερικούς παράγοντες 
(πελάτες,  προμηθευτές,  κ.α.).  Ακόμη  οι  εφαρμογές  αυτές  μπορεί  να  αφορούν 
διαφορετικά επίπεδα επιχειρηματικής δράσεις ή να προκαλούνται από τεχνολογικές 
αλλαγές ή από άλλα οργανωσιακά ζητήματα.   

3.2 ΤΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πολλά projects και δραστηριότητες που σχετίζονται με την ΠΤ αποτυγχάνουν, επειδή 
οι επιχειρηματικές προσδοκίες από αυτήν είναι εξωπραγματικά υψηλές, λόγω του ότι 
υπάρχει  άγνοια  του  τι  μπορεί  να  επιτευχθεί  σε  δεδομένο  χρονικό  διάστημα  με 
δεδομένη ποιότητα και προϋπολογισμό. Από την άλλη, τα παραδοτέα των παρόχων 
ΠΤ είναι εξωπραγματικά χαμηλής ποιότητας και αυτό λόγω της άγνοιας που τους 
διακατέχει για το τι μπορεί να επιτευχθεί συνδυάζοντας ένα σύνολο επιχειρηματικών 
αναγκών με τις καλύτερες πρακτικές (best practices) της ΠΤ. 

Αυτό  που  πρέπει  να  περιμένει  λοιπόν  η  επιχείρηση  από  την  ΠΤ είναι  καλύτερη 
εξυπηρέτηση από αυτήν που λαμβάνουν οι ανταγωνιστές από τους παρόχους ΠΤ και 
σε χαμηλότερο κόστος από αυτό που καταβάλουν οι ανταγωνιστές για την ΠΤ τους. 
Έξι είναι οι έννοιες-κλειδιά στην θεμελίωση ρεαλιστικών προσδοκιών14:

1. Πληροφορία για λήψη αποφάσεων (Information for decisions). Εδώ 
ισχύει αυτό που ισχύει και για την χρήση της Balanced Scorecard. “If you 
cannot measure,  you cannot manage”και έχει σχέση με το τι πρέπει να 
περιμένει η επιχείρηση από την ΠΤ. Η επιχείρηση χρειάζεται ξεκάθαρη 
(clear),  ακριβή  (concise),  σχετική  (relevant)  και  χρονικά  έγκαιρη 
πληροφορία, για να μπορεί να ελέγχει αν επιτυγχάνονται οι προσδοκίες 
της. Δυστυχώς βέβαια, οι υπεύθυνοι ΠΤ τείνουν να παράγουν δεδομένα, 
αντί για πληροφορία.

2. Αξία των χρημάτων (Value for Money). Πώς αντιμετωπίζεις την ΠΤ, 
σαν δαπάνη ή σαν επένδυση; Πρόκειται για ένα ερώτημα που πρέπει να 
απαντήσει ο  manager του τμήματος ΠΤ (CIO). Συμβάλλει η ΠΤ στο να 
γίνει η επιχείρησή μας ανταγωνιστική; Είναι η ΠΤ στοιχείο στρατηγικής 

14 Harris D.S. Michael, Herron David, Iwanicki Stasia, The Value of Information Technology, 
Managing Risks, Optimizong Performance and Measuring Results, Auerbach Publications, CRC Press, 
2008. 
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διαφοροποίησης; Εαν ναι, τότε η ΠΤ αντιμετωπίζεται ως επένδυση από 
την επιχείρηση και άρα υπάρχει μεγαλύτερη ανοχή σε αποτυχίες της και 
καταβολή περισσότερων χρημάτων, λόγω περισσότερου πειραματισμού  

3. Διαχείριση κινδύνου (Risk management). Ο μόνος τρόπος να αποφύγει 
η διοίκηση να βρεθεί προ εκπλήξεων είναι, να εισάγουν την διαχείριση 
κινδύνου στο διάλογο. Όσο και αν επιχειρούν να αποφύγουν μία τέτοια 
ενέργεια κρίνεται πολύ βασική η απαρίθμηση και ποσοτικοποίηση των 
πιθανών κινδύνων. Η επιχείρηση αναμένει κάθε ρίσκο να συνοδεύεται 
από  μία  στρατηγική  μετρίασης  του  ρισκό  μαζί  με  το  σχετικό  κόστος 
αυτής.  Έτσι,  η επιχείρηση θα επιλέξει μετά εκείνη τη στρατηγική που 
μπορέι να αντέξει απόάποψη συνεπειών και εξόδων. 

4. Διάρθρωση  διαδικασιών  (Process). Η  ύπαρξη  καθορισμένων 
διαδικασιών επιβεβαιώνουν επαναληπτικότητα και παρέχουν τη βάση για 
συνεχή βελτίωση. Μέσω της εφαρμογής αναγνωρισμένων διαδικασιών, οι 
επιχειρηματικές  μονάδες  επωφελούνται,  αποφεύγοντας  τα  λάθη  που 
κάνουν  ανταγωνιστές  μέχρι  να  ανακαλύψουν  αυτό  που  αποτελεί  την 
καλύτερη  πρακτική.  Στο  πνεύμα,  επίσης,  της  αποφυγής  εκπλήξεων,  η 
εφαρμογή αυτών των διαδικασιών απαιτεί επίσης και την εισαγωγή της 
εσωτερικής ικανότητας ελέγχου. 

5. Ταχύτητα  ανταπόκρισης  (Responsiveness). Η  επιχείρηση  αναμένει 
ανταπόκριση από την ΠΤ σε ότι αγορά τα τρία βασικά ενδιαφερόμενα 
μέρη: τους πελάτες, τους χρήστες και τους  managers. Αυτή η ενέργεια 
συνεισφέρει  στη  λήψη  αποφάσεων,  τον  επιχειρηματικό  σχεδιασμό  και 
την εξοικονόμηση κόστους.   

6. Καινοτομία  (Innovation).  Η  επιχείρηση  προσμένει  δημιουργική 
ενέργεια  από  τους  παρόχους  ΠΤ.  Οι  τελευταίοι  είναι  ειδικευμένοι  να 
εντοπίζουν  δυνητικές  εφαρμογές  νέων  τεχνολογιών  για  την  επίλυση 
παλαιότερων  προβλημάτων  και  βελτίωσης  της  ποιότητας  της 
πληροφορίας  μέσω νέων  προσεγγίσεων.  Η  επιχείρηση πρέπει  από την 
πλευρά  της  να  δημιουργήσει  το  κατάλληλο  περιβάλλον  για  την 
ενθάρρυνση της καινοτομικής δράσης.

Είναι  σημαντικό  να  αντιληφθεί  ο  καθένας  την  επιρροή  που  ασκεί  η  ΠΤ  στην 
επιχείρηση. Η σχέση της επιχείρησης με το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ΠΤ 
διακρίνεται από δύο απόψεις. Η μία έιναι η παραδοσιακή άποψη, όπου κυριαρχεί η 
προϋπόθεση  ότι  η  επιχείρηση  είναι  η  διεπαφή  με  τον  πραγματικό  κόσμο  των 
πελατών, των μετόχων, των εργαζομένων, την κυβέρνηση. Οι πάροχοι ΠΤ-δηλαδή το 
τμήμα  ΠΤ  της  επιχείρησης-  δεν  χρειάζεται  να  έχουν  απόλυτη  κατανόηση  της 
δυναμικής  της  διεπαφής  της  επιχείρησης  με  το  εξωτερικό  περιβάλλον,  επειδή  η 
επιχείρηση θα αφουγκραστεί,  να μεταφράσει και θα ερμηνεύσει τα πάντα πριν τα 
δώσει στην ΠΤ.
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Η άλλη άποψη είναι η σύγχρονη άποψη, όπου η ΠΤ εμπλέκεται σε κάθε διεπαφή της 
επιχείρησης με τον έξω από αυτήν κόσμο. Τώρα πλέον, η ΠΤ είναι παρούσα, όχι 
μόνο εντός της επιχείρησης αλλά και γύρω από αυτήν και είναι ο τρόπος με τον οποίο 
η επιχειρηματική οντότητα «αγγίζει» τον πραγματικό κόσμο. Η χρήση της ΠΤ έχει 
αυξηθεί τόσο πολύ που πλέον μία μικρή αποτυχία ή βελτίωση της ΠΤ μπορεί να έχει 
δραματική επίπτωση στην κερδοφορία του οργανισμού και  την ικανότητά του να 
λειτουργεί. 

Σύγχρονη άποψη της σχέσης επιχείρησης και πληροφοριακής τεχνολογίας
Πηγή: Harris D.S. Michael, Herron David, Iwanicki Stasia, The Value of Information Technology, Managing Risks, 
Optimizong Performance and Measuring Results, Auerbach Publications, CRC Press, 2008. 

43

Παραδοσιακή άποψη της σχέσης επιχείρησης και πληροφοριακής τεχνολογίας Πηγή: Harris D.S. Michael, 
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3.3  ΤΙ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
ΑΡΚΕΤΗ

Αποφάσεις για το τι θα ξοδευτεί για ΠΤ είναι μία σειρά συναλλαγών. Το κλειδί για να 
πάρουμε τη σωστή απόφαση είναι κατ’αρχάς η γνώση των βασικών αναγκών για την 
επίτευξη της επιχειρηματικής στρατηγικής. Πρέπει να θεμελιωθούν οι στρατηγικοί 
παράγοντες  που  κρίνονται  αναγκαίοι  για  τον  σχεδιασμό  των  ενεργειών  και  την 
επίτευξη  της  μελλοντικής  επιθυμητής  κατάστασης.  Είναι  δηλαδή  ανάγκη  να 
λαμβάνουμε  στοιχεία  από  μέτρα  απόδοσης,  όπως  είναι  η  παραγωγικότητα 
(productivity), το κόστος (cost), η διάρκεια (duration) και η ποιότητα (quality). 

Για  να  είμαστε  σε  θέση  να  αποφασίσουμε  το  επαρκές  επίπεδο  ΠΤ,  πρέπει  να 
καθοριστεί  η  σκοπιμότητα  του  προϋπολογισμού  ΠΤ.  Τυπικά,  ο  προϋπολογισμός 
αυτός αποτελείται από ένα μείγμα ατόμων, διαδικασιών και τεχνολογίας (hardware, 
software) και μπορεί να διαχειριστεί σαν κέντρο κόστους ή κέντρο κέρδους. Μέτρα 
για την εκτίμηση της επάρκειας της ΠΤ είναι τα εξής τέσσερα: το ROI, οι δαπάνες σε 
ΠΤ ως ποσοστό του ακαθάριστου εταιρικού εισοδήματος, η ανάλυση κατανομής της 
ΠΤ και τέλος η οργανωσιακή αξιολόγηση.

3.3.1 Return On Investment για τις δαπάνες σε ΠΤ

Η τεχνολογία είναι και αυτή ένα είδος επένδυσης, όπως οι καταθέσεις. Η δαπάνη σε 
τεχνολογία λοιπόν αποφέρει, όπως και μία κατάθεση, μία απόδοση. Παράδειγμα: Μία 
επιχειρηματική  μονάδα  ζητά  μία  επιχειρηματική  εφαρμογή  που  θα  δημιουργήσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Αυτό το πλεονέκτημα χρειάζεται να γίνει 
κατανοητό και να διαδοθεί από την επιχείρηση στους παρόχους ΠΤ.

• Πως αναμένεται αυτή η εφαρμογή να βελτιώσει τα εισοδήματα;

• Πως αναμένεται να μειώσει τις δαπάνες;

• Υπάρχουν  δευτερεύοντα  οφέλη  από  την  βελτίωση  μία  εσωτερικής  επιχειρηματικής 
διαδικασίας ή από τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών;

• Πώς πρέπει να καταταχθεί αυτή η πρωτοβουλία σε σχέση με τις άλλες ευκαιρίες που 
αναζητούν και αυτές επενδυτή;

• Τι ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα θα παρέχει αυτή η επέδυση και τι διάρκεια θα έχει;

ROI= (total benefits-total expenses)

Το  αποτέλεσμα  μπορεί  να  εκφραστεί  και  ως  πηλίκο,  ενώ  μπορούν  να 
συμπεριληφθούν κι άλλα στοιχεία στη συνάρτηση.

Δαπάνες σε ΠΤ ως ποσοστό του ακαθάριστου εταιρικού εισοδήματος

Για το μέτρο αυτό, υπάρχει σημαντικός όγκος δεδομένων διαθέσιμος που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί  στον  υπολογισμό  του.  Το  μέγεθος  αυτού  του  μέτρου  εξαρτάται 
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απότους  εξής  παράγοντες:  1.  την  ανάγκη  για  νέα  τεχνολογική  ανάπτυξη,  2.  την 
εξάρτηση του οργανισμού από την τεχνολογία και 3. τις ευκαιρίες για ενοποίηση.

Percentage IT spending Company X = IT expense / gross revenue     (  = entire budget,   
staff, hardware, software, licenses, contracts, application development, support)

3.3.2 Ανάλυση κατανομής ΠΤ

Πρόκειται  για  μία  τεχνική  που  χρησιμοποιείται  για  την  κατανόηση  του  σχετικού 
όγκου των ατόμων, της δαπάνης, των εφαρμογών, των πελατών κ.ο.κ. σε σχέση με 
την ποσότητα τεχνολογίας που υπάρχει στον οργανισμό. 

Αυτά τα δεδομένα αποκαλύπτουν το τρέχον επίπεδο χρησιμότητας των πόρων που 
επιτυγχάνεται με το τρέχον επίπεδο εκροών.

3.3.3 Οργανωσιακή αξιολόγηση

Η οργανωσιακή  αξιολόγηση  είναι  μία  διαδικασία  εκτίμησης  των  δεξιοτήτων  που 
χρειάζονται  για  την  εφαρμογή  της  ΠΤ.  Τα  ανθρώπινα  περιουσιακά  στοιχεία  του 
οργανισμού είναι πάντα ένα ευαίσθητο θέμα: ή θα πρέπει να γίνουν όλα τα βήματα 
που ορίζει η διαδικασία ή κανένα από αυτά.

I. Θεμελίωση  καθοδηγητικών  αρχών.  Παραδείγματα  τέτοιων  αρχών  είναι  η 
ευθυγράμμιση των εκροών ΠΤ για την επίτευξη της επιχειρηματικής στρατηγικής, 
εκτίμηση των δαπανών ΠΤ, υποστήριξη της ανάγκης για γρήγορή ανάπτυξη.

II. Δέσμευση των πελατών. Συχνά καλούνται και χρήστες. Απαραίτητη δέσμευση 
για να κατανοηθεί τι θέματα πρέπει να επιλυθούν.  

III.  Δέσμευση των παρόχων ΠΤ. Όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού γνωρίζουν τι 
πρέπει να διορθωθεί. Κατέχουν επίσης σημαντικές πληροφορίες για την ύπαρξη 
ορίων στις αλλαγές και τους συδεδεμένους με αυτές τις αλλαγές κινδύνους. 

IV. Θεμελίωση  στόχων  για  την  επίτευξη  του  επιθυμητού  αποτελέσματος. 
Πρέπει  να  γνωστοποιείται,  επίσης,  το  χρονικό  πλαίσιο  εντός  του  οποίου  θα 
ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, όσο συντομότερα, τόσο καλύτερα.

V. Εκτίμηση  δεξιοτήτων.  Ξεκινάμε  με  τη  μελλοντική  κατάσταση  του 
οργανισμού, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που αφορούν μελλοντικές ενέργειες 
του  οργανισμού.  Έτσι,  θα  δημιουργηθούν  οι  περιγραφές  των  θέσεων  υψηλού 
επιπέδου.

VI. Επιλογή  του  οργανωσιακού  σχεδιασμού.  Στην  τεχνολογία  υπάρχουν  δύο 
καθαρές επιλογές ή μία υβριδική προσέγγιση: α) Μία λειτουργική ευθυγράμμιση 
ομάδων  και  αναφορών  όμοιων  λειτουργιών.  Πρόκειται  μάλλον  για  το  πιο 
αποτελεσματικό σχέδιο. Οι περιορισμοί του αφορούν την έλλειψη συσχέτισης με 
τους στόχους των πελατών και τους ρόλους της ΠΤ. β) Ένας πελατο-κεντρικός 
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σχεδιασμός που προσαρμόζει  ολόκληρες  μονάδες  παραγωγής στα «θέλω» των 
σχετικών  πελατειακών  ομάδων.  Οι  περιορισμοί  αυτού  του  μοντέλου  αφορούν 
λιγότερη αποτελεσματικότητα μεταξύ των ομάδων, που αναπτύσσουν η κάθεμια 
τις δικές της διαδικασίες. Αποτέλεσμα, δεν παρέχονται ξεκάθαρες προτεραιότητες 
για τους κοινούς πόρους.

VII. Αξιολόγηση του σχεδιασμού του οργανισμού σύμφωνα με τους στόχους 
του  βήματος  4. Επιβεβαίωση  ότι  το  νέο  μοντέλο  θα  καλύψει  τα  κενά  που 
εντοπίστηκαν.  Διάχυση  των  αποτελεσμάτων  σε  όλο  τον  οργανισμό  και 
προγραμματισμός ενημέρωσης για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

3.4 ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ καινοτομίας και ελέγχου του κόστους της 
ΠΤ είναι μία συνεχή πρόκληση. Αν θέλει μία επιχειρηματική οντότητα να θεωρείται 
καινοτόμος,  θα  πρέπει  να  αποδεχτεί  ότι  κάποιες  από  τις  πρωτοβουλίες  της  θα 
αποτύχουν. Ο Thomas Edison χρειάστηκε χιλιάδες πειράματα για να βρει την σωστή 
ποσότητα  του  κατάλληλου  υλικού,  προκειμένου  να  επιτύχει  μία  φωτεινή  λυχνία 
μακράς διαρκείας. Ο ίδιος αντιμετώπιζε κάθε αποτυχία σαν μία λιγότερη εκδοχή και 
άρα  και  σε  μεγαλύτερη  προσέγγιση  της  σωστής  επιλογής.  Επιδιώκοντας  την 
αφομοίωση  κουλτούρας,  καινοτομίας  και  διαχείρισης  του  ρίσκου  δεν  σημαίνει 
απαραίτητα σύγκρουση με την έννοια του κόστους. Παρόλα αυτά, ένα κατάλληλο 
σύστημα  υποστήριξης  της  καινοτομίας  είναι  αναγκαίο.  Τα  ακόλουθα  βήματα 
καθιερώνουν  την  καινοτομία  ως  ένα  σημαντικο  στοιχείο  κουλτούρας  και 
προϋπολογισμού  ΠΤ.  Για  τον  προϋπολογισμό  ΠΤ  ειδικότερα  γίνεται  λόγος  στην 
ακόλουθη ενότητα. 

1. Θεμελίωση προύπολογισμού για καινοτόμες δράσεις.
2. Ανάθεση ευθύνης για καινοτομία σε ένα μέλος.
3. Θέσπιση ετήσιων στόχων καινοτομίας.
4.  Παροχή  του  απαραίτητου  χρόνου  στο  προσωπικό  για  μελέτη  των  καινοτόμων 

ιδεών.
5. Εορτασμός της αποτυχίας.      

3.5 ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι προϋπολογισμοί του τμήματος  ΠΤ φαίνεται να είναι σε έξαρση την τελευταία 
δεκαετία.  Οι  έρευνες  διαπιστώνουν  ότι  ο  παγκόσμιος  προϋπολογισμός  σε  ΠΤ 
αυξάνεται με ρυθμό τουλαχιστον 5% ετησίως. Ειδικότερα, 
1980-1990: οι δαπάνες παγκοσμίως σε ΠΤ ήταν 600 δισ. US$
1990-2000: οι δαπάνες παγκοσμίως σε ΠΤ ήταν 3 τρισ. US$
2000-2005: οι δαπάνες παγκοσμίως σε ΠΤ ήταν 4.3 τρισ. US$
Ο λόγος για την εν λόγω εξέλιξη είναι ότι έχει γίνει πλέον αντιληπτό το γεγονός ότι η 
ΠΤ είναι η κυριότερη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και μόχλευσης.
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3.5.1 Θεμελίωση του προϋπολογισμού Πληροφοριακής Τεχνολογίας

Ο προϋπολογισμός  ΠΤ αποτελείται  συνήθως από όλες  τις  δαπάνες  για  hardware, 
software,  αδειοδοτήσεις  (licensing),  συντήρηση,  προσωπικό  και  ποικίλλες 
επαγγελματικές  υπηρεσίες.  Δεν  είναι  ίδιος  για  όλους  τους  οργανισμούς,  αλλά 
εξαρτάται από το κλίμα και την έμφαση που δίνει ο εκάστοτε οργανισμός.  Το πιο 
σημαντικό, είναι να γνωρίζουμε τι πιστεύουν τα ανώτερα στελέχη γι’αυτόν. Είναι 
ο π/υ ένας οδηγός που ορίζει την τροχιά επί της οποίας θα λήφθούν αποφάσεις; Είναι 
ο  π/υ  ιερός,  όπου  δεν  επιτρέπονται  αλλαγές;  Πόσο  στενά  παρακολουθούνται  οι 
μεταβολές  που  επιτελούνται  σ’αυτόν;  Στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  ο  π/υ  ΠΤ 
θεμελιώνεται  ετησίως και  αναθεωρείται  μηνιαίως.  Κάποιοι  οργανισμοί  επιτρέπουν 
3μηνιαίες αλλαγές σε περίπτωση αλλαγής προσανατολισμού. Κατα τα άλλα. Ο π/υ 
ΠΤ θεωρείται σταθερός και οποιεσδήποτε αποκλίσεις δεν πρέπει να ξεφεύγουν από 
ένα εύρος της ταξης του 3-5%. 

Ανεξαρτήτως της φιλοσοφίας του οργανισμού, είναι σημαντικό για την ΠΤ να είναι 
όσο το δυνατό πλησιέστερα στον π/υ της. Μεγάλες αποκλίσεις της τάξης του 20% 
(είτε  προς  τα  πάνω,  είτα  προς  τα  κάτω)  καταδεικνύουν  ελλιπή  σχεδιασμό  ή  και 
ένδειξη ότι  το κόστος του τμήματος ΠΤ, ή ακόμα και όλων των τμημάτων, είναι 
εκτός ελέγχου.

Είναι σημαντικό για το άτομο που είναι υπεύθυνο για τον π/υ να δουλεύει στενά με 
τον οικονομικό ελεγκτή του οργανισμού ή τον υπεύθυνο σχεδιασμού της οικονομικής 
διεύθυνσης  για  να  εξασφαλίζει  συνέχεια  στη  διαδικασία  και  υποστήριξη  στη 
διαμόρφωση  του  τελικού  π/υ.  Τα  παρακάτω  στοιχεία  συνθέτουν  έναν  βασικό 
προϋπολογισμό ΠΤ.                      
Προσωπικό: Αυτό  το  κομμάτι  του  π/υ  συμπεριλαμβάνει  τους  μισθούς  και  τα 
μπόνους  για  όλους  τους  εργαζόμενους  του  τμήματος  ΠΤ.  Οφέλη,  όπως  ιατρική 
ασφάλιση,  διακοπές,  ασφάλεια  ζωής  εμπίπτουν  και  αυτά  σ’αυτήν  την  κατηγορία. 
Κάθε  επιχείρηση  έχει  μία  μέθοδο  αξιολόγησης  του  όγκου  και  της  ποιότητας 
πληροφοριών που παρέχεται από τον χρηματοοικονομικό ελεγκτή. Οι εργοδοτικές 
εισφορές,  η εκπαίδευση, η  ευημερία του προσωπικού (στήριξη και  υποκίνηση),  ο 
σχεδιασμός ομάδων εμπίπτουν και αυτά στο συγκεκριμένο μέρος του π/υ. 
Επαγγελματικές υπηρεσίες: Αφορούν τη συνεχή παροχή υποστήριξης, την αύξηση 
του προσωπικού και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η ομάδα ηγεσίας θα πρέπει να 
αναλογιστεί την περίπτωση επίτευξης της στρατηγικής το ερχόμενο έτος. Ποιο είναι 
το παραδοτέο για το τμήμα ΠΤ ώστε να συμβάλλει ενεργά στην εκπλήρωσή της; 
Υπάρχει ανάγκη για νέα συστήματα ή συμπληρωματικές υπηρεσίες; 
Λογισμικό: Το κοστος στο κομμάτι αυτό του λογισμικού απαρτίζεται κυρίως από την 
χορήγηση αδειών και την απόσβεση των χρησιμοποιούμενων λογισμικών πακέτων. 
Το  κόστος  αδειοδότησης  αποτελείται  από  το  ετοιμοπαράδοτο  λογισμικο  (off-the-
shelf),  την  αγορά  των  αδειών  και  την  αναθεώρηση  αυτών,  την  συντήρηση 
(maintenance) και την αναβάθμιση (upgrades) των συμφωνιών. Οι αποσβέσεις είναι η 
δαπάνη οποιουδήποτε κεφαλαιοποιημένου περιουσιακού στοιχείου. Η χρήσιμη ζωή 
ενός τυπικού πακέτου ΠΤ για λογιστικούς σκοπούς είναι συνήθως τρία έτη.
Hardware: Αντιπροσωπεύει  την  αγορά  ή  μίσθωση  (lease)  εξοπλισμού 
συμπεριλαμβανομένων των  servers,  switches,  routers,  hubs, εκτυπωτών, επιφανειών 
εργασίας,  laptops και  monitors.  Εμπεριέχεται  η  ετήσια  συντήρησή  τους  και  η 
απόσβεσή τους.
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Ταξίδια και σχετικά έξοδα: Τα επαγγελματικά ταξίδια αποτελούν κομμμάτι κάθε 
σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
Επικοινωνία, Προμήθειες και άλλα: Έξοδα τηλεφώνων, voice mails, γραφική ύλη, 
μελάνι εκτυπωτών κ.ο.κ. 

Το ύψος του π/υ ΠΤ μπορεί να υπολογιστεί σαν ποσοστό του συνολικού εισοδήματος 
του οργανισμού (as percent of revenue) ή σαν ποσοστό των συνολικών λειτουργικών 
δαπανών (as percent of total operating expenses). Το τι δαπάνες θα γίνουν σε ΠΤ 
εξαρτάται από το πώς αντιμετωπίζεται αυτή από την ανώτερη διοίκηση. Ειδικότερα, 
αν η ΠΤ θεωρείται «στρατηγικός συνεργάτης» τότε θα έχει υπερασπιστές λίγο-πολύ, 
σε κάθε επίπεδο του οργανισμού και έτσι μεγαλύτερες πιθανότητες να αποσπάσει 
σημαντικό μέρος του συνολικά προβλεπόμενου κόστους επενδύσεων. 

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε, την συμμετοχή των πελατών και την υποστήριξή τους 
στα  projects ΠΤ,  για  την  εξασφάλιση  επιτυχίας  αυτών.  Υπάρχουν  συχνά  νέες 
απαιτήσεις  που  απαιτούν  την  προσπάθεια  του  τμήματος  ΠΤ,  οι  οποίοι  όμως 
χρειάζονται  την  υποστήριξη  του  πελάτη.  Έλλειψη  συμμετοχής  του  πελάτη  σε 
σχετικές ενέργειες, συχνά οδηγεί σε μη ικανοποιητικές εμπειρίες. Είναι κατανοητό 
τέλος  ότι,  οι  managers των  υπόλοιπων  τμημάτων  θα  πρέπει  να  είναι  έτοιμοι  για 
πιθανές αλλαγές που θα υπαγορεύουν τυχόν μεγάλες επενδύσεις ΠΤ.     

3.5.2 Κεφαλαιοποιώντας τις δαπάνες Πληροφοριακής Τεχνολογίας

Η πρόκληση μίας τέτοιας ενέργειας είναι ότι η κεφαλαιοποίηση των δαπανών ΠΤ 
υπαγορεύει  την  εφαρμογή μεθόδων απόσβεσης  και  την μετατροπή αυτών των 
δαπανών σε μηνιαία έξοδα. Η σύγχυση προέρχεται από τους εθνικούς και διεθνείς 
λογιστικούς κανόνες και την κατανόηση του τι απαιτείται και πώς θα πρέπει η εταιρία 
να  διαχειριστεί  τους  κανονισμούς  αυτούς  από  την  οπτική  γωνία  δύο  ομάδων  με 
εντελώς διαφορετικές βλέψεις, τρόπους επικοινωνίας και εμπειριών: οι δύο ομάδες 
για τις οποίες γίνεται λόγος είναι η ομάδα των επαγγελματιών της ΠΤ και αυτής των 
λογιστών.

Υπάρχουν φυσικά και άλλα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία 
της  κεφαλαιοποίησης.  Οι  ειδικοί  εφιστούν  την  προσοχή  της  διοίκησης  ανώτερου 
επιπέδου.  Υπερβολική  κεφαλαιοποίηση  μοιάζει  με  υποθηκευμένο μέλλον,  σαν να 
πληρώνει η επιχείρηση επ’αόριστον για αμαρτίες του παρελθόντος μεγάλα ποσά για 
τα οποία δεν υπάρχει παρούσα αξία. Αποφάσεις που αφορούν πώς και πότε μεγάλα 
προγράμματα  ΠΤ  θα  κεφαλαιοποιηθούν  και  το  τι  θα  συμπεριληφθεί  στην 
κεφαλαιοποίηση  πρέπει  να  ληφθούν  σοβαρά  υπόψη  για  να  πάει  η  επιχείρηση 
μπροστά.  Από  τη  στιγμή  που  θα  θεμελιωθούν  αυτοί  οι  κανόνες  θα  πρέπει  να 
ακολουθούνται πιστά σε όλα τα μελλοντικά προγράμματα.

Το  μέρος  που  συνήθως  κεφαλαιοποιείται,  δηλαδή  το  μέρος  που  ορίζεται  ως 
περιουσιακό στοιχείο και αποσβήνεται για όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του, 
είναι  τα  έξοδα  που  γίνονται  στη  φάση  κωδικοποίησης,  πριν  μπούμε  στη  φάση 
εφαρμογής του  project ΠΤ. Ο κανόνας αυτός ακολουθείται κυρίως για επενδύσεις 
που  ξεπερνούν  τα  500,000$.  Τα  διάφορα  στάδια  ανάπτυξης  λογισμικού  ΠΤ 
απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα.

48



                                                                        Capitalization period for effort
                                                                        associated with projects that will 
                                                                        exceed 500.000$

3.6  ΤΙ  ΠΡΟΣΔΟΚΑ  Η  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΑΠΟ  ΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
       

Το πιο σημαντικό στοιχείο επιτυχίας της ΠΤ σε μία επιχειρηματική οντότητα είναι οι 
δύο  πλευρές,  οι  πάροχοι  ΠΤ  από  τη  μία  και  η  επιχείρηση  από  την  άλλη,  να 
μοιράζονται  την  κατανόηση  του  σκοπού.  Η  επικοινωνία,  η  θεμελίωση  των 
προσδοκιών για την σχέση που πρέπει να  υπάρχει μεταξύ των δύο μερών και η 
διατήρηση ενός ανοιχτού διαλόγου, αποτελούν μερικά στοιχεία του μονοπατιού 
που θα οδηγήσει στην επιτυχία της ΠΤ15. Η ΠΤ είναι κομμάτι της επιχείρησης. Η 
ανάπτυξη  μίας  σχέσης  συνεργασίας  παρέχει  τα  εχέγγυα  για  την  επίτευξη  μίας 
επιτυχημένης επιχειρηματικής σχέσης.   

 Η θέσπιση των προσδοκιών για αυτή τη σχέση μεταξύ επιχείρησης και παρόχους ΠΤ 
είναι  το  πρώτο  βήμα  για  την  επίτευξη  επιτυχημένου  και  μακροχρόνιου 
ζευγαρώματος. Κατ’αρχάς, η επιχείρηση πρέπει να επιβεβαιώσει ότι το οργανωσιακό 
περιβάλλον  υποστηρίζει  το  «χτίσιμο»  αυτής  της  σχέσης.  Πομπώδεις  ομιλίες 
συνεργασίας  καθίστανται  ανούσιες,  αν  το  προσωπικό  της  εταιρίας  δεν 
ανταποκρίνεται  και  δεν  ακολουθεί.  Γι’αυτό  καλό  είναι,  τα  καθορισθέντα  για  την 
σχέση χαρακτηριστικά να επικοινωνούνται στους εργαζόμενους.

Οι  πάροχοι  ΠΤ  μπορούν  να  δρουν  σύμφωνα  με  τις  προσδοκίες  που  θέτει  η 
επιχείρηση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι δράσης των παρόχων ΠΤ. Μπορεί να είναι από 
«λήπτες διαταγών»-order taker μέχρι «έμπιστος σύμβουλος »-trusted advisor.

Όταν  λειτουργούν  σαν  «λήπτες  διαταγών»,  τα  projects ΠΤ  μπορεί  να  δίνονται 
σχεδόν  ολοκληρωτικά  εργολαβία,  αναζητώντας  τον  καλύτερο  αγοραστή  μέσω 
διαγωνισμού.  Το  πλεονέκτημα  αυτού  του  είδους  σχέσης  είναι  ότι  είναι  πιο 
ελεγχόμενη.  Το μειονέκτημα είναι  ότι,  η  επικοινωνία είναι  πιο δύσκολή λόγω μη 
απόλυτης  κατανόησης  του  επιχειρηματικού  σκοπού.  Η  δουλειά  γίνεται  από  τον 
καλύτερο συμμετέχοντα του διαγωνισμού και η επιχειρηματική εμπειρία και γνώση 
που λαμβάνεται, δεν μένει και δεν αφομοιώνεται στο εσωτερικό της επιχείρησης.

15 Harris D.S. Michael, Herron David, Iwanicki Stasia, The Value of Information Technology, 
Managing Risks, Optimizong Performance and Measuring Results, Auerbach Publications, CRC Press, 
2008.
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Όταν λειτουργούν σαν «έμπιστοι σύμβουλοι», οι πάροχοι ΠΤ είναι άριστοι γνώστες 
της  επιχείρησης  και  του  μέχρι  εκείνης  της  στιγμής  πληροφοριακού  της  τοπίου. 
Οργανώνουν  και  παρακολουθούν  meetings για  να  διευρύνουν  τις  υφιστάμενες 
γνώσεις τους για όλα τα τμήματα του οργανισμού.Πλεονέκτημα αυτού του είδους 
σχέσης είναι ότι η εμπειρία μένει στον οργανισμό και κάθε εργαζόμενος στο τμήμα 
ΠΤ κατέχει την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση για την εκπλήρωση οποιασδήποτε 
επιχειρησιακής απαίτησης. 

Η ανάπτυξη ενός μοντέλου λειτουργίας (operation model) αποτελεί έναν σημαντικό 
οδηγό για τη λήψη αποφάσεων και τη θέσπιση προτεραιοτήτων και την επιλογή του 
τύπου  σχέσης  με  τον  πάροχο  ΠΤ.  Το  μοντέλο  περιγράφει  πώς  τα  τμήματα 
συνεργάζονται μεταξύ τους και ορίζει τις επιχειρηματικές ανάγκες για την επίτευξη 
ολοκλήρωσης. Είναι βασικό σε αυτή τη διαδικασία να λάβουν μέρος τα κατάλληλα 
άτομα.  Αυτοί  είναι  που  θα  συμβάλλουν  στην  υλοποίηση  των  στρατηγικών 
εφαρμογών και θα αποφέρουν την καλύτερη απόδοση. 

Παράλληλα  με  το  λειτουργικό  μοντέλο,  κρίνεται  εξίσου  βοηθητική  η  έκθεση 
αφοσίωσης (statement of commitment). Εδώ ορίζονται οι κανόνες συμπεριφοράς που 
θα πρέπει να ακολουθούνται σε μία επιχείρηση με ΠΤ. Οι πολιτικές επικοινωνίας, οι 
επιτροπές καθοδήγησης,  η διάχυση των πληροφοριών, οι  αξίες και γενικά όλα τα 
στοιχεία που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη και υλοποίηση των προσδοκιών από την 
ΠΤ.

Η ΠΤ είναι το στοιχείο-κλειδί για όλες τις επιχειρηματικές μονάδες. Η γνώση των 
απαιτήσεων της ΠΤ από αυτές θα ξεκαθαρίσουν, θα ορίσουν και θα επισημοποιήσουν 
κάθε  ανεπίσημο σκοπό.  Η  ΠΤ μπορεί  να  οδηγήσει  σε  καινοτομίες.  Μία  αληθινή 
σχέση συνεργασίας με ανοιχτή επικοινωνία και συνεχή διάλογο θα δημιουργήσει το 
κατάλληλο  περιβάλλον   για  τη  ροή  ιδεών  και  πληροφορίας  και  αυτό  είναι  που 
προσδοκά η ΠΤ από την επιχείρηση.

3.7 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ

Κατά  πόσο  και  σε  ποιο  βαθμό  μπορεί  η  ΠΤ  να  προσφέρει  ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα  μπορούμε  να  το  διερευνήσουμε  με  τη  βοήθεια  των  πέντε 
ανταγωνιστικών παραγόντων του Porter16.

α.   Ανταγωνιστικός παράγοντας- Είσοδος νέων ανταγωνιστών

Η  ΠΤ  μπορεί  να  επηρεάσει  το  ρυθμό  των  νεο-εισερχόμενων  σε  έναν  κλάδο, 
εξουδετερώνοντας  τα  ήδη υπάρχοντα  εμπόδια  εισόδου  ή  αντίθετα  δημιουργώντας 
άλλα νέα εμπόδια. Ειδικότερα, η ΠΤ μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους 
παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος σε τέτοιο βαθμό, ώστε κάποιος μελλοντικός 

16 Οικονόμου Σ. Γεώργιος, Γεωργόπουλος  Β. Νικόλαος, Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Γ’ Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου Ευγ., Αθήνα 2004
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ανταγωνιστής να πρέπει να προβεί σε μια λεπτομερή ανάλυση κόστους, πριν αρχίσει 
να διεκδικεί ένα μερίδιο στην αγορά από τους ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές. 

Παραδείγματα χρησιμοποίησης συστημάτων πληροφοριακής τεχνολογίας ως εμπόδιο 
εισόδου υπάρχουν πολλά, γεγονός που απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε Η/Υ και δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών για τον έλεγχο του ολικού κόστους. Οι επιχειρήσεις δημιουργούν τα 
εν  λόγω εμπόδια  που  όμως  μετά  από  ένα  χρονικό  διάστημα καταρρίπτονται  από 
ανταγωνιστές.  Αν  η  επιχείρηση  επιθυμεί  να  διατηρήσει  το  ανταγωνιστικό  της 
πλεονέκτημα πρέπει βελτιώση το υπάρχον πληροφοριακό της σύστημα.

β.  Ανταγωνιστικός παράγοντας- Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών

Η  μείωση  της  διαπραγματευτικής  δύναμης  των  αγοραστών  συντελείται  με  δύο 
τρόπους.  Ο  πρώτος  είναι  η  εισαγωγή  του  «κόστους  μετακίνησης»,  δηλαδή  το 
επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζει ο αγοραστής όταν αλλάζει προμηθευτές. Λόγου 
χάρη,  τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας ταιριάζουν καλύτερα με 
συγκεκριμένο  προμηθευτή,  ο  αγοραστής  μπορεί  να  χρειαστεί  να  κάνει  μεγάλες 
επενδύσεις σε ειδικό εξοπλισμό.

Η  ΠΤ  και  κατ’επέκταση  τα  Πληροφοριακά  Συστήματα  (ΠΣ)  έχουν  αυξήσει  σε 
μεγάλο  βαθμό  τη  δυνατότητα  πολλών  επιχειρήσεων  να  δημιουργούν  «κόστος 
μετακίνησης»  για  τους  αγοραστές  τους  και  έτσι  να  τους  κρατούν  «ευτυχείς 
αιχμάλωτους». Κόστος μετακίνησης δημιουργεί και το λογισμικό, που αναπτύσσουν 
οι  πελάτες  για  να  «επικοινωνούν»  με  ηλεκτρονικά  συστήματα  παραγγελιών  και 
διανομής.

Ο δεύτερος τρόπος χρησιμοποίησης της ΠΤ για ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε 
σχέση με τους αγοραστές είναι η δημιουργία νέων υπηρεσιών για τους πελάτες, π.χ. η 
αυτόματη πληρωμή λογαριασμών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

γ. Ανταγωνιστικός παράγοντας- Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών

Μία επιχείρηση που συνδέεται άμεσα με το σύστημα παραγγελιών των κυριότερων 
προμηθευτών  της  μπορεί  «ανιχνεύοντας  »  ένα  ψηφιακό  κατάλογο  δεδομένων  να 
επιλέγει τον προμηθευτή εκείνο που προσφέρει τις ζητούμενες ποσότητες προϊόντων 
στην καλύτερη δυνατή τιμή. Συνέπεια της παραπάνω ενέργειας είναι η μείωση της 
διαπραγματευτικής δύναμης των προμηθευτών.

δ. Ανταγωνιστικός παράγοντας- Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα

Τα ΠΣ με τη βοήθεια της ΠΤ μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο στρατηγικό όπλο 
στην  μη  υποκατάσταση από τον  αγοραστή  των  προϊόντων  ή  των υπηρεσιών  του 
κλάδου με άλλα υποκατάστατά τους. Η απόφαση αυτή του αγοραστή ενδέχεται να 
επηρεάζεται κυρίως από τη μείωση του κόστους του προϊόντος ή από τη βελτίωση 
της σχέσης «τιμή/προσφερόμενη υπηρεσία».

ε. Ανταγωνιστικός παράγοντας- Ανταγωνισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων
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Η ΠΤ μπορεί να μεταβάλει τη δομή του κλαδου και να βελτιώσει τη θέση του. Πιο 
συγκεκριμένα,  μία  επιχείρηση  εκμεταλλευόμενη  τις  δυνατότητες  ΠΤ,  μπορεί  να 
βελτιώσει αφ’ενός μεν τη θέση της στον κλάδο και αφ’ετέρου τη θέση του κλάδου 
έναντι  των  υπόλοιπων κύριων παραγόντων  ανταγωνισμού (τιμή,  προϊόν,  διανομή, 
λοιπές υπηρεσίες). 

Για  παράδειγμα,  τα  ΠΣ  της  American Airlines δεν  χρησιμοποιούνται  μόνο  ως 
συστήματα  αυτοματοποίησης  της  διαδικασίας  κράτησης  θέσης  αλλά  και  για 
κρατήσεις  θέσεων  από  πολλές  άλλες  αερογραμμές  βελτιώνοντας  έτσι  την 
ανταγωνιστική θέση του κλάδου.

Οι εφαρμογές της ΠΤ μπορούν, λοιπόν, να μεταβάλουν τη δυναμική ισορροπία των 
πέντε  παραγόντων  ανταγωνισμού,  να  δημιουργήσουν  ένα  νέο  ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα  για  την  επιχείρηση  ή  να  επαυξήσουν  το  ήδη  υπάρχον.  Προσφέρει 
δηλαδή τη δυνατότητα επανεξέτασης των σχέσεων με τους ανταγωνιστές  και πρέπει 
να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανταγωνιστικής στρατηγικής. Το «κλειδί» είναι 
να αντιληφθεί  η διοίκηση ποιες λειτουργίες της ΠΤ θα χρησιμοποιούνται για 
συνεργασία  με  τους  υπόλοιπους  ανταγωνιστικούς  παράγοντες  και  ποιες  για 
ανταγωνισμό.  Όμως,  η  εισαγωγή  της  ΠΤ  δεν  δημιουργεί  από  μόνη  της 
ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα,  αν  δεν  ευθυγραμμιστεί  με  τους  στρατηγικούς 
στόχους της επιχείρησης.  

3.8  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΟΥ  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Από τα όσα ειπώθηκαν μέχρι τώρα οι δυνατότητες της ΠΤ είναι μεγάλες και μαζί με 
τα Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα  σε  επιχειρήσεις,  θέτοντας  εμπόδια  σε  νέο-εισερχόμενους 
ανταγωνιστές,  δημιουργώντας  κόστος  μετακίνησης,  μεταβάλλοντας  την  ισορροπία 
των διαπραγματευτικών δυνάμεων των αγοραστών και των προμηθευτών σε σχέση 
με την επιχείρηση και ακόμη προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα σε εκείνες τις 
επιχειρήσεις,  οι  οποίες  πρώτες  αντιλαμβάνονται  τις  δυνατότητες  τέτοιων 
συστημάτων.

Είναι γεγονός ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσδίδει η εισαγωγή της ΠΤ 
με  τα  ΠΣ  ενδέχεται  να  είναι  προσωρινό.  Όμως,  μία  επιχείρηση  πριν  πάρει 
οποιαδήποτε  επενδυτική  απόφαση  πρέπει  να  γνωρίζει  αν  το  ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα μπορεί να διατηρηθεί.  Το αποκτώμενο πλεονέκτημα είναι δυνατό να 
διατηρηθεί  μόνο αν  οι  ανταγωνιστές  δεν  είναι  σε  θέση να αναπτύξουν παρόμοια 
συστήματα.

Αν μία εταιρία σταματήσει να βελτιώνει και να επαυξάνει τα χαρακτηριστικά του ΠΣ 
της, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ανταγωνιστή της να πλήξει την ανταγωνιστική της 
υπεροχή.  Οι  συνεχείς  μετατροπές  όμως,  καθιστά  εξαιρετικά  δύσκολο  για  ένα 
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οποιοδήποτε  ΠΣ να  συμβαδίσει  με  αυτές  τις  βελτιώσεις.  Οφείλεται  επομένως  να 
καταστεί  σαφές  ότι  η  εισαγωγή  ΠΣ  δεν  γίνεται  απλά  για  την  απόκτηση 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αλλά και για τη διατήρηση αυτών, άλλως η χρήση 
τους ενδέχεται να αποβεί μοιραία για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης. 
Όμως, εκτός από τη διατήρηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, η διοίκηση της 
επιχείρησης θα πρέπει να εξετάζει και ορισμένους άλλους κινδύνους που απορρέουν 
από τη χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας.

Με  άλλα  λόγια,  ενώ  η  ΠΤ  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  τη  βελτίωση  της 
ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης, η τεχνολογία αυτή καθ’αυτή είναι δυνατό να 
καταστρέψει τα αποκτώμενα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, η ΠΤ 
δίνει  τη δυνατότητα στις εταιρίες του κλάδου αερογραμμών, όπως αναφέραμε και 
παραπάνω,  να  αυξομειώνουν  συχνά  την  τιμή  των  εισιτηρίων  και  να  χρεώνουν 
διαφορετικές τιμές μεταξύ δύο πόλεων. Παράλληλα, επιτρέπει στους ταξιδιωτικούς 
πράκτορες  να  ανιχνεύουν  μέσω  των  τερματικών  τους  τις  διαθέσιμες 
προγραμματισμένες  πτήσεις  και  τις  τιμές  των  αντίστοιχων  εισιτηρίων  και  να 
επιλέγουν  τη  «συμφερότερη  πτήση»  για  κάθε  προορισμό.  Κατ’αυτόν  τον  τρόπο 
μειώνεται  το  ενδεχόμενο  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  των αεροπορικών εταιριών, 
αφού  αυξάνεται  η  διαπραγματευτική  δύναμη  των  αγοραστών  (ταξιδιωτικοί 
πράκτορες).

Σε  ορισμένες  επιχειρήσεις  παροχής  υπηρεσιών  η  πληροφοριακή  τεχνολογία  έχει 
καταστήσει λιγότερο ελκυστικό έναν αριθμό δραστηριοτήτων, επειδή για παράδειγμα 
μειώνει την αλληλεπίδραση του πελάτη με το προσωπικό. Αυτό μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα να γίνεται η προσφερόμενη υπηρεσία λιγότερο διαφοροποιημένη ή και 
αδιαφοροποίητη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το τυχόν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
της επιχείρησης λόγω διαφοροποίησης. 

Ένα άλλο στοιχείο κινδύνου σχετίζεται με τις υψηλές απαιτούμενες επενδύσεις για 
την  απόκτηση  του  εξοπλισμού  καθώς  και  με  τη  δημιουργία  μεγάλων  εμποδίων 
εξόδου  από  τον  κλάδο.  Για  να  αποκτήσει  μία  επιχείρηση  ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα για τη μακροχρόνια βιωσιμότητά της,  θα πρέπει μεταξύ άλλων να 
επενδύσει μεγάλα ποσά και σε συστήματα πληροφοριακής τεχνολογίας, η απόδοση 
των  οποίων  εμπεριέχει  κάποιο  βαθμό  κινδύνου.  Αν  για  οποιονδήποτε  λόγο  η 
επένδυση  αυτή  δεν  αποδώσει  τα  αναμενόμενα,  η  επιχείρηση  ενδέχεται  να  έχει 
δημιουργήσει από μόνη της υψηλά εμπόδια εξόδου από τον κλάδο λόγω της μεγάλης 
επένδυσης σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα με όλα τα δυσμενή επακόλουθα 
ακόμη και για τις υπόλοιπες υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου.

Ένα  ακόμη  στοιχείο  κινδύνου  σχετίζεται  με  την  ενδυνάμωση  των  σχέσεων  της 
επιχείρησης με τους προμηθευτές και τους αγοραστές της. Μία εταιρία που διαφήμιζε 
τη διανομή δεμάτων και  εγγράφων «μέσα σε μια νύκτα» εγκατέστησε συστήματα 
Η/Υ  στα  διάφορα  γραφεία  της,  προσφέροντας  γρήγορη  διανομή  μηνυμάτων 
ηλεκτρονικά.  Το  αρχικό  έγγραφο  μέσω  του  συστήματος  μεταφερόταν  στο 
πλησιέστερο στον παραλήπτη γραφείο της εταιρίας και παραδινόταν σ’αυτόν.  Στη 
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συνέχεια, η εταιρία εγκατέστησε παρόμοια συστήματα στους κύριους πελάτες της και 
λειτουργούσε ως «ελεγκτής» του συστήματος. Η διανομή γινόταν γρηγορότερα, αφού 
δεν υπήρχε ανάγκη μεταφοράς του αντιγράφου από το γραφείο της εταιρίας στον 
παραλήπτη.  Με  τον  τρόπο  αυτό  κατόρθωσε  να  ενδυναμώσει  τα  ήδη  υπάρχοντα 
πλεονεκτήματά της. Ωστόσο, θα πρέπει να διερευνηθεί πόση «αξία» είναι σε θέση να 
προσθέσει η εταιρία στο όλο σύστημα διανομής. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως κάποιοι 
από  τους  πελάτες  της  θα  χρησιμοποιούσαν  το  υπάρχον  σύστημα  χωρίς  τη 
διαμεσολάβηση της εταιρίας ή θα εγκαθιστούσαν δικό τους σύστημα στα γραφεία 
τους, μειώνοντας έτσι το πλεονέκτημά της.

Τέλος,  ένας  άλλος  σημαντικός  κίνδυνος  είναι  οι  διάφορες  νομικές  ρυθμίσεις  ή 
παρεμβάσεις  του  κράτους,  που  αφορούν  στη  χρησιμοποίηση  των  ΠΣ  από  τις 
επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τέτοια ανταγωνιστικά συστήματα, 
ενώ επιτυγχάνουν τους αρχικούς τους στόχους,  κατηγορούνται μερικές φορές από 
ανταγωνιστές  τους  για  αθέμιτο  ανταγωνισμό.Σε  πολλές  μάλιστα  περιπτώσεις,  η 
κυβερνητική παρέμβαση συνετέλεσε στη μείωση των αποκτηθέντων ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πάλι το σύστημα κράτησης 
θέσεων της  American Airlines που οδήγησε σε πτώχευση την αεροπορική εταιρία 
Braniff Airlines. Η κυβερνητική παρέμβαση περιόρισε τον αθέμιτο ανταγωνισμό μη 
δίνοντας  προτεραιότητα  εμφάνισης  των  πτήσεων  της   American Airlines στο 
σύστημα.  Η  εταιρία  πούλησε  το  σύστημα  αυτό,  αφού  της  προσέφερε  πλέον 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Συμπεραίνεται από τα προηγούμενα ότι, τρόπος αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών 
είναι  μέσω  της  ικανότητας  των  διοικητικών  στελεχών  να  τους  αντιλαμβάνονται 
έγκαιρα,  αφού  κατά  πως  φαίνεται,  οι  επιπτώσεις  αυτών  στην  μελλοντική 
ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης είναι σοβαρές.    
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4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
BALANCED SCORECARDS AND INFORMATION TECHNOLOGY: ARE 
THEY RELATED?

4.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Έχουν  δοθεί  κατά  καιρούς  διάφοροι  ορισμοί  για  την  «αξία»  (value).  Γενικά, 
μπορούμε να πούμε ότι, αξία είναι κάτι που πρέπει να μετρηθεί αντικειμενικά και 
μπορεί να απαιτεί υποκειμενική κρίση, όπως δικαιοσύνη, ευθύτητα ή επιθυμία. Αυτός 
είναι  ένας  λόγος  για  τον  οποίο οι  επιχειρηματικές οντότητες δυσκολεύονται  στην 
μέτρηση της αξίας της ΠΤ. Ειδικότερα, ο Robert Grady δίνει έναν απλό ορισμό που 
φαίνεται πως εφαρμόζεται αρκετά καλά και στην περίπτωση ανάπτυξης της ΠΤ. 

Value = Benefits – Costs

Όπου στα οφέλη συμπεριλαμβάνονται  η  χρησιμότητα του προϊόντος  στον  πελάτη 
(product capability) , η οποία θα αυξηθεί με την ανάπτυξη της ΠΤ, χρόνος εισαγωγής 
του προϊόντος στην αγορά αφού είναι καλύτερα να προσφέρεται το προϊόν νωρίτερα 
παρά αργότερα (time to market),  συγχρονισμός στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων 
προς τους  πελάτες  (timeliness)  και  εξέλιξη του προϊόντος που θα του προσδώσει 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (product evolution). Όλα τα παραπάνω, εμπεριέχουν αξία. 
Σε ότι αφορά το κόστος, αυτό αφορά δαπάνες για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση 
της ΠΤ και την ανάκτηση γνώσεων απο την ΠΤ. Τυπικά, το κόστος αυτό είναι πολύ 
υψηλότερο από το αρχικά αναμενόμενο και τα οφελή πολύ χαμηλότερα και δύσκολα 
επιτεύξιμα από τα αναμενόμενα. 

Είναι πολύ σημαντικό, η επιχείρηση να διατηρεί τον έλεγχο της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων  λαμβάνοντας  υπόψη  την  μέτρηση  της  αξίας.  Επιπλέον,  διαφορετικές 
οντότητες  πιθανώς  να  έχουν  διαφορετικές  προτεραιότητες  και  να  προσδίδουν 
διαφορετική αξία στα ίδια οφέλη. 

Η ΠΤ αποτελεί κρίσιμο πόρο για τις εταιρίες που ανταγωνίζονται στην παγκόσμια 
οιονομία της ψηφιακής εποχής. Η ίδια καταναλώνει σημαντικές ποσότητες πόρων σε 
σχέση με άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες. Ακόμα και αν η επιχείρηση αποφασίσει 
να ελαχιστοποιήσει την καινοτομία που υποστηρίζεται από την ΠΤ (μία επικίνδυνη 
στρατηγική),  θα  υφίστανται  κόστη  διατήρησης  των  υπαρχόντων  δικτύων, 
συστημάτων, εφαρμογών καθώς και μία ομάδα εξαιρετικά προικισμένου εργατικού 
δυναμικού.
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Πώς ξέρουμε αν κερδίζουμε σε αξία από τα ποσά που δαπανούμε σε επενδύσεις ΠΤ; 
Πώς θα μεγιστοποιήσουμε την πιθανότητα επιτυχίας των επενδυτικών επιλογών σε 
ΠΤ; Πώς θα ξέρουμε αν κάνουμε επαρκείς επενδύσεις σε ΠΤ;

Η πρόκληση είναι να χαρακτηρίσουμε, πώς μία επένδυση ΠΤ, για εισαγωγή νέων 
ικανοτήτων ή για τη διατήρηση του υπάρχοντος  ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 
βοηθάει  μία  επιχείρηση,  που  υπόκειται  σε  δεδομένο  κόστος,να  επιτύχει  τους 
χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς της στόχους. Η ΠΤ πρέπει συνεχώς να 
δημιουργεί  αξία  σε  οικονομικούς  όρους  και  να  έχει  νόημα για  τους  πελάτες  της 
επιχείρησης. Ικανά στελέχη του τμήματος ΠΤ διαπίστωσαν ότι, η ΠΤ από μόνη της 
δεν δημιουργεί αξία. Στην πραγματικότητα, η αξία δημιουργείται από την επιρροή 
που  ασκεί  η  ΠΤ  στις  επιχειρησιακές  διαδικασίες.  Εντούτοις,  η  ΠΤ φαίνεται  πως 
προσφέρει αξία στον οργανισμό με τρόπους που δεν αντανακλώνται επαρκώς από 
καθαρά χρηματοοικονομικά μέτρα. 

Επιτυχημένα μέτρα για την ΠΤ πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής χαρακτηριστικά: 
σχετικά  (relevant),  πρακτικά  (practical),  να  δίνουν  αιτία  για  νόμιμες  ενέργειες 
(actionable),  να  έχουν  την  δυνατότητα  να  επικοινωνούνται  στον  οργανισμό 
(communicated) και να ανήκουν σε κάποιον (owned). Η αλήθεια είναι ότι τα σωστά 
μέτρα ΠΤ δεν είναι ούτε ίδια ούτε σχετικά για κάθε οργανισμό.    

Τα χρηματοοικονομικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της αξίας της 
ΠΤ  είναι  το  Συνολικό  Κόστος  Ιδιοκτησίας  (Total Cost of Ownership-TCO),  η 
απόδοση επί των επενδύσεων (Return On Investment-ROI),  Economic Value Added 
(EVA) και  Real Options Valuation (ROV),  Return On Assets (ROA),  Return On 
Infrastructure Employed (ROIE).  Η πιο συνήθης κριτική που δέχονται  τα καθαρά 
χρηματοοικονομικά μέτρα είναι ότι δεν παρέχουν μετρήσεις της αξίας των ενεργειών 
που γίνονται για την επίτευξη των στρατηγικών επιχειρησιακών στόχων. 

Έτσι, η ανάγκη για μία πιο ευρεία μέτρηση της στρατηγικής αξίας που μπορεί να 
αποδώσει  η  ΠΤ  στην  επιχείρηση  οδήγησε  στην  εφαρμογή  πολυδιάστατων 
προσεγγίσεων (multi-dimensional approaches) εκτίμησης της ΠΤ που περιέχουν και 
άλλες  απόψεις  αξιολόγησης  πέραν  της  οικονομικής.  Μεταξύ  των  προσεγγίσεων 
αυτού του τύπου βρίσκεται και η τεχνική του Πίνακα Ισορροπημένης Κάρτας. Ανήκει 
στην  κατηγορία  των  προσεγγίσεων  στρατηγικού  πλαισίου  (strategy framework 
approaches). Στην συγκεκριμένη κατηγορία ορίζονται οι στρατηγικοί αντικειμενικοί 
στόχοι για τον οργανισμό και θεμελιώνονται παράμετροι-κλειδιά για την μέτρηση της 
επιτυχίας. Οι υποψήφιες επενδύσεις ΠΤ αξιολογούνται βάσει αυτών των παραμέτρων 
επιτυχίας. 

Κάθε επίπεδο-διάσταση της Ισορροπημένης Κάρτας συγκεντρώνει συγκεκριμένους 
μοναδικούς  εταιρικούς  αντικειμενικούς  στόχους  με  ορισμένα (defined)  μέτρα που 
συνδέονται  με  άλλους  αντικειμενικούς  στόχους  των  άλλων  επιπέδων-διαστάσεων, 
ώστε  να  αντανακλά  την  γενική  στρατηγική.  Ένας  στρατηγικός  χάρτης 
κατασκευάζεται  συνδέοντας-συσχετίζοντας  τους  αντικειμενικούς  στόχους  ώστε  να 
φαίνονται οι σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος.
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Υπάρχει  στην  ίδια  κατηγορία  προσεγγίσεων  και  η  κάρτα  στοχοθέτησης  ΠΤ  (IT 
scorecard). Οι τέσσερις διαστάσεις αυτής της κάρτας είναι :  προσανατολισμός του 
χρήστη-ικανοποίηση, λειτουργική υπεροχή (αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη των 
λειτουργιών),  επιχειρηματική  συνεισφορά  (χρηματοοικονομική)  και  μελλοντικός 
προσανατολισμός (σχεδιασμός του συνόλου των απαραίτητων δεξιοτήτων ανάπτυξης 
και καινοτομίας). Κριτικοί παράγοντες επιτυχίας σε κάθε μία διάσταση βασίζονται 
στην επιχειρηματική στρατηγική. 

Σε μια έρευνα που διενεργήθηκε σε συνεργασία με τους Kaplan και Norton, βρέθηκε 
ότι το 90% των μελετούμενων επιχειρήσεων πιστεύουν ότι απόλυτη κατανόηση και 
προσανατολισμός στην πραγματοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής μπορεί να 
επηρεάσει αισθητά την επιτυχία ενός οργανισμού. Παρόλα αυτά, η ίδια έρευνα έδειξε 
ότι  λιγότερο από το 60% των ανώτατων στελεχών και  λιγότερο από το 10% του 
συνολικού  προσωπικού  θεωρούσαν  πως  εκπλήρωναν  την  παραπάνω προϋπόθεση. 
Επιπρόσθετα, λιγότερο από το 30% των ανώτατων στελεχών που κατανοούσαν την 
στρατηγική της επιχείρησής τους, πρεσβεύουν ότι εφαρμόστηκε αποτελεσματικά17.

Τα ευρήματα της προηγούμενης μελέτης αναδύουν μία σειρά από θέματα-κλειδιά που 
πρέπει  να διερευνηθούν από κάθε μεγάλη επιχειρηματική οντότητα.  Πρώτον,  ένα 
ξακάθαρο  στρατηγικό  όραμα  δεν  είναι  αρκετό.  Απαιτείται  επικοινωνία  και 
συνειδητοποίηση  αυτού από το σύνολο της επιχείρησης, ώστε να γίνουν αντιληπτές 
οι  ανάγκες.  Δεύτερον,  όταν  υφίσταται  ένα  στρατηγικό  όραμα,  τυπικά  έχει 
ανεπαίσθητη εως καμία επιρροή στους λειτουργικούς στόχους κάθε τμήματος αλλά 
και  στον  κάθε  εργαζόμενο μεμωνομένα.  Οφείλει  λοιπόν  αυτό  το  όραμα  να  είναι 
μέρος  των  παραπάνω  στόχων.  Τρίτον,  οι  καθημερινές  αποφάσεις  αγνοούν  το 
στρατηγικό πλάνο. Το τελευταίο πρέπει να  «σπαστεί» σε αντικειμενικούς στόχους 
και  πρωτοβουλίες  που  να  έχουν  άμεση  σχέση  με  δραστηριότητες  της 
καθημερινότητας με τις οποίες ασχολείται το προσωπικό. Έτσι, είναι πιο εύκολο να 
τους τραβήξει την προσοχή. Τέταρτον, οι εταιρίες αποτυγχάνουν να συγκεντρώσουν 
τη σωστή πληροφορία για την παρατήρηση της προόδου των στρατηγικών στόχων. 
Απαιτείται να υπάρχει η σωστή εισροή για την πραγματοποίηση αποτελεσματικής 
μέτρησης της απόδοσης.  Πέμπτον, οι εταιρίες δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν ή να 
μαθαίνουν  από  τα  λάθη  τους.  Αν  δεν  επιτυγχάνεται  ένας  στόχος,  η  αιτία  της 
αποτυχίας πρέπει να γίνεται απόλυτα κατανοητή και να λαμβάνονται πρωτοβουλίες 
για αλλαγή του τρόπου προσέγγισης, μιας και αρνητικά αποτελέσματα δεν επιφέρουν 
πάντα αλλαγές.

Η Ισορροπημένη κάρτα είναι μία διοικητική προσέγγιση που εντοπίζει και μπορεί να 
διευθύνει αυτά τα εξειδικευμένα θέματα. Να επαναλάβουμε ότι σκοπός της είναι να 
μεταφράσει την στρατηγική σε μέτρα που επικοινωνούν-διαχέουν μοναδικά το όραμα 
στον οργανισμό18.   

17 Edwards B. James, ERP, Balanced Scorecard and IT: How do they fit together? The Journal of 
Corporate Accounting & Finance, Issue July/August 2001  
18 Kaplan, R.S., Norton, D.P., The Balanced Scorecard, Cambridge, MA: Harvard Business School 
Press, September, 1996.
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4.2  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ  ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΣΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Παρά τη θέση που έχει στην επίτευξη επιτυχίας η ΠΤ, υπάρχουν και λόγοι που θέτουν 
περιορισμούς  στην  εισαγωγή  της.  Η  τεχνική  φύση  αυτού  του  πόρου  συχνά  τον 
απομονώνει  από  την  υπόλοιπη  επιχείρηση.  Ενώ  σύμβουλοι  επιχειρήσεων  και 
οραματιστές υποστηρίζουν ότι η ΠΤ πρέπει να αποτελεί έναν απαραίτητο στρατηγικό 
πόρο, οι μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται για  projects ΠΤ συχνά οδηγούν στο 
ερώτημα αν βοηθούν τελικά στην επίτευξη επιχειρηματικής ικανοποίησης. Κάποιες 
εταιρίες  για  παράδειγμα,  «έριξαν»  εκατομμύρια  σε  ένα  σύστημα  ERP,  με  μόνο 
κέρδος κάποιες μη-αποδοτικές λειτουργίες, διακοπή εργασιών και χαμένα έσοδα. Η 
δυσκολία στη διαχείριση και αποκόμιση αξίας από την ΠΤ αυξήθηκε τόσο έντονα, 
που προσφάτως οδήγησε σε συζητήσεις για το αν τελικά η ΠΤ έχει πια τόση σημασία 
για τις επιχειρήσεις. 

Σήμερα, είναι κοινώς αποδεκτό ότι, αν η ΠΤ βοηθάει μία εταιρία ή όχι δεν έχει 
τόσο να κάνει τόσο με την τεχνολογική φύση της, αλλά πολύ περισσότερο με το 
πως η  ΠΤ χρησιμοποιείται  και  διαχειρίζεται.19 Η αποτελεσματικότητα  της  ΠΤ 
έγκειται πολύ πιο μακρυά από το εφαρμοζόμενο software και  hardware. Ακόμα και 
τα  μεγαλύτερα  τεχνολογικά  επιτεύγματα  δεν  μπορούν  να  λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά για μία εταιρία αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά, στη σωστή δομή και 
στον κατάλληλο χρόνο. Για να καταφέρει κανείς να δημιουργήσει αξία από την ΠΤ, 
πέρα από την υποστήριξει καθημερινών λειτουργιών, η διοίκηση πρέπει να σχεδιάσει 
και να εκτελέσει βάσει επιχειρηματικών στρατηγικών και όχι βάσει της τεχνολογίας. 
Ο  αποφασιστικός  παράγοντας,  είναι  λοιπόν  πόσο  καλά  η  ΠΤ  είναι 
ευθυγραμμισμένη  (aligned)  με  την  επιχειρηματική  στρατηγική  και  πρέπει  να 
αποτελεί ένα από τα κορυφαία θέματα που απασχολούν τα ανώτερα στελέχη.

Όταν υπάρχει ευθυγράμμιση-αφομοίωση (alignment) της ΠΤ με την στρατηγική, τότε 
η  ΠΤ  προσφέρει  συστήματα  και  υπηρεσίες  που  είναι  απαραίτητα  για  την 
εκπλήρωση  των  βασικών  λειτουργιών,  αναγκών  και  στόχων. Έτσι,  οι  ειδικοί 
μπορούν  να  παρακολουθούν  και  την  συνεισφορά  και  τη  χρησιμότητα  της  ΠΤ. 
Κάνοντας σχέδια βάσει της στρατηγικής, η ΠΤ μπορεί να προβλέψει τις ανάγκες της 
επιχείρησης για το μέλλον και προδιαγράφει την τροχιά της προς την επίτευξη των 
ερχόμενων  αυτών  αναγκών.  Η  ΠΤ  θα  είναι  αυτή  που  θα  ενεργοποιήσει  τους 
απαραίτητους  αναπτυξιακούς  πόρους για  να  συγχρονιστεί  η  ανάπτυξη  του 
προϊόντος με το διαθέσιμο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό σε 
ένα  προσανατολισμένο  προς  την  ανάπτυξη   περιβάλλον.  Η  ευθυγράμμιση,  κατά 
συνέπεια, δεν είναι απλά μία διαδικασία, αλλά ένα σύνολο ιδεών για το πώς μπορεί 

19 Huang C. Derrick, Qing Hu, Achieving IT-Business Strategic Alignment via Enterprise-Wide 
Implementation of Balanced Scorecard, Information Systems Management, Vol. 24, Is. 2, 2007.
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να  λειτουργήσει  η  ΠΤ  για  την  επιχείρηση  με  την  επιχείρηση  και  ένας  τρόπος 
μεγιστοποίησης της μελλοντικής απόδοσης της επένδυσης σε ΠΤ.      

Η Ισορροπημένη κάρτα είναι μία από τις μεθοδολογίες που μπορεί να στηρίξει αυτή 
τη  διαδικασία  ευθυγράμμισης,  έτσι  ώστε  να  επωφεληθεί  η  επιχείρηση  από  τα 
πλεονεκτήματα που την χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, η κάρτα έχει τη δυνατότητα, να 
υποστηρίξει  το «χτίσιμο» μίας διαδικασίας , η οποία όταν ακολουθείται,ταιριάζει 
την τεχνική φύση της ΠΤ με την εμπορική φύση της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα,  αφομοιώνει  τον  σχεδιασμό  ΠΤ  με  τον  επιχειρηματικό  σχεδιασμό. 
Πρόκειται για το πρώτο και θεμελιώδες βήμα για την επίτευξη ολοκλήρωσης μεταξύ 
ΠΤ και στρατηγική: η αντανάκλαση των αντικειμενικών στόχων στο σχεδιασμό και 
τις λειτουργίες της ΠΤ. Η παρουσία ενός πραγματικού σχεδίου ΠΤ και η αφομοίωσή 
του  στο  γενικότερο  επιχειρηματικό  προγραμματισμό  βοηθάει  στην  επίτευξη 
λειτουργικού συντονισμού, παραλαβή των αναμενόμενων παραδοτέων και αποδοτική 
διαχείριση των πόρων. 

Ένα ακόμα πλεονέκτημα που έχει να λαμβάνει η επιχείρηση από την εφαρμογή του 
πίνακα ισορροπημένης στοχοθέτησης για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ΠΤ και 
των υπόλοιπων επιχειρησιακών διεργασιών, είναι η  διατήρηση αποτελεσματικών 
καναλιών επικοινωνίας. Ανοιχτές ανταλλαγές και αλληλεπιδράσεις βοηθούν την ΠΤ 
και την επιχείρηση να κατανοούν ο ένας τις ανάγκες του άλλου για να επιτύχουν 
συνεργασία μεταξύ τους. Τα επικοινωνιακά κανάλια πρέπει να διατηρούνται κυρίως 
σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης.

Εξίσου σημαντική είναι και η ανάπτυξη ισχυρών σχεσιακών δεσμών μεταξύ ΠΤ και 
επιχείρησης, που πάλι επιτυγχάνεται με την υποστήριξη της ισορροπημένης κάρτας. 
Η σχέση είναι ο παράγοντας-κλειδί ή η ανεπίσημη δομή που φροντίζει και ανανεώνει 
την ευθυγράμμιση. Παλαιότερες έρευνες αποδεικνύουν ότι, η στενή συνεργασία ΠΤ 
και  managers είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για την ΠΤ. Γι’αυτό το λόγο, η 
ενεργή διαχείριση των σχέσεων μεταξύ του manager του τμήματος ΠΤ (CIO) και των 
managers των άλλων τμημάτων αλλά και  των σχέσεων μεταξύ τμήματος  ΠΤ και 
ανώτερης  διοίκησης  της  επιχείρησης,  αυξάνει  την  πιθανότητα  μακροχρόνιας 
ολοκλήρωσης.  

Σαν τελευταίο, μα εξίσου σημαντικό όφελος που μπορεί η επιχείρηση να αποκομίσει 
από την θεμελίωση πίνακα ισορροπημένης στοχοθέτησης είναι η  θεσμοθέτηση της 
κουλτούρας ολοκλήρωσης. Η ευθυγράμμιση ΠΤ-στρατηγικής δεν είναι μία στατική 
κατάσταση,  είναι  μία  συνεχής,  ώριμη  και  μακροχρόνια  διαδικασία.  Παρά  τη 
διενέργεια  των  καλύτερων  προσπαθειών,  μία  προσωρινή  λοξοδρόμηση  δεν  είναι 
δύσκολο να  λάβει  χώρα,  καθώς η  επιχείρηση κινείται  ανάμεσα σε  διαφορετικούς 
κύκλους  ζωής  προϊόντων  και  αγορών.  Ένα  επιτυχημένο  σύστημα  ευθυγράμμισης 
πρέπει να επιδεικνύει  ευελιξία ώστε να προσαρμόζεται και να αναβαθμίζεται στην 
περιβαλλοντική  αλλαγή.  Πρέπει  δηλαδή  να  συμπεριλάβει  στην  κουλτούρα  της 
επιχείρησης-στην  οργανωσιακή  της  ρουτίνα,  στοιχεία  που  να  οδηγούν  τη 
συμπεριφορά όλων προς την διατήρηση αυτής της λεπτής ισορροπίας.
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4.3  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΣΕ  ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ-
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Το πώς η ΠΤ ταιριάζει σε αυτή την γενική αναπτυξιακή στρατηγική, θα το δούμε σε 
αυτή  την  ενότητα.  Η  τεχνολογική  εξέλιξη  αποτελί  έναν  από  τους  βασικότερους 
οδηγούς  του  ανταγωνισμού.  Επηρεάζει  τη  δομή  των  βιομηχανιών,  δημιουργεί 
ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα  και  μπορέι  να  αλλάξει  τους  κανόνες  στον 
ανταγωνιστικό στίβο.

Κάθε  ένα  από  τα  συστατικά  μέρη  μίας  επιχειρηματικής  οντότητας, 
συμπεριλαμβανομένου  της  παραγωγής,  της  διανομής,  της  λογιστικής  και  του 
marketing,  ενσωματώνει  ένα  τεχνολογικό  σύστημα ή  μεθοδολογία  λειτουργίας.  Η 
επιλογή και η συμβατότητα αυτών των μεμωνομένων τεχνολογιών και ειδικότερα το 
κομμάτι που αφορά την επεξεργασία της πληροφορίας, είναι κρίσιμης σημασίας για 
επιτυχία. Είναι λάθος, εντούτοις, να λαμβάνουμε υπόψη τη λειτουργία της ΠΤ σαν 
μόνη πηγή τεχνολογικού πλεονεκτήματος. Η τεχνολογική στρατηγική αποτελεί ένα 
υποσύνολο της συνολικής εταιρικής στρατηγικής. Είναι όμως παράλληλα και αυτή 
που εμπεριέχει την λειτουργία της Έρευνας και Ανάπτυξης και άρα επηρεάζει κάθε 
λειτουργική  μονάδα  του  οργανισμού.  Η  τεχνολογική  στρατηγική  οφείλει  να 
απευθύνει τα εξής θέματα: 

α) στόχοι επιχειρηματικής μονάδας

β) κόστος και καταλληλότητα υφιστάμενων τεχνολογιών και

γ) τι τεχνολογίες πρέπει να αναζητηθούν ή να αναπτυχθούν.

Η Ισορροπημένη κάρτα σαν επιχειρησιακό εργαλείο που αναμοχλεύει την τεχνολογία 
της σημερινής εποχής της πληροφορίας, ενεργοποιεί τη διαδικασία μετάφρασης του 
οράματος σε ένα σύνολο μέτρων επίδοσης που μπορούν να αυτοματοποιηθούν και να 
συνενωθούν σε όλα τα οργανωσιακά επίπεδα. Ο οργανισμός θα πραγματοποιήσει τη 
σημαντικότητα  μίας  στρατηγικής  ανατροφοδότησης  και  την  εφαρμογή  ενός 
συστήματος  διοίκησης/μέτρησης  απόδοσης.  Ενθαρρύνεται  μεταξύ  άλλων,  η 
διαχείριση της απόδοσης μέσω άλλων περιοχών-κλειδιά,  πέρα από τα οικονομικά 
στοιχεία. 

Αναρωτιούνται  πολλοί,  τι  το  διαφορετικό  είναι  αυτό  που  εισαγει  ένας  πίνακας 
ισορροπημένης στοχοθέτησης. Κι  όμως,  πολλά είναι  αυτά που αλλάζουν.  Όλες οι 
ενέργειες που συνεισφέρουν στο να γίνει το θεωρητικό υπόβαθρο της στρατηγικής, 
πράξη  είναι  όλα  καινούρια  για  κάθε  εργαζόμενο  στην  επιχείρηση που  πρέπει  να 
υιοθετήσει και να αφομοιώσει στις καθημερινές του συνήθειες. Αυτή η διάχυση της 
εταιρικής  στρατηγικής  κάνει  τον  κάθε  ένα  που  εργάζεται  στον  οργανισμό  να 
αισθάνεται σημαντικό αφού θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων απόδοσης. 
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Εδώ  βγαίνει  λοιπόν  και  ένα  ακόμα  συμπέρασμα,  ότι  το  συγκεκριμένο  σύστημα 
μέτρησης υποκινεί. 

Στο τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων συγκεκριμένα, ένα επιχειρηματικό όφελος 
μπορεί να επιδειχθεί εύκολα, μεγιστοποιώντας την επένδυση σε αποθήκες δεδομένων 
όντας το σημείο συλλογής δεδομένων μετρήσεων, έτσι ώστε τα συστήματα ERP να 
προμηθεύουν έναν μεγάλο όγκο δεδομένων τέτοιου τύπου. Αποτέλεσμα αυτής της 
ενέργειας  είναι  το  γεγονός  ότι,  η  ισορροπημένη  κάρτα  τροφοδοτείται  από  το 
πληροφοριακό  σύστημα  και  έτσι  επιτυγχάνεται  αυτό  που  αναφέρθηκε  και  στην 
περιγραφή  της  κάρτας  σε  προηγούμενη  ενότητα,  η  διαπερατότητα.  Μπορέι  η 
διοίκηση δηλαδή να έχει μία ξεκάθαρη εικόνα για το πως λειτουργούν τα επιμέρους 
τμήματα.  Επίσης,  μία  πραγματικά  αποτελεσματική  κάρτα  πάει  και  ένα  βήμα 
παραπέρα και στηρίζει κάθε οργανισμό να εντοπίσει και να εφαρμόσει πρωτοβουλίες-
κλειδιά σε προβληματικές περιοχές αλλά και να αδράξει κάθε πολλά υποσχόμενη 
επιχειρηματική ευκαιρία. 

Ένας  αυτοματοποιημένος  πίνακας  ισορροπημένης  στοχοθέτησης που αναπτύχθηκε 
και  εφαρμόστηκε  κατά  μήκος  ενός  οργανισμού  παρέχει  μία  αδιαπέραστη 
επικοινωνιακή  πλατφόρμα  ανατροφοδότησης  και  κοινόχρηστης  πληροφορίας.  Η 
κάρτα,  αντιμετωπιζόμενη  συχνά  ως  στρατηγικό  σύστημα  διοίκησης  γνώσης, 
προσανατολίζεται στην προληπτική επικοινωνία (proactive communication) για τον 
εντοπισμό των προβλημάτων όσο το δυνατό νωρίτερα.

Οι  περισσότεροι  οργανισμοί  έχουν  κάνει  σημαντικές  επενδύσεις  σε  δεξαμενές 
δεδομένων-αποθήκες  δεδομένων  (data warehouses),  σε  online συστήματα 
επεξεργασίας  συναλλαγών  (online transaction-processing systems,  OLTP)  και  στα 
γνωστά  ERP,  όπως  είναι  το  SAP,  το  Peoplesoft ,  το  Baan.  Αυτά  τα  συστήματα 
υποστήριξης είναι η πρωταρχική πηγή των συλλεχθέντων δεδομένων μέσα σε μια 
επιχείρηση. Η επιλογή της ισορροπημένης κάρτας πρέπει να δουλεύει σε αρμονία με 
τις υφιστάμενες πηγές δεδομένων, εξάγοντας και ομαδοποιώντας τις πληροφορίες και 
μοιράζοντάς αυτές σαν μέρος της διαδικασίας που ορίζει η κάρτα.

Θα αναφερθούμε παρακάτω σε κάποιες προύποθέσεις-κλειδιά που πρέπει να πληροί 
ένα λογισμικό ισορροπημένης κάρτας. 

Κατ’αρχάς, μιλάμε για  ευκολία στην χρήση. Μία κάρτα που καλύπτει την έκταση 
μίας  ολόκληρης  επιχείρησης  πρέπει  να  είναι  εύκολο στη  χρήση.  Η ευκολία  στην 
χρήση  της  εφαρμογής  είναι  πολύ  σημαντική  για  την  γρήγορη  υιοθέτησή  της. 
Ειδικότερα,  μπορούμε να μιλήσουμε για  γραφική διεπαφή χρήστη (graphical user 
interface). Πρόκειται για τη δυνατότητα που θα παρέχει η κάρτα στους χρήστες να 
βρίσκουν εύκολα την πρόσβαση στην πληροφορία. Πρέπει επίσης να παρέχουν στους 
χρήστες τη δυνατότητα απεικόνισης της πληροφορίας υπό μορφή κειμένου αλλά και 
γραφικού σχεδίου. Βέβαια μιλάμε για ένα περιβάλλον Windows, όπου μπορεί κανείς 
να δει και να παρέχει αξιολογήσεις. Το γεγονός αυτό διευκολύνει ιδιαίτερα χρήστες 
με πολλαπλές αρμοδιότητες. 
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Wizards.  Οι  χρήστες πρέπει  να μπορούν να κατασκευάσουν και να αλλάξουν τις 
δικές τους κάρτες χρησιμοποιώντας τεχνολογία μάγου (wizard technology). Έτσι, το 
λογισμικό  ισορροπημένης  κάρτας  πρέπει  να  περιέχει  μία  προκαθορισμένη  βάση 
δεδομένων  και  μία  γραφική  διεπαφή  χρήστη  που  επιτρέπει  την  πρόσθεση  και 
διατήρηση μέτρων απόδοσης, στόχων, πρωτοβουλιών και διαστάσεων στηρίζοντας 
τις κάρτες για τις οποίες φέρουν ευθύνη.

Ικανότητες ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης (Quantitative  and  Qualitative 
Analysis Capabilities).  Η αυτοματοποιημένη ισορροπημένη κάρτα δεν παρέχει μόνο 
ανατροφοδότηση  στρατηγικής  σημασίας,  αλλά  και  τη  δυνατότητα  μέτρησης  και 
διαχείρισης  της  επιχειρησιακής  απόδοσης.  Για  το  λόγο  αυτό,  αποτελεί  βασική 
προϋπόθεση,  μία  τέτοια  εφαρμογή  να  είναι  εξοπλισμένη  με  ποσοτική  online 
αναλυτική  επεξεργασία  (OnLine Analytical Processing,  OLAP)  και  ποιοτική 
βασισμένη σε έγγραφα ανάλυση (text-based analysis).

OLAP και πολυδιάστατες ικανότητες ανάλυσης. Η  OLAP βοηθάει τους χρήστες 
παρέχοντας  τους  πληροφορίες,  που  ανακαλύπτει  ψάχνοντας  βαθύτερα  σε  κάθε 
οργανωσιακό επίπεδο, σε κάθε επίπεδο όπου μπορεί να βρεθεί πληροφορία, ακόμη 
και  στις  επιφάνειες  εργασίας  ενώ,  τις  παρατηρεί  σε  πολλαπλά επίπεδα.  Αυτές  οι 
πολύπλευρες απόψεις δεδομένων επίδοσης συμβάλλουν στον ευκολότερο εντοπισμό 
τάσεων  που  διαμορφώνονται  στους  κόλπους  του  οργανισμού.  Οι  χρήστες  πρέπει 
επίσης  να  επωφεληθούν από την  ικανότητα ανάλυσης  scorecard,  απεικόνισης  και 
ανάλυσης σχέσεων αιτίας - αποτελέσματος και την έκδοση αναφορών.

Text-Based Support. Τυπικά,  το  70%  με  80%  των  δεδομένων  σε  έναν  πίνακα 
ισορροπημένης στοχοθέτησης βασίζεται σε έγγραφα-κείμενα. Έτσι, η ικανότητα να 
δέχονται και να εντοπίζουν ανατροφοδότηση υπό τη μορφή κειμένου είναι κρίσιμης 
σημασίας  για  κάθε  αποδοτικό  αυτοματοποιημένο  πίνακα.  Η  εισροή  κειμένου 
διευκολύνει τη δημιουργία σημειώσεων στις πληροφορίες για να υπάρξει καλύτερη 
κατανόηση του νοήματος που κρύβεται πίσω από τους αριθμούς. Πρόκειται για ένα 
σημαντικό  χαρακτηριστικό  για  την  επικοινωνία  και  την  ανατροφοδότηση  στα 
χαμηλότερα επίπεδα. 

Ο  αυτόματος  συγχρονισμός  ενός  πλήρους  συστήματος  κατά  μήκος  του 
περιβάλλοντος είναι απαραίτητος για να λάβει χώρα μία ισορροπημένη κάρτα που να 
εκετείνεται σε όλη την επιχείρηση. Μία τέτοια εφαρμογή πρέπει να συνδέει και να 
διαχειρίζεται  οργανωσιακές,  τμηματικές  ακόμη  και  προσωπικές-εξατομικευμένες 
ισορροπημένες  κάρτες.  Απαραίτητη  εδώ,  κρίνεται  η  ικανότητα  της  κάρτας  για 
απόδοση  αυτοματοποιημένης  αξιολόγησης  και  κύκλων  ανατροφοδότησης  που  θα 
παρέχουν  αναβαθμισμένη  πληροφορία  στους  χρήστες  χωρίς  να  απαιτείται 
χειρωνακτική  παρέμβαση.  Η  χρήση  του  διαδικτύου  σαφώς  και  διευκολύνει  τη 
λειτουργικότητα και την ανίχνευση πληροφοριών μέσα από διαγράμματα και πίνακες, 
ενώ  παράλληλα  αυτές  μπορούν  να  εντοπιστούν  από  τον  καθένα  διαμέσου  μίας 
δικτυακής  μηχανής  αναζήτησης.  Αυτή  η  δυνατότητα  μπορεί  να  παρέχει  στην 
αυτοματοποίηση της κάρτας την δυναμικότητα που επιζητά. Το σχετικό λογισμικό 
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είναι ευνόητο ότι πρέπει να είναι συμβατό με πρότυπες τεχνολογίες Internet, όπως η 
HTML και  το  περιβάλλον  Java και  αυτό,  για  να  μην  είναι  απομονωμένο  σε  όχι 
ευρέως  χρησιμοποιούμενα  περιβάλλοντα,  όπως  Active-X,  που  περιορίζουν  τη 
διάχυση της πληροφορίας μέσω δικτυακής μηχανής αναζήτησης.

Αναμφισβήτητα, η αυτοματοποιημένη ισορροπημένη κάρτα δεν πρέπει να λειτουργεί 
απομωνομένα  από  τις  υπόλοιπες  επενδύσεις  σε  πληροφοριακή  τεχνολογία.  Στην 
πραγματικότητα,  ένα  αποδοτικό  σύστημα  ισορροπημένης  κάρτας  είναι 
ενσωματωμένο  με  τα  υπόλοιπα  υπάρχοντα  συστήματα  ώστε  να  παρέχει  ένα 
συνεκτικό  πλαίσιο  που  θα  συμβάλλει  στην  παρακολούθηση  και  διαχέιριση  της 
επιχειρηματικής απόδοσης σε όλα τα επίπεδα.

Είναι  αποδεδειγμένο  ότι,  η  ισορροπημένη  κάρτα  είναι  μία  προσέγγιση  του 
management που  παρέχει  συνολικά  αποτελέσματα  και  όπως  ήδη  αναφέραμε, 
επιτυγχάνει  ολοκλήρωση  στον  οργανισμό.  Χωρίς  την  αυτοματοποίηση  της 
διαδικασίας,  η  ευκαιρία  για  μεγιστοποίηση  των  χρηματοοικονομικών  και 
οργανωσιακών πλεονεκτημάτων που μπορεί να προσδώσει η εν λόγω μεθοδολογία 
περιορίζεται αισθητά. Η αυτοματοποίηση ενδυναμώνει την μεθοδολογία και βοηθά 
την υιοθέτηση και την πραγματική οργανωσιακή ανάπτυξη.

Οι οργανισμοί που αναγνωρίζουν τα οφέλη που προσφέρει η ευρεία επιχειρηματική 
χρήση  του  συστήματος  του  πίνακα  ισορροπημένης  στοχοθέτησης,  μπορούν  και 
αναγνωρίζουν την κατάλληλη επιλογή για την κάλυψη των αναγκών τους. Ένα τέτοιο 
σύστημα,  σίγουρα  μπορεί  να  παρέχει  την  λειτουργικότητα  που  χρειάζεται  μία 
σύγχρονη επιχειρηματική οντότητα.    
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4.4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΔΙΚΤΥΟΥ  (WEB SERVICES 
TECHNOLOGIES)

 

Οι  τεχνολογίες  υπηρεσιών δικτύου είναι  κομμάτι του συνόλου καινοτομιών της 
Πληροφοριακής Τεχνολογίας και αναφέρεται σε ένα σύνολο εφαρμογών λογισμικού 
που βασίζονται  στην επικοινωνία μέσω διαδικτύου. Ο αντικειμενικός στόχος είναι 
αυτές οι  εφαρμογές να ενεργοποιήσουν συναλλακτικές δραστηριότητες δεδομένων 
διαμέσου πρότυπης διάρθρωσης του διαδικτύου.

Αυτό που κάνει τις υπηρεσίες δικτύου μοναδικές συγκριτικά με άλλες τεχνολογίες 
ολοκλήρωσης λογισμικού είναι ότι περιορίζει την πολυπλοκότητα άρα και το κόστος 
εγκατάστασης  ετερογενών  εφαρμογών  και  την  προσπάθεια  ευθυγράμμισης  των 
συστημάτων, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, τη γλώσσα προγραμματισμού και την 
χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα υπολογιστών. Μία εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει 
υπηρεσίες  δικτύου  με  σκοπό  να  δημιουργήσει  μία  χαλαρή,  ομοιόμορφα 
κατανεμημένη και προσανατολισμένη προς την παροχή υπηρεσιών αρχιτεκτονική για 
την  υποστήριξη  της  συνολικής  διάρθρωσης  της  Πληροφοριακής  της  Τεχνολογίας. 
Έτσι,  μειώνονται  τα  κόστη  και  επαυξάνεται  η  ευελιξία  σε  σχέση  με  παρόμοιες 
τεχνολογίες. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες:

α)  Οι  υπηρεσίες  δικτύου  βασίζονται  σε  ευρέως  αποδεκτά  πρότυπα  και  ελεύθερα 
οπτικοακουστικό διαδίκτυο (public domain Internet), όπως είναι το http και το xml.

β) Για πρώτη φορά, όλοι οι έμποροι τεχνολογικής βιομηχανίας συμφωνούν σε ένα 
κοινό τρόπο επικοινωνίας.

Ένα  ακόμη  μοναδικό  χαρακτηριστικό  αυτής  της  τεχνολογίας  και  κλειδί  για  την 
ευθυγράμμιση διαφορετικών πλατφόρμων, είναι ότι καταρρίπτεται το κυρίως εμπόδιο 
επικοινωνίας μέσω δια-οργανωσιακών συστημάτων, όπως είναι το  Electronic Data 
Interchange (EDI).

Τα  οφέλη  που  απολαμβάνει  ένας  οργανισμός  από  τη  χρήση  υπηρεσιών  δικτύου 
μπορούν  να  ομαδοποιηθούν  σε  τρεις  διαστάσεις,  οι  οποίες  είναι  και  αυτές  που 
προσδίδουν  αξία  στην  επιχείρηση.  Οι  τρεις  αυτές  διαστάσεις  είναι:  η  υποδομή 
(infrastructure), οι λειτουργίες (operations) και η στρατηγική (strategic).

Σε κάθεμία από αυτές εντοπίζονται τα οφέλη των δικτυακών υπηρεσιών:

Στη  διάσταση  της  υποδομής διακρίνονται  οφέλη  όπως  η  υποστήριξη  του 
συμφωνημένου  τρόπου  προσέγγισης  απομακρυσμένων  πόρων,  η  ολοκλήρωση-
ευθυγράμμιση  ανομοιογενών  και  μη  συμβατών  μεταξύ  τους  πληροφοριακών 
συστημάτων που επιτρέπει την κοινή χρήση δεδομένων εσωτερικά και εξωτερικά του 
οργανισμού  και  τέλος  μειώνεται  το  μεσάζον  λογισμικό  (middleware)  που 
χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα για επίτευξη συνεχούς ροής πληροφοριών.
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Στη  διάσταση  των  λειτουργιών εντοπίζονται  τα  εξής  πλεονεκτήματα:  η 
αρχιτεκτoνική  εφαρμογών  που  σχεδιάζεται  για  την  εξυπηρέτηση  συγκεκριμένου 
project μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κάποιο άλλο project, μειώνοντας κατ’αυτόν 
τον  τρόπο,  επανάληψη  του  ίδιου  λογισμικού  κώδικα  σε  διαφορετικά  συστήματα. 
Επιπλέον,  εξαιτίας  της  χαλαρότητας  που  διακρίνει  τους  δεσμούς  μεταξύ  των 
υπηρεσιών, οι εταιρία μπορεί να προβαίνει σε εναλλαγές και επιδιορθώσεις software 
χωρίς  να  επηρεαστούν να  συσχετιζόμενα συστήματα.  Είναι  εμφανής  επομένως,  η 
ευελιξία που παρέχεται με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ενδυναμώνεται έτσι και ο 
ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διεργασιών-κλειδιά (proccess reengineering) για 
να δίνεται η ευκαιρία ανάθεσης μη-βασικών λειτουργιών σε υπεργολάβους.

Τέλος,  στη  στρατηγική  διάσταση η  επιλογή  υπηρεσιών  δικτύου  φαίνεται  να 
επεκτείνει  τον  όγκο  και  το  είδος  των  πληροφοριών  που  ανταλλάσσονται  μεταξύ 
συνεταίρων και έτσι υποκινούνται οι συνεταιριστικές δραστηριότητες, επιτρέποντας 
στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε δυναμικές επιχειρηματικές σχέσεις για 
την  ανταλλαγή  αμοιβαία  ωφέλιμων  πληροφοριών.  Επιπρόσθετα,  οι  υπηρεσίες 
διαδικτύου  δίνουν  τη  δυνατότητα  διάρθρωσης  ενός  ευέλικτου  και  δυναμικού 
δικτυακού περιβάλλοντος απεικονίζοντας τις επιλογές που έχει η επιχείρηση σε ότι 
αφορά  υποψήφιους  προμηθευτές  και  συνεργάτες,  ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  των 
πελατών  της.  Τελευταίο  μα  εξίσου  σημαντικό  επιχείρημα  υπέρ  των  καινοτόμων 
τεχνολογιών  του  διαδικτύου  είναι  ότι  δίνεται  η  ευκαιρία  στην  επιχείρηση-κάτοχο 
αυτών  να  μεταπουλήσει  τις  εσωτερικές  εφαρμοργές  της  σε  software σε  άλλες 
επιχειρήσεις που παρέχουν αναλογες με αυτήν υπηρεσίες, δημιουργώντας συνεπώς 
επιπλέον εισοδήματα.

4.5 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ 
ΚΑΡΤΑ     

Για  το  χτίσιμο  ενός  πλαισίου  ενσωμάτωσης  των  υπηρεσιών  διαδικτύουμε  την 
εταιρική ανταγωνιστική στρατηγική πρέπει να λάβουμε υπόψη τα εξής:

1. Οι  επενδύσεις  σε  υπηρεσίες  διαδικτύου  οφείλουν  να  υποστηρίζουν  την 
στρατηγική της ΠΤ, η οποία με τη σειρά της καθοδηγείται από την εταιρική 
στρατηγική, και

2. Οι  τέσσερις  διαστάσεις  της  ισορροπημένης  κάρτας  να  παρέχουν  ένα 
εννοιολογικό  πλαίσιο  για  την  ευθυγράμμιση  συγκεκριμένων  διαδικτυακών 
υπηρεσιών με συγκεκριμένα επιδιωκόμενα στρατηγικά αποτελέσματα.

Τα  θεμέλια  της  ισορροπημένης  κάρτας  υπηρεσιών  διαδικτύου  (Web Services 
Balanced WS-BSC scorecard)  είναι  αυτά  που παρέχουν και  τα  επιχειρήματα που 
υποστηρίζουν την επιτυχία της.
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4.5.1 Δικτυακές υπηρεσίες για τη βελτίωση των ικανοτήτων εκμάθησης και των 
ικανοτήτων καινοτομίας

Επαρκής και αποδοτική χρήση κοινών πληροφοριών και αποτελεσματική συνεργασία 
είναι  θεμελιώδη  στη  διαδικασία  εκπαίδευσης  και  καινοτομίας.  Με  τα  κοινώς 
αποδεκτά πρότυπα και πρωτόκολλα, οι δικτυακές υπηρεσίες παρέχουν συγκεκριμένες 
διεπαφές  επιτρέποντας  εκπλήρωση  μακροπρόθεσμων  στόχων  πελατών  αλλά  και 
εσωτερικές  διαδικασίες  κάτι  που  δεν  ήταν  δυνατό  να  συμβεί  όταν  η  επιχείρηση 
παραμένει  προσκολλημένη  στις  ίδιες  τεχνολογίες.Οι  δεξιότητες  των  εργαζομένων 
επαυξάνονται  και  το οργανωσιακό περιβάλλον βελτιώνεται  για  να κατορθώσει  να 
επιβιώσει  στον  έντονο  παγκόσμιο  ανταγωνισμό.  Αναμφισβήτητα,  τα  παραπάνω 
οδηγούν  σε  βελτίωση  της  οργανωσιακής  ευστροφίας  και  ευκινησίας  μιας  και  οι 
χαλαροί  δεσμοί  μεταξύ  των  συστατικών  μερών  των  λογισμικών  επιτρέπουν 
γρηγορότερη λήψη αποφάσεων και αμεσότερη ανταπόκριση σε ζητήματα της αγοράς.

4.5.2  Υπηρεσίες  Δικτύου  για  τη  βελτίωση  των  εσωτερικών  επιχειρησιακών 
διαδικασιών

Η διάσταση αυτή συμπεριλαμβάνει οργανωσιακές δραστηριότητες-κλειδιά όπως αυτή 
της  Έρευνας  και  Ανάπτυξης,  πελατειακές  σχέσεις  και  διαχείριση  εφοδιαστικής 
αλυσίδας.  Δραστηριότητες  σαν αυτές  εμπλέκουν περισσότερα από ένα  τμήμα της 
επιχείρησης και έτσι η κοινή χρήση πληροφοριών κρίνεται αναγκαία για την επιτυχία 
τους.  Οι  υπηρεσίες  δικτύου  σε  αυτή  την  περίπτωση  αυξάνουν  την  πιθανότητα 
επιτυχίας  των  εσωτερικών  λειτουργιών  επιχειρώντας  την  αυτοματοποίηση  των 
τελευταίων, αυξάνοντας την διαλειτουργικότητα, μειώνοντας την πολυπλοκότητα και 
βελτιστοποιώντας τον σχεδιασμό διαδικασιών.

4.5.3 Υπηρεσίες Δικτύου για τη βελτίωση της αξίας των πελατών  

Η πελατειακή διάσταση είναι το σημείο που εμμένει η επιχειρησιακή στρατηγική. 
Κάθε  οργανισμός  πασχίζει  να  διαπρέπει  στις  προτάσεις  των  πελατών  της  και 
παράλληλα  να  διατηρεί  ανταγωνιστική  ισορροπία  σε  άλλους  τομείς.  Αυτές  οι 
μοναδικές  προτάσεις  δημιουργίας  αξίας  υποστηρίζονται  από  κατάλληλα 
καθορισμένες επιχειρηματικές διαδικασίες. Και οι καλώς εκτελεσμένες επιθυμίες θα 
οδηγήσουν  σε  εξαιρετική  χρηματοοικονομική  απόδοση.  Πιστεύεται  ότι, 
χαρακτηριστικά-κλειδιά των υπηρεσιών διαδικτύου σαφώς και μπορεί να προάγει την 
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διαδικασία  ικανοποίησης  των  πελατών  διαμέσου  ισχυρών  πελατειακών  δεσμών, 
βελτιωμένη διατήρηση πελατών και καλύτερη πελατειακή αξία. Είναι έτσι δυνατό να 
βρεθεί να περιζήτητο «μοναδικό σημείο επαφής».

4.5.4 Υπηρεσίες Δικτύου για βελτίωση της αξίας των μετόχων   

Η  θεωρία  της  ισορροπημένης  κάρτας  υπαγορεύει  ότι  η  βελτιωμένη  διαδικασία 
εκπαίδευσης  και  καινοτομίας  καλύτερες  εσωτερικές  διαδικασίες  και  επαυξημένη 
ποιότητα  πελατών  εξυπηρετούν  σαν  οδηγοί  επίδοσης  που  οδηγούν  εν  τέλει  σε 
αυξημένη αξία των μετόχων. Εκτός από αυτές τις έμμεσες επιρροές που ασκούνται 
στην  χρηματοοικονομική  εικόνα,  συνηγορείται  ότι  οι  διαδικτυακές  υπηρεσίες 
μπορούν  άμεσα  να  επηρεάσουν  την  αξία  των  μετόχων  διευκολύνοντας  τους  δύο 
«μοχλούς» της εταιρικής στρατηγικής να κινηθούν ανοδικά, την παραγωγικότητα και 
το εισόδημα.

4.5.5 Υπηρεσίες Δικτύου για συνεχή ανάπτυξη

Δεδομένων των δυνατοτήτων εφαρμογών των υπηρεσιών δικτύου για ενδυνάμωση 
του εταιρικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δεν χρειάζεται οι  επιχειρήσεις ν α 
υιοθετούν  όλες  τις  επιλογές.  Το  πλαίσιο  της  ισορροπημένης  κάρτας  δικτυακών 
υπηρεσιών  παρέχει  μία  γραμμή  καθοδήγησης  για  την  ανάπτυξη  των  υπηρεσιών 
δικτύου  βασιζόμενοι  στην  στρατηγική  μίας  εταιρίας  που  χρησιμοποιεί  την 
ισορροπημένη κάρτα με τις τέσσερις διαστάσεις της. Τα χαρακτηριστικά-κλειδιά των 
υπηρεσιών  δικτύου  που  αυξάνουν  τις  επιχειρηματικές  αξίες  συσχετίζονται  με 
στρατηγικές αποφάσεις που καθορίζει η επιχείρηση για κάθε μία απο τις διαστάσεις. 
Υπό αυτή τη λογική,  οι  υπηρεσίες  δικτύου μπορεί  να οδηγήσουν μία στρατηγική 
Πληροφοριακής  Τεχνολογίας  σε  απόλυτη  ευθυγράμμιση  με  την  συνολική 
επιχειρηματική στρατηγική και μπορεί να επικεντρωθεί σε οργανωσιακές ικανότητες-
κλειδιά όπως είναι η ευελιξία και η κοινή χρήση πληροφοριών όντας διαρκώς σε 
διαδικασία ανάπτυξης.

4.5.6 Περιορισμοί 

Παρόλο  που  η  ισορροπημένη  κάρτα  υπηρεσιών  δικτύου  (WS BSC)  είναι  μία 
καινοτόμος ιδέα που εφαρμόζει την έννοια της κάρτας στη διοίκηση της τεχνολογικής 
πρωτοπορίας των συγκεκριμμένων υπηρεσιών, δεν επεκτείνεται και δεν αλλάζει τη 

67



φύση του πίνακα ισορροπημένης στοχοθέτησης. Παραπέρα, παρά το γεγονός ότι η 
κάρτα είναι ένα ισχυρό διοικητικό εργαλείο, υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. 
Όντας ένα μοντέλο διοίκησης από την κορυφή προς τα κάτω καθοδηγούμενο από το 
όραμα και τη στρατηγική, η κάρτα δεν μπορεί να υιοθετηθεί εύκολα για στρατηγικό 
έλεγχο  σε  ένα  δυναμικό  περιβάλλον  ούτε  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την 
διαμόρφωση  στρατηγικής.  Μία  ακόμη  αδυναμία  που  εντοπίζεται  είναι  η  έλλειψη 
οποιασδήποτε  απευθείας  σχέσης  μεταξύ  ισορροπημένης  κάρτας  και  αγοράς.  Τα 
παραπάνω  μειονεκτήματα  παρόλα  αυτά,  δεν  επηρεάζουν  την  εγκυρότητα  της 
μεθοδολογίας.          
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4.6 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ-CASE STUDY

Η  εταιρία  BIOCO είναι  μία  μεσαίου  μεγέθους  βιο-φαρμακευτική  εταιρία  στα 
βορειοανατολικά των ΗΠΑ και απασχολεί περισσότερα από 700 άτομα. Το 2004 είχε 
εισοδήματα κοντά στα 180 εκατ. Δολάρια. Αναπτύσσει, παράγει και προωθεί στην 
αγορά  βιοφαρμακευτικά  προϊόντα  που  προφυλλάσσουν  και  θεραπεύουν 
μολυσματικές  και  αυτοάνοσες  ασθένειες.  Ερχόμενη  αντιμέτωπη  με  μείωση  των 
πωλήσεων των βασικών της προϊόντων στα τέλη του 1990, η εταιρία αποφάσισε να 
προχωρήσει  σε  μία  εκτεταμένη  αναδιάρθρωση  για  να  επαναπροσανατολίσει  τις 
εργασίες της. Γι’αυτή την μεταμόρφωση στρατηγικής σημασίας, άνοιξε ο δρόμος σε 
μία  νέα  εταιρική  κουλτούρα,  όπου  οι  πολλαπλές  επιχειρηματικές  λειτουργίες, 
συμπεριλαμβανομένου  της  ΠΤ,  ευθυγραμμίζονται  με  τη  νέα  στρατηγική.  Για  την 
επικοινωνία του νέου οράματος στην εταιρία και την επιβεβαίωση ότι θα υλοποιηθεί 
η  νέα στρατηγική  από όλες  τις  επιχειρηματικές  ομάδες,  κάθεμία με διαφορετικά 
συμφέροντα, ο γενικός διευθυντής υιοθέτησε μία σειρά από διοικητικά προγράμματα, 
με κεντρικό την κάρτα ισορροπημένης στοχοθέτησης. Ο ίδιος εξασφάλισε αφοσίωση 
από την ανώτερη ομάδα διοίκησης και όρισε τον διευθυντή του τμήματος ΠΤ τον 
αρχηγό για  την εφαρμογή της κάρτας.  Εργαζόμενοι-κλειδιά σταλθηκαν σε κέντρα 
εκπαίδευσης για την εκμάθηση χειρισμού τόσο του θεωρητικού όσο και του τεχνικού 
υπόβαθρου της κάρτας.  Στρατηγικοί χάρτες-οπτική αναπαράσταση για το πώς οι 
στρατηγικές μπορούν να εκτελεστούν επιτυχώς- σχεδιάστηκαν βασιζόμενοι στο νέο 
όραμα και τις εταιρικές στρατηγικές, ενώ η ισορροπημένη κάρτα σε εταιρικό επίπεδο 
σχεδιάστηκε και εμπλουτίστηκε με τα απαραίτητα μέτρα στις τέσσερις διαστάσεις της 
σε  χρονικό  διάστημα  ενός  έτους.  Αυτό  το  ξεκάθαρο  σχέδιο  θα  βοηθούσε  την 
επιχείρηση να δει, πώς οι νέες του στρατηγικές μπορούν να υλοποιηθούν και πώς 
μπορεί να μετρηθεί η πρόοδος με την πάροδο του χρόνου.

 Επίσης, όλα τα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης, ανέπτυξαν το καθένα τη δική 
του  κάρτα,  βαδίζοντας  στα  χνάρια  της  συνολικής  εταιρικής  κάρτας.  Αυτή  η 
αλληλουχία εγγυάται ότι η κάρτα κάθε τμήματος αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο 
κάθε  τμήμα  συνεισφέρει  με  τις  λειτουργίες  του  στην  εκτέλεση-υλοποίηση  των 
εταιρικών στρατηγικών.

Στην πορεία αποδείχθηκε, ότι η κάρτα επέφερε πολλά οφέλη στην BIOCO.Όχι μόνο 
κατάφερε να επικοινωνήσει επιτυχώς τους εταιρικούς στόχους, αλλά αποτέλεσε και 
το  βασικό  υπόβαθρο  για  την  ενσωμάτωση  και  ολοκλήρωση  διαφόρων 
επιχειρηματικών  λειτουργιών,  μεταξύ  των  οποίων  και  της  Πληροφοριακής 
Τεχνολογίας.  Το  2004,  η  κάρτα  ήταν  τόσο  πολύ  επιτυχημένη,  που  η  BIOCO 
αποφάσισε να την εφαρμόσει σε μεμονωμένους εργαζομένους για την καθοδήγηση 
της  εργασίας  τους.  Η  ισορροπημένη  κάρτα  του  εργαζόμενου  αναπτύχθηκε 
βασιζόμενη  στην  κάρτα  του  τμήματος  που  ανήκε  ο  εργαζόμενος,  έτσι  ώστε  να 
συνδέεται  εν  τέλει  με  την  συνολική  εταιρική  κάρτα.  Τα  ανώτερα  στελέχη 
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υποστηρίζουν ότι, οι εξατομικευμένες κάρτες μπορούν να λειτουργήσουν όχι μόνο 
σαν βάση για την υποκίνηση των εργαζομένων, αλλά δίνουν τη δυνατότητα στον 
καθένα να παρακολουθεί τη συνεισφορά του στην επίτευξη της στρατηγικής και να 
αξίζει μέρος της επιβράβευσης.

4.6.1 Ευθυγράμμιση της κάρτας με το τμήμα Πληροφοριακής Τεχνολογίας.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση της BIOCO, το επίπεδο ευθυγράμμισης-ολοκλήρωσης 
της επιχείρησης με το τμήμα ΠΤ αλλά και μεταξύ της επιχείρησης με τα στελέχη των 
τμήματος  ΠΤ,  αξιολογήθηκε  χρησιμοποιώντας  δείκτες  σύγχρονων  πρακτικών 
(current practices indicators).  Στην εταιρία αυτή,  το  τμήμα ΠΤ είναι  οπωσδήποτε 
μέρος  της  ετησίας  διαδικασίας  επιχειρηματικού  σχεδιασμού,  όπου  ορίζονται 
επακριβώς  οι  αντικειμενικοί  στόχοι  και  το  στρατηγικό  του  πρόγραμμα  για  την 
επίτευξή τους. Η ισορροπημένη κάρτα του τμήματος ΠΤ, που είναι υπεύθυνη για την 
θέσπιση των προτεραιοτήτων και των  projects του, αναπτύσσεται όπως έχουμε ήδη 
πει  στην  εταιρική  ισορροπημένη  κάρτα.  Αυτό  συνεπάγεται  συσχέτιση  υψηλού 
βαθμού μεταξύ ΠΤ και επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Επιπρόσθετα,  εντοπίστηκε  καλά  θεμελιωμένα  και  συχνά  χρησιμοποιούμενα 
επικοινωνιακά  κανάλια  μεταξύ  πληροφοριακής  τεχνολογίας  και  επιχειρηματικά 
στελέχη  όλων  των  βαθμίδων  σε  μηνιαία  ή  και  σε  εβδομαδιαία  βάση  (liaison 
program).  Περιστασιακά και  σε περίπτωση που χρειαστεί,  δημιουργούνται ομάδες 
αποτελούμενες  από  επαγγελματίες  ΠΤ  και  χρήστες  ενώ  παράλληλα,  μία  μόνιμη 
επιτροπή  καθοδήγησης  Πληροφοριακής  Τεχνολογίας  αποτελούμενη  από  ανώτερα 
στελέχη, αναλαμβάνει την θέσπιση των προτεραιοτήτων του τμήματος. Αυτά είναι τα 
επίσημα κανάλλια επικοινωνίας, ενώ υπάρχουν και τα ανεπίσημα μέσω των οποίων 
το προσωπικό του τμήματος  ΠΤ ενημερώνει  ανελλιπώς τους  managers όλων των 
τμημάτων για τις εργασίες που επιτελούν.

Χρησιμοποιώντας  την  ισορροπημένη  κάρτα  σαν  πλατφόρμα  ευθυγράμμισης  του 
επιχειρηματικού προγραμματισμού κατά μήκος ολόκληρης της εταιρίας, η  BIOCO 
κατασκεύασε κάρτες από την κορυφή προς τα κάτω και προσκολλήθηκε σε αυτή τη 
φιλοσοφία  σχεδιασμού  ευλαβικά.  Η  επίσημη σχεδιαστική  ιεραρχία  είναι  απόλυτα 
ταυτισμένη με την εφαρμογή της ισορροπημένης κάρτας. Βασιζόμενοι στις ανάγκες 
του  οργανισμού,  η  λειτουργία  της  ΠΤ  παίζει  τον  παραδοσιακό  ρόλο  παρόχου 
υπηρεσιών,  αλλά εξυπηρετεί  σαν πόρος-κλειδί  στην  εφαρμογή των περισσότερων 
επιχειρηματικών διαδικασιών. Αυτή η προσέγγιση του σχεδιασμού από την κορυφή 
προς τα κάτω (top down planning20) εξασφαλίζει την επιθυμητη και πολυσυζητημένη 

20 Εταιρικός σχεδιασμός όπου τα στελέχη της ανώτερης διοίκησης λαμβάνουν τις σημαντικές 
αποφάσεις, θέτουν τους όρους της επιχείρησης και μετά οριοθετούν τη δραστηριότητα των 
χαμηλότερων βαθμίδων.
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ευθυγράμμιση ΠΤ-επιχειρηματικού σχεδιασμού, σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις 
που υιοθετήθηκαν κατά καιρούς (bottom up planning21). 

Η παραπάνω διαδικασία σχεδιασμού δεν είναι σε καμία περίπτωση στατική και η 
κάρτα έχει αποδείξει ότι έχει την ικανότητα συνεχούς ανανέωσης για την ύπαρξη δια 
βίου  ισορροπίας  και  ολοκλήρωσης  μεταξύ  ΠΤ και  επιχείρησης  στην  BIOCO.  Τα 
μέτρα στην κάρτα του τμήματος ΠΤ απαιτούν συνεχώς και αδιαλείπτως σχόλια και 
αντιδράσεις τόσο από τους χρήστες όσο και από τα άλλα τμήματα. Έπειτα, οι κάρτες 
όλων των επιπέδων επανεξετάζονται ετησίως βάσει των στρατηγικών και τακτικών 
σχεδίων των τρέχοντος έτος  σε εταιρικό επίπεδο.  Όταν έρχεται  η  ώρα αυτής  της 
ετήσιας  επανεκτήμισης,  οι  παραπάνω  σχολιασμοί  και  αντιδράσεις  λαμβάνονται 
υπόψη για την επαναρύθμιση και εξισορρόπηση της ισορροπημένης κάρτας ΠΤ για 
το ερχόμενο έτος. Επακόλουθο αυτής της ενέγειας; Η συντήρηση της απαραίτητης 
ευθυγράμμισης  σε  όλα  τα  επίπεδα  της  διοικητικής  πυραμίδας  αλλά  και  η 
απομάκρυνση  παλιών  και  εκπρόσθεσμων  και  παρείσακτων  στοιχείων  και 
αντικατάστασή τους με νέα και αναβαθμισμένα. Εύλογα λοιπόν, κατά πως προκύπτει, 
ο  manager του τμήματος  ΠΤ (CIO)  χρήζεται  κεντρικό πρόσωπο του  συστήματος 
ισορροπημένης κάρτας και αναλαμβάνει τη φροντίδα αυτής της διαδικασίας. 

Σ’αυτό  το  σημείο  είναι  βασικό  να  σημειώσουμε  ότι  συνεχή  ανανέωση  και 
αναβάθμιση  δεν  σημαίνει  συνεχείς  αλλαγές  στις  κάρτες.  Παρά  τις  απαραίτητες 
αναβαθμίσεις  που επιτελούνται  λόγω αλλαγών  στην βιομηχανία,  την  αγορά ή  τις 
εταιρικές  συνθήκες,  πρέπει  να  υφίσταται  μία  συνέχεια.  Αν  απαξιωθούν τα  μέτρα 
επίδοσης που το προσωπικό λαμβάνει υπόψη του για την αξιολόγηση των πράξεών 
του,  θα  υπάρξει  σύγχυση.  Μπορεί  για  παράδειγμα  να  βγαίνει  από  αυτά  το 
συμπέρασμα ότι δεν τα πήγαν τόσο καλά όσο την προηγούμενη χρονιά. Μπορεί όμως 
το  αποτέλεσμα  αυτό  να  μην  είναι  αντιπροσωπευτικό  λόγω  της  απαξίωσης  των 
μέτρων. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ανανεώσεων των μέτρων της κάρτας.

 Παρόλο που η κάρτα ΠΤ προέρχεται από την εταιρική, οι χρήστες των υπηρεσιών 
της  ΠΤ  έχουν  συχνά  διαφορετικές  απόψεις  σχετικά  με  την  καταλληλότητα  των 
συμπεριλαμβανόμενων  μέτρων  και  των  σχετικών  στόχων.  Για  παράδειγμα,  οι 
ενδιαφερόμενοι της επιχείρησης εξέφραζαν τις ανησυχίες τους στο τμήμα ΠΤ όταν η 
εταιρία άρχισε να επιδεικνύει επεκτατική δραστηριότητα σε διεθνείς αγορές το 2004, 
ενώ η κάρτα της ΠΤ αντικατόπτριζε μέχρι τότε μέτρα απόδοσης μόνο της εγχώριας 
δραστηριοποίησής της  βασιζόμενοι  στους  εταιρικούς  αντικειμενικούς  στόχους  της 
αρχής  του  έτους.  Οι  managers της  ΠΤ,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ανησυχίες  των 
χρηστών, μπορούν έτσι να προσαρμόσουν τις λειτουργίες τους κατά τη διάρκεια του 
έτους και  να βελτιώσουν τα μέτρα και  τους στόχους τους στην  IT-scorecard.  Με 
αυτόν  τον  τρόπο,  η  ισορροπημένη  κάρτα  όχι  μόνο  ευθυγραμμίζει  Πληροφοριακή 

21 Είναι ο λεγόμενος επαγωγικός σχεδιασμός, όπου η στρατηγική χτίζεται λαμβάνοντας πληροφορίες 
του προσωπικού του κατώτερου επιπέδου. Πρόκειται για μία καλή μέθοδο τόνωσης του ηθικού του 
προσωπικού , αλλά ταυτόχρονα και δύσκολη στην εφαρμογή της, διότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
απόψεις πάρα πολλών ατόμων.
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Τεχνολογία  και  επιχείρηση  σε  επίπεδο  στρατηγικού  σχεδιασμού,  αλλά  και  σε 
καθημερινό επιπεδο λειτουργιών.

Η υλοποίηση του εργαλείου της κάρτας παρέχει στα ανώτερα στελέχη την ευκαιρία 
να εκφράζουν ανοιχτά την γνώμη τους. Συγκεντρώνονται σε ένα δωμάτιο που έχει 
τοίχους γεμάτους λευκά κενά  posters, κάθε ένα από τα οποία αντιπροσωπεύει ένα 
τμήμα της επιχείρησης. Αφου καθοριστεί η εταιρική στρατηγική, οι διευθυντές των 
επιμέρους τομέων προχωρούν στη θεμελίωση των δικών τους ενεργειών έτσι ώστε να 
υποστηρίξουν τα μέτρα της εταιρικής κάρτας και την επίτευξή τους. Στη συνέχεια, 
γράφουν στα λευκά  posters όλες τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση αυτών των 
επιμέρους στόχων. Αφου συγκεντρωθούν όλες οι απαιτήσεις τότε ομαδοποιούνται και 
μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας με σκοπό να συμπεριληφθούν και στην κάρτα του 
τμήματος. Στο τέλος της συνάντησης, όλα τα τμήματα, και αυτό της ΠΤ, βρίσκονται 
με σύνολα από αντικειμενικούς στόχους και τακτικές εναρμονισμένους-νες μεταξύ 
όλων των τμημάτων. Συμπερασματικά, ένας πίνακας ισορροπημένης στοχοθέτησης 
όχι μόνο επιτυγχάνει επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω για ευθυγράμμιση με την 
ΠΤ αλλά επαυξάνει και την οριζόντια επικοινωνία για την επίτευξη ευθυγράμμισης 
και ολοκλήρωσης σε επίπεδο τμήματος.

4.6.2 Εργαλείο διαχείρισης σχέσεων (Relationship Management)

Λόγω του εμποδίου της γλώσσας, πολιτισμικές διαφορές και στεροτυπικές αντιλήψεις 
που σχετίζονται με τις ανεπίσημες δομές, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη επίδραση στο 
πώς  ΠΤ  και  επιχείρηση  αλληλεπιδρούν,  απ’ότι  οι  επίσημες  δομές.  Είναι  έτσι 
σημαντικό  για  το  τμήμα  ΠΤ  να  διατηρεί  καλές  σχέσεις  με  τα  υπόλοιπα 
επιχειρηματικά τμήματα.

Για  μερικούς,  μία  καλή  εργασιακή  σχέση  μπορεί  να  σημαίνει  αποτελεσματική 
επικοινωνία.  Μπορεί  όμως  να  σημαίνει  συνεργασία  και  συμμαχία  μεταξύ  των 
διαφορετικών  τομέων.  Για  άλλους,  σχέση  σημαίνει  αμοιβαία  εμπιστοσύνη  και 
κατανόηση. Στο περιεχόμενο της ευθυγράμμισης, η έννοια της σχλεσης εμπερικλείει 
όλα  τα  παραπάνω.  Πληροφοριακή  Τεχνολογία  και  επιχείρηση  πρέπει  να 
επικοινωνούν καλά επίσημα και ανεπίσημα, ενημερώνοντας συνεχώς η μία την άλλη 
για την τρέχουσα κατάσταση αλλά και για μελλοντικά θέματα. Πρέπει ακόμη, ΠΤ και 
επιχείρηση να δουλεύουν συνεταιρικά για την διευθέτηση κοινών επιχειρηματικών 
ζητημάτων μοιράζοντας τις γνώσεις τους και τα πιστεύω τους. Η επιχείρηση οφείλει 
να κατανοεί, να σέβεται και να εμπιστεύεται την ΠΤ ενώ παρόμοια εμπιστοσύνη και 
κατανόηση μπορούν να θεμελιωθούν μέσω των άυλων εννοιών της φιλίας και της 
αφοσίωσης. Μελέτες δείχνουν ότι η κοινή γνωση (shared knowledge) μεταξύ ΠΤ και 
επιχειρηματικών  στελεχών  είναι  βασικός  πρόδρομος  της  αναμενόμενης 
ευθυγράμμισης.
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Στην  BIOCO, το ανώτερο στέλεχος του τμήματος ΠΤ (CIO) και οι  managers ΠΤ 
διαχειρίζονται  ενεργά  τις  σχέσεις  τους  με  άλλες  επιχειρηματικές  λειτουργίες  με 
διάφορους τρόπους. Για να πέσει το τείχος που υψώνεται ανάμεσα σε ένα τεχνικής 
φύσεως  τμήμα,  όπως  είναι  αυτό  της  ΠΤ,  και  την  υπόλοιπη  επιχείρηση,  ο  CIO 
αγωνίζεται να «πρωοθήσει» την αντίληψη ότι η ΠΤ είναι κομμάτι της βασικής ροής 
της  επιχείρησης,  συμμετέχοντας  και  καθοδηγώντας  επιχειρηματικά  προγράμματα 
στην  BIOCO. Αναφέρεται απυθείας στον CEO και παραβρίσκεται στις συναντήσεις 
των  ανωτέρων  στελεχών  συνεισφέροντας  στην  ανάπτυξη  της  στρατηγικής 
διαχείρισης. 

Στο  κατώτερο  επίπεδο,  η  ΠΤ  έχει  εγκαταστήσει  συνδέσεις  ,  μεταξύ  των 
επιχειρηματικών  περιοχών,  που  υποχρεούνται  να  διενεργούν  τακτές  συνεδριάσεις 
στελεχών ίδιου επιπέδου για την ενδυνάμωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ΠΤ και 
επιχειρηματικών χρηστών. Πέρα από το πρόγραμμα σύνδεσης, όλοι οι προϊστάμενοι 
ΠΤ ενθαρρύνονται  να  κρατούν  επαφή με  άλλα  τμήματα,  ώστε  να  ανακαλύπτουν 
τυχόν  τρέχουσες  λειτουργικές  ανάγκες.  Τα  μέτρα  της  «πελατειακής»  διάστασης 
χτίζονται στο τμήμα πληροφοριακής τεχνολογίας και ενσωματώνονται φυσικά στην 
ισορροπημένη  κάρτα  του  τμήματος  αλλά  και  στις  προσωπικές  κάρτες  των 
εργαζομένων του τμήματος, με σκοπό να τους ενθαρρύνουν να διαχειριστούν ενεργά 
την  ικανοποίηση  των  τελικών  πελατών.  Αποτέλεσμα  των  παραπάνω είναι  ότι  τα 
υπόλοιπα τμήματα πραγματικά διευκολύνονται, αφού απευθείας αναζητούν την ΠΤ 
για οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν στο δρόμο τους. 

Επίσης,  στην  BIOCO,  ο  πίνακας  ισορροπημένης  στοχοθέτησης  χρησιμοποιείται 
αποδοτικά ως εργαλείο διαχείρισης σχέσεων. Ο τομέας Πληροφοριακής Τεχνολογίας 
αναβαθμίζει τον δικό του πίνακα και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα απόδοσης κάθε 
τρίμηνο. Με αυτό τον τρόπο, οι χρήστες της ΠΤ δύνανται να δουν ξεκάθαρα τι έχουν 
επιτύχει. Ίσως πιο σημαντικό, είναι ότι θέτει τις προσδοκίες των χρηστών από την 
ΠΤ, αφού αυτοί καταλαβαίνουν πλέον τα θέματα της ΠΤ μέσω της κάρτας.

Κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης της εταιρίας, σημαντικά ποσά δόθηκαν σε Έρευνα 
και  Ανάπτυξη  και  έτσι  η  Πληροφοριακή  Τεχνολογία  υπέφερε  από  σημαντικές 
περικοπές προϋπολογισμού. Μέσω της δημοσιοποιημένης ισορροπημένης κάρτας, η 
οποία προσεκτικά αναπαριστούσε το παρεχόμενο επίπεδο υπηρεσιών λαμβάνοντας 
υπόψη τους περιορισμένους πόρους, ο τομέας ΠΤ ήταν σε θέση να πληροφορήσει 
τους χρήστες τι μπορούσε να τους προσφερθεί υπό τον περιορισμένο προϋπολογισμό. 
Αντί λοιπόν να γίνει λόγος για διάβρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ΠΤ έκανε 
πολύ καλή δουλειά διατηρώντας την παροχή υπηρεσιών σε ικανοποιητικό επίπεδο 
υπό συνθήκες περιορισμένων πόρων. Αυτή η αντίληψη επιτυχημένης λειτουργίας ΠΤ 
θεσμοθετεί την ύπαρξη καλών συνεργασιακών σχέσεων μεταξύ ΠΤ και επιχείρησης. 

                               

5.  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ  ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ        
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5.1 Γενικά

Στην  εισαγωγή  της  παρούσας  ενότητας,  αξίζει  να  επαναλάβουμε  κάποια 
χαρακτηριστικά του πίνακα ισορροπημένης στοχοθέτησης που μας υποδεικνύουν την 
άμεση συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ αυτού και της λογιστικής. Σύμφωνα με την 
προσέγγιση λοιπόν του πίνακα στοχοθέτησης, τα διευθυντικά στελέχη μετουσιώνουν 
τη  στρατηγική  τους  σε  μέτρα  απόδοσης  τα  οποία  ο  εργαζόμενοι  μπορούν  να 
κατανοήσουν και να υλοποιήσουν. Να σημειωθεί επίσης ότι η έμφαση δίνεται στη 
βελτίωση και  όχι  απλώς στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου στόχου όπως π.χ. 
κέρδη ύψους  10 εκατομμυρίων δολαρίων.  Σε  πολλούς κλάδους,  η  βελτίωση είναι 
θέμα επιβίωσης. Αν ένας οργανισμός δεν βελτιώνεται συνεχώς, τελικά θα εκτοπισθεί 
από  ανταγωνιστές  του  που  βελτιώνονται.  Όπως  ήδη  γνωρίζουμε,  η  μία  από  τις 
διαστάσεις  του  πίνακα  είναι  η  χρηματοοικονομική,  η  οποία  φυσικά  εμπερικλείει 
χρηματοοικονομικά  μέτρα.  Οι  υπόλοιπες  τρεις  διαστάσεις  δεν  αφορούν 
χρηματοοικονομικά  θέματα,  τα  θέματα όμως  που  συμπεριλαμβάνουν  αποσκοπούν 
αναμφισβήτητα  την  επίτευξη  και  βελτιστοποίηση  χρηματοοικονομικών  δεικτών. 
Είναι επομένως αντιληπτό ότι όλες οι διαστάσεις αποσκοπούν στην εκπλήρωση των 
δικών τους στόχων με απώτερη προσδοκία την επαύξηση της χρηματοοικονομικής 
αποτελεσματικότητας.

Από  τα  παραπάνω  μπορούμε  εύκολα  να  αντιληφθούμε  την  αλληλεπίδραση που 
υφίσταται  μεταξύ  ισορροπημένης  κάρτας  και  λογιστικής.  Ο χρηματοοικονομικός 
τομέας και το λογιστήριο είναι τα αρμόδια τμήματα για την οργάνωση, διευθέτηση  
και  το  συντονισμό  της  μεθοδολογίας  της  κάρτας. Όλα  ξεκινούν  από  εκεί  και 
καταλήγουν εκεί. Αυτά τροφοδοτούν τις υπόλοιπες επιχειρηματικές μονάδες με τις 
απαραίτητες πληροφορίες ώστε να αναπτύξουν τα κατάλληλα μέτρα επίδοσης που να 
αντανακλούν επιθυμητά οικονομικά στοιχεία. 

Στην ουσία, ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθέτησης δημιουργεί μία θεωρία για το 
πώς μπορεί η εταιρία να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα (οικονομικής κυρίως 
φύσης) κάνοντας συγκεκριμένες ενέργειες. Η διεύθυνση του λογιστηρίου της εταιρίας 
είναι  αυτή  που  παρέχει  την  απαραίτητη  ανατροφοδότηση  σχετικά  με  την 
αποτελεσματικότητα των θεωριών που χρησιμοποιούν τα διευθυντικά στελέχη και 
έτσι θα φανεί αν θα υλοποιηθούν κάποιες από τις προβλεφθείσες επιπτώσεις. Χωρίς 
αυτή την ανατροφοδότηση, ο οργανισμός μπορέι να ταλαιπωρείται επ’άπειρον με μια 
αναποτελεσματική στρατηγική που βασίζεται σε λανθασμένες υποθέσεις. Πρόκειται 
λοιπόν  για  μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη,  αρκετά καινούρια,  που έτυχε  παρόλα αυτά 
θερμής υποδοχής από ευρύ φάσμα οργανισμών σε ολόκληρο τον κόσμο.       
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5.2  ΕΜΠΟΔΙΑ  ΣΤΗΝ  ΑΛΛΑΓΗ  ΤΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο προγραμματισμός στους οργανισμούς δεν γίνεται συστηματικά. Σε ότι αφορά την 
ανάπτυξη της στρατηγικής πορείας, αυτή συνήθως λαμβάνει χώρα όποτε χρειάζεται, 
κατά την διενέργεια των καθημερινών δραστηριοτήτων. Ακόμη και τα συστήματα 
ελέγχου δεν χρησιμοποιούνται μόνο στην  υλοποίηση της στρατηγικής, αλλά και για 
την  θεμελίωση  αυτής.  Όταν  το  ενδιαφέρον  μετατίθεται  από  την  εφαρμογή  της 
πραγματικής  αλλαγής,  αναδύονται  συγκρούσεις.  Projects επιχειρησιακών αλλαγών 
δεν φαίνεται να οδηγούν πάντα σε επιτυχημένη εφαρμογή αυτών, όσο επιδέξια και αν 
διαχειρίζονται. 

Προκύπτει  από  σειρές  ερευνών  ότι,  υφίσταται  μία  σειρά  παραγόντων  που 
συνδυάζονται,  αλληλεπιδρούν  και  έπηρεάζουν  τη  διαδικασία  αλλαγής.  Οι 
παρ’αγοντες  αυτοί  κατηγοριοποιούνται  σε  τρεις  ομάδες22.  Είναι  οι  υποκινητές 
(motivators) οι οποίοι σχετίζονται με την αλλαγή σε ευρύτερο επίπεδο. Οι ερευνητές 
σημειώνουν τον υποκινητικό χαρακτήρα παραδείγματος χαρην μίας ανταγωνιστικής 
αγοράς, μίας συγκεκριμένης οργανωσιακής δομής και της τεχνολογίας παραγωγής. 
Οι  καταλύτες (catalysts)  μπορεί  να  είναι  άμεσα  συνδεδεμένοι  με  την  αλλαγή. 
Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι  η χαμηλή χρηματοοικονομική επίδοση, 
απώλεια μεριδίου αγοράς και η εισχώρηση ενός άκρως ανταγωνιστικού προϊόντος. 
Τέλος,  είναι  οι  διευκολυντές (facilitators),  οι  οποίοι  είναι  απαραίτητοι  αλλά  όχι 
επαρκείς  για να οδηγηθούμε στην αλλαγή. Τονίζεται  ο διευκολυντικός ρόλος των 
πόρων του προσωπικού λογιστηρίου, των πόρων λογιστικών προγραμμάτων και του 
βαθμού αυτονομίας της θυγατρικής εταιρίας.

Επίσης,  στη διαδικασία αλλαγής του λογιστικού μοντέλου, κάθε άτομο πρέπει  να 
κατέχει ρόλο  αρχηγού (leader), ενώ οι παράγοντες που εμποδίζουν ή καθυστερούν 
την  αλλαγή  αναφέρονται  ως  σύνορα-όρια  (barriers).  Η  εναλλαγή  των 
προτεραιοτήτων, η εναλλαγή του προσωπικού του λογιστηρίου και η απροσδόκητη 
στάση αυτού απέναντι στην αλλαγή είναι παραδείγματα ορίων. Όλα τα παραπάνω 
σαφώς και ασκούν επιρροή στην αλλαγή που επιτελείται στη λογιστική διοίκηση.

Κατά  καιρούς,  προτάθηκαν  διάφορες  διαδικασίες  για  την  εισαγωγή  μίας 
οργανωσιακής  αλλαγής23.  Διαδικασίες  εκπαίδευσης  λόγου  χάρη,  ή  αυτή  της 
δημιουργίας εσωτερικής αφοσίωσης,  δημιουργούν υπερασπιστές της ενέργειας της 
αλλαγής αφού προσφέρουν τη δυνατότητα να φανεί η αξία της καινοτομίας που θα 
λάβει χώρα και έτσι να αποσπάσει την απαραίτητη υποστήριξη τουλάχιστον από τη 
διοίκηση. Εντούτοις, οι παραπάνω πράξεις μπορεί να έχουν απρόβλεπτες επιπτώσεις. 
Το  προσωπικό  του  λογιστηρίου  μπορεί  να  μην  είναι  πρόθυμο  να  αναλάβει 
περισσότερες διοικητικές ευθύνες και έτσι να προβάλουν αντίσταση στην αλλαγή. 

22 Kasurinen Tommi, Exploring management accounting change:the case of balanced scorecard 
implementation, Managemant Accounting Research, Vol. 13, Is. 3, pp. 323-343, 2002.
23 Bruns W.J. Jr, Kaplan R.S., Palepu P., The anatomy of an accounting change, Harvard Business 
School Press, 1987.

75



Μπορεί  ακόμα  κατά  την  υλοποίηση της  αλλαγής  να  αποκαλυφθούν  λανθασμένες 
αποφάσεις του παρελθόντος.

Οι  παραπάνω  αντιλήψεις  είναι  ενδεικτικές  του  γεγονότος  ότι  η  επιτυχία  της 
κοστολόγησης  βάσει  δραστηριοτήτων  (activity based costing)  σχετίζεται  με  την 
εφαρμογή συμπεριφορικών και οργανωσιακών μεταβλητών, όπως είναι η υποστήριξη 
της  ανώτατης  διοίκησης,  η  συσχέτιση  με  ανταγωνιστικές  στρατηγικές  και  με  την 
αξιολόγηση της απόδοσης,  εκπαίδευση και  ανταμοιβές,  επαρκείς  πόροι,  λογισμικό 
πελατών,  εξωτερικοί  σύμβουλοι,  μεμονομένο  λογισμικό  εναντίον  ολοκληρωμένο 
λογισμικό.

Οι δυσκολίες  για  την υλοποίηση της συγκεκριμένης αλλαγής εντοπίζονται  και  σε 
δομικά-διαρθρωτικά εμπόδια, όπως είναι ορισμένες οργανωσιακές δομές που κάποτε 
φαίνεται  πως  λειτούργησαν  αποτελεσματικά.  Εντούτοις,  από  τότε  που  υπάρχει 
αλληλεξάρτηση και  διαλειτουργικότητα των διαφόρων εταιρικών δραστηριοτήτων, 
αυτές οι δομές μετατράπηκαν σε εμπόδια της διαδικασίας αλλαγής. Το ίδιο ισχύει και 
με  τις  πιο  ασαφείς  δομές.  Υποστηρίζεται  ότι,  όσο  περισσότερο  ταιριάζει  το  νέο 
σύστημα με την υπάρχουσα οργανωσιακή κουλτούρα, τόσο πιο επιτυχημένη θα είναι 
η εξάπλωσή του σε ολόκληρη την επιχειρηματική οντότητα. Ομοίως, ο στόχος και η 
τεχνολογία  πρέπει  να  συμβαδίζουν  (να  υπάρχει  συσχέτιση  μεταξύ  πράξεων  και 
συνεπειών), ώστε να μειωθεί η πιθανότητα αντίστασης. Αυτές οι ιδέες οδηγούν στο 
συμπέρασμα  ότι  η  αντίσταση  μπορεί  να  είναι  αποτέλεσμα  κυριώς  διαρθρωτικών 
παραγόντων  (οργανωσιακή  κουλτούρα)  και  όχι  τόσο  διαδικαστικών  παραγόντων 
(στρατηγική  και  τακτικές  εφαρμογής  συστημάτων).  Ανάλογα,  στρατηγικές 
βασισμένες στις διαδικασίες, όπως είναι η εμπλοκή των χρηστών στον σχεδιασμό, 
είναι εκτενώς αναποτελεσματικές στο να ξεπεραστούν ζητήματα υλοποίησης.

Συμπεραίνουμε λοιπόν,  ότι  τα εμπόδια που μπορούν να καθυστερήσουν ή και  να 
ανακόψουν εντελώς την πορεία προς την οργανωσιακή αλλαγή που προσδοκάται να 
επιτελεστεί στο σύστημα λογιστικής διοίκησης είναι ποικίλλα. Έχει επομένως μεγάλη 
σημασία να υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να τα αναγνωρίζει και να αναστέλλει 
την γέννηση των παραγόντων που ευθύνονται για την παρεμπόδιση και ανεπιτυχή 
υλοποίηση της αλλαγής.

5.3  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ  ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ,  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
ΒΑΣΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ     

Καινοτόμες τεχνικές, όπως είναι η ισορροπημένη καρτα και η κοστολόγηση βάσει 
δραστηριοτήτων  εφαρμόζονται  από  τη  διοίκηση  ως  ανταπόκριση  στο  σύγχρονο 
παγκόσμιο  ανταγωνιστικό  περιβάλλον.  Η μεθοδολογία  της  ισορροπημένης  κάρτας 
διακρίθηκε  στην  λογιστική  επιστήμη  σαν  ένας  τρόπος  ενοποίησης 
χρηματοοικονομικών  και  μη  χρηματοοικονομικών  μέτρων  σε  ένα  γενικότερο 
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σύστημα ελέγχου. Η μέθοδος αναλυτικής λογιστικής  ABC από την άλλη, είναι ένα 
καινοτομικό εργαλείο  προσανατολισμένο στην αύξηση της  ακρίβειας  των μέτρων 
κόστους και συχνά αντιμετωπίζεται ως εργαλείο υποστηρικτικό της υλοποίησης της 
ισορροπημένης κάρτας. Συνήγοροι της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων  ABC 
παραθέτουν  πολλά  πλεονεκτήματα  ένος  τέτοιου  συστήματος  και  εντοπίζουν 
παράγοντες που ισχυροποιούν την πιθανότητα επιτυχίας αυτού του συστήματος.

Παλαιότερες μελέτες για την ABC και την BSC θεμελιώνουν τις γνώσεις μας για το 
πώς η υιοθέτηση της ABC μπορεί να μας βοηθήσει στην βελτίωση των διαδικασιών 
και την ανάπτυξη διαδικασιών σχεδιασμού προϊόντων με χαμηλό κόστος και για το 
πώς η κάρτα ισορροπημένης στοχοθέτησης μπορεί να παρέχει στους  managers ένα 
ολοκληρωμένο  πλαίσιο  διαχείρισης  οργανωσιακών  δραστηριοτήτων. 
Επικεντρωνόμαστε  κυρίως  στην  κατασκευαστική  μονάδα  μία  επιχειρηματικής 
οντότητας επειδή η επίδοση σε αυτό το τμήμα είναι που καθορίζει την επίτευξη ή όχι 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

5.3.1  Αλληλεπίδραση  του  Πίνακα  Ισορροπημένης  Στοχοθέτησης  και  της 
Κοστολόγησης βάσει Δραστηριοτήτων 

Η  βιβλιογραφία  προτείνει  ότι  τα  δύο  αυτά  επιχειρησιακά  εργαλεία  μπορούν 
ανεξάρτητα  το  ένα  από  το  άλλο  να  βελτιώσει  την  επίδοση  των  εταιριών  που 
εφαρμόζουν  ορθά  τις  διαδικασίες.  Παρόλα  αυτά,  υπάρχουν  στοιχεία  που 
αποδεικνύουν  ότι  η  εφαρμογή  και  των  δύο  αυτών  καινοτομιών  δεν  ήταν  τόσο 
επιτυχημένη  όσο  προτείνεται  από  τα  σχετικά  συγράμματα.  Κάποιες  μελέτες 
ισχυρίζονται  ότι  καθώς  κάποια  προγράμματα βελτίωσης  της  απόδοσης  μπορεί  να 
είναι μεμονωμένα αποτελεσματικά, εφαρμόζονται κατά καιρούς ελλείψει ισορροπίας 
με  τις  ανταγωνιστικές  προτεραιότητες,  καταλήγοντας  έτσι  σε  συρρίκνωση  ή 
στασιμότητα  της  απόδοσης.  Για  παράδειγμα,  έρευνες  επί  των  οικονομικών  του 
σύγχρονου management καταλήγουν ότι επενδύσεις σε τεχνολογίες στην πληροφορία 
και  στην  παραγωγή  δεν  μπορούν  να  λειτουργήσουν  ως  ερέθισμα  για  την 
εντατικοποίηση  της  παραγωγικότητας  και  της  αναπτυξης  χωρίς  ένα  σύνολο 
συμπληρωματικών  επιτευγμάτων.  Ένα  προτεινόμενο  πλαίσιο  ορίζει  ότι  αν 
επιθυμούμε  επιτυχή  υλοποίηση  νέων  κατασκευαστικών  τεχνικών,  απαιτούνται 
συμπληρωματικά λογιστικά συστήματα διοίκησης.

Η εξέλιξη της έννοιας του πίνακα ισορροπημένης στοχοθέτησης και η επακόλουθη  
θέσπισή του ως το κεντρικό σύστημα διοίκησης του οργανισμού, εμπεριέχει την  
εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής και συγκεκριμένα της κοστολόγησης βάσει  
δραστηριοτήτων24. Η  ισορροπημένη  κάρτα  λειτουργεί  σε  συνδυασμό  με  την 
κοστολόγηση  βάσει  δραστηριοτήτων  (activity-based costing,  ABC)  και  με  τη 
διοίκηση  της  κοστολόγησης  βάσει  δραστηριοτήτων  (activity-based management, 
ABM)  επειδή  αποτελούν  κύρια  μέρη  της  ισορροπημένης  κάρτας,  προσφέροντας 
ποσοτικοποιημένη ορατότητα-διαφάνεια (quantified visibility)  του  τι  πραγματικά 
24 Maiga S. Adam, Jacobs A. Fred, Balanced Scorecard, Activity-Based Costing And Company 
Performance: An Empirical Analysis, Journal of Managerial Issues, Vol. 15, Is. 3, pp.283-301, Fall 
2003.  

77



καθορίζει και οδηγεί το κόστος στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης αλλά και 
εσωτερικά. Το σύστημα  ABC επιχειρεί να συσχετίσει επακριβώς την κατανάλωση 
των πόρων με τις καθορισμένες εκροές. Εξαιτίας αυτού,  η  ABC είναι δυνατόν να 
διευκολύνει  τις  μετρήσεις  εντός  και  των  τεσσάρων  διαστάσεων  της  
ισορροπημένης κάρτας και παράλληλα συμπράττει στην ανάλυση της ανταλλαγής  
που λαμβάνει χώρα μεταξύ των τεσσάρων διαστάσεων της κάρτας.

Σ’αυτό  το  πλαίσιο,  η  ABC μπορεί  να  αντιμετωπιστεί  σαν  υποστηρίκτρια  της 
ανάπτυξης διαδικασιών σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων με μειωμένο κόστος25. 
Για παράδειγμα, με τους λογιστές να παρέχουν σημαντικές εισροές στις αποφάσεις 
που  αφορούν  το  σχεδιασμό  και  την  παραγωγή  προϊόντων,  η  μεθοδολογία  ABC 
επιχειρεί να αντικατοπτρίσει την παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε μηχανικοί και 
managers παραγωγής να δουν πώς οι επιχειρούμενες αλλαγές επηρεάζουν το κόστος. 
Επιπρόσθετα, επεκτείνοντας τις έννοιες της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων και 
της  ισορροπημένης  κάρτας  διαμέσου  της  αλυσίδας  αξίας,  οι  λογιστές  έχουν  τη 
δυνατότητα  να  παρέχουν  δεδομένα  για  τα  σχετικά  κόστη  (relative costs)  των 
συνεχόμενων προβλημάτων-κωλυμάτων παραγωγής και των αλλαγώνστο σχεδιασμό 
προϊόντων,  έτσι  ώστε  τα  στελέχη  παραγωγής  να  μπορούν  να  αξιολογήσουν 
εναλλακτικές  διαδρομές,  όταν  προκύπτουν  περιπτώσεις  σχεδιασμού  χαμηλής 
ποιότητας.  Ως αποτέλεσμα, όπως παρουσιάζεται  και  στο σχήμα που ακολουθεί,  
προτείνεται θερμά η εφαρμογή της  ABC όταν συνδυαζόμενη με την  BSC είναι 
αρκετά πιθανό να έχει σημαντική θετική επίδραση στην οργανωσιακή επίδοση.

25 Friedman A., Lyne S, Activity-based Techniques and the New Management Accountant, Management 
Accounting, Vol. 74, Is. 7, pp. 34-35, 1996. 
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Οι όροι Product Quality, Customer Satisfaction και Margin on sales αναφέρονται σε 
μία  θετική  τακτική  συνάρτηση αλληλεπίδρασης  που  λαμβάνει  χώρα μεταξύ  κάθε 
διάστασης της ισορροπημένης στοχοθέτησης και της μεθόδου  ABC. Το κύριότερο 
είναι  βέβαια,  ότι  οι  παραπάνω  θεωρητικές  σχέσεις  μεταξύ  των  ανεξάρτητων  και 
εξαρτημένων μεταβλητών, αποδεικνύονται και από ερευνητικά δεδομένα, ότι δηλαδή 
κάθε μία από της διαστάσεις της κάρτας αναπτύσσει μία αμφίδρομη σχέση με την 
κοστολόγηση  βάσει  δραστηριοτήτων  και  κατά  συνέπεια  η  τελευταία  τείνει  να 
επηρεάζει ουσιαστικά την οργανωσιακή επίδοση. Να σημειώσουμε, παρά ταύτα εδώ 
ότι δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική θετική αλληλεπίδραση μεταξύ της διάστασης 
εσωτερικών  επιχειρησιακών  διεργασιών  και  της  κάρτας  που  να  επηρεάζονται  τα 
μεγέθη του περιθωρίου πωλήσεων. 

Γενικά,  όμως,  τα  θεωρητικά  και  εμπειρικά  στοιχεία  που  έρχονατι  στο  φως, 
υποστηρίζουν  την  άποψη  ότι  συστήματα  ισορροπημένης  κάρτας  και  λογιστικά 
συστήματα  διοίκησης  μπορούν  να  παρουσιάζουν  συμπληρωματικότητα 
(complementarity)  ή  συνεργατικότητα  (synergistic)  στην  επιρροή  των  δεικτών 
απόδοσης. Οι ερευνητές οφείλουν να είναι ενήμεροι του σημαντικού ρόλου που η 
BSC και η  ABC μπορούν να παίξουν σε αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την 
αποδοτικότητα  τυχόν  παρεμβολών-παρεμβάσεων  στα  σύγχρονα  κατασκευαστικά 
περιβάλλοντα.  Επιπλέον,  οι  εταιρίες  που  αναζητούν  ουσιαστικές  βελτιώσεις  των 
προγραμμάτων τους, οφείλουν να μεταβάλλουν τις παραδοσιακές κατασκευαστικές 
αρχές τους, ώστε να προσαρμοστούν καλύτερα στα νεα πρότυπα επίδοσης.
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5.4 Η  ΕΝΝΟΙΑ  ΤΗΣ  ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
(Balanced Management Accounting)

Οι απαιτήσεις της διοικητικής λογιστικής και της λογιστικής επιστημης γενικότερα 
αυξάνονται  καθημερινά.  Προσδικώντας  επιβίωση  σε  ένα  ευάλωτο,  ταραχώδες, 
υπερανταγωνιστικό και αβέβαιο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις οδηγήθηκαν σε ριζική 
μεταρρύθμιση, σε κανόνες ανταγωνισμού και νόρμες συμπεριφοράς. Η μεταβολή που 
υφίσταντο  σήμαινε  σαφώς  ριζικές  αλλαγές  στις  υιοθετούμενες  στρατηγικές  τους, 
ριζικές  αλλαγές  στην  αρχιτεκτονική  των  δομών  στρατηγικής  τους.  Είναι  πλέον 
κρίσιμο,  κάθε  επιχειρηματική  κοινωνία  να  αποφεύγει  υποφαινόμενες  απειλές, 
δίνοντας πάντα τις καταλληλότερες λύσεις26. Έχοντας αυτά ως δεδομένα,  η διοίκηση 
της λογιστικής οφείλει  να διαθέτει  τακτικό και  στρατηγικό επίπεδο διοίκησης,  να 
περνά μέσα από διαδικασίες και την αλυσίδα αξίας και να αποτελεί ένα συντονιστικό 
εργαλείο. Πρέπει, τέλος να προσανατολίζεται όχι μόνο προς το εσωτερικό αλλά και 
προς το εξωτερικό της περιβάλλον.

Ένα  από  τα  μέσα  που  μπορούν  να  συμβάλλουν  στη  βελτίωση  της  λογιστικής 
διοίκησης  είναι  η  ενσωμάτωση  στις  λογιστικές  τακτικές  σύγχρονων  μεθόδων 
διοίκησης27.  Η  Balanced Scorecard είναι  μία  από  αυτές,  τις  ευρέως 
χρησιμοποιούμενες  μεθόδους, που στηρίζουν την μετάβαση από την  κοντόφθαλμη 
λογιστική  προοπτική σε ένα Ισορροπημένο Σύστημα Λογιστικής διοίκησης .

Ο τρόπος που οι  managers αντιμετωπίζουν τη λογιστική είναι αυτός που πιθανώς 
επηρεάζει την μακρόχρονη επιτυχία της επιχείρησης. Μπορεί ανάλογα να αποτελέσει 
μεγάλο μπελά ή κριτικό εργαλείο. 

Ένα  σύγχρονο  επιχειρησιακό  πληροφοριακό  σύστημα  μεταφέρει  πολλά  είδη 
χρήσιμης πληροφορίας  σε «πραγματικό χρόνο» στα άτομα που εργάζονται για τη 
δημιουργία  προσόδου.  Η  πληροφορία  που  έρχεται  στην  ώρα  της  βοηθάει  τους 
τελευταίους να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, γρηγορότερα και ευκολότερα. Το 
κλασσικό όμως σύστημα λογιστικής διοίκησης δεν παρουσιάζει άμεση σχέση με το 
management στρατηγικού  επιπέδου.  Σχετίζεται  όμως  με  το  management τακτικού 
επιπέδου.  Γι’αυτό,  οι  στρατηγικοί  στόχοι  των  μετόχων  (shareholders)  και  του 
διοικητικού συμβουλίου συχνά μένουν στα χαρτιά και έτσι δεν έχουν καμία σχέση με 
την  πραγματικότητα.  Από  την  άλλη  πλευρά,  η  διοίκηση  τακτικού  επιπέδου  της 
εταιρίας  ενεργεί  αυτοβούλως  και  δεν  συντονίζεται  στους  μακροπρόθεσμους 
στρατηγικούς στόχους.

Ο  πιθανός  τρόπος  συντονισμού  της  λογιστικής  διοίκησης  μέσω  τακτικού  και 
στρατηγικού επιπέδου είναι η χρήση της  Balanced Scorecard, η οποία βοηθάει να 
επικεντρωθεί  η  επιχείρηση  στις  αδύναμες  περιοχές  του  βραχυπρόθεσμου 
26 Laitinen K. Erkki, Future-Based Management Accounting: A New Approach with Survey Evidence,  
Critical Perspectives on Accounting, Vol. 14, pp. 293-323, 2003.
27 Strumickas Marius, Valauciene Loreta, The Interface between Management Accounting and modern 
management theories, Economics and Management, Vol.12, pp. 122-128, 2007.
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προγραμματισμού της, να διαχειριστεί 4 βασικές διαστάσεις και να χρησιμοποιήσει 
τους  πόρους  της  σε  μακροπρόθεσμο  σχεδιασμό.  Αυτή  η  βελτίωση  οδηγεί  σε 
καλύτερα τακτικά αποτελέσματα και επιθυμητή στρατηγική ανάπτυξη.     

Πολλές είναι  οι  μέθοδοι  και  οι  θεωρίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
μετάβαση της διοικητικής λογιστικής σε στρατηγικό επίπεδο (ισορροπημένη κάρτα, 
θεωρία των περιορισμών, θεωρία των πόρων-Resource based view ), αλλά κάθε ένα 
από αυτά τα εργαλεία έχει τους περιορισμούς του. Σε αυτό το στάδιο, θα εξετάσουμε 
τις αδυναμίες που παρουσιάζει η Ισορροπημένη Κάρτα. 

Μη χρηματοοικονομικά μέτρα-οδηγοί που φαίνεται αν έχουν μία λογική σχέση αιτίας 
–  αποτελέσματος  με  χρηματοοικονομικά  μέτρα  πρέπει  να  επιτρέπουν  την 
επικέντρωση σε  δυνητικές  ενέργειες  του οργανισμού.  Στην περίπτωση της  BSC , 
αυτή μπορεί να εφαρμοστεί  στο στρατηγικό επίπεδο της λογιστικής διοίκησης και να 
επικεντρωθεί στις παρακάτω περιοχές αυτού του τμήματος:

Πελάτες
Ανθρώπινοι Πόροι
Χρηματοοικονομικά 
Διαδικασίες  

 Τα δυνατά σημεία της μεθόδου είναι τα εξής:

Παρέχει  οδηγίες  σχετικά  με  το  τι  εταιρίες  πρέπει  να  μετρηθούν  για  την 
εξισορρόπηση της χρηματοοικονομικής διάστασης.
Βοηθάει τις εταιρίες να ξεκαθαρίσουν το όραμά τους και τη στρατηγική τους και 
να μεταφράσουν αυτές σε δράση, και τέλος
Παρέχει ανατροφοδότηση τόσο γύρω από τις εσωτερικές διαδικασίες όσο και τα 
εξωτερικά αποτελέσματα.

Σε ότι αφορά της αδυναμίες της Κάρτας αυτές επιγραμματικά είναι :

1 .Οι  σχέσεις  αιτίας-αποτελέσματος  δεν  είναι  χρονικά  σοφά  (time-wise) 
συνδεδεμένες.

Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα που αποδίδεται στην  BSC είναι οι  ισχυρές 
αιτιατές  σχέσεις  μεταξύ  διαφορετικών  δεδομένων  που  χαρτογραφούνται 
χρησιμοποιώντας  την  κύρια  στρατηγική  ενός  οργανισμού  σαν  πηγή  καθώς  τα 
χρηματοοικονομικά  μέτρα  απόδοσης  χαρακτηρίστηκαν  σχεδόν  αντανάκλαση 
παρελθοντικών δραστηριοτήτων που έχουν ήδη λάβει χώρα.

2. Η αιτία και το αποτέλεσμα δεν συνδέονται στην πραγματικότητα.
Είναι  αμφισβητήσιμο  κατά  πόσο  οι  αιτιατές  σχέσεις  μεταξύ  των  κλασικών 
διαστάσεων μάθησης και ανάπτυξης διαδικασιών, πελατών και χρηματοοικονομικών 
συνυπάρχουν σε όλες τις  περιπτώσεις.  Οι   Kaplan και  Norton αναφέρουν ότι  πιο 
πιστοί  και  ικανοποιημένοι  πελάτες  παρέχουν  μεγαλύτερες  προσόδους.  Κάποιοι 
διαφωνούν ισχυριζόμενοι  ότι  χρησιμοποιώντας  κριτική  αξιολόγηση δεν  μπορεί  να 
θεμελιωθεί  μία  τέτοια  συσχέτιση.  Ένα  παράδειγμα  από  την  πράξη  αποδεικνύει 
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ακριβώς  το  αντίθετο.  Όταν  ένας  οργανισμός  προσπαθεί  να  ικανοποιήσει  πολύ 
ικανοποιημένους  πελάτες,  οι  οποίο  έχουν  παράλογα  υψηλές  προσδοκίες  και 
πραγματοποιούν μικρό ποσοστό αγορών, σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν όφελος 
στον οργανισμό.

3. Το  εξωτερικό  περιβάλλον  και  διάφορες  άλλες  ομάδες  ενδιαφέροντος  δεν 
συμμετέχουν καθόλου στη μεθοδολογία.

Σε  αντίθεση  με  πολλές  άλλες  μεθόδους  στρατηγικής  ανάλυσης,  όπως  είναι  το 
benchmarking, οι 5 δυνάμεις του Porter, η SWOT ανάλυση ή και η ανάλυση PEST, η 
Balanced Scorecard δεν λαμβάνει υπόψη της καμία σημαντική ομάδα ενδιαφέροντος, 
παρά μόνο τους μετόχους και τους πελάτες. Εκτός αυτού, δεν δίνεται καμία σημασία 
στις καθημερινές δραστηριότητες των ανταγωνιστών. Είναι απολύτως απαραίτητο, να 
εξετάζεται  συχνότερα το  εξωτερικό περιβάλλον.  Μπορεί  η  μέτρηση κάποιων από 
τους εξωτερικούς παράγοντες να αποβεί περίπλοκη, όμως η προστιθέμενη αξία που 
θα προκύψει από την εξέτασή τους, σίγουρα θα είναι ωφέλιμη.

4.  Είναι, τέλος, δύσκολα προσαρμόσιμη σε «μοναδικές στο είδος τους» ή «μη-
υγιείς» επιχειρήσεις.

Οι Kaplan και Norton αναφέρουν σε διάφορες περιγραφές της BSC  ότι αυτή  είναι 
κατάλληλη για μεγάλες επιχειρηματικές οντότητες, όπου υπάρχει αρκετό ανθρώπινο 
δυναμικό διαθέσιμο να βγάλει εις πέρας τα πολλά projects που απαιτούνται από τη 
μεθοδολογία.

Σχολιάζοντας τους Kaplan και Norton, ο  Norreklit υποστηρίζει ότι η BSC είναι ένα 
στατικό μοντέλο, μη συμπεριλαμβανομένης της κρίσιμης διάστασης του χρόνου, που 
θα θεμελίωνε ή θα ακολουθούσε σειριακές ομάδες μέτρων επίδοσης. Επιπλέον, στο 
σχεδιασμό ενός στρατηγικού χάρτη σύμφωνα με τη μέθοδο που προτείνουν οι Kaplan 
και  Norton,  οι  σχέσεις  αιτίας-αποτελέσματος  «χτίζονται»  με  υποκειμενικό  τρόπο, 
κάτι το όποίο δεν αναφέρεται απαραίτητα στον παράγοντα «χρόνο». 

Έχοντας παραθέσει τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της BSC καθώς και το πως 
αυτή μπορεί να επωφελήσει την λογιστική διοίκηση, πρέπει να δημιουργηθεί η ιδέα- 
η έννοια της Ισορροπημένης Λογιστικής Διαχείρισης. Το εννοιολογικό σχήμα που 
απεικονίζει την παραπάνω έννοια ακολουθεί: 
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Το  κύριο τακτικό επίπεδο της παραδοσιακής λογιστικής διαχείρισης  μπορεί να 
διαχωριστεί σε δέκα περιοχές που αποτελούνται από την ταμειακή ροή (cash flow), 
τις  πελατειακές  σχέσες  (customer relations),  τις  πωλήσεις  (sales),  τις  εισροές 
πωλήσεων  και  παραγγελιών  (sales and order entry),  μεταφορές  /  απολαβές 
(shipping/receiving),  αγορές  (purchases),  παραγωγή  (manufacturing),  κόστος 
εργασίας  (job cost)  και  χρηματοοικονομική  ανάλυση  (financial analysis)  και 
management. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι σε αυτό το επίπεδο μπορεί 
και η συμβολή της  θεωρίας των Περιορισμών (Theory Of Constraints,  TOC) στο 
τακτικό επίπεδο διοίκησης να επιτρέψει την εύκολη ανίχνευση των σημείων που 
παρουσιάζονται  «κωλύματα»  (bottlenecks)  αλλά  και  να  προτείνει  διοικητικές 
αποφάσεις σε βραχυπρόθεσμη βάση. 

Εξαιτίας  της  στρατηγικής  προσέγγισης  της  BSC,  αυτή  θα  εφαρφοστεί  στο 
στρατηγικό  επίπεδο  διοίκησης  περιοχές  που  αναφέρονται  στο  παρατιθέν  σχήμα 
μπορούν να ομαδοποιηθούν στις γνωστές τέσσερις διαστάσεις, των πελατών, των 
διαδικασιών,  των  ανθρωπίνων  πόρων  (μάθηση  και  ανάπτυξη)  και  των 
χρηματοοικονομικών.  Αυτές  οι  διαστάσεις  πρέπει  να  μετρηθούν  και  να 
διαχειριστούν έτσι ώστε να εξισορροπηθεί η χρηματοοικονομική διάσταση. Η BSC 
βασικά  επικεντρώνεται  στο  εσωτερικό  περιβάλλον  της  επιχείρησης.  Με  τη 

83



συνεισφορά και της θεωρίας προσανατολισμένης στους Πόρους (Resource Based 
View,  RBV),  στο  στρατηγικό  επίπεδο  της  λογιστικής  διοίκησης,  μπορούμε  να 
επικεντρωθούμε σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να λάβουμε έτσι υπόψη και 
το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.    

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι συνδυάζοντας παραδοσιακά και σύγχρονα  
εργαλεία  management οδηγούμαστε  στη  δημιουργία  συνόλων  δεικτών  για  τη  
βελτίωση του management τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τακτικό επίπεδο αλλά  
στην  επίτευξη  του  επιδιωκόμενου  ROE (Return on Equity),  σε  σταθερούς 
ρυθμούς ανάπτυξης και περιορισμό του κινδύνου στο ελάχιστο. 

Ένα τελευταίο σημείο που πρέπει να αναφερθεί είναι, ότι η παραπάνω έννοια δεν 
μπορεί  να  αφορά  όλα  τα  τμήματα  λογιστικής  διαχείρισης  του  κόσμου!  Η 
ολοκληρωμένη έννοια είναι  κατάλληλη για μεγάλες εταιρίες  με πολλά ιεραρχικά 
επίπεδα, ενώ δεν μπορεί να υιοθετηθεί από μικρές ή και μοναδικές στο είδος τους 
εταιρίες,  οι  οποίες  να  μην  έχουν  ανάγκη  από  γραφειοκρατικοποίηση  των 
διαδικασιών  τους  χωρίς  πραγματικό  όφελος.  Αντιθέτως,  μπορεί  να  οδηγήσει  σε 
δυσκαμψία.  Ακόμα  και  στην  περίπτωση  των  μεγάλων  οργανισμών  μπορεί  να 
εφαρμοστεί  μετά  από  προσεκτική  επιλογή  των  διοικητικών  διαστάσεων.  Καθώς 
κάθε οργανισμός είναι μοναδικός, το κέντρο βάρους πρέπει να τεθεί σε κρίσιμες 
περιοχές αλλά να αποφευχθεί η τυποποίησή τους, δηλαδή ότι αυτές μπορεί (και ίσως 
να πρέπει) να αλλάξουν κάποια στιγμή μελλοντικά. Σε πρακτικό επίπεδο, πρέπει να 
εκτιμηθούν  πλεονεκτήματα,  οφέλη  και  μειονεκτήματα  ώστε  να  επιλεχθεί  το 
απλούστερο και πιο αποδοτικό μοντέλο.

Κλείνουμε τη συγκεκριμένη ενότητα, αναφέροντας, ότι η παραδοσιακή λογιστική 
διαχείριση είναι ανεπαρκές εργαλείο στη διαδικασία λήψης διοικητικών αποφάσεων 
και  πρέπει  να  βελτιωθεί  με  σύγχρονες  μεθόδους  διοίκησης  για  τη  διαμόρφωση 
στρατηγικής άποψης. Το μοντέλο που προτάθηκε παραπάνω φαίνεται ότι μπορεί να 
αποδώσει καρπούς σε ένα σύγχρονο και γοργά εναλλασσόμενο περιβάλλον. 
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5.5 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ      

5.5.1 Ελεγκτική και Λογιστική Κόστους

Είναι  γεγονός  ότι  παρά την  πρόοδο που σημειώθηκε  στον  τομέα της  ελεγκτικής, 
υπάρχουν  ακόμη  κάποιες  σκοτεινές  πτυχές  που  δεν  έχουν  διευκρινιστεί.  Πρώτα 
απ’όλα, δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία σχετικά με ένα κοινό σύνολο δεξιοτήτων 
που θα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε ελεγκτή. Ένα ακόμη ελάττωμα εντοπίζεται από 
την πλευρά της αναλυτικής λογιστικής. Σήμερα, η άριστη διαχείριση της αναλυτικής 
λογιστικής  από  τον  ελεγκτή  είναι  μία  ευρέως  υποστηριζόμενη  άποψη  για  τους 
ελεγκτές. Δεν είναι απαραίτητο κάθε ειδικός κοστολόγησης να είναι ελεγκτής, αλλά  
κάθε ελεγκτής πρέπει να είναι ειδικός κοστολόγησης28. Από τη στιγμή λοιπόν που η 
αναλυτική  λογιστική  συνδέεται  άμεσα  και  στενά  με  την  δραστηριότητα  της 
ελεγκτικής, δεν μπορεί παρά και αυτή να επωφεληθεί από την αλληλεπίδραση της 
πρώτης με την ισορροπημένη κάρτα. 

Εξάλλου,  είναι  εμφανές  ότι  η  κάρτα  μπορεί  να  συμβάλλει  δημιουργικά  στην 
εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των καθηκόντων του ελεγκτή. Ειδικότερα, η κάρτα 
μπορεί να επιτελέσει 1) στην θεμελίωση, το συντονισμό και την εφαρμογή σχεδίων 
ελέγχου  εταιρικών  δραστηριοτήτων.  Σχεδιασμός  αυτού  του  είδος  αφορά  στόχους 
πωλήσεων, χρηματοοικονομικά και επενδυτικά πραγράμματα, παρακολούθηση των 
προϋπολογισμών  των  Γενικών  Βιομηχανικών  Εξόδων,  καθορισμό  του  ύψους  των 
σταθερών  εξόδων.  2)   Στην  ανάπτυξη  εσωτερικών  αναφορών  και  ερμηνεία 
αποτελεσμάτων σε ότι αφορά όλες τις διοικητικές βαθμίδες. 3) Στην αξιολόγηση και 
συμβουλευτική  ιδιότητα  του  ελεγκτή  και  κατά  πόσο  τα  εφαρμοζόμενα  μέτρα 
επίδοσης είναι αντιπροσωπευτικά της πραγματικής κατάστασης. 4) Στην διαχείριση 
φορολογικών θεμάτων και 5) την αναφορά σε δημόσιες αρχές. 6) Την προστασία της 
ιδιοκτησίας διασφαλίζοντας την ασφάλειά της μέσω εσωτερικών ελέγχων. Τέλος, 7) 
τη συνεχή ανάλυση χρηματοοικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνικών και πολιτικών 
παραγόντων που μπορεί να έχουν επίδραση επί των μελλοντικών επιχειρηματικών 
κινήσεων.   

Είναι εμφανές από τα παραπάνω ότι οι στόχοι μίας κάρτας σχεδόν ταυτίζονται με τις 
αρμοδιότητες  ενός  ελεγκτή.  Γι’  αυτό  το  λόγο,  πολλοί  από αυτούς  ανέπτυξαν και 
υλοποίησαν ισορροπημένες κάρτες, οι οποίες υποστηρίξαν τις ενέργειές τους αλλά 
και συμπλήρωσαν τα συστήματα κοστολόγησής τους. Οι κάρτες έχουν και μία ακόμη 
ξεχωριστή ιδιότητα: λαμβάνουν υπόψη τις δυνητικές ευκαιρίες, τις προοπτικές και 
τους κινδύνους που αντιπροσωπεύονται από τις αλλαγές που επιτελούνται στα άϋλα 

28 Rickards C. Robert, Management Perspectives on Problems in Controlling and Cost Accounting, 
Investment Management and Financial Innovations, Vol.3, Is. 1, pp. 109-127, 2005.
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περιουσιακά  στοιχεία  της  εταιρίας,  προμηθεύοντας  τους  ελεγκτές  με  σημαντικές 
πληροφορίες για το κεφάλαιο της γνώσης.   

5.5.2  Υιοθέτηση  της  Ισορροπημένης  κάρτας   στην  δραστηριότητα  του 
εσωτερικού ελέγχου

Σύμφωνα  με  τους  Kaplan και  Norton,  όλο  και  περισσότερες  εταιρίες,  όπως 
επανειλλημένα  αναφέραμε  παραπάνω,  χρησιμοποιούν  τον  πίνακα  ισορροπημένης 
στοχοθέτησης, ως εργαλείο διασύνδεσης της ατομικής απόδοσης με την επίτευξη των 
στρατηγικών στόχων. Η κάρτα μπορέι να χρησιμοποιηθεί με την ίδια έννοια και για 
την μέτρηση της δραστηριότητας του εσωτερικού ελέγχου, που αποτελεί και αυτή 
βέβαια, κομμάτι του οργανισμού. Ο στρατηγικός χάρτης που μπορεί να  υιοθετηθεί 
για  τον  εσωτερικό  έλεγχο  συμπεριλαμβάνει  δραστηριότητες-στόχους  όπως  α)  η 
διεύρυνση  των  ικανότήτων,  των  ανταγωνιστικών  πλεονεκτημάτων  και  της 
επιμόρφωσης  των  εσωτερικών  ελεγκτών,  β)  η  βελτίωση  του  εξοπλισμού  που 
χρησιμοποιείται  από  τους  εσωτερικούς  ελεγκτές,  γ)  η  αύξηση  των  υπηρεσιών 
προστιθέμενης αξίας, δ) βελτίωση της αποδοτικότητας του εσωτερικού ελέγχου και ε) 
της  ικανοποίησης  των  στελεχών  και  των  ελεγχόμενων  και  τέλος  στ)  την 
ισχυροποίηση της θέσης του εσωτερικού ελέγχου μέσα στον οργανισμό29.

Οι εταιρικοί στρατηγικοί στόχοι μπορούν αναμφισβήτητα να συμπεριληφθούν στην 
κάρτα  του  εσωτερικού  ελέγχου.  Μέτρα που  μπορούν  να  αποτελέσουν  τμήμα της 
κάρτας  εσωτερικού  ελέγχου  παρατίθενται  στον  ακόλουθο  πίνακα.  Τα  παρακάτω 
μέτρα μπορούν να ομαδοποιηθούν στις τέσσερις διαστάσεις της κάρτας. 

29 Seminogovas Borisas, Rupsys Rolandas, Creating Strategy maps for Internal audit activity in the 
context of BSC, Organizaciju Vadyba Sisteminiai Tyrimai, Vol. 39, Is., pp.215-226, 2006.
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Πρέπει να επιλεχθούν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα που συνδέονται με την 
στρατηγική του τμήματος εσωτερικού ελέγχου και να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο 
της κάρτας. Ο προσανατολισμός των μέτρων του εσωτερικού ελέγχου άλλαξε μαζί με 
με τα μέτρα επίδοσης του οργανισμού τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, οι εσωτερικοί 
ελεγκτές  επικεντρώνονται  κυρίως  σε  υπηρεσίες  που  προσθέτουν  αξία,  στην 
ικανοποίηση  των  πελατών  εσωτερικού  ελέγχου,  στις  ικανότητες  του  ελεγκτικού 
προσωπικού  και  άλλα  θέματα,  τα  οποία  είναι  πιο  περίπλοκα  από  την  απλή 
αποτελεσματικότητα και  αποδοτικότητα.  Από την άλλη πλευρά,  καθώς η θέση,  ο 
ρόλος και οι υπηρεσίες του εσωτερικού ελέγχου διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία, οι 
στρατηγικές και οι αντικειμενικοί στόχοι ενός εσωτερικού ελέγχου μπορεί να είναι 
μοναδικές και ακατάλληλες-λοι για άλλους οργανισμούς.

Ένα  τέτοιο  σύστημα  μέτρησης  οφείλει  να  εξισορροπεί  βραχυπρόθεσμα 
(παραγωγικότητα,  αποτελεσματικότητα)  και  μακροπρόθεσμα  (στρατηγική, 
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ευθυγράμμιση) μέτρα, εσωτερικά (επάρκεια) και εξωτερικά (συμφωνία με Πρότυπα) 
μέτρα,  δείκτες-οδηγούς  (εκπαίδευση)  και  παρεπόμενους  δείκτες  (ικανοποίηση 
ελεγχόμενων),  αντικειμενικά  (χρηματοοικονομικά)  και  υποκειμενικά  (ικανοποίηση 
πελατών μέτρα). 

Τέλος,  παρατίθεται  και  η  χαρτογράφηση  της  κάρτας  εσωτερικού  ελέγχου  σε 
αντιστοιχία της κοινής προσέγγισης της κάρτας.

5.6 ΜΕΛΈΤΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ-CASE STUDY

Η Novex Company παρακολουθεί προσεκτικά το χρόνο που αφορά τις παραγγελίες 
και την παραγωγή τους. Στη διάρκεια του πιο πρόσφατου τριμήνου, καταγράφηκαν οι 
παρακάτω μέσοι όροι για κάθε μονάδα ή παραγγελία:

Χρόνος αναμονής: 17,0 ημέρες

Χρόνος επιθεώρησης: 0,4 ημέρες

Χρόνος επεξεργασίας: 2,0 ημέρες

Χρόνος μετακίνησης: 0,6 ημέρες

Χρόνος αναμονής στην ουρά: 5,0 ημέρες

Τα προϊόντα αποστέλλονται μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή. Τα στελέχη ζητούν να 
παρακολουθούνται  τακτικώς  μέτρα  απόδοσης  όπως  ο  χρόνος  ολοκλήρωσης  ή  η 
ταχύτητα παραγωγής, ο δείκτης αποδοτικότητας του κύκλου παραγωγής, το ποσοστό 
του χρόνου παραγωγής που δαπανάται σε δραστηριότητες χωρίς προστιθέμενη αξία 
και ακόμα, ο απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας. Τα μέτρα αυτά είναι 
ορισμένα  από  τα  ευρέως  χρησιμοποιούμενα  μέτρα  απόδοσης  των  εσωτερικών 
επιχειρησιακών  διαδικασιών  που  αποκτώνται  με  τη  συμβολή  της  Αναλυτικής 
Λογιστική30ς.
30 Garrison H. Ray, Noreen W. Eric, Managerial Accounting, Κεφ.10, pp. 445-457, Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος,2005. 
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 Απαιτούμενος Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας

Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη λήψη μιας παραγγελίας από έναν πελάτη μέχρι τη 
στιγμή  που  η  έτοιμη  παραγγελία  θα  αποσταλεί  ονομάζεται  απαιτούμενος  χρόνος 
εκτέλεσης  παραγγελίας  (delivery cycle time).  Ο  χρόνος  αυτός  είναι  σαφέστατα 
βασικό μέλημα για πολλούς πελάτες,  οι  οποίοι θα ήθελαν ο απαιτούμενος χρόνος 
εκτέλεσης της παραγγελίας τους να είναι όσο το δυνατό πιο σύντομος. Η μείωση του 
απαιτούμενου  χρόνου  εκτέλεσης  μπορεί  να  δώσει  σε  μια  εταιρία  βασικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορεί να αποδειχτεί απαραίτητος για την επιβίωσή 
τηε. Γι’αυτό πολλές εταιρίες θα έκαναν καλά να εάν συμπεριλάμβαναν αυτό το μέτρο 
απόδοσης στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθέτησής τους.

Χρόνος Ολοκλήρωσης

Ο χρόνος που απαιτείται για την μετατροπή των πρώτων υλών σε έτοιμα προϊόντα 
ονομάζεται χρόνος ολοκλήρωσης (throughput time) ή χρόνος κύκλου παραγωγής. Ο 
χρόνος ολοκλήρωσης περιλαμβάνει το χρόνο επεξεργασίας, το χρόνο επιθεώρησης (ο 
χρόνος που αφιερώνεται για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό), 
το χρόνο μετακίνησης (ο χρόνος που απαιτείται για να μετακινηθούν τα υλικά ή τα 
ημιέτοιμα προϊόντα από τον ένα σταθμό εργασίας στον άλλο), και το χρόνο αναμονής 
στην ουρά (ο χρόνος κατά τον οποίο το προϊόν περιμένει για να υποστεί επεξεργασία, 
να μετακινηθεί, να επιθεωρηθεί ή να αποσταλεί). Αξία στο προϊόν προσθέτει μόνο ο 
χρόνος επεξεργασίας. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες δεν προστθέτουν αξία και πρέπει 
να εξαλειφθούν όσο το δυνατό περισσότερο.

Δείκτης αποδοτικότητας του κύκλου παραγωγής

Καθώς  οι  εταιρίες  κατορθώνουν  να  μειώσουν  τον  χρόνο  ολοκλήρωσης  σε  ένα 
κλάσμα μόνο του χρόνου που αφιέρωναν προηγουμένως,  μειώνεται  και  ο  χρόνος 
εκτέλεσης  παραγγελίας  από  μήνες  σε  εβδομέδες  ή  ακόμα  και  ώρες.  Ο  χρόνος 
ολοκλήρωσης  που  θεωρείται  βασικό  μέτρο  απόδοσης  στην  παράδοση,  μπορέι  να 
αξιολογηθεί  καλύτερα  αν  υπολογίσουμε  το  δείκτη  αποδοτικότητας  του  κύκλου 
παραγωγής (manufacturing cycle efficiency, MCE). Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται με 
σύνδεση του χρόνου προστιθέμενης αξίας με το χρόνο ολοκλήρωσης της παραγωγής. 
Ο μαθηματικός τύπος είναι:

Δείκτης αποδοτικότητας του κύκλου παραγωγής =

Χρόνος προστιθέμενης αξίας

Χρόνος ολοκλήρωσης της παραγωγής
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Αν ο  δείκτης  είναι  μικρότερος  από 1,  τότε  στην παραγωγική διαδικασία  υπάρχει 
χρόνος χωρίς προστιθέμενη αξία. Αν για παράδειγμα ο δείκτης αποδοτικότητας είναι 
0,5,  αυτό  σημαίνει  ότι  ο  μισός  από  το  συνολικό  χρόνο  παραγωγής  αφορά 
επιθεώρηση, μετακίνηση και άλλες παρόμοιες δραστηριότητες χωρίς προστιθέμενη 
αξία. Σε πολλές μεταποιητικές εταιρίες η αποδοτικότητα του κύκλου παραγωγής είναι 
μικρότερη από 0,1 (δηλαδη 10%), πράγμα που σημαίνει ότι το 90% του χρόνου που 
μία μονάδα προϊόντος υπόκειται σε επεξεργασία αφιερώνεται σε δραστηριότητες που 
δεν προσθέτουν αξία στο προϊόν. Παρακολουθώντας το δείκτη αποδοτικότητας του 
κύκλου παραγωγής οι εταιρίες είναι σε θέση να μειώσουν τις δραστηριότητες χωρίς 
προστιθέμενη αξία και  έτσι να στέλνουν τα προϊόντα στα χέρια των πελατών πιο 
γρήγορα και σε χαμηλότερο κόστος.

Μετά την ανάλυση κάθε δείκτη επίδοσης, προχωράμε στον υπολογισμό τους.

Α) Χρόνος ολοκλήρωσης = Χρόνος επεξεργασίας + Χρόνος επιθεώρησης + Χρόνος 
μετακίνησης + Χρόνος αναμονής στην ουρά

                                           = 2 ημ.+0,4ημ.+0,6ημ.+5ημ.=8 ημέρες

Β)  Μόνο  ο  χρόνος  επεξεργασίας  αντιπροσωπεύει  χρόνο  με  προστιθέμενη  αξία. 
Συνεπώς, ο υπολογισμός του δείκτη αποδοτικότητας του κύκλου παραγωγής γίνεται 
ως εξής: 

 Δείκτης αποδοτικότητας του κύκλου παραγωγής = Χρόνος προστιθέμενης αξίας

                                                                            Χρόνος ολοκλήρωσης της παραγωγής

                                                                                = 2   ημέρες   = 0,25 

                                                                                   8 ημέρες

Συνεπώς, από τη στιγμή που θα μπει στην παραγωγή, μία αντιπροσωπευτική μονάδα 
στην ουσία «δουλεύεται» μόνο το 25% του χρόνου.

Γ) Επειδή ο δείκτης αποδοτικότητας του κύκλου παραγωγής είναι 25%, το 75% του 
συνολικού  χρόνου  παραγωγής  δαπανάται  σε  δραστηριότητες  χωρίς  προστιθέμενη 
αξία.

Δ)  Απαιτούμενος  χρόνος  εκτέλεσης  παραγγελίας  =  Χρόνος  αναμονής  +  Χρόνος 
ολοκλήρωσης της παραγωγής = 17 ημέρες + 8 ημέρες = 25 ημέρες.

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

6.1 Γενικά
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Με  αφορμή  την  τυποποίηση  που  άρχισε  να  εφαρμόζεται  στη  λειτουργία  της 
λογιστικής επιστήμης χάρη στην καθολική εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ., ήρθε να δηλώσει 
δυναμικά την παρουσία της η μηχανογράφηση, γεγονος το οποίο συμβαίνει  με τη 
βοήθεια της Πληροφοριακής Τεχνολογίας. Η εφαρμογή της ουσιαστικά τοποθέτησε 
το  λογιστήριο  στην  πραγματική  του  θέση-στο  κέντρο  πληροφόρησης  της 
επιχείρησης-  προσφέροντας  σ’αυτήν  τις  σημαντικές  πληροφορίες  που  χρειάζεται 
στην  προσπάθεια  αύξησης  της  παραγωγικότητας  και  αποτελεσματικότητάς  τους, 
καθώς και να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις του ολοένα αυξανόμενου 
ανταγωνισμού.

Για να είναι λοιπόν σε θέση να αυξήσει μία επιχείρηση την ανταγωνιστικότητά της, 
πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να οργανώσει τα μέσα της (ανθρώπινο δυναμικό, 
κεφάλαια, μηχανολογικό εξοπλισμό) και τις λειτουργίες της, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
ανά πάσα στιγμή να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις εκείνες που είναι αναγκαίες. Για 
συμβεί αυτό, θα πρέπει ανα πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στην πληροφόρηση που 
απαιτείται. Έτσι, θα γνωρίζει που βρίσκεται και που μπορεί να πάει. 

Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικές είναι οι 
λογιστικές  πληροφορίες  στην  προσπάθεια  των  σύγχρονων  επιχειρήσεων  να 
αποκτήσουν  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα  και  να  ξεχωρίσουν  στις  δύσκολες 
συνθήκες της αγοράς. Όσον αφορά την πληροφορία αυτή καθαυτή , αρμόδια να τη 
δώσει  είναι  η  λογιστική.  Ακριβώς  εδώ  έρχεται  η  πληροφοριακή  τεχνολογία  να 
συνεισφέρει  καταλυτικά  εξασφαλίζοντας  την  ταχύτητα  και  την  αξιοπιστία  της 
πληροφορίας. Η αξιοπιστία της πληροφορίας εξαρτάται από την ταχύτητα συλλογής 
της και από την αποτελεσματική επεξεργασία της,  ώστε να συμβάλει θετικά στην 
τεκμηριωμένη  λήψη  αποφάσεων  και  στη  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  της 
επιχείρησης.

Η προσφορά της Πληροφοριακής Τεχνολογίας στις επιχειρήσεις

Με  την  εισαγωγή   της  Πληροφοριακής  Τεχνολογίας  στην  επεξεργασία  των 
λογιστικών  γεγονότων  προκλήθηκε  ουσιαστικά  μια  μικρή  επανάσταση  μέσα  στις 
επιχειρήσεις. Ενδεικτικές αλλαγές που έφερε η πληροφοριακή τεχνολογία είναι:

α)  Αυξήθηκε  σημαντικά  η  παραγωγικότητα  της  λογιστικής  εργασίας  με  τη 
δυνατότητα επεξεργασίας μεγαλύτερου όγκου πληροφοριών σε συντομότερο χρόνο.

β) Εξασφαλίστηκε η συγκέντρωση και παροχή αξιόπιστων πληροφοριών προς τους 
διοικούντες της επιχείρησης για τη λήψη των καθημερινών αποφάσεων.

γ) Αυξήθηκε η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα των οργάνων ελέγχου των 
επιχειρήσεων (εφοριακοί, ορκωτοί λογιστές, τραπεζικοί υπάλληλοι).

δ) Πέτυχε τη γρήγορη προσαρμογή ενός νέου στο επάγγελμα λογιστή, στις συνθήκες 
της  επιχείρησης,  μια  και  τα  νέα  στελέχη  έρχονται  στην  επιχείρηση  με  επαρκείς 
γνώσεις  λόγω  της  διδασκαλίας  της  μηχανογραφημένης  λογιστικής  σε  όλες  τις 
πανεπιστημιακές σχολές λογιστικής.
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ε) Ταχύτατη προσαρμογή των λογιστών στις νέες συνθήκες εργασίας σε περίπτωση 
μετακίνησης από εταιρία σε εταιρία.

Η σύγχρονη αυτή προσέγγιση της λογιστικής, το πάντρεμα της λογιστικής επιστήμης 
με την Πληροφοριακή Τεχνολογία , γεννά τον όρο «Μηχανογραφημένη Λογιστική». 
Ουσιαστικά,  δεν  πρόκειται  για  μία  καινούρια  λογιστική  έννοια,  αλλά  για  τη 
συγχώνευση και αλληλεπίδρασή της με την Πληροφοριακή Τεχνολογία και εννοούμε 
την ανάπτυξη και την τήρηση όλων των γνωστών λογιστικών συστημάτων (κλασικό, 
συγκεντρωτικό) με μηχανογραφικά μέσα. Διαφορετικά, θα μπορούσαμε να ορίσουμε 
αυτή τη συσχέτιση ως, την καταγραφή, επεξεργασία και οργάνωση των λογιστικών 
πράξεων με τη βοήθεια συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Ένα σύστημα  ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελείται  από έναν ή  περισσότερους 
υπολογιστές, εκτυπωτές και προγράμματα που συνεργάζονται για τη μηχανογραφική 
τήρηση της Γενικής Λογιστικής. 

6.2  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  

Η  σύγκριση  της  αυτοματοποίησης  των  λογιστικών  εργασιών  έναντι  του 
χειρόγραφου συστήματος τήρησης αυτών είναι πραγματικά άνιση από κάθε άποψη31. 
Τα πλεονεκτήματα υπέρ του μηχανογραφικού συστήματος είναι πάρα πολλά:

1)  Άμεση,  πλήρης  και  σωστή  πληροφόρηση.  Ο  λογιστής  μπορεί  οποιαδήποτε 
στγμή να αντλήσει πληροφορίες που του ζητούνται από τη διοίκηση της επιχείρησης, 
ταξινομημένες  και  ομαδοποιημένες  με  διαφορετικό  κάθε  φορά  τρόπο.  Όπως:  α) 
Πληροφορίες ανά ομάδα λογαριασμού σε οποιοδήποτε βαθμό, β) Πληροφορίες ανά 
κατηγορία λογαριασμού, γ) Πληροφορίες για την κίνηση των υποκαταστημάτων της 
επιχείρησης και δ) Πληροφορίες για την κίνηση του ταμείου, της ταμειακής ροής, τις 
εκρεμμότητες με τις τράπεζες.

2)  Αυτοματοποίηση  λογιστικών  διαδικασιών. Όσον  αφορά  τις  διαδικασίες 
καταχώρησης  λογιστικών  άρθρων,  αυτές  αποτελούν  την  κυριότερη  εργασία  του 
λογιστή.  Όλες  οι  υπόλοιπες  εργασίες  (ενημέρωση  γενικών  και  αναλυτικών 
καθολικών, ημερολογίων, ισοζυγίων, καταστάσεων ΦΠΑ) γίνονται αυτόματα από τα 
προγράμματα μηχανογράφησης.

3) Αυτοματοποίηση και τυποποίηση λογιστικών καταστάσεων. Η κατάρτιση των 
προς  δημοσίευση λογιστικών καταστάσεων (Ισολογισμός,  Αποτελέσματα χρήσης), 
έγινε διαδικασία ρουτίνας. Εκτός του ότι έχει επέλθει τυποποίηση σύμφωνη με τις 

31 Spathis Charalambos, Ananiadis John, Assessing the benefits of using an enterprise system in 
accounting information and management, The Journal of Enterprise Information Management, Vol.18, 
Is.2, pp. 195-210, 2005.
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διατάξεις  του  Ενιαίου  Γενικού  Λογιστικού  Σχεδίου  και  του  Κώδικα  Βιβλίων  και 
Στοιχείων, η άντληση πληροφόρησης από τις καταστάσεις αυτές μπορεί να γίνει σε 
οποιοδήποτε χρονικό σημείο ζητηθεί, από τους διοικούντες την επιχείρηση και για 
όποιο  χρονικό  διάστημα  είναι  απαιτητό.  Η  εκτύπωση  των  καταστάσεων  αυτών 
γίνεται  χωρίς  να  χρειάζεται  χρόνος  προετοιμασίας,  ενώ  ταυτόχρονα  τα  στοιχεία 
δίνονται συγκριτικά για το τρέχον και το προηγούμενο έτος.

4)  Άμεση  και  διαρκής  ενημέρωση  για  την  πορεία  της  επιχείρησης. Με  την 
συμβολή της Πληροφοριακής Τεχνολογίας, ο λογιστής είναι σε θέση σε οποιαδήποτε 
χρονική  στιγμή  του  ζητηθεί  να  δώσει  πληροφορίες  σχετικά  με  την  πορεία  της 
επιχείρησης, μέσω των αριθμοδεικτών που τα περισσότερα λογιστικά προγράμματα 
έχουν  ενσωματωμένους.  Έτσι,  χρονοβόρες  διαδικασίες  κατάρτισης  και  ανάλυσης 
αριθμοδεικτών είναι πια αντικειμενικά καθημερινής μελέτης χωρίς χρονικό κόστος.

5) Μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Με την τυποποίηση των 
λογιστικών διαδικασιών μειώνεται το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, αφού ο 
χρόνος εκπαίδευσης των νέων ατόμων αλλά και ο χρόνος προσαρμογής μειώνονται 
στο ελάχιστο, το ίδιο και το κόστος. 

6) Αύξηση του διαθέσιμου χρόνου των λογιστών. Το κυριότερο πλεονέκτημα που 
δημιουργείται με την πληροφοριακή τεχνολογία να αναπτύσσεται στους κόλπους της 
λογιστικής  είναι  η αύξηση του διαθέσιμου χρόνου στους λογιστές.  Οι  ατελείωτες 
εκείνες ώρες καταγραφής, αθροίσεων, μεταφοράς και ελέγχου που ξοδεύει ο λογιστής 
με  το  χειρόγραφο  σύστημα,  προσπαθώντας  να  ανταποκριθεί  στις  σύγχρονες 
λογιστικές  απαιτήσεις,  με  την  αυτοματοποίηση  που  επιτελείται  αποτελούν  πλέον 
παρελθόν.  Αξίζει  να  σημειωθεί,  επιπλέον,  ότι  ελαχιστοποιείται  και  η  πιθανότητα 
λάθους που εμπεριέχεται  στη διενέργεια των παραπάνω χρονοβόρων διαδικασιών, 
αφού  δίνεται  η  δυνατότητα  χρήσης  πρότυπων  εγγραφών,  ενώ  πολλές  φορές  το 
σύστημα δεν προχωρά στην αποθήκευση κάποιας εγγραφής σε περίπτωση που αυτή 
είναι  εσφαλμένη.  Έτσι,  ο  λογιστής  έχει  πια  τη  δυνατότητα  να  ασχοληθεί  με  την 
ανάπτυξη νέων μεθόδων τελειοποίησης της εργασίας του.

6.3  ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ  ΤΟ  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

Για  να  καταφέρει  μία  επιχείρηση  να  επιβιώσει  στο  σκληρό  ανταγωνιστικό 
περιβάλλον,  όπως  αναφέρθηκε  και  προηγουμένως,  κρίνεται  απαραίτητη  η 
εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος. Ένα τέτοιο σύστημα θα βοηθήσει 
στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων και θα 
παρέχει στη διοίκηση ακριβής πληροφόρηση για τους πελάτες, τους πιστωτές, τους 
ανταγωνιστές και για την εταιρία ολόκληρη.
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Οι  προκλήσεις  με  τις  οποίες  είναι  αντιμέτωπος  ο  ειδικός  κατασκευαστής  είναι 
πολυδιάστατες. Μεταξύ αυτών, είναι και η κατασκευή του κατάλληλου λογιστικού 
πληροφοριακού συστήματος για  κάθε μεμονωμένο πελάτη,  ο  οποίος έχει  σίγουρα 
διαφορετικές  απαιτήσεις  από  έναν  άλλον.  «  Τι  είδους  hardware και  λογιστικού 
software είναι το κατάλληλο για κάποιο συγκεκριμένο πελάτη?», « Πρέπει να στηθεί  
ένα μεμονωμένο σύστημα ή ένα σύστημα τοπικού δικτύου?», « Πώς θα επιτευχθεί η  
αναστροφή των χειρόγραφων λογιστικών αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή», «Τι είδους  
λογιστικές διαδικασίες θα χρειαστεί να αλλάξουν?» «Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει  
η ασφάλεια του συστήματος?». 

Η σταδιακή εφαρμογή ενός λογιστικού πληροφοριακού συστήματος διαχωρίζει  τη 
διαδικασία σε εύκολα διαχειρίσιμα δομικά μέρη, ώστε να επιτρέπεται η εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας  κάθε  βήματος.  Τα  βήματα  που  πραγματοποιούνται  είναι  τα 
ακόλουθα32: 

a. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών  και λογιστικών αναγκών κάθε πελάτη.
b. Οφέλη που θέλει ο πελάτης να αποκομίσει από την εισαγωγή του λογιστικού 

πληροφοριακού συστήματος.   
c. Εντοπισμός των εναλλακτικών διαθέσιμων συστημάτων που μπορούν να 

παρέχουν τα παραπάνω προτεινόμενα οφέλη.
d. Προετοιμασία σχεδίου εγκατάστασης.
e. Εγκατάσταση συστήματος.
f. Υποστήριξη του πελάτη μετά την εγκατάσταση.

Με το  πέρας  κάθε  σταδίου,  χρήσιμη είναι  η  κατάρτιση  ενός  εγγράφου,  όπου  θα 
αναφέρονται  όλες  οι  πραγματοποιούμενες  ενέργειες  και  τα  συμπεράσματα  που 
διεξάχθηκαν.

 α) Ανάλυση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών αναγκών του πελάτη.

Η πρωταρχική ενέργεια είναι να αποφασίσουμε αν το υπάρχον χειρόγραφο λογιστικό 
σύστημα  πρέπει  να  περάσει  στο  σύστημα ή  όχι.  Το  θέμα  είναι,  ότι  πολύ  συχνά, 
παρατηρούνται ανεπάρκειες στις μέχρι τότε καταρτισμένες οικονομικές καταστάσεις 
που μπορεί να δημιουργήσουν κωλύματα στο νέο λογιστικό σύστημα. Παραδείγματα 
«φτωχού» λογιστικού συστήματος είναι η ανικανότητα να επωφεληθεί η επιχείρηση 
από τις εκπτώσεις αγορών, καθυστερημένες αποδείξεις πληρωμής σε προμηθευτές, 
πολλές ασυνέπειες στην είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες, ανικανότητα χειρισμού 
των αποθεμάτων και πολλά άλλα.

β) Περιγραφή προτεινόμενων οφελών

32 Gellis C. Harold, A Microcomputer Accounting System for your Client, The CPA Journal, Vol. 60, 
Is.11, pp. 20-27, Nov.1990. 
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Σ’αυτό το στάδιο, ο πελάτης περιγράφει τα οφέλη που επιθυμεί να έχει από το νέο 
τρόπο  τήρησης  των  λογιστικών  στοιχείων  του.  Τέτοια  οφέλη  μπορεί  να  είναι  η 
βελτίωση  των  ταμειακών  ροών  του,  η  μείωση  του  κόστους  διατήρησης  των 
αποθεμάτων,  μείωση  του  χρόνου  εκτέλεσης  παραγγελιών,  μείωση  του  χρόνου 
έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων.

γ) Εντοπισμός ενναλακτικών συστημάτων

Συνήθως, όταν επιθυμείται η εγκατάσταση λογιστικού πληροφοριακού συστήματος, 
υπάρχει ήδη το hardware. Έτσι, η επιλογή του λογισμικού θα εξαρτηθεί και από τον 
τύπο του υπάρχοντος hardware. 

Υπάρχουν  διαφορετικές  κατηγορίες  λογισμικού,  των  οποίων  το  κόστος  διαφέρει 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Είναι τα τυποποιημένα λογιστικά προγράμματα 
(accounting software package)  και  τα  κατά  παραγγελία  λογιστικά  προγράμματα 
(custom made accounting software). 

Τυποποιημένα λογιστικά προγράμματα

Μία τυποποιημένη λογιστική εφαρμογή είναι ένα προκατασκευασμένο πρόγραμμα, 
που έχει στόχο να καλύψει τις μηχανογραφικές ανάγκες ενός μεριδίου της αγοράς με 
παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο χρήστης διαθέτει ένα δοκιμασμένο πρόγραμμα που το 
απέκτησε εύκολα και φθηνότερα απ’ότι αν έπρεπε να σχεδιαστεί και να γραφτεί από 
την αρχή. Για παράδειγμα, ένα τυποποιημένο πρόγραμμα μπορεί να απευθύνεται σε 
βιοτεχνίες ενδυμάτων, φαρμακεία,  εμπορικές επιχειρήσεις κ.λπ. Υπάρχει φυσικά ο 
κίνδυνος το πακέτο να μην είναι τόσο ευέλικτο, ώστε να αντιμετωπίζει με επιτυχία 
όλες  τις  ιδιομορφίες  που  παρουσιάζονται.  Τα  σημερινά  διαθέσιμα  στην  αγορά 
λογιστικά  προγράμματα  έχουν  κάνει  εντυπωσιακά  βήματα,  χάρη  κυρίως  στην 
«ανοιχτή αρχιτεκτονική» που διαθέτουν και επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή τους.

Κατά παραγγελία λογιστικά προγράμματα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι προορισμένο να καλύψει ιδιαίτερες ανάγκες και 
απαιτήσεις  της  επιχείρησης33.  Σήμερα  συναντάμε  όλο  και  πιο  σπάνια  κατά 
παραγγελία  λογιστικά  προγράμματα,  παρά  τη  δυνατότητά  τους  να  αντέχουν  στο 
χρόνο, όπως θα σχολιάσουμε παρακάτω.

Συνοπτικά,  οι  διαφορές  μεταξύ  των  δύο  προγραμμάτων  παρατίθενται  στον 
παρακάτων πίνακα.

33 Καραγιώργος Θεοφάνης, Πετρίδης Ανδρέας, Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική Θεωρία & Πράξη, 
Εκδόσεις Γερμανός.
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Ένα  ολοκληρωμένο  πακέτο  λογισμικού  λογιστικής  αποτελείται  από  τα  εξής 
ακόλουθα μέρη:

1)Γενικό Καθολικό

2)Εισπρακτέοι λογαριασμοί

3)Πληρωτέοι λογαριασμοί

4)Αποθέματα

5)Εισαγωγή παραγγελίας και

6)Μισθοδοσία

δ) Προετοιμασία ενός σχεδίου εφαρμογής

Πρόκειται  για ένα έντυπο που αναφέρει  μία σειρά ενεργειών που περιέχουν  την 
εγκατάσταση  διαφόρων  λογιστικών  μερών,  το  σχεδιασμό  του  διαγράμματος  των 
λογαριασμών, διαχείριση  των πελατών και των προμηθευτών και των μισθοδοτικών 
καταστάσεων. 

ε) Εγκατάσταση του συστήματος

Η  διαδικασία  εγκατάστασης  συμπεριλαμβάνει  εκπαίδευση  του  πελάτη  ,(και  του 
προσωπικού  που  προορίζεται  να  χρησιμοποιήσει  το  σύστημα),  προσαρμογή  του 
συστήματος και επίβλεψη. Πρέπει επίσης να επανελεγχθεί η επάρκεια των κωδικών 
των  λογαριασμών  για  το  γενικό  καθολικό,  τα  αρχεία  των  πελατών  και  των 
προμηθευτών,  των  αποθεμάτων  και  της  μισθοδοσίας.  Πρέπει  να  υπάρχει  ένα 
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χρονοδιάγραμμα  που  θα  καθορίζει  πότε  θα  πρέπει  να  εισάγεται  ένα  επιπλέον 
«κομμάτι» του συστήματος και να γίνεται η αναγκαία μετατροπή των δεδομένων. 
Μετά,  θα  πρέπει  να  εισαχθούν  οι  συναλλαγές.  Καθώς  το  νέο  μηχανογραφημένο 
σύστημα εγκαθίσταται, το χειρόγραφο σύστημα πρέπει να διατηρηθεί, πρέπει δηλαδή 
«τα συστήματα να τρέχουν παράλληλα» (running the systems in parallel). Η ενέργεια 
αυτή επιβεβαιώνει ότι σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό σύστημα έχει λάθη ή ιούς, 
το χειρόγραφο σύστημα θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη (back up). Αν μετά από 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα εφαρμογής του συστήματος για πλήθος συναλλαγών, 
αποδειχθεί  η  ορθολογική λειτουργία  του,  η  τήρηση του χειρόγραφου συστήματος 
μπορεί να σταματήσει.

στ) Παροχή υποστήριξης μετά την εγκατάσταση

Ακόμη  και  μετά  την  επιτυχή  εισαγωγή  του  νέου  λογιστικού  συστήματος,  ο 
κατασκευαστής  έχει  τη  δυνατότητα  για  παροχή  επιπρόσθετων  συμβουλευτικών 
υπηρεσιών  στον  πελάτη  του.  Αυτές  μπορεί  να  είναι  ο  έλεγχος  των  λειτουργικών 
διαδικασιών των πελατών και η αξιολόγηση των αναφορών και των καταστάσεων 
που εκδίδει το σύστημα. Μπορεί επίσης, να συντάξει κάποιο εγχειρίδιο χρήσης για το 
προσωπικό που χειρίζεται το πρόγραμμα, να προτείνει αναβαθμίσεις και επεκτάσεις 
του υφιστάμενου συστήματος ή ακόμα και να εκπαιδεύσει νέο προσωπικό.

Όλη η παραπάνω διαδικασία συστήνει τον πρόγραμματισμό διαχείρισης του έργου 
«εισαγωγή λογιστικού πληροφοριακού συστήματος», δεν  φαίνεται όμως να λαμβάνει 
υπόψη του κάτι πολύ ουσιώδες. Στο δυναμικό εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον 
της επιχείρησης, πολλά πράγματα αλλάζουν και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς (όπως 
έξάλλου έχουμε επαναλάβει σε προηγούμενες παραγράφους). Είναι ανάγκη λοιπόν, 
το  λογιστικό  πληροφοριακό  σύστημα  να  είναι  ευέλικτο  και  κατά  συνέπεια 
ευπροσάρμοστο. Για το πως θα επιτευχθεί  αυτό,  θα επεκταθούμε στην ακόλουθη 
ενότητα.   

       

6.4 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 
ΧΡΟΝΟ

Αν  θέλουμε  οι  απολαβές  που  θα  έχουμε  από  το  λογισμικό  λογιστικής  που 
εγκαθιστούμε να αντισταθμίσει το κόστος αγοράς του, πρέπει  να ανταποκρίνεται στις 
παρούσες  απαιτήσεις  σε  επίπεδο  λογιστικής  και  συνάμα  να  προσαρμόζεται σε 
αναπόφευκτες μεταβολές του επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Το 
επιχειρηματικό περιβάλλον συνεχώς μεταβάλλεται και το ίδιο πρέπει να κάνει και το 
λογιστικό πληροφοριακό μας σύστημα. 

Όταν  οι  περισσότεροι  οργανισμοί  ανατρέχουν  στην  αγορά  νέου  πληροφοριακού 
συστήματος  δεν  κοιτούν  πέρα  από  τις  τρέχουσες  επιφανειακές  ανάγκες  τους. 
Υποβάλλουν  εκτενείς  λίστες  των  απαιτήσεών  τους,  μη  λαμβάνοντας  υπόψη  τη 
δυναμική φύση των σημερινών επιχειρήσεων.
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Αυτό στο οποίο δεν δίνεται αρκετή προσοχή είναι η ικανότητα αναπροσαρμογής του 
λογισμικού. Πολλές εταιρίες αναρωτιούνται τι είναι αυτό που μπορεί να άλλαξε τόσο 
πολύ στην εταιρία  τους  τα τελευταία  χρόνια  και  το  λογιστικό  πληροφοριακό  της 
σύστημα δεν ανταποκρίνεται. Ή τι μπορεί να συμβεί σε  πέντε χρόνια ή πόσο θέλουμε 
να  διαρκέσει  το  πληροφοριακό  σύστημα  που  αγοράζουν,  πό  σο  εύκολο  είναι  να 
προσθαφαιρεθούν λειτουργίες και διαδικαστικοί κανόνες μετά την εγκατάσταση του 
λογισμικού. 

Τα  περισσότερα  λογισμικά  δεν  είναι  εύκολο  να  αναπροσαρμοστούν  μετά  την 
εγκατάστασή τους. Πρέπει να αφαιρεθούν εντελώς και να επανεγκατασταθούν αν 
αλλάξουν  κάποιες  παράμετροι.  Ένας  τρόπος  για  να  προστατέψει-να  σώσει  μία 
εταιρία την επένδυσή της σε λογιστικό λογισμικό είναι να χρησιμοποιήσει λογισμικό 
που  είναι  προσανατολισμένο στους  στόχους, που  διευκολύνει  τις  αλλαγές.  Αυτό 
συμβαίνει  επειδή  είναι  κατασκευασμένο  από  κομμάτια  που  μπορούν  να 
αποσυναρμολογηθούν και να επανατοποθετηθούν. Λογισμικό μη προσανατολισμένο 
σε στόχους δεν χαρακτηρίζεται από τέτοια ευελιξία.

Παρά  το  γεγονός  ότι  η  τεχνολογία  που  είναι  προσυλωμένη  σε  στόχους  είχε 
αναπτυχθεί προ τριαντααετίας,  δεν αποκόμισε τη δέουσα προσοχή μέχρι το 1990, 
όπου  οι  εταιρίες  άρχισαν  να  αγωνίζονται  για  την  αντιμετώπιση  των  άκαμπτων 
λογισμικών τους. Όσο τέλεια και να είναι η αρχιτεκτονική του προγράμματος, θα 
είναι άχρηστο αν δεν ανταποκρίνεται σε μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές ανάγκες. 
Η  προσαρμοστικότητα  που  χαρακτηρίζει  τα  προγράμματα  που  είναι 
προσανατολισμένα  στους  στόχους  μπορούν  να  αποτελέσουν  το  βασικότερο 
πλεονέκτημα ενός λογιστικού πληροφοριακού λογισμικού.

Τα  επαναχρησιμοποιούμενα  συστατικά  μέρη  των  προγραμμάτων  που  είναι 
προσανατολισμένα σε στόχους, επιτρέπουν τις εταιρίες να στήνουν νέες εφαρμογές 
εύκολα  και  γρήγορα,  πράγμα  που  δεν  συμβαίνει  με  άλλου  είδους  αρχιτεκτονική. 
Συνδυάζοντας  «κομμάτια»  από  διαφορετικούς  προμηθευτές  λογισμικών  με 
«κομμάτια» που κατασκευάζονται εντός της επιχείρησης (προσαρμοσμένα στις δικές 
της  ανάγκες  ),  είναι  δυνατή  η  σύσταση  ενός  μοναδικού  συστήματος  άριστης 
ποιότητας,  αφομοιώνοντας  όλες  τις  ανάγκες  της  συγκεκριμένης  επιχειρηματικής 
οντότητας.   Έτσι,  μπορούν  οι  εταιρίες  που  τα  εφαρμόζουν  να  αποκτήσουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τη διοίκηση όταν προτίθεται να προχωρήσει στην 
αγορά ενός λογιστικού πληροφοριακού συστήματος, είναι  το κόστος του. Το οποίο 
δεν αποτελείται μόνο από το κόστος αγοράς, αλλά και από το κόστος εγκατάστασης 
και εφαρμογής του. Στην πραγματικότητα, το κόστος εγκατάστασης και εφαρμογής 
μπορεί να είναι 3-10 φορές το κόστος αγοράς του λογισμικού. Εκτός των άλλων, ο 
χρόνος  που  θα  αναλωθεί  και  η  προσπάθεια  που  θα  καταβληθεί  μέχρι  την 
ολοκληρωτική συγκρότηση του συστήματος, αποτελούν μέρος του κόστους όλου του 
πακέτου.  Ακόμα και  σε αυτή την περίπτωση,  τα λογισμικά προσανατολισμένα σε 
στόχους, εξαιτίας της ευπροσάρμοστης (ρυθμιζόμενης) δομής τους, καταφέρνουν να 
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μειώσουν σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο στησίματος και εφαρμογής. Και μείωση 
του  χρόνου  σημαίνει  μείωση  του  απαιτούμενου  κόστους.  Επιχειρήσεις  που 
εγκαθιστούν συστήματα προσανατολισμένα σε στόχους αναφέρουν έξοδα πακέτου 
κατά  35%  χαμηλότερα  από  επιχειρήσεις  που  προβαίνουν  σε  εγκατάσταση 
συστημάτων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Κλείνοντας  τη  συγκεκριμένη  παράγραφο,  αξίζει  να  σημειωθεί  το  εξής:  όταν  οι 
επιχειρήσεις  σκοπεύουν  να  προβούν  σε  αγορά  λογιστικού  πληροφοριακού 
συστήματος,  οφείλουν  να  κάνουν  μία  επιπρόσθετη  εκτίμηση  σε  ότι  αφορά  την  
ευελιξία  και  προσαρμοστικότητα  των  συστατικών  μερών  των  συστημάτων34. 
Διαφορετικά,  θα  καταλήξουν  να  ξοδεύουν  πολύ  χρόνο  και  χρήμα.  Τα  μοντέλα 
προσανατολισμένα  σε  στόχους  δύνανται  να  παρέχουν  ένα  σημαντικό  στρατηγικό 
πλεονέκτημα στην επιχείρηση, εξαιτίας, κυρίως, της ευελιξίας που τα διακρίνει.   

34 George Dearing, Accounting systems that stand the test of time, Management Accounting, Vol.79, 
Is.6, pp.32-38, Dec.1997.
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6.5 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
(EXECUTIVE INFORMATION SYSTEMS IN ACCOUNTING)

Τι είναι ένα εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα

Ένα εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο εργαλείων σχεδιασμένα 
να  βοηθήσουν  έναν  οργανισμό  να  παρακολουθεί  προσεκτικά  την  τρέχουσα 
κατάστασή του, την πρόοδο που σημειώνει στην επίτευξη στόχων. Το σύστημα αυτό 
αντικατοπτρίζει  τι  συμβαίνει  σε  πραγματικό  χρόνο  σε  όλα  τα  περιβάλλοντα  που 
αφορούν  την  επιχείρηση,  ενώ  ανά  πάσα  στιγμή  μπορεί  κάθε  στέλεχος  να  έχει 
πρόσβαση  σε  οποιαδήποτε  πληροφορία  χρειάζεται  για  την  επιβεβαίωση  κάποιας 
αντίληψής του για την επιχείρηση.

Αυτά  τα  εργαλεία  αναπτύχθηκαν  με  σκοπό  να  υπερκεραστούν  εμπόδια  που 
δημιουργούσαν οι παραδοσιακές προσεγγίσεις στην συλλογή πληροφοριών. Τυπικά 
μειονεκτήματα  των  παραδοσιακών  προσεγγίσεων  αφορούν  μεγάλο  χρόνο 
ανταπόκρισης,  μικρή  ευελιξία  σε  επιπεδο  γραφικών  απεικονίσεων,  δυσκολία  στο 
χειρισμό και περιορισμένό εύρος λειτουργίας.

Με  τα  πληροφοριακά  αυτά  συστήματα,  γίνεται  λόγος  πλέον,  για  πολλαπλά 
πλεονεκτήματα,  όπως  βελτιωμένη  επικοινωνία  μεταξύ  των  μελών  της  ομάδας 
διοίκησης,  ελάχιστος  απαιτούμενος  χρόνος  για  την  αναγνώριση  κάποιου 
προβλήματος  και  άρα  περισσότερος  χρόνος  διαθέσιμος  για  την  επίλυσή  του, 
βελτίωμένα  λογιστικά  συστήματα  με  καλύτερες  και  πιο  συγκρίσιμες  λογιστικές 
αναφορές μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων.

Η αγορά  αυτών  των  συστημάτων  γνωρισε  μεγάλη  ανάπτυξη  και  έτσι  έγιναν  πιο 
προσιτά  για  περισσότερες  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  έχουν  έτσι  τη  δυνατότητα  να 
γνωρίσουν τη χρησιμότητά τους. 

6.5.1 Ο ρόλος της λογιστικής στα εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα 

Για την λήψη αποφάσεων σε διοικητικό επίπεδο είναι απαραίτητες, τόσο εσωτερικές 
όσο  και  εξωτερικές  πληροφορίες35.  Για  παράδειγμα,  περιοδικά  μέτρα  απόδοσης 
τμήματος  μπορούν  να  συγκριθούν  με  αντίστοιχα  μέτρα  που  απεικονίζουν  την 
απόδοση του κλάδου. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης των πωλήσεων και 
του  επιπέδου  των  κερδών,  δυνατότητα  αξιολόγησης  των  τάσεων  της  αγοράς  και 
σχεδιασμού πλάνων δράσης. Η ωρίμανση και η ευρεία υιοθέτηση των εξειδικευμένων 
πληροφοριακών συστημάτων θα προκαλέσει αναμφισβήτητα σημαντικές μεταβολές 
στον  ρόλο  των  λογιστών  καθώς  απαιτούνται  όλο  και  περισσότερες  εσωτερικές 
πληροφορίες  σε  αυτά  τα  συστήματα.  Αναγνώριση  αυτών  των  αλλαγών  και  οι 
ευκαιρίες που αυτές γεννούν θα οδηγήσουν σε αύξηση της συνεισφοράς τους στην 
επιτυχημένη  εφαρμογή  αυτών  των  συστημάτων  αλλά  και  στη  λήψη  διοικητικών 

35 Stambaugh T. Clyde, Carpenterr W. Floyd, The Roles of Accounting and Accountants in Executive 
Information Systems, Accounting Horizons, Vol.6, Is.4, pp.52-63, Sept.1992.
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αποφάσεων. Παρέχοντας αυτές τις υπηρεσίες αποτελεσματικά, αυξάνεται η ισχύς και 
βελτιώνεται το προφίλ των λογιστών μέσα στην επιχειρηματική οντότητα. 

6.5.2 Κριτικές που αντιμετώπισε το λογιστικό επάγγελμα κατά καιρούς       

Το λογιστικό επάγγελμα δέχτηκε σκληρή κριτική λόγω της αδυναμίας του να παρέχει 
τις απαραίτητες πληροφορίες για την στήριξη διοικητικών αποφάσεων. Τις τελευταίες 
δεκαετίες,  το  πλάνο  των  λογιστικών  προτύπων  προσανατολίστηκε  σχεδόν 
αποκλειστικά στον τρόπο παρουσίασης εξωτερικών αναφορών κυρίως μεγάλων και 
πολύπλοκων οργανισμών. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτού του είδους η αναφορά και 
δημοσιοποίηση  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  οδήγησε  σε  μεγαλειώδεις 
βελτιώσεις στη λήψη εσωτερικών αποφάσεων. Κάποιο άλλοι πάλι, θεωρούν ότι με 
αυτό  τον  τρόπο,  η  λογιστική  έχασε  αρκετές  από  τις  αρμοδιότητές  της  και  τη 
χρησιμότητά της στους  managers. Η λογιστική πληροφορία έρχεται καθυστερημένα 
και διαστρεβλωμένη, οπότε δεν είναι πολύ πιθανό να είναι χρήσιμη στα ανώτερα 
στελέχη.  Οι  κριτικοί  δείχνουν το  «δάχτυλο της  ενοχής» στους  ακαδημαϊκούς  της 
λογιστικής  επιστήμης  για  την  αποτυχία  τους  να  επιδείξουν  την  χρησιμότητα  της 
λογιστικής σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο. Κατηγορούνται επειδή παρασύρθηκαν και 
προσανατολίστηκαν  σε  ένα  στενό  και  απλοποιημένο  μοντέλο  επιχειρησιακής 
συμπεριφοράς.

6.5.3 Ανταπόκριση στην ανάγκη των στελεχών για πληροφορίες     

Ως απάντηση σε κάποιους από τους επικριτές, το λογιστικό επάγγελμα οφείλει να 
δώσει μεγαλύτερη έμφαση στον εντοπισμό, στη συλλογή, την αποθήκευση και την 
οργάνωση  δεδομένων  που  θα  είναι  χρήσιμα  στη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων. 
Παραπέρα, αυτού του είδους η πληροφορία πρέπει (1) να παρέχεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, (2) να παρουσιάζεται με ωραία τρόπο, (3) να είναι ακριβή και επαρκή 
ώστε να επιτρέπει what-if ανάλυση και (5) να είναι ευέλικτη για να αλληλεπιδρά με 
πληροφορίες από άλλες λειτουργικές μονάδες.

Κάποιοι  προτείνουν  μία  θεμελιώδη  αλλαγή,  από  μία  προσέγγιση  αξίας  σε  μία 
προσέγγιση  γεγονότων-συμβάντων  με  πρωταρχικό  σκοπό   τη  βελτίωση  της 
σχετικότητας  των  λογιστικών  δεδομένων.   Οι  ίδιοι,  υποστηρίζουν  ότι  για  να 
επιτευχθεί αυτό,  πρέπει  να συμπεριληφθούν στο λογιστικό σύστημα  περισσότερα 
δεδομένα  μη-χρηματοοικονομικής  φύσης  και  παράλληλα  να  δοθεί  μεγαλύτερη 
έμφαση σε ορισμένα είδη αναφορών που θα αφορούν, περισσότερο από κάποια άλλα, 
την εξυπηρέτηση σε επίπεδο πληροφόρησης. Οι υπερασπιστές της προσέγγισης των 
γεγονότων μελέτησαν την πρακτική εφαρμογή του στο πλαίσιο συστήματος βάσεων 
δεδομένων.  Τα εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα απαιτούν την αφομοίωση 
δεδομένων από διάφορες  πηγές,  έτσι  ώστε να θεμελιώσουν μία διευρυμένη βάση 
δεδομένων  από  την  οποία  χρήστες  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  εξάγουν  ότι 
πληροφορία  βρίσκουν  σχετική  με  το  θέμα  που  διερευνούν.  Η  συγκεκριμένη 
πληροφορία θα διασχίσει λειτουργικά σύνορα που υψώνονται εντός του οργανισμού 
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και θα παραμείνει στη βάση δεδομένων σε στοιχειώδη μορφή,και όχι απλά σε μορφή 
συνοπτικών  δεδομένων.  Για  να  τροφοδοτήσουν  τη  βάση  δεδομένων  των 
εξειδικευμένων  πληροφοριακών  συστημάτων,  τα  λογιστικά  συστήματα  πρέπει  να 
κατέχουν  την  απαιτούμενη  ευελιξία  ώστε  να  έρθουν  σε  διεπαφή  με  άλλα 
πληροφοριακά συστήματα αλλά και να παρέχουν λεπτομερή δεδομένα. 

Σαν  παράδειγμα  εφαρμογής  και  διατήρησης  ενός  εξειδικευμένου  πληροφοριακού 
συστήματος, χρησιμοποιούμε δημοσιευμένους λογαριασμούς επιτυχημένων εταιριών 
σαν  σημείο  εκκίνησης.  Αυτό  γίνεται  με  σκοπό  να  εντοπίσουμε  και  να  ορίσουμε 
επακριβώς τον ρόλο και τα καθήκοντα των λογιστών. Μία επιτυχημένη εφαρμογή 
εξειδικευμένου πληροφοριακού συστήματος έλαβε χώρα στην Rockwell International 
Corporation.  Η  εταιρία  επαναπαύτηκε  ολοκληρωτικά  (1)  σε  ένα  εξειδικευμένο 
πληροφοριακό  σύστημα  ,  (2)  σε  μία  επιτροπή  καθοδήγησης,  η  οποία  θα 
δημιουργούσε το βασικό σχέδιο και θα παρείχε την απαραίτητη για την εφαρμογή 
υποστήριξη,  (3)  σε  κάποιους  οι  οποίοι  είναι  υπεύθυνοι  για  την  τροφοδότηση 
δεδομένων  και  κάποιους  υπεύθυνους  για  την  φύλαξη  των  δεδομένων,  (4)  σε 
μηχανογράφους και  προγραμματιστές,  οι  οποίοι  θα σχεδίαζαν το σύστημα και  θα 
προσέφεραν  τις  εξειδικευμένες  δεξιότητές  τους  για  την  ανάλυσή  του  και  την 
εφαρμογή του και τέλος (5) σε έναν συντινιστή του project που θα αναλάμβανε την 
ευθύνη για την υλοποίηση,  την διατήρηση και  τη συντήρηση του συστήματος.  Ο 
συντονιστής διαχωρίζει παιραιτέρω τους υπεύθυνους για τη φύλαξη των δεδομένων 
σε  δύο  υποσύνολα-στους  υπεύθυνους  για  την  φύλαξη  των  αρχείων  και  τους 
υπεύθυνους για  την φύλαξη των προγραμμάτων.  Οι  πρώτοι  είναι  αρμόδιοι  για τη 
διατήρηση  και  την  αναβάθμιση  των  δεδομένων  εντός  του  συστήματος,  ενώ  οι 
δέυτεροι γράφουν και συντηρούν την εφαρμογή του λογισμικού, προμηθεύοντάς το 
με  νέα  δεδομένα.  Το προσωπικό  του  λογιστηρίου  διαθέτει  ειδήμονες  που  είναι  
ικανοί να λάβουν μέρος σε όλες τις παραπάνω ομάδες.

6.5.4  Ο  ρόλος  του  λογιστή  σε  μία  εφαρμογή  εξειδικευμένου  πληροφοριακού 
συστήματος.    

Η ελεγκτής ή ο προϊστάμενος του λογιστηρίου είναι το πόστο που καλείται να λάβει  
πρωταγωνιστικό  ρόλον  σε  μία  εφαρμογή  εξειδικευμένου  πληροφοριακού 
συστήματος. Οι  γνώσεις  του/της  επί  θεμάτων  επεξεργασίας  συναλλαγών  και 
συστημάτων χρηματοοικονομικών αναφορών παρέχουν τα θεμέλια για την έρευνα 
και την ανάλυση εσωτερικών δεδομένων και την αξιολόγησή τους σε ότι αφορά τη 
χρησιμότητά τους στα στελέχη. Στη φάση ανάλυσης του συστήματος, όλα τα projects 
ανάπτυξης  συστημάτων  οφείλουν  να  συμπεριλαμβάνουν  κριτική  ανάλυση  και 
εξωτερικών δεδομένων για την αξιολόγηση της σχετικότητάς τους με τις εσωτερικά 
λαμβανόμενες  αποφάσεις.  Ο  ελεγκτής  ή  προϊστάμενος  λογιστηρίου  απαιτείται  να 
κατέχει  πολύ  καλή  γνώση  εσωτερικών  πηγών  εκροής  σημαντικών 
χρηματοοικονομικών δεδομένων που πιθανόν να είναι χρήσιμα και επιθυμητά από τα 
στελέχη.Για  τους  λόγους  που  αναφέρθηκαν  στην  προηγούμενη  παράγραφο,  ο 
ελεγκτής-προϊστάμενος  λογιστηρίου  πρέπει  να  είναι  μέλος  της  επιτροπής 
καθοδήγησης. Η κατοχή γνώσεων επί λογιστικών δεδομένων και η εμπειρία του σε  
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χρηματοοικονομικές φόρμες και σχετικές αναφορές καθιστούν τον λογιστή έναν  
ανεκτίμητο σύμβουλο στον σχεδιασμό υπολογιστικών φορμών και αναφορών.  Η 
επιτροπή καθοδήγησης αναλαμβάνει συχνά την ευθύνη αρχικού σχεδιασμού αυτών 
των  εκροών  και  δαπανά  αρκετόχρόνο  διερευνώντας  και  αναλύοντας  υφιστάμενες 
φόρμες  και  αναφορές.  Ορθός  σχεδιασμός  των  τελευταίων  είναι  κρίσιμος  για 
αποτελεσματική  χρησιμοποίηση  αυτών  από  τους  managers.  Ένας  από  τους 
μεγαλύτερους  κινδύνους  με  τα  σημερινά εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα 
είναι  ο  εξής  :   Μπορείς  να  λάβεις  πολλές  όμορφες  φόρμες,  που  όμως  δεν  θα 
καταφέρνουν  να  αναδείξουν  τα  σωστά  πράγματα.  Η  γνώση  του  λογιστή  επί 
χρρηματοοικονομικών  λειτουργιών  και  το  σύστημα  επεξεργασίας  συναλλαγών 
αποτελεί τη βάση για τον εντοπισμό του τι είναι σχετικά, δεδομένου ότι κατανοούν τα 
δεδομένα και την ποιότητά τους. Η ολοκληρωτική κατανόηση των δεδομένων είναι 
το  κλειδί  για  τον  καθορισμό  της  σχετικότητάς  του  σε  ένα  εξειδικευμένο 
πληροφοριακό σύστημα.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές,  οι οποίοι κατέχουν υψηλό επίπεδο γνώσης σχετικά με το 
ελεγκτικό περιβάλλον, το λογιστικό σύστημα και τις διαδικασίες ελέγχου, πρέπει να 
εμπλακεί ενεργά στα στάδια σχεδιασμού. Η πρώιμη συμμετοχή τους θα βοηθήσει 
στην επιβεβαίωση ότι το σύστημα περιέχει  επαρκείς,  προληπτικούς, ανιχνευτικούς 
και  διορθωτικούς  ελέγχους  και  ότι  η  ολότητα  των  δεδομένων  φυλάσσεται  με 
ασφάλεια.  Οι  εταιρίες  πιθανώς  να  θελήσουν  να  συμπεριλάβουν  ανεξάρτητους 
ελεγκτές ως συμβούλους και να επωφεληθούν έτσι από τη γνώση που αυτοί κατέχουν 
για την εταιρία και να μην έχουν πρόβλημα με μελλοντικούς ελέγχους. Λόγω της 
σημαντικότητας που χαρακτηρίζει τα εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα στη 
λήψη αποφάσεων από υψηλόβαθμα στελέχη, κρίνεται εύλογο να συμμετέχουν τόσο 
εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί ελεγκτές στο σχεδιασμό, ώστε να επανεξετάζεται η 
ποιότητα των εκροών του συστήματος βασιζόμενοι σε αντικειμενικούς στόχους και 
ισχυρισμούς.   

Οι λογιστές κατέχουν επίσης και τον οργανικό ρόλο των παρόχων δεδομένων. Ένα 
πάροχος  δεδομένων  τυπικά  δημιουργεί,  συλλέγει,  διατηρεί,  αναλύει  ή  δημοσιεύει 
πληροφορίες.  Με  αυτή  την  δεξιότητα,  ο  λογιστής  είναι  και  γνώστης  πηγών 
δεδομένων επιθυμητών από τους χρήστες. Για παράδειγμα, όταν ανταποκρινόμαστε 
σε  επιθυμία  πελάτη  για  μία  σημαντική  αύξηση  του  πιστωτικού  του  ορίου,  ένα 
στέλεχος μπορεί να επιθυμεί να επανεξετάσει πληροφορίες σχετκές με το λογαριασμό 
αυτού  του  πελάτη,  όπως  το  ιστορικό  πληρωμών  του.  Επιπρόσθετα,  οι  πάροχοι 
δεδομένων αναλαμβάνουν την ευθύνη για την φροντίδα, την εισροή, την συντήρηση 
και την ακρίβεια των δεδομένων που τροφοδοτούν το σύστημα. Χωρίς την ύπαρξη 
συνεργασίας μεταξύ συστήματος και δεδομένων, το πληροφοριακό σύστημα δεν θα 
μπορέσει  να είναι ποτέ αποτελεσματικό.   

Οι λογιστές συνεισφέρουν ακόμα και σαν φύλακες προγραμμάτων και αρχείων. Το 
μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς αυτής, εντούτοις, επιτελείται από ειδική ομάδα. Η 
ομάδα αυτή συχνά δεν κατανοεί το σύστημα επεξεργασίας συναλλαγών και συχνά 
απαιτείται η βοήθεια των λογιστών προκειμένου να αποκτηθεί η απαιτούμενη γνώση. 
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Επιπλέον,  με  τα  σημερινά  τεχνολογικά  εργαλεία  (υπολογιστικά  φύλλα,  γλώσσες 
προγραμματισμού τέταρτης γενιάς) ένας μεγαλύτερος αριθμός λογιστών εμπλέκονται 
στη λειτουργία φύλαξης. Αναμφισβήτητα, η λογιστική ήταν πάντοτε η κύρια αρμόδια 
του  συστήματος  επεξεργασίας  συναλλαγών,  συμπεριλαμβανομένης  και  της 
προετοιμασίας της συναλλαγής, την συντήρηση των αρχείων και την φύλαξη αυτών. 
Με  ένα  εξειδικευμένο  πληροφοριακό  σύστημα,  ο  ρόλος  του  λογιστή 
συμπεριλαμβάνει  σύνταξη,  επανεξέταση και  δοκιμή  των  δεδομένων για  ακρίβεια, 
εγκυρότητα και πληρότητα. Αυτός ο διευρυμένος ρόλος προκύπτει λόγω σημαντικών 
αυξήσεων στον όγκο των δεδομένων που τροφοδοτούν το σύστημα για τις αποφάσεις 
των  στελεχών.  Ακόμα,  αυτά  τα  δεδομένα  μπορεί  να  συμπεριλαμβάνουν  μη 
χρηματοοικονομικά δεδομένα που παραδοσιακά δεν αποτελούσαν συστατικό μέρος 
της λογιστικής δραστηριότητας.

Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα απαλλάσσουν τον λογιστή από χρονοβόρες 
χειρωνακτικές  αγγαρίες.  Ο  υπολογιστής  προγραμματίζεται  να  τις  διεκπεραιώνει 
αυτόματα. Από την άλλη, αυτά το συστήματα αυξάνουν τα καθήκοντα του λογιστή 
σχετικά  με  την  επικαιρότητα  που  διακρίνει  τα  αναζητούμενα  και  εισερχόμενα 
δεδομένα.  Αν  θέλουμε  ένα  εξειδικευμένο  πληροφοριακό  σύστημα  να  λειτουργεί 
αποτελεσματικά, οι διευθυντές πρέπει να τροφοδοτούνται με επίκαιρα δεδομένα. Η 
συχνότητα  ανανέωσης  μίας  βάσης  δεδομένων  πληροφοριακού  συστήματος 
αναφέρεται συχνά με τον όρο ρυθμός ανανέωσης (refresh rate). 

6.5.5 Ένα μοντέλο που να ικανοποιεί διαφορετικές ανάγκες

Η κατηγοριοποίηση των διοικητικών αποφάσεων σε ομάδες και ο καθορισμός των 
ρόλων της λογιστικής με την εισαγωγή της Πληροφοριακής Τεχνολογίας κρίνονται 
εργασίες  άκρως  περίπλοκές  και  απαιτητικές.  Εντοπίστηκαν  τέσσερεις  ξεχωριστοί 
ρόλοι που η λογιστική μπορεί πρακτικά να αναλάβει:

1)  Η Λογιστική ως μηχανής  ανταπόκρισης-ώστε  να παρέχει  πληροφορίες  για  τον 
εντοπισμό αποφάσεων (χαμηλό επίπεδο αβεβαιότητας).

2)  Η  Λογιστική  ως  μηχανή  εκπαίδευσης-  ώστε  να  υπονοηθά  στην  αξιολόγηση 
αποφάσεων (χαμηλό επίπεδο αβεβαιότητας).

3)  Η  Λογιστική  ως  μηχανή  προστασίας-  ώστε  να  παρέχει  υποστήριξη  σε  έναν 
συμβιβασμό (υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας).

4)  Η  Λογιστική  ως  μηχανή  εκλογίκευσης-  ώστε  να  υποστηρίζει  την  διαδικασία 
αποφάσεων όταν υφίστανται υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας και απαιτείται έμπνευση 
προκειμένου να επιλέξουμε μεταξύ εναλλακτικών.

Να σημειωθεί ότι μία δεδομένη απόφαση ανώτερου επιπέδου, όπως για παράδειγμα 
προϋπολογισμός κεφαλαίου, μπορεί να εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω 
κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο αβεβαιότητας που την χαρακτηρίζει. Συνεπώς, η 
λογιστική μπορεί να αναλάβει πολλαπλούς ρόλους σε μία συγκεκριμένη απόφαση.
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Το παραπάνω είναι ένα μοντέλο που δείχνει την πολυδιάστατη φύση του λογιστή 
όταν  η  πληροφοριακή  τεχνολογία  ενσωματώνεται  στους  κόλπους  της  εταιρίας.  Η 
λογιστική  πληροφορία  είναι  απαραίτητη   σε  κάθε  κατηγορία  αποφάσεων  ενώ 
φαίνεται  πως  διαδραματίζονται  και  οι  τέσσερις  παραπάνω  ρόλοι  στη  λήψη 
διοικητικών αποφάσεων.

Οι περισσότερες εταιρίες  υιοθετούν αντικειμενικούς στόχους βραχυπρόθεσμης και 
μακροπρόθεσμης  κερδοφορίας.  Για  την  επίτευξη  του  βραχυπρόθεσμου  κέρδους 
προσανατολιζόμαστε  στην  ελαχιστοποίηση  του  κόστους  των  παραγόμενων  και 
πωληθέντων αγαθών. Στην περίπτωση του μακροπρόθεσμου κέρδους, από την άλλη, 
επιδιώκουμε την μεγιστοποίηση του μεριδίου αγοράς. Αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς 
γεικά απαιτείται  υψηλή ποιότητα στα παραγόμενα προϊόντα για να μπορέσουν να 
πουληθούν σε ανταγωνιστικές τιμές και να εξασφαλίσουν έτσι διείσδυση στην αγορά. 
Στο  σημερινό  απαιτητικό  περιβάλλον,  οι  βραχυπρόθεσμοι  και  μακροπρόθεσμοι 
στόχοι συγκρούονται. Συνεπώς, αξιολόγηση του τι προσφέρει κάθε αντικειμενικός 
στόχος θα βοηθήσει στο να τεθούν προτεραιότητες μεταξύ των στρατηγικών στόχων. 
Για να γίνει  αυτό πράξη απαιτείται φυσικά πληροφόρηση για όλες τις κατηγορίες 
αποφάσεων.  Και  πάλι  η  λογιστική  πληροφορία  είναι  απαραίτητη  για  την 
εξυπηρέτηση και υποστήριξη αυτής της ενέργειας. 

6.5.6 Ο ρόλος της λογιστικής πληροφορίας στις αποφάσεις κοστολόγησης του 
προϊόντος      

Για την επίλυση της παραπάνω σύγκρουσης μεταξύ βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας 
και  μακροπρόθεσμης  διεύρυνσης  του  μεριδίου  αγοράς  απαιτείται  ένα  μείγμα 
δεδομένων  εσωτερικής  και  εξωτερικής  προέλευσης  για  την  επίτευξη  μία  λογικής 
απόφασης. Οι διευθυντές έχουν ανάγκη από πληροφορίες σχετικά με τη ζήτηση του 
προϊόντος  και  την  ελαστικότητα  ζήτησης,  με  ανταγωνιστικά  προϊόντα  και 
στρατηγικές, την οικονομία και εκατοντάδες άλλους εξωγενείς παράγοντες. Οφείλουν 
επίσης να λάβουν υπόψη ενδογενείς παράγοντες όπως είναι το κόστος κατασκευής 
του προϊόντος (βιομηχανικό κόστος) και των διαφορών που υπάρχουν σχετικά με τα 
διάφορα  επίπεδα  ποιότητας  του  προϊόντος,  υπό  διαφορετικές  υποθέσεις  κόστους. 
Ορισμένες από τις ερωτήσεις που μπορούν να τεθούν από τα στελέχη είναι:

Ποιο είναι το τρέχον επίπεδο ποιότητας και πώς διαφέρει αυτό το επίπεδο από το 
επιθυμητό;

Ποιο είναι το συνολικό κόστος παραγωγής μιας μονάδας και πώς διαφέρει αυτό το 
ποσό από το συνολικό κόστος στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας;

Ποια  είναι  τα  μεταβλητά  κόστη  που  διακυμαίνονται  στα  διαφορετικά  επίπεδα 
ποιότητας του προϊόντος;

Ποια κόστη είναι ελεγχόμενα σχετικά με την παραγωγή και πώληση των προϊόντων;

Η λογιστική αναμφισβήτητα δύναται να παρέχει δεδομένα για οριστικές λύσεις σε 
αυτές  τις  ερωτήσεις  σαν  μηχανή  ανταπόκρισης.  Οι  λογιστές  μπορούν  να 
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δημιουργήσουν  λόγους  που  θα  υποστηρίξουν  τις  διοικητικές  αποφάσεις.  Πολλές 
εσωτερικές αποφάσεις βασίζονται σε υποθέσεις και μετρήσεις που μπορεί να τύχουν 
διαφορετικών ερμηνειών. Για παράδειγμα, σε ποια έκταση πρέπει τα κόστη ευκαιρίας 
να λαμβάνονται υπόψη  στις εσωτερικές υποθέσεις που αφορούν τις εναλλακτικές 
χρήσεις των εταιρικών εγκαταστάσεων; Η απάντηση εξαρτάται από τις υποθέσεις και 
τις  προτιμήσεις  του  λήπτη  της  συγκεκριμένης  απόφασης.  Στις  αποφάσεις 
κοστολόγησης  του  προϊόντος,  ζητήματα  που  αφορούν  κατάλληλο  κόστος  και 
ποιότητα προϊόντος είναι εξίσου υποκειμενικά και απίθανο να έχουν μία μοναδική 
ερμηνεία.

6.5.7 Ο ρόλος της λογιστικής πληροφορίας στην μέτρηση της παραγωγικότητας

Η λογιστική εξυπηρετεί  ένα σημαντικό ρόλο παρέχοντας  δεδομένα σχετικά με το 
ενδιαφέρον  που  επιδεικνύει  η  διοίκηση  για  την  παραγωγικότητα.  Σε  μερικές 
περιπτώσεις,  θέματα παραγωγικότητας προϋποθέτουν την συμβολή της λογιστικής 
για να λειτουργήσει ως μηχανή λογικοποίησης και να αιτιολογηθούν ενέργειες που 
έχουν  ήδη  αποφασισθεί  από  την  διοίκηση.  Σαν  ένα  υπερβολικό  αλλά  πιθανό 
παράδειγμα,  η  διοίκηση  μίας  εταιρίας  αποφάσισε  ήδη  το  κλείσιμο  κάποιας 
εγκατάστασης  παραγωγής  που  διακρινόνταν  μέχρι  τώρα  ως  μεγάλης  έντασης 
εργασίας, με σκοπό να δημιουργηθεί μία σύγχρονη εγκατάσταση σε άλλη περιοχή. Το 
υψηλό κόστος  εργασίας  στην μονάδα παραγωγής του  προϊόντος  στην  υπάρχουσα 
εγκατάσταση  είναι  ο  παράγοντας  που  οδήγησε  σε  αυτή  την  απόφαση.  Η  άκρως 
αυτοματοποιημένη νέα παραγωγική μονάδα θα μπορέι να παράγει τα προϊόντα με 
κατά πολύ χαμηλότερο εργατικό κόστος και άρα και μικρότερο συνολικό κόστος ανά 
μονάδα. Επειδή η μονάδα που θα κλείσει θα δημιουγήσει μεγάλο αριθμό ανέργων και 
έτσι  μείζον  οικονομικό  πρόβλημα  στην  κοινωνία,  η  διοίκηση  οφείλει  να 
δικαιολογήσει  τη  θέση  της  και  να  αντιμετωπίσει  την  αρνητική  αντίδραση  της 
κοινωνίας.

Η  διοίκηση  έχει  τη  δυνατότητα  να  χρησιμοποιήσει  τόσο  εσωτερικές  όσο  και 
εξωτερικές πληροφορίες που θα εξαχθούν από το λογιστικό πληροφοριακό σύστημα 
και  οι  οποίες  θα  καταδεικνύουν  πώς  η  παραγωγικότητα  στην  υφιστάμενη 
εγκατάσταση μειώθηκε  τα  τελευταία  χρόνια.  Τα λογιστικά δεδομένα μπορούν να 
παρουσιάσουν πως οι σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν στο μοναδιαίο κόστος 
εργασίας είναι  υπεύθυνες για τις  αυξήσεις  στο κόστος ανά μονάδα προϊόντος και 
έβλαπταν την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας μέχρι τώρα, αφού οι συγκεκριμένες 
αυξήσεις την εξανάγκαζαν να προβαίνει σε αύξηση της τιμής πώλησης. Η διοίκηση 
μπορέι επίσης να συγκρίνει τις πωλήσεις της εταιρίας (εσωτερική πληροφορία) με τις 
πωλήσεις  του  κλάδου  (εξωτερική πληροφορία),  για  να  προβάλει  τις  αλλαγές  που 
έγιναν στο μερίδιο αγοράς σαν συνέπεια της αυξανόμενης τιμής. Βέβαια, και αυτά τα 
στοιχεία προέρχονται από το λογιστικό πληροφοριακό σύστημα της εταιρίας.

Από τις βάσεις δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος μπορούν να ληφθούν και 
εξωτερικές πληροφορίες,  πληροφορίες που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης.  Με  αυτό  τον  τρόπο μπορούμε  να  εντοπίσουμε  πως  οι  ανταγωνιστές 
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επιτυγχάνουν καλύτερη αποδοτικότητα,  χρησιμοποιώντας  λιγότερα εργατικά χέρια 
και περισσότερη εξελιγμένη τεχνολογία για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με 
χαμηλό μοναδιαίο κοστος. Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση μπορεί να συμπαιράνει πολλά 
πράγματα που αφορούν τους ανταγωνιστές και να κινηθεί ανάλογα. Αυτού του είδους 
η πληροφορία μπορεί να συνεισφέρει επίσης και στην αιτιολόγηση του κλεισίματος 
κάποιων μη κερδοφόρων εγκαταστάσεων και ανοίγματος άλλων πιο σύγχρονων που 
θα επαυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στο κλάδο που ανήκει.

Σε  μία  άλλη  περίπτωση  παραγωγικότητας,  όπου  το  εργατικό  κόστος  είναι  πάλι 
μεγάλο,  η  διοίκηση  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  λογιστικές  πληροφορίες,  που 
διατηρούνται  με τη βοήθεια της  πληροφοριακής  τεχνολογίας,  σαν εφόδια για  την 
υποστήριξη της άποψής της σε διαπραγματεύσεις συμφωνιών με εργατικά συνδικάτα. 
Η λογιστική πληροφορία είναι χρήσιμη και στην ανάλυση ευαισθησίας για να φανεί η 
επιρροή  του  μοναδιαίου  κόστους  και  της  κερδοφορίας  μεταξύ  εναλλακτικών 
σεναρίων.

Όταν προμηθεύουμε πληροφορίες για ένα πληροφοριακό σύστημα, οι λογιστές πρέπει 
να  έχουν  υπόψη  τους,  ότι  τα  διάφορα  στελέχη  λειτουργούν  βάσει  διαφορετικών 
συναρτήσεων χρησιμότητας και έτσι και διαφορετικών προτιμήσεων που επηρεάζουν 
τις  υποθέσεις  που  κάνουν.  Έτσι,  θα  κατορθώσουμε  να  θεμελιώσουμε  ένα 
πληροφοριακό σύστημα με μία δεξαμενή πληροφοριών ουσιώδών, αποτελεσματικών 
και συνεχώς ενημερωμένων.        

6.6 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Με  την  εξέλιξη  των  τεχνολογιών  πληροφορίας  τις  τελευταίες  δεκαετίες  πολλά 
άλλαξαν στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η μεταβολή της αντίληψης για την 
πληροφορία, από μαθηματική έννοια σε βιομηχανικό προϊόν, οδήγησε στην ανάπτυξη 
ενός πλούσιου συνόλου εργαλείων για την παραγωγή, αποθήκευση και διαχείριση 
αυτού του πολύτιμου αγαθού.

Η παραπάνω εξέλιξη οδηγεί στη δημιουργία ενός γραφείου στο κοντινό μέλλον που 
ελάχιστα θα μοιάζει με το παραδοσιακό γραφείο των προηγούμενων δεκαετιών. Νέες 
τεχνολογίες υλικού και λογισμικού και νέα προϊόντα έχουν αλλάξει σημαντικά τη 
μορφή  του  σημερινού  γραφείου36.  Η  ραγδαία  ανάπτυξη  της  πληροφοριακής 
τεχνολογίας εμπλουτίζει συνεχώς το λεξιλόγιό μας με νέους όρους, που αυξάνουν την 
ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση.

Είναι  σαφές  ότι  στο σκληρό ανταγωνισμό που έρχεται  με την συνεχή ευρωπαϊκή 
ενοποίηση,  θα  επιβιώσουν  μόνο  όσες  επιχειρήσεις  έχουν  συνειδητοποιήσει  την 
καθολική αξία της πληροφορίας και έχουν επενδύσει στην αξιοποίησή της.

36 Walton Peter, The future of the Accounting Profession, The European Accounting Review, Vol.9, 
Is.4, pp.589-591, 2000.
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Η πρώτη καινοτομία που συνέβη στο  λογιστήριο των επιχειρήσεων αφορούσε τη 
μετάβαση στη χρήση ειδικού λογισμικού που να διευκολύνει τις λογιστικές εργασίες. 
Έπειτα, αυτό που επιτεύχθηκε ήταν η ενσωμάτωση του λογιστηρίου με τις υπόλοιπες 
επιχειρηματικές  δραστηριότητες,  εγκαταλείποντας  έτσι  την  συνήθεια  να  είναι  οι 
λογιστικές  εφαρμογές  «ξεκομμένες»  από  τα  υπόλοιπα  τμήματα.  Η  ενέργεια  αυτή 
έγινε πραγματικότητα με την εισαγωγή των πληροφοριακών συστημάτων.

Η χρήση δικτύων τηλεματικής επιτρέπει, σήμερα, σε μία εταιρία να εγκαταστήσει το 
Λογιστήριό της σε κάποιο σημείο έξω από την επιχείρηση. Η αναμενόμενη διάδοση 
εφαρμογών  ηλεκτρονικής  μεταβίβασης  δεδομένων  (EDI,  e-commerce),  η 
ολοκληρωση εφαρμογών επικοινωνίας με αλυσίδες προμηθευτών και πελατών μέσα 
από  εφαρμογές  και  τηλεματικές  υπηρεσίες  και  η  σύνδεση  με  εφαρμογές 
ηλεκτρονικού εμπορίου,  παρακολύθησης τραπεζικών συναλλαγών κ.λπ.  αποτελούν 
παραδείγματα  ποιοτικής  βελτίωσης  του  ρόλου  που  θα  κληθεί  να  επωμιστεί  το 
Λογιστήριο μέσα σε μία Κοινωνία των Πληροφοριών, όπου η πληροφορία θα είναι 
εμπορικό προϊόν και η γνώση ένας από τους πλέον εμφανείς και απτούς παράγοντες.

Η σημερινή  πραγματικότητα  που  θέλει  τους  λογιστές  να  ξενυχτούν πάνω σε  μια 
οθόνη  θα  είναι  παρελθόν!  Η  ανάπτυξη  νέων  εφαρμογών,  καθώς  και  οι  νέες 
τεχνολογίες  επικοινωνιών που αναπτύσσονται  συνεχώς,  αναμένεται  να συμβάλουν 
καταλυτικά στη διαμόρφωση του λογιστηρίου του μέλλοντος.

Η εισαγωγή της Πληροφοριακής Τεχνολογίας επιταχύνει την εξέλιξη των εργασιών 
του λογιστή, ο οποίος δεν χρειάζεται πλέον να επικεντρώνει την προσοχή του στην 
εκτέλεση των εργασιών του,  αλλά στην εύρεση βέλτιστων πρακτικών και τρόπων 
οργάνωσης  της  εργασίας  του  και  γενικότερα  των  εργασιών  του  λογιστηρίου.  Ο 
τρόπος με τον οποίο είναι  οργανωμένο ένα λογιστήριο που εφαρμόζει συστήματα 
πληροφοριακής  τεχνολογίας  βασίζεται  σε  εφαρμογές  συμμετοχικής  διαχείρισης, 
χρήσης  συστημάτων  ελέγχου  της  ροής  εργασιών  (workflow)  και  της  χρήσης 
εξειδικευμένων εργαλείων που θα προσδίδουν ιδιαίτερη αξία στη γνώση και λιγότερο 
στην πληροφορία.

Η εικόνα του λογιστή ως μία βάση δεδομένων που συλλέγει πληροφορία και πρέπει 
να  την  επεξεργαστεί,  θα  δώσει  τη  θέση  της  στην  εικόνα  του  λογιστή  που  μόνο 
επεξεργάζεται και οργανώνει την πληροφορία και τη μετατρέπει σε γνώση, τόσο για 
τον ίδιο όσο και για την επιχείρησή του.

Τέλος, αν κάποιοι σκέπτονται ότι θα είναι πιο εύκολο να χάσουν τη δουλειά τους ή 
απλά να καταργηθεί η δουλειά τους, τότε σίγουρα κάνουν λάθος. Το μόνο που θα 
συμβεί είναι η ποιοτική μεταβολή της εργασίας τους.
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7.  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ  ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ,  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.

7.1 Γενικά

Ο λογιστής πάντα  αποτελούσε  σημαντικό  στέλεχος  της  οικονομίας  μας,  τόσο ως 
φύλακας  των  χρηματοοικονομικών  αγορών  όσο  και  ως  εσωτερικός  πάροχος 
πληροφοριών  για  διάφορες  ενέργειες  και  για  τον  ανταγωνισμό.Χωρίς  τις  ειδικές 
γνώσεις του λογιστή, οι επιχειρήσεις θα ήταν ανίκανες να εκτιμήσουν το κόστος και 
και τα κέρδη τους, να μετρήσουν την απόδοσή τους στην παραγωγική διαδικασία ή 
τη  χρηματοοικονομική  τους  θέση  ή  ακόμα  δεν  θα  μπορούσαν  να  σχεδιάσουν 
δραστηριότητες  για  μελλοντική  οικονομική  επιτυχία.  Κατά  τη  διάρκεια  των  δύο 
τελευταίων δεκαετιών,  όμως,  οι  υπολογιστές άλλαξαν σημαντικά τις  ανάγκες  των 
επιχείρησεων  σε  πληροφορίες.  Και  η  λογιστική  έπρεπε  σαφώς  να  προσαρμοστεί 
σ’αυτές τις αλλαγές. Και καθώς κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα προς το μέλλον, οι 
λογιστές  πρέπει  να  προσαρμοστούν  στους  υπολογιστές  καθώς  οι  τελευταίοι 
αποτελούν  τη  νέα  οικονομική  πραγματικότητα  στην  άντληση  δεδομένων  που  θα 
οδηγήσουν την επιχείρηση σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι λογιστές πρέπει εκτός 
των  άλλων  να  δημιουργήσουν  και  να  εφαρμόσουν  πληροφορίες  μη 
χρηματοοικονομικής φύσης σε συνδυασμό με δεδομένα χρηματοοικονομικής φύσης 
που μέχρι τώρα ασχολούνταν έτσι ώστε να συνεισφέρουν πιο αποτελεσματικά στην 
λήψη αποφάσεων της διοίκησης. Πρέπει επίσης να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που θα είναι ικανά να διαχειριστούν τις 
παραπάνω πληροφορίες. 

Καθώς οι τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων αναπτύσσονται συνεχώς και ενώ 
οι επιχειρήσεις υφίστανται ανταγωνιστικές πιέσεις για διεύρυνση της καινοτομικής 
τους  δράσης,  οι  παραδοσιακοί  τρόποι  παροχής  πληροφόρησης  των  managers 
καθίστανται ανεπαρκείς. Οι οργανισμοί έχουν ανάγκη από πληροφοριακά συστήματα 
που  θα  τους  βοηθήσουν  στην  επίτευξη  επιχειρηματικών,  στρατηγικών  και 
ανταγωνιστικών  αντικειμενικών  στόχων.  Καθώς  οι  λογιστές  προσαρμόζονται  στο 
δυναμικό  περιβάλλον  της  πληροφορίας,  είναι  απαραίτητο  να  εμπλακούν στο 
σχεδιασμό  των  πληροφοριακών  συστημάτων  ώστε  να  προσφέρουν  σε  επίπεδο 
αποφάσεων.  Συμμετέχοντας  στην  ενέργεια  σχεδιασμού,  θα  μπορέσουν  να 
προσθέσουν  ανταγωνιστική  αξία  στην  πληροφορία  και  να  επεκτείνουν  και  να 
επαναορίσουν  τον  αντικειμενικό  στόχο  των  Λογιστικών  Πληροφοριακών 
συστημάτων,  τα  οποία  επεκτάθηκαν  μετέπειτα  σε  λογιστικά/πληροφοριακά 
συστήματα  της  διοίκησης  επιχειρήσεων.  Η  επέκταση  αυτή  απαιτούσε  από  τους 
λογιστές  να  απαγκιστρωθούν  από  την  επικέντρωσή τους  αποκλειστικά  σε  μεγέθη 
οικονομικής απόδοσης και ανάλυσης των συναλλαγών και να σκεφθούν ευρύτερα 
δίνοντας έμφαση στα οικονομικά των επιχειρηματικών λειτουργιών, το στρατηγικό 
μάνατζμεντ και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

Από τα παραπάνω είναι  προφανής η  αναγκαιότητα εμπλοκής των λογιστών στο 
σχεδιασμό των λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τον εντοπισμό 
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νέων ευκαιριών σ’αυτή τη διαδικασία37. Είναι αυτοί που θα ορίσουν τι πληροφορίες 
θα  διανέμονται  και  θα  δημοσιεύονται,  θα  καταρτίζουν  τα  χρονοδιαγράμματα,  θα 
προσαρμόζουν  τις  μεταβολές  της  τεχνολογίας  στη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων 
αλλά και στις ίδιες τις αποφάσεις,  θα αποφασίζουν για το σχεδιασμό των βάσεων 
δεδομένων καθώς και για τις ικανότητες ανάλυσης που θα πρέπει να έχει το σύστημα.

Για να γίνουν τα παραπάνω οράματα πραγματικότητα πρέπει να υιοθετηθούν από την 
επιχειρησιακή στρατηγική. Ενώ για να έχει επιτυχία η συγκεκριμένη ενέργεια, πρέπει 
να  εισαχθούν  σύγχρονα  επιχειρησιακά  εργαλεία.  Ένα  από  αυτά  είναι  ο  πίνακας 
ισορροπημένης  στοχοθέτησης,  ο  οποίος  καλείται  να  αλληλεπιδράσει  τόσο  με 
απαραίτητα  και  νεοσύστατα  εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα,  όσο και  με 
τους λογιστές, που είναι οι καταλληλότεροι στο να κατανοούν και να παραθέτουν την 
εικόνα της επιχείρησης οποιαδήποτε χρονική στιγμή καθώς και το που μπορεί αυτή 
να φτάσει υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

            

7.2  Η  ΠΡΟΚΛΗΣΗ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΤΩΝ  ΒΛΕΨΕΩΝ  ΤΟΥΣ  ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΚΑΙ  ΤΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η πληροφοριακή τεχνολογία μετέβαλε και συνεχίζει να μεταβάλει τον ρόλο και το 
περιεχόμενο  της  λογιστικής  επιστήμης,  όπως  συμπεραίνουμε  από  τα  όσα 
αναφέρθηκαν  στις  προηγούμενες  ενότητες  αυτής  της  εργασίας.  Ο  Drucker 
υποστήριζε ότι η πρόοδος της πληροφοριακής τεχνολογίας έκαναν την λογιστική να  
θεωρείται μία από τις πιο προκλητικές και ταραχώδεις περιοχές του management,  
δημιουργώντας συνεχώς μία επικάλυψη μεταξύ της λογιστικής δραστηριότητας  
και των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Οι προκλήσεις αυτές δεν αφορούν 
τεχνικά  ζητήματα,  αλλά  κυρίως  θέματα  που  αφορούν  την  μετατροπή  δεδομένων 
(data)  σε  πληροφορία  (information).  Μία  άλλη  προοπτική  είναι,  ότι  στο  άμεσο 
μέλλον, η λογιστική διαχείριση πιθανόν να παράγει ένα ευρύ πλαίσιο στρατηγικών 
και  λειτουργικών  μετρήσεων,  εκ  των  οποίων  η  χρηματοοικονομική  λογιστική  θα 
αποτελεί υποσύνολο αυτών. Με τις εταιρικές στρατηγικές να μετακινούνται από τον 
ανταγωνισμό  στο  κόστος  στον  ανταγωνισμό  της  ποιότητας,  του  χρόνου  και  της 
εξυπηρέτησης πελατών, οι συμμετέχοντες στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
αυξάνονται,  μηχανικοί,  ειδικοί  πληροφοριακής  τεχνολογίας,  συμβουλευτικές 
ευκαιρίες θα συναγωνιστούν με τους λογιστές σαν πάροχοι πληροφοριών. Σε αυτό το 
δυναμικά  μεταβαλλόμενο  περιβάλλον,  με  την  «ανάγκη  για  την  ερμηνεία  της 
πληθώρας πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο» η πρόκληση για τους λογιστές είναι 
να  αποδείξουν  το  έμφυτο  συγκριτικό  τους  πλεονέκτημα  σε  αυτούς  τους  
εναλλασσόμενους ρόλους.

37Brecht H. David, Martin P. Merle, California State University, Accounting Information Systems: The 
Challenge of extending their scope to business and information strategy, American Accounting 
Association, Accounting Horizons, December 1996, Vol.10, Is.4, pp.16-22. 
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Και  το  ερώτημα  είναι,  κατά  πόσο  έλαβαν  χώρα  εξελίξεις  στους  κόλπους  της 
λογιστικής  επιστήμης  που  να  προσανατολίζονται  στην  εκπλήρωση  αυτών  των 
προκλήσεων.  Η  παραδοσιακή  λογιστική  άποψη  ενός  οργανισμού  είναι 
αναμφισβήτητα  ανεπαρκής  για  την  ικανοποίηση  των  πελατών  σε  επίπεδο 
πληροφοριών.  Τα  λογιστικά  συστήματα,  που  καθοδηγούνται  από  συναλλαγές 
χρηματοοικονομικής  λογιστικής,  περιορίζονται  σε  ορισμένα  μόνο  χαρακτηριστικά 
των  συναλλαγών  αυτών.  Αποτέλεσμα  αυτού  είναι  ότι  διαφορετικές  λειτουργικές 
περιοχές  διατηρούν παράλληλα πληροφοριακά συστήματα για να εξυπηρετεί  το 
καθένα τις  δικές του μόνο ανάγκες,  προκαλώντας όμως έτσι  ανεπάρκειες στην 
αποθήκευση  δεδομένων  και  καθιστώντας  δυσχερή  οποιαδήποτε  προσπάθεια 
ολοκλήρωσης της πληροφορίας κατά μήκος όλων των λειτουργικών περιοχών.        

Το  κυριότερο  πρόβλημα  έγκειται  στον  απαρχαιωμένο  σχεδιασμό  και  την 
απαρχαιωμένη  ανάπτυξη  των  λογιστικών  συστημάτων.  Το  μόνο  που  σχεδιαζόταν 
εξάλλου στην παραδοσιακή λογιστική είναι ο χάρτης των λογαριασμών, το πρώτο 
βήμα  του  λογιστικού  κύκλου  που  επικεντρώνεται  στις  χρηματοοικονομικές 
συναλλαγές  και  μεσουρανεί  στις  συνοπτικές  ενοποιημένες  χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. Το λογιστικό σύστημα εξακολουθεί να βασίζεται αρκετά στο «μοντέλο 
χρέωσης-πίστωσης»  που  έχει  μία  ιστορία  εκατοντάδων  χρόνων  πίσω.  Αυτό  το 
μοντέλο είχε μεγάλη ισχύ στο χειρόγραφο λογιστικό σύστημα, όπως αναφέραμε και 
στην  προηγούμενη  ενότητα,  όπου  έδινε  σχήμα  στις  λογιστικές  δραστηριότητες. 
Εντούτοις, οι αλλαγές στη φύση και το μέγεθος των εταιριών και η άφιξη των βάσεων 
δεδομένων και της on-line διεπαφής συντέλεσαν στο να θεωρηθεί το σύστημα αυτό 
παρείσακτο και ανίκανο να επιτελέσει στο σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων 
που απαιτούνται για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων.
Αυτή η διαδικασία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, επομένως, δεν μπορούσε 
παρά να αφεθεί σχεδόν αποκλειστικά στα χέρια των ανθρώπων της μηχανογράφησης, 
των ανθρώπων του τμήματος διοίκησης πληροφοριακών συστημάτων (Management 
Information Systems,  MIS). Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης ανέπτυξαν την 
αλληλουχία  των  δραστηριοτήτων  γνωστή  ως  «κύκλος  ζωής  των  συστημάτων 
ανάπτυξης»  (systems development life cycle,  SDLC),  που  συμπεριλαμβάνει 
συστήματα σχεδιασμού, ανάλυσης, προγραμματισμού και υλοποίησης.

Η  φάση  σχεδιασμού  στον  κύκλο  ζωής  των  συστημάτων  προσθέτει  αξία  στο 
πληροφοριακό  σύστημα  επειδή  βοηθάει  στον  καθορισμό  της  επάρκειας  και  της 
σχετικότητας κάθε πληροφορίας για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε αυτή τη 
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φάση  είναι  που  η  πληροφορία  για  στρατηγικές  ή  και  άλλου  είδους  αποφάσεις 
πλαισιώνεται  και  καθορίζεται.  Σήμερα,  το  προσωπικό  που  ασχολείται  με  τα 
πληροφοριακά συστήματα από το τμήμα MIS, που εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικά θέματα 
των  πληροφοριακών  συστημάτων,  κατέχουν  ρόλο-κλειδί  στο  σχεδιασμό  των 
συστημάτων  αυτών  και  την  εφαρμογή  των  δραστηριοτήτων.  Τα  στελέχη  του 
λογιστηρίου,  παρόλα  αυτά,  είναι  καλύτεροι  γνώστες  της  αλυσίδας  αξίας  και  των 
μέσων που μπορούν να προσθέσουν αξία. Κανένα άλλο επιχειρησιακό πληροφοριακό 
σύστημα μέχρι τώρα δεν είχε την ικανότητα να συνδυάσει την απόδοση όλων των 
λειτουργιών  μίας  επιχείρησης  σε  ένα  ενιαίο  σύνολο  μέτρων,  που  οδήγησε  την 
λογιστική  να  είναι  πλέον  «η  γλώσσα  της  επιχείρησης» (language of business). 
Προβλέφθηκε επίσης,  ότι  οι  προκλήσεις  των πληροφοριακών συστημάτων δεν θα 
ήταν  τεχνικής  φύσης  αλλά  η  ικανότητα  να  μεταφράζουν  τα  δεδομένα  σε 
πληροφορίες.  Έτσι,  το  βασικό  πλεονέκτημα της  αλυσίδας  αξίας  της  πληροφορίας 
είναι ότι συλλέγει και παρουσιάζει σχετικές πληροφορίες που θα πρόσθεταν αξία στις 
διαδικάσιες ελέγχου και λήψης αποφάσεων. Τα παραδοσιακά συστήματα λογιστικής 
δεν  προσφέρουν  παρά  μόνο  μία  περιορισμένη  εικόνα  των  οργανωσιακών 
διαδικασιών,  πράγμα  που  σημαίνει  ότι  οι  υπεύθυνοι  λογιστές  δεν  μπορούν  να 
κατέχουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία σχεδιασμού του συνολικού συστήματος. 
Αυτό που χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση είναι μία ολοκληρωμένη (integrated) 
άποψη  περί  του  οργανισμού,  την  οποία  μπορεί  να  παρέχει  ένας  πίνακας 
ισορροπημένης στοχοθέτησης, με τους λογιστές να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. 

7.3  ΣΥΜΒΟΛΉ  ΣΎΓΧΡΟΝΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΏΝ  ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ  ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΟΗΘΟΎΝ  ΤΗΝ  ΑΛΛΗΛΕΠΊΔΡΑΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΉΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Για  την  εκπλήρωση  της  παραπάνω  επιθυμίας  ολοκλήρωσης  έχουμε  ανάγκη  από 
κάποια εργαλεία που θα υποστηρίξουν την προσπάθεια ενσωμάτωσης της λογιστικής 
και των επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων. Ένα από αυτά είναι ο πίνακας 
ισορροπημένης στοχοθέτησης-Balanced Scorecard που είναι μία δραστηριότητα με 
κατεύθυνση ίδια με αυτή της αλυσίδας αξίας και όπως έχουμε αναλύσει στην πρώτη 
ενότητα παρέχει ένα πλαίσιο μέτρων απόδοσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για  
την επικοινωνία και την μέτρηση της στρατηγικής και παράλληλα να συνεισφέρει  
στον σχεδιασμό συστημάτων. 

Η  έρευνα  υποδεικνύει  ότι  η  ισορροπημένη  κάρτα  αποδίδει  στα  στελέχη  του 
λογιστηρίου,  που  ασχολούνται  με  την  χρηματοοικονομική  λογιστική  και  την 
δημιουργία  αναφορών,  έναν  ρόλο  στην  αλυσίδα  αξίας  της  πληροφορίας.  Το 
ισορροπημένο σύστημα μέτρων που παρέχει η ισορροπημένη κάρτα, προτείνει την 
ολοκλήρωση που οφείλουν να επιτύχουν τα πληροφοριακά συστήματα διαμέσω όλων 
των  λειτουργιών  και  κυρίως  του  τμήματος  λογιστηρίου.  Ήδη  από  την  πρώτη 
εισαγωγή της κάρτας στις επιχειρηματικές οντότητες, οι  Kaplan &  Norton τόνισαν 
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την ανικανότητα που προσέδιδε στους οργανισμούς η «λειτουργική απομόνωση» και 
εμποδίζει  την  ανάπτυξη  και  υλοποίηση  της  επιχειρησιακής  στρατηγικής.  Οι 
παραδοσιακοί οργανισμοί είναι θεμελιωμένοι γύρω από λειτουργικές ειδικότητες, τη 
χρηματοοικονομική, την κατασκευαστική, την μηχανική, τις πωλήσεις,  τις αγορές. 
Κάθε μία από αυτές τις ειδικότητες χτίζει με τον καιρό το δικό της «σώμα» γνώσης, 
γλώσσα  επικοινωνίας  και  κουλτούρα.  Η  λειτουργική  μόνωση  καθίσταται  μείζον 
εμπόδιο  στην  εφαρμογή  της  στρατηγικής  καθώς  δημιουργεί  δυσκολία  στην 
επικοινωνία και το συντονισμό που απαιτείται μεταξύ των λειτουργιών. Τα ανώτερα 
στελέχη του  λογιστηρίου μπορούν να καταλάβουν θέση-κλειδί,  κάνοντας χρήση 
τουσυγκεκριμένου συστήματος μέτρησης απόδοσης που να συμπεριλαμβάνει κάθε 
εξειδικευμένη λειτουργία.

Η  έρευνα  πάλι  βοήθησε  στο  να  δοθεί  έμφαση  στο  γεγονός  ότι  ο  σχεδιασμός 
συστημάτων στην αλυσίδα αξίας των πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να έχει  
σημαντική επιρροή στην αποτελεσματικότητα των μετρήσεων38. Αυτό επιβεβαιώνει 
με  τη  σειρά  του  ότι  οι  λογιστές  είναι  εκείνοι  που  πρέπει  να  είναι  οι  κύριοι 
εμπλεκόμενοι στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων. 
Είναι στο στάδιο σχεδιασμού, που τα μέτρα απόδοσης της κάρτας πρέπει να είναι 
απόλυτα  ολοκληρωμένα  στο  σύστημα.  Τα  μέτρα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  κοινά 
διαμέσου  των  επιχειρησιακών  μονάδων  είναι  τα  πιο  χρήσιμα  για  τη  λήψη 
αποφάσεων,  γεγονός  που  ισχυροποιεί  ακόμα  περισσότερο  την  ανάγκη  για 
ομοιογένεια και συγκρισιμότητα των μέτρων απόδοσης. Επιπρόσθετα, η ανάγκη για 
συντονισμό και επικοινωνία της στρατηγικής διαμέσου του οργανισμού επιβεβαιώνει 
και  την  ανάγκη διάδοσης των μέτρων σε  όλα τα  οργανωσιακά επίπεδα χωρίς  να 
υπάρξει  αλλαγή στο νόημά τους.  Ο σχεδιασμός των πληροφοριακών συστημάτων 
αποτελεί ένα κρίσιμο συστατικό μέρος της εφαρμογής μίας ισορροπημένης κάρτας 
που πρέπει να συμμορφώνεται στην εταιρική στρατηγική.   

7.4  ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ  ΕΝΑ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,  ΠΙΝΑΚΑ  ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ 
ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

38 Joseph George, Asha George, Merging Management Accounting with Database Design,Management 
Accounting Quaterly, Vol. 6, Is.2, Winter 2005.
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7.4.1 Μοντέλο Πόρων, Γεγονότων και Συντελεστών παραγωγής (Resources, 
Events and Agents Model - REA Model)

Το  μοντέλο  πόρων,  γεγονότων  και  συντελεστών  παραγωγής  είναι  ένα  εργαλείο 
μοντελοποίησης που υποστηρίζει  το  σχεδιασμό των πληροφοριακών συστημάτων. 
Ανήκει  στην  κατηγορία  των  μοντέλων  δεδομένων  που  χρησιμοποιούνται  για  να 
αντιπροσωπεύσουν την  πραγματικότητα  όταν  κυριαρχεί  υψηλό επίπεδο ασάφειας. 
Χαρακτηριστικό  της  κατηγορίας  αυτής  είναι  ότι  είναι  ανεξάρτητη  από  μηχανική 
υποστήριξη και παρέχουν μία περιγραφή της πραγματικότητας που είναι εύκολο να 
κατανοηθεί και να ερμηνευθεί.

Το REA έχει διάφορα χαρακτηριστικά που το καθιστούν χρήσιμο εργαλείο για τους 
λογιστές. Εντοπίζει τη δϋικότητα των οικονομικών συναλλαγών, δηλαδή, την εισροή 
και  εκροή  των  πόρων,  τόσο  αποτελεσματικά  όσο  και  το  παραδοσικό  λογιστικό 
σύστημα «χρέωσης-πίστωσης»39. Επιπλέον, παρέχει στους λογιστές ένα εννοιολογικό 
πλαίσιο  που  χαρτογραφεί  τα  χαρακτηριστικά  του  οργανισμού,  περιγράφει 
λεπτομερώς τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και βοηθάει στο σχεδιασμό βάσεων 
δεδομένων με μία ευρεία και ολοκληρωμένη προοπτική. Και όλα αυτά για να παρέχει 
στον  οργανισμό  τις  αναγκαίες  πληροφορίες  από  εσωτερικούς  και  εξωτερικούς 
χρήστες.

Το μοντέλο παρέχει δύο όψεις του οργανισμού που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό, τον 
έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων. Η πρώτη όψη αποτελείται από εξωτερικές τοπικές 
(local) απόψεις για τον οργανισμό, γνωστή ως εξωτερικό σχήμα, και η δεύτερη είναι 
μία ολοκληρωμένη επιχειρησιακή ευρεία άποψη, γνωστή ως εννοιολογική όψη. Όπως 
φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα, το  REA απαρτίζεται από τρεις οντότητες, τους 
πόρους,  τα  λειτουργικά  γεγονότα  και  τους  συντελεστές  παραγωγής.  Μία  τοπική 
άποψη είναι πιο λεπτομερής από μία ευρεία επιχειρησιακή άποψη. Απεικονίζονται τα 
γεγονότα και οι πόροι και οι συντελεστές που σχετίζονται με αυτά τα γεγονότα για 
διαφορετικές  επιχειρησιακές  διαδικασίες.  Τα  γεγονότα  είναι  μέρος  οργανωσιακών 
διαδικασιών. Για παράδειγμα, η πληρωμή είναι ένα γεγονός που όμως αποτελεί μέρος 
της διαδικασίας πωλήσεων. Ο πόρος που σχετίζεται με την πληρωμή είναι τα ρευστά 
διαθέσιμα  και  οι  εμπλεκόμενοι  συντελεστές,  είναι  ο  πωλητής  (εσωτερικός 
συντελεστής-internal agent) και ο πελάτης (εξωτερικός συντελεστής-external agent). 
Κάθε  οντότητα  έχει  κάποιες  ιδιότητες-χαρακτηριστικά  (attributes),  όπως  είναι  η 
διεύθυνση του πελάτη, οι συνολικές αγορές που έχει κάνει, η συχνότητα αγορών, η 
ανατροφοδότηση  που  έχουμε  σχετικά  με  την  ικανοποίησή  του.  Η  ευρεία 
επιχειρησιακή  άποψη  ολοκλήρωσης  είναι  η  ολοκλήρωση  όλων  των  τοπικών 
απόψεων, δραστηριοτήτων και διαδικασιών.          

39 Mc Carthy E. Williams, The REA Accounting Model: A Generalised Framework  for Accounting 
Systems in a Shared Data Environment, The Accounting Review, Vol.57 , Is.3, pp. 554-578, July 1982. 
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Αυτά  επομένως  είναι  τα  θεμελιώδη  στοιχεία  του  REA,  τα  οποία  βοηθούν  στην 
διασύνδεση των μέτρων της στρατηγικής ενός οργανισμού με τη βάση δεδομένων 
των πληροφοριακών του συστημάτων.

7.4.2  Πλαίσιο ολοκλήρωσης πληροφοριακού συστήματος σε  ευθυγράμμιση με 
την εταιρική στρατηγική

Για  τον  σχεδιασμό  ενός  πληροφοριακού  συστήματος,  σε  περίπτωση μάλιστα  που 
επιθυμούμε  να  είναι  παράλληλα  και  σε  σύμπνοια  με  την  εταιρική  στρατηγική, 
υποστηρίζοντάς  την  και  προωθόντας  την  εφαρμογή  της,  είναι  απαραίτητο  να 
συδράμουν  η  κάρτα ισορροπημένης  στοχοθέτησης  με  το  εννοιολογικό  εργαλείο 
μοντελοποίησης REA που μόλις περιγράφηκε.

Υπάρχουν  τρεις  επιλογές  στρατηγικής  για  τον  σχεδιασμό:  1)  στρατηγική  με 
κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω (top–down strategy), 2) στρατηγική από κάτω 
προς τα πάνω (bottom-up strategy) και 3) η μικτή στρατηγική (mixed strategy).  H 
πρώτη στρατηγική προσανατολίζεται σε βελτιώσεις των σταδίων βάσει των οποίων 
θα γίνει ο σχεδιασμός. Ξεκινάει με τις πιο γενικές και ασαφείς ιδέες που αφορούν το 
σχεδιασμό  του  πληροφοριακού  συστήματος,  υπεισέρχοντας  αργότερα  σε  πιο 
συγκεκριμένα  ζητήματα  του  τελευταίου,  όπως  είναι  οι  σχέσεις  μεταξύ  των 
λειτουργικών  περιοχών.  Αντιθέτως,  η  δεύτερη  επιλογή  στρατηγικής  ξεκινά  με 
βασικές έννοιες, όπως είναι οι ανάγκες που έχει κάθε λειτουργική περιοχή, μέσα από 
τις οποίες θεμελιώνει πιο περίπλοκες έννοιες, με σκοπό να συγχωνευθούν όλες σε ένα 
ενιαίο σχήμα.  Η τρίτη προσέγγιση,  η  μεικτή ,  χρησιμοποιεί  στοιχεία από τις  δύο 
προηγούμενες επιλογές και είναι  αυτή που χρησιμοποιείται  για την ανάπτυξη του 
μοντέλου πληροφοριακού συστήματος.

Το  μοντέλο  REA και  η  ισορροπημένη  κάρτα  χρησιμοποιούνται  στην  μεικτή 
προσέγγιση  στον  σχεδιασμό  του  συστήματος,  και  από  την  αλληλεπίδρασή  τους 
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Πηγή: Mc Carthy E. Williams, The REA Accounting Model: A Generalised Framework for 
Accounting Systems in a Shared Data Environment, The Accounting Review, Vol.57, Is.3, pp. 554-
578, July 1982. 



προκύπτει  το  αποκαλούμενο  ολοκληρωμένο  μοντέλο  REA των  πληροφοριακών 
συστημάτων, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Το REA χρησιμοποιεί την κάρτα 
ισορροπημένης  στοχοθέτησης  για  να  μεταφράσει  τη  στρατηγική  σε  μέτρα 
απόδοσης που να μπορούν να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό των πληροφοριακών 
συστημάτων,  μέτρα  που  θα  καθορίζονται  στην  κάρτα  με  τη  συμβολή  και  την  
ουσιαστική καθοδήγηση του λογιστή.   Η κάρτα,  όντας  ένα  σύστημα μέτρησης, 
δημιουργεί  και  τη  βάση  για  τη  θεμελίωση  του  σκελετού  του  πληροφοριακού 
συστήματος.  Επιλέγοντας  τις  κατάλληλες  ιδιότητες,  δημιουργεί  έναν  σημαντικό 
σύνδεσμο  μεταξύ  του  σχεδιαζόμενου  συστήματος  και  των  εργαλείων  λήψης 
αποφάσεων. 

   

Πηγή: Mc Carthy E. Williams, The REA Accounting Model: A Generalised Framework for Accounting Systems in 
a Shared Data Environment, The Accounting Review, Vol.57, Is.3, pp. 554-578, July 1982. 

Όπως παρατηρούμε, το εννοιολογικό πλαίσιο του REA ξεκινά με την ανάπτυξη του 
στρατηγικού μοντέλου της κάρτας για τη σύνδεση της οργανωσιακής στρατηγικής με 
τα πληροφοριακά συστήματα.  Κατά τη διάρκεια αυτού του (πρώτου) σταδίου, η  
στρατηγική  χαρτογραφείται  στην  κάρτα,  που  αποτελείται  από  αντικειμενικούς 
στόχους στις τέσσερις διαστάσεις και τα αντίστοιχα μέτρα για κάθε μία από αυτές τις 
διαστάσεις.  Για  παράδειγμα,  ένας  οργανισμός  με  στρατηγική  διαφοροποίησης 
προϊόντος μπορεί να έχει ως αντικειμενικό στόχο την «ανάπτυξη των ερευνητικών 
δραστηριότήτων»  στην  διάσταση  εκπαίδευσης  και  ανάπτυξης  και  το  αντίστοιχο 
μέτρο απόδοσης να είναι ο αριθμός των ερευνητών που θα προσληφθούν. Αυτό με τη 
σειρά του μπορεί να συνδεθεί με την διάσταση πελατών με αντικειμενικό στόχο την 
ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς και με μέτρο μέτρησης της απόδοσης των αριθμό των 
νέων πελατών. Με αυτό τον τρόπο, η ισορροπημένη κάρτα μπορεί να παρέχει ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα μέτρων βασισμένα στην οργανωσιακή στρατηγική.
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Στάδιο 1: Μεταφράζοντας τη Στρατηγική στο στρατηγικό 
μοντέλο σχεδιασμού

1. Τέθηκαν οι στόχοι
2. Μετάφραση αυτών σε μέτρα της κάρτας

Στάδιο 2: Μεταφράζοντας το στρατηγικό μοντέλο σχεδιασμού στο 
εννοιολογικό μοντέλο REA

1. Τα  μέτρα  χρησιμοποιούνται  για  τον  καθορισμό  των  ιδιοτήτων,των 
οντοτήτων και των διαδικασιών του REA στην bottom-up προσέγγιση.

2. Ο  σκελετός  του  σχήματος  παρέχει  μία  σύνοψη  του  REA για  τον 
καθορισμό των διαδικασιών, οντοτήτων και ιδιοτήτων στην  top-down 
προσέγγιση.

Ο συνδυασμός των προσεγγίσεων top-down και μεικτής παρέχουν το    πλαίσιο για 
το τελικό μοντέλου σχεδιασμού του συστήματος.  



Η κάρτα είναι χρήσιμη και στο δεύτερο στάδιο, για την μετάφραση της στρατηγικής 
στο  μοντέλο Πόρων,Γεγονότων και  Συντελεστών παραγωγής,  υποστηρίζοντας  την 
διαδικασία σχηματισμού του σκελετού του σχήματος που θα απεικονίζει το μοντέλο 
του  πληροφοριακού  συστήματος.  Η  κάρτα  είναι  ιδιαιτέρως  χρήσιμη  επειδή  είναι 
ικανή  να  αναγνωρίζει  αντικειμενικούς  στόχους-κλειδιά  που  σχετίζονται  με  τη 
στρατηγική  και  τα  μέτρα,  αλλά  είναι  και  ικανότατη  στην  ανίχνευση  κρυμμένων 
στοιχείων και αλληλεπιδράσεων που η γνώση τους εκ των προτέρων προλαμβάνει 
επιπλοκές,  κωλύματα και σύγχυση κατά την εκτέλεση ενεργειών. Ο σκελετός που 
σχηματίζεται  μπορεί  επίσης  να  καθορίσει  τις  διαδικασίες  που  σχετίζονται  με  τη 
στρατηγική,  όπως  είναι  ο  κύκλος  πωλήσεων  (sales cycle),  τις  οντότητες  που 
επηρεάζονται,  όπως  είναι  ο  πελάτης  ή  αλλιώς  εξωτερικός  συντελεστής  και  τις 
ακριβείς  ιδιότητες  που σχετίζονται  με  τον  πελάτη.  Το σχήμα επιβεβαιώνει  ότι  το 
τελικό μοντέλο του πληροφοριακού συστήματος, που προκύπτει μετά από το δεύτερο 
στάδιο, ανταποκρίνεται στο στρατηγικό μοντέλο (του πρώτου σταδίου) που ορίζεται 
από  την  ισορροπημένη  κάρτα.  Από  τη  στιγμή  που  εντοπίζονται  οι  ιδιότητες  των 
μέτρων, καθορίζονται οι οντότητες που σχετίζονται με τα μέτρα αυτά. Μετέπειτα, 
καθορίζεται η ίδια η διαδικασία. Στο παράδειγμα που αναφέρθηκε μόλις παραπάνω, η 
διαδικασία είναι αυτή των πωλήσεων.

Η μεικτή στρατηγική παρέχει τον σκελετό που είναι ο θεμέλιος λίθος για τον ορισμό 
των διαδικασιών που επηρεάζονται από την κάρτα, των οντοτήτων που σχετίζονται 
με  αυτές  τις  διαδικασίες  και  το  είδος  της  επιρροής  που  ασκείται  σε  αυτά,  σαν 
αποτέλεσμα της επιλεγόμενης στρατηγικής (π.χ. ικανοποίηση πελάτη). Η σύμπτυξη 
των δύο στρατηγικών που δημιουργούν την μεικτή εξασφαλίζει ότι όλα τα μέτρα που 
αποφασίζονται  από  την  πρωτότυπη  στρατηγική  με  τη  βοήθεια  της  κάρτας 
λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος και ότι άλλα 
μέτρα  που  μπορεί  να  σχετίζονται  με  τη  στρατηγική  μπορεί  να  ανακύψουν  στην 
πορεία και να αφομοιωθούν και αυτά για την σκιαγράφηση του τελικού μοντέλου. 

7.4.3 Η σημαντικότητα διεπαφής REA και BSC για το λογιστή.

Τα στελέχη του λογιστηρίου θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το μοντέλο που 
μόλις  περιγράφηκε,  μιας  και  τους  παρέχει  την  δυνατότητα  (και  ευκαιρία)  να 
εμπλακούν πιο ουσιαστικά στην επιχειρησιακή στρατηγική και παράλληλα στην  
ανάπτυξη της αλυσίδας αξίας της πληροφορίας. 

Οποιαδήποτε εμπλοκή με την μεθοδολογία της ισορροπημένης κάρτας παρέχει στους 
λογιστές  τη  μεγαλύτερη  ευκαιρία  που  θα  μπορούσε  να  τους  δοθεί  ώστε  να 
συνεργαστούν  με  την  ανώτατη  βαθμίδα  διοίκησης  στην  πραγματοποίηση  της 
στρατηγικής! Και αυτό επειδή η ισορροπημένη κάρτα είναι ένα σύστημα μέτρων που 
περικλείει  χρηματοοικονομικά  και  μη  χρηματοοικονομικά  μέτρα  και  διασχίζει  τα 
λειτουργικά  σύνορα.  Συστήματα  που  βασίζονται  σε  λειτουργικές  περιοχές 
διαμορφώνουν σταδιακά λειτουργικά στεγανά που περιορίζουν την συμμετοχή των 
λογιστών, μίας τόσο σημαντικής ομάδας στελεχών, στην υλοποίηση της εταιρικής 
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στρατηγικής. Γι’αυτό, τα θέματα που εμπεριέχει η κάρτα πρέπει να αντικαταστήσουν 
δομές αναφορών που είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να αφορούν κάθε λειτουργική 
περιοχή, μεμονωμένα.   

Το προτεινόμενο REA μπορεί να βοηθήσει τους λογιστές να στηρίξουν την εφαρμογή 
της BSC σε κάθε οργανισμό. Οι έρευνες εξάλλου υποδεικνύουν ότι η πρόκληση για 
την επιτυχία της τελευταίας έγκειται κυρίως σε θέματα εφαρμογής της. Το μοντέλο 
παρέχει  στους  λογιστές  ένα  εργαλείο χαρτογράφησης της  στρατηγικής-όπως αυτή 
αντικατοπτρίζεται στα μέτρα επίδοσης της κάρτας- στον εννοιολογικό σχεδιασμό και 
τελικά  ενοποίηση  αυτού  στη  βάση  δεδομένων  του  πληροφοριακού  συστήματος. 
Όπως  αναφέρουν  και  οι  Kaplan και  Norton,  η  εφαρμογή  της  κάρτας 
συμπεριλαμβάνει  «ένα  ολοκαίνουριο  εξειδικευμένο  πληροφοριακό  σύστημα  που 
συνδέει  μέτρα  της  ανώτερης  επιχειρησιακής  μονάδας  με  μέτρα  όλων  των 
βαθμίδων προς τα κάτω, μέχρι το χαμηλότερο επίπεδο του καταστήματος» .

Ένα ακόμη πλεονέκτημα του μοντέλου είναι ότι, παρέχεται η επιβεβαίωση ότι όλα τα 
μέτρα του στρατηγικού μοντέλου της κάρτας εισέρχονται στη βάση δεδομένων του 
πληροφοριακού  συστήματος  και  έτσι  καταλήγουμε  σε  ένα  σύστημα  μέτρων 
επίδοσης κοινό για όλα τα τμήματα του οργανισμού. Αν, παρόλα αυτά δημιουργηθεί 
κάποια αρκετά διαφοροποιημένη μονάδα και θα πρέπει απαραιτήτως να αφομοιωθεί 
στο πληροφοριακό σύστημα, είναι πολύ πιθανό να προστεθούν κάποια μέτρα μόνο 
γι’αυτή τη μονάδα, περιορίζοντας όμως παράλληλα την αξία της αξιολόγησης που 
δίνεται από την κάρτα.

Τελός,  να  σημειώσουμε  μία  ακόμα  ευκαιρία  που  δίνεται  στους  λογιστές  με  τη 
συνδρομή της κάρτας και  του μοντέλου  RAE. Είναι  η ευκαιρία συνεργασίας που 
μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ των λογιστών και των μεσαίων επιπέδων management, 
αναπτύσσοντας  μαζί  τους  βοηθητικά  εργαλεία  ανάπτυξης  και  σχεδιασμού  με 
προοπτική φυσικά να υποστηριχθεί η αρχική στρατηγική. Αποτέλεσμα; Η περαιτέρω 
επαύξηση της αξίας της επιχείρησης.   

7.5 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην παραπάνω ανάλυση καθίσταται εμφανή η επιρροή που ασκούν οι παγκόσμιας 
κλίμακας αλλαγές στους οδηγούς δημιουργίας αξίας (value creation drivers), γεγονός 
που  κατ’επέκταση  άλλαξε  τη  φύση  των  αποφάσεων  που  λαμβάνονται.  Αυτή  η 
κατάσταση  καθόρισε  την  δημοσιότητα  σύγχρονων  εργαλείων  στη  λογιστική 
διοίκηση, όπως είναι η διοικητική λογιστική βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based 
Costing Management) και η Ισορροπημένη Καρτα.
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Έρευνες  επί  της  διοικητικής  διαχείρισης  αποκαλύπτουν  τη  σημαντικότητα  της 
λογιστικής διοίκησης ως κινητήρια δύναμη οργανωσιακής αλλαγής και προόδου40.  

Οι λογιστικές διαδικασίες επιβεβαιώνουν – αποδεικνύουν το όφελος της μέτρησης 
της  απόδοσης των διαδικασιών όχι  μόνο σε ότι  αφορά οικονομικά αποτελέσματα 
(βελτίωση οικονομικών δεικτών, αύξηση της αγοραίας αξίας), αλλά και συνεχή-δια 
βίου  βελτίωση  της  επίδοσης,  επικοινωνία  και  έλεγχος  διαδικασιών.  Αυτό  το 
επιστημονικό  πεδίο  ερευνήθηκε  από  πολλές  οπτικές  γωνίες.  Έρευνες  για  την 
οργανωσιακή  αλλαγή,  σαν  ερέθισμα  για  αλλαγές  στο  λογιστικό  κομμάτι  μιας 
επιχείρησης,  επικεντρώθηκαν στο να εντοπίσουν ευάλωτες οικονομικές αρχές που 
προκαλούν αλλαγές και απαιτούν πληροφοριακό υλικό. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι 
όσο  μεγαλύτερη  ζήτηση  για  διοικητική  αλλαγή  υπάρχει,  τόσο  γρηγορότερη  η  
αλλαγή  που  συμβαίνει  στη  λογιστική  διοίκηση.  Σύμφωνα  με  τις  θεωρητικές 
υποθέσεις σύγχρονων αντιλήψεων, η εφαρμογή του  ABCM και της  BSC πρέπει να 
στηρίξουν τη  μέτρηση,  το  σχεδιασμό,  την  εκτίμηση,  τον  προγραμματισμό και  τη 
διαχείριση της διαδικασίας δημιουργίας αξίας στους κόλπους του οργανισμού. 

Μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη ότι  το εγχείρημα  της λογιστικής διοίκησης που 
εντάσσει  τα  σύγχρονα διοικητικά  εργαλεία  αυτής  της  επιστήμης  στο  τεχνολογικό 
επίτευγμα που λέγεται πληροφοριακό σύστημα και συνάμα συνδυάζει τη λογιστική 
διαχείριση με τη μεθοδολογία μέτρησης της  balanced scorecard. Η τελευταία με τη 
σειρά της αφομοιώνεται και αυτή σε ένα πληροφοριακό σύστημα. Ο συδυασμός των 
δύο θεωρείται ότι αποτελεί  προϋπόθεση για την επίτευξη «δυναμικής» λογιστικής 
διοίκησης. Λογιστικής διοίκησης που προσαρμόζεται απόλυτα στις απαιτήσεις του 
νέου πολυδιάσταστου ρόλου της. Ο ρόλος αυτός επεκτείνεται πλέον πολύ μακριά από 
την απλή συλλογή-συγκέντρωση δεδομένων (data).  Αντικειμενικός σκοπός είναι η 
εφαρμογή στρατηγικής, πράγμα που σημαίνει ότι ο ρόλος της λογιστικής διαχείρισης 
άλλαξε  επίκεντρο  προσοχής.  Εκεί  που  άμεση  προτεραιότητά  της  αποτελούσαν  οι 
μέτοχοι  και  τα  (χρηματοοικονομικά  κυρίως)  συμφέροντα  αυτών,  τώρα 
προσανατολίζεται  προς  τους  πελάτες,  τους  εργαζόμενους  και  οποιαδήποτε  άλλη 
ομάδα  ενδιαφερομένων  για  την  πορεία  της  επιχείρησης.  Αυτές  οι  λύσεις 
επικεντρώνονται  στη  συνεχή  παρακολούθηση,  τη  μέτρηση  και  τη  διαχείριση 
αναδυόμενων  στρατηγικών  πλεονεκτημάτων  και  δυνητικών  αποτελεσμάτων 
(«μετάφραση»  (translation)  της  στρατηγικής  στο  κατάλληλο  σύνολο  στόχων  και 
μέτρων,  χαρτογράφηση  (mapping)  της  στρατηγικής,  αναγνώριση  προβληματικών 
περιοχών,  επίλυση  και  επικοινωνία  με  ομάδες  συμφερόντων  κ.ο.κ.)  .  Μπορεί  να 
αναφερθεί εξίσου ότι  η μέτρηση της απόδοσης μετατρέπεται σε ιστορικά στοιχεία 
που θα αποτελέσουν μετέπειτα κίνητρο για μελλοντικές αλλαγές.

Επίσης, οι θεωρητικές προϋποθέσεις και τα εμπειρικά αποτελέσματα στηρίζουν την 
πεποίθηση  ότι  η  υιοθέτηση  του  συνδυασμού  λογιστική,  τεχνολογία  της  
πληροφορίας και balanced scorecard μπορεί να επηρεάσει την αλυσίδα αξίας με τη 
διαφορά ότι εξαρτάται από την έκταση που λαμβάνει η εφαρμογή και την ικανότητα 
του οργανισμού να διαχειρίζεται  τις δυνατότητες που αυτές οι έννοιες του παρέχουν.

Η διαθεσιμότητα της πληροφορίας που παράγεται με τη βοήθεια των συγκεκριμένων 
εργαλείων  επαυξάνεται  σε  μεταγενέστερα  στάδια  εφαρμογής  της  διαδικασίας 
(πληροφοριακά  και  μόνο  τα  στάδια  αυτά  διαχωρίζονται  σε  πρώιμη-αρχική 
ολοκλήρωση  (initial integration)  και  σε  ώριμη  ολοκλήρωση  (mature integration). 

40 Valanciene Loreta, Gimzauskiene Edita, Changing Role of Management Accounting: Lithouanian 
Experience Case Study, Engineering Economics, Vol. 5, pp 16-23, 2007.

120



Αυτή τη στιγμή, τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα μετατρέπονται σε ρουτίνα και 
οι  περισσότερες  διαδικασίες  εκμάθησης  επικεντρώνονται  στην  εφαρμογή  για  την 
εκπλήρωση  μεμονωμένων  σκοπών  και  σε  ένα  πιο  ευρύ  περιεχόμενο  (βελτίωση 
διαδικασιών, μηχανολογία κ.α. ).

Εμπειρικές μελέτες συμπεραίνουν ότι,  υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ επιπέδου 
εφαρμογής των τριών εννοιών (πληροφοριακό λογιστικο σύστημα και ισορροπημένη 
κάρτα) και του εύρους των διοικητικών περιοχών, όπου παράγεται πληροφορία με τη 
βοήθεια  αυτών  των  εννοιών  .  Μελέτες  περιπτώσεων  οργανισμών  ξεκίνησαν  τα 
στάδια αυτής της διαδικασίας ολοκλήρωσης και δημιούργησαν βάσεις πληροφοριών 
για επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διοίκησης αλλά παρατηρήθηκε ότι 
υπήρχε απώλεια-ελλειψη επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ κορυφής και βάσης της 
ιεραρχικής πυραμίδας.

Είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς την εξειδικευμένη σχέση που 
μπορεί  να  υφίσταται  μεταξύ  της  μεθοδολογίας  της  balanced scorecard,  της 
τεχνολογίας  της  πληροφορίας  και  της  λογιστικής  διαχείρισης.  Πρόκειται  για  μία 
διαδικασία  εξαιρετικά  πολύπλοκη  κατ’αρχας  σε  θεωρητικό  υπόβαθρο  και  κατ’ 
επέκταση σε πρακτική εφαρμογή. Παρόλα αυτά, σημαντικός αριθμός οργανισμών σε 
παγκόσμια  κλίμακα  προέβησαν  στο  διάβημα  αυτό,  με  σκοπό  να  επιτύχουν  την 
απόλυτη ολοκλήρωση. Τα κωλύματα και οι δυσχέριες δεν έλλειπαν, αναμφισβήτητα. 
Πλέον όμως απολαμβάνουν τα άφθονα οφέλη αυτού του «υβριδικού» συνδυασμού. 
Άκρως  επιτυχημένη  μέτρηση  απόδοσης,  σαφή  και  κατανοητά  αποτελέσματα  που 
ανταποκρίνονται  στην  πραγματικότητα,  μεταλλασσόμενος  ρόλος  του  λογιστή- 
διαχειριστή, ευπροσάρμοστου στις γρήγορες αλλαγές, υποστήριξη συστήματος λήψης 
αποφάσεων.  Όλα  αυτά  και  όλα  όσα  αναφέρθηκαν  ως  προτερήματα  αυτών  των 
εργαλείων  του  σύγχρονου  management στην  παρούσα  εργασία  συμβάλουν  στο 
χτίσιμο ενός οργανισμού με αξία.      
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8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εποχή της πληροφορίας,  η επιτάχυνση της εξέλιξης της τεχνολογίας,  ο έντονος 
ανταγωνισμός  που  επιβάλλεται  από  το  δυναμικά  μεταβαλλόμενο  περιβάλλον  δεν 
είναι δυνατό να αφήσει ανεπηρέαστη τη ζωή των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 
Τα περισσότερα διευθυντικά στελέχη είναι σήμερα ενήμερα της εξέλιξης αυτής και 
πολύ λίγα είναι εκείνα που αμφισβητούν τη σπουδαιότητά της στο σύγχρονο κόσμο 
των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό, μεγάλο ποσοστό του διαθέσιμου χρόνου των 
διευθυντικών  στελεχών  αφιερώνεται  στην  εξεύρεση  και  αξιοποίηση  λύσεων  που 
μπορούν  να  οδηγήσουν  στον  χειρισμό  των  παραπάνω  προκλήσεων  και  στην 
απλούστευση και συνάμα εγρήγορση των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Η παραπάνω ανάλυση αναφέρεται, όπως εύκολα μπορούμε να αντιληφθούμε σε μία 
καινοτομία,  η  οποία  δεν  αφορά  απλά και  μόνο την  εφαρμογή ή  υλοποίηση ενός 
σύγχρονου  εργαλείου  management.  Πρόκειται  για  την  ενοποίηση  τριών 
πρωτοποριακών  τεχνικών  διοίκησης  και  τελικά  την  παραγωγή  ενός  υβριδικού 
επιχειρησιακού σχεδιασμού, που η ορθή εισαγωγή του στους κόλπους μίας εταιρίας 
και η αφομοίωσή του στην κουλτούρα της,  όχι  απλά θα αποδώσει καρπούς αλλά 
υπόσχεται και μακροπρόθεσμα οφέλη. 

Αυτό που ουσιαστικά επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό της Ισορροπημένης Κάρτας, 
της  τεχνολογίας  της  Πληροφορίας  και  της  Λογιστικής  επιστήμης  είναι  η 
αλληλοεξουδετέρωση των μειονεκτημάτων-αδυναμιών που χαρακτηρίζουν κάθε μία 
από αυτές τις έννοιες μεμονωμένα. Το ένα εργαλείο συμπληρώνει το άλλο και έτσι 
προκύπτει ένα υπερσύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα ικανό να υποστηρίξει τόσο 
τις απαιτήσεις του δυναμικού εξωτερικού περιβάλλοντος όσο και τις αρμοδιότητες 
του manager και όχι μόνο αυτού.  Εξάλλου προέκυψε ότι, η εφαρμογή της εν λόγω 
μεθοδολογίας αποδείχτηκε επωφελής σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Είναι γεγονός, ότι 
υπάρχει  μία  αμφίδρομη  σχέση μεταξύ  των  τριών.  Το  ένα  υποβοηθά  την  ορθή 
λειτουργία  του  άλλου  και  η  διατήρηση  των  καθοριζόμενων  ισορροπιών  είναι  το 
κλειδί για την επιτυχία της αλληλοσυσχέτισής τους. 

Εντούτοις, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο συνδυασμός και η εφαρμογή των τριών 
αυτών τεχνικών δεν είναι απλή υπόθεση, πράγμα το οποίο διεφάνηκε και από τα όσα 
ειπωθηκαν παραπάνω. Αυτό που κατανοεί ο καθένας από εμάς είναι ότι απαιτείται 
κατ’αρχάς «ανοιχτή σκέψη» από τη διοίκηση του οργανισμού, η οποία θα πρέπει να 
αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες εξωτερικές συνθήκες και να θεωρεί επιτακτική ανάγκη 
την  προσαρμογή  του  σε  αυτές.  Εγχείρημα  το  οποίο  επιτυγχάνεται  με  χρήση 
καινοτομικών  εργαλείων,  όπως  τα  παραπάνω.  Στη  συνέχεια,  είναι  βασικό  η 
προσπάθεια  να  κατανοηθεί  και  να  έχει  την  συμμετοχή  και  στήριξη  όλου  του 
προσωπικού,  χωρίς  τη  συναίνεση  του  οποίου,  δεν  υπάρχει  πιθανότητα  επιτυχίας. 
Τελικά, απαιτείται υπομονή, επιμονή-υπερπροσπάθεια και πολλή δύναμη, γιατί όπως 
ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, τίποτα δεν εφαρμόζεται επιτυχώς από την πρώτη φορά.

Δεν υπάρχει λόγος να επαναληφθούν τα πλεονεκτήματα κάθε μίας έννοιας ξεχωριστά 
ή  και  του  συνδυασμού  τους,  μιας  και  παρατέθηκαν  ήδη  σε  διάφορα  σημεία. 
Κλείνοντας,  αρκεί  να  ειπωθεί  ότι  κάτι  τέτοιες  αλληλοσυσχετίσεις  περίπλοκες  και 
εξειδικευμένες θα μπορούν να βοηθούν τις επιχειρηματικές οντότητες στον αγώνα για 
επιβίωση, που πλέον είναι σκληρότερος από ποτέ.       
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