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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία διερευνάται θεωρητικά και εμπειρικά η σχέση της συγκριτικής
αξιολόγησης (benchmarking) με την ποιότητα και συγκεκριμένα με τις αρχές της Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Το benchmarking αποτελεί ένα σύγχρονο διοικητικό εργαλείο, η
εξέλιξη του οποίου συνδυάστηκε με την εξάπλωση των εννοιών της ποιότητας και της
επιχειρηματικής αριστείας ενώ η ανοδική του πορεία σηματοδοτήθηκε από την εισαγωγή
του στα κριτήρια των βραβείων ποιότητας. Η σύνδεση του benchmarking με την ποιότητα
στη βιβλιογραφία περιγράφεται γενικά ως εξής: όσο περισσότερο ανεπτυγμένο σύστημα
ποιότητας διαθέτει ένας οργανισμός τόσο ευκολότερα εντάσσει το benchmarking στον
τρόπο λειτουργίας του ενώ ως ελάχιστη απαίτηση για την αποτελεσματική εφαρμογή του
τίθεται η καθιέρωση και τήρηση των αρχών της διασφάλισης της ποιότητας. Μέσα στα
πλαίσια αυτά, η σχέση του benchmarking με τη ΔΟΠ βιβλιογραφικά προσδιορίζεται από δύο
προσεγγίσεις: (α) το benchmarking ως αναπόσπαστο τμήμα και σημαντικό εργαλείο της
ΔΟΠ, και (β) το benchmarking ως εξελικτικό κομμάτι της ΔΟΠ η οποία δημιουργεί το
κατάλληλο περιβάλλον που εξασφαλίζει την επιτυχή χρήση του. Αυτή η σχέση
αλληλεξάρτησης των δύο θεωριών δεν αποτέλεσε μέχρι σήμερα ξεχωριστό αντικείμενο
ερευνητικής μελέτης αλλά προσδιορίζεται μέσα από τη διερεύνηση της θέσης του
benchmarking στη ΔΟΠ. Η βασική υπόθεση που εξετάζεται με την παρούσα εργασία είναι ο
βαθμός συσχέτισης των παραγόντων εφαρμογής benchmarking και των παραγόντων
εφαρμογής ΔΟΠ. Σε αντίθεση με τις περισσότερες μέχρι σήμερα δημοσιεύσεις που θεωρούν
δεδομένη τη σχέση του benchmarking με τη ΔΟΠ, η παρούσα μελέτη επιδιώκει να
δημιουργήσει μία θεωρητική προσέγγιση στην περιγραφή της σχέσης αυτής. Επιπλέον η
παρούσα διατριβή επιχειρεί να διερευνήσει τη θέση του benchmarking στις πιστοποιημένες
κατά ISO 9000 ελληνικές επιχειρήσεις.
Βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την εμπειρική μελέτη είναι ότι το benchmarking
πράγματι σχετίζεται άμεσα με την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ ενώ πιο συγκεκριμένα
επιβεβαιώνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε περιβάλλον ποιότητας όταν
το περιβάλλον αυτό προσδιορίζεται από την ικανοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας του
προτύπου ISO 9000. Τα αποτελέσματα της έρευνας επαληθεύουν ότι οι επιχειρήσεις που
χαρακτηρίζονται από ευρύτερη εφαρμογή αρχών της ΔΟΠ είναι πιο κοντά στο να επιτύχουν
αποτελεσματική και πληρέστερη εφαρμογή του benchmarking. Ένα πρόσθετο συμπέρασμα
που προκύπτει είναι ότι σημαντικοί παράγοντες της ΔΟΠ, όπως είναι η «ηγεσία», το
«ανθρώπινο δυναμικό», οι «διεργασίες», και η «πολιτική και στρατηγική», όπως
περιγράφονται στο ευρωπαϊκό μοντέλο αριστείας, σχετίζονται ισχυρά με την εφαρμογή του
benchmarking. Επιπλέον από την εμπειρική μελέτη αποδεικνύεται ότι η τυπική ωριμότητα
του συστήματος ποιότητας μετρούμενη σε συνολικό χρόνο κατοχής πιστοποιητικού, η
δραστηριότητα της επιχείρησης καθώς και το μέγεθός της μετρούμενο τόσο σε ετήσιο κύκλο
εργασιών όσο και σε αριθμό απασχολούμενου προσωπικού, δεν επηρεάζουν το βαθμό
εφαρμογής του benchmarking ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται ότι η ενασχόληση με το
benchmarking βοηθά στη μείωση των εμποδίων εφαρμογής του. Τέλος, η έρευνα κλείνει με
το συμπέρασμα ότι οι ελληνικές πιστοποιημένες κατά ISO 9000 επιχειρήσεις
αντιμετωπίζουν το benchmarking ως σημαντικό εργαλείο βελτίωσης και δηλώνουν
πρόθυμες να συμμετάσχουν σε ενέργειες προώθησης των εφαρμογών του.
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ABSTRACT
This thesis investigates both theoretically and empirically the connection between
benchmarking and quality concepts, and more specifically between the principles of
benchmarking and the principles of Total Quality Management (TQM). Benchmarking is
renowned as a modern business tool, which has been initiated by and expanded in
conjunction with the spread of quality movement. Bibliographical research has revealed that
the extent of application of quality principles within an enterprise is strongly associated with
the extent of application of benchmarking, while commitment to the principles of quality
assurance is usually set as a minimum requirement for benchmarking adoption. The
relationship of benchmarking with the TQM principles is bibliographically determined by
two approaches: (a) benchmarking is an integral part and important tool of TQM, and (b)
TQM is the key prerequisite for successful implementation of benchmarking. Despite this
prevailing interdependence between benchmarking and TQM, the connecting lines between
these two theories have not been empirically investigated so far.
The research presented in this thesis, seeks to illustrate the relationship between these two
theories by examining the main hypothesis of a positive correlation between factors that
describe benchmarking application and those of TQM application, with the aim of
establishing a theoretical approach to this relationship. In addition the study explores the role
of benchmarking among Greek enterprises which are ISO 9000 certified. The empirical
investigation reveals that benchmarking is strongly related to the application of TQM
principles and that it may be utilized effectively within the boundaries of ISO 9000 quality
setting. It has been verified that major TQM factors such as those of “leadership”, “people”,
“policy & strategy” and “processes” as described in the EFQM Business Excellence Model
criteria, considerably influence the extent of benchmarking application within companies.
Besides the study shows that quality system’s maturity in terms of time elapsed by the date
of company’s ISO certification, as well as company size (total personnel or annual turnover)
and company sector, do not have a statistically significant effect on the application of
benchmarking. As far as the barriers that hinder benchmarking implementation is concerned,
the research reveals that they are less visible by the companies that already have a past
benchmarking experience than those that are not familiar with it. Finally the study ends with
the conclusion that Greek ISO 9000 certified enterprises consider benchmarking an essential
improvement tool and wish to support its wider application.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
Η επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της επιτυχίας των
επιχειρήσεων σήμερα. Η συγκριτική αξιολόγηση* (benchmarking) αποτελεί το εργαλείο
εκείνο που βοηθά την επιχείρηση να διαπιστώσει σε τι υπερτερεί ή υστερεί σε σχέση με
άλλες επιχειρήσεις, πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό,
συνεισφέροντας έτσι σημαντικά στη διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης. Η βασική
λειτουργία του είναι η συνεχής αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών με στόχο την εισαγωγή
αλλαγών και την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης.
Η βιβλιογραφική έρευνα στη θεωρία και στις εφαρμογές του benchmarking δείχνει ότι σε
παγκόσμια κλίμακα μέχρι σήμερα το benchmarking έχει βρει ευρεία εφαρμογή τόσο στον
κόσμο των επιχειρήσεων όσο και στο δημόσιο τομέα με αποτελέσματα που κρίνονται
ιδιαίτερα θετικά. Παράλληλα η αποδοχή του από τους φορείς προώθησης των αρχών της
ποιότητας καθώς και η αναγνώρισή του ως εργαλείο επίτευξης συνεχούς βελτίωσης σε
συνδυασμό με την εισαγωγή του στα κριτήρια των βραβείων ποιότητας, καθιστούν το
benchmarking απαραίτητο στοιχείο λειτουργίας των οργανισμών που ενδιαφέρονται για
ποιοτική υπεροχή και επιχειρηματική αριστεία. Η επιτυχία του βασίζεται στη μοναδική του
ιδιότητα να αποκαλύπτει νέες ιδέες που προέρχονται από πραγματικές λύσεις η εφαρμογή
των οποίων έχει ήδη αποδειχθεί αποτελεσματική. Όσο μεταβάλλονται και εξελίσσονται οι
επιχειρήσεις, οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται και οι διαδικασίες τις οποίες
εφαρμόζουν, τόσο το benchmarking θα αναγνωρίζεται ως σημαντικό εργαλείο εξασφάλισης
επιτυχίας.

Α.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το benchmarking είναι η επιχειρηματική προσέγγιση που επιτρέπει τους οργανισμούς να
συλλέξουν την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις
βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό τους
περιβάλλον, στη συνέχεια να τις προσαρμόσουν ανάλογα και να τις εισάγουν σε ποικίλους
τομείς λειτουργίας τους. Η αναζήτηση και υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών που
*

Στην ελληνική ορολογία ο όρος «benchmarking» έχει αποδοθεί με διάφορους ορισμούς όπως «σύγκριση
ανταγωνιστικότητας», «έλεγχος ανταγωνιστικότητας με τη χρήση δεικτών», «προτυποποίηση», «συγκριτική
αξιολόγηση» κλπ. Σε ελληνικές δημοσιεύσεις συνηθέστερα απαντώνται οι όροι «benchmarking» και «συγκριτική
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πραγματοποιείται με την εφαρμογή του benchmarking έχει σημαντικές για την επιτυχία των
επιχειρήσεων συνέπειες όπως είναι η βελτίωση της απόδοσης, η αποτελεσματική διαχείριση
της εισαγωγής αλλαγών, η αύξηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, η κατανόηση
και η επίτευξη της παγκόσμιας βέλτιστης απόδοσης (world-class performance).
Από την εμφάνισή του μέχρι σήμερα το benchmarking συνδυάσθηκε με τις αρχές της
ποιότητας και η εφαρμογή του προσδιορίσθηκε μέσα στα πλαίσια των αρχών της Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Μικροί και μεγάλοι οργανισμοί, είτε προέρχονται από τον
ιδιωτικό είτε από τον δημόσιο τομέα, όταν αποφασίζουν να εντάξουν το benchmarking στον
τρόπο λειτουργίας τους, συνήθως ακολουθούν ήδη τις αρχές της ποιότητας. Στη
βιβλιογραφία το benchmarking αναγνωρίζεται ως «εργαλείο ΔΟΠ» ενώ η ισχυρή σχέση του
με αυτήν επισφραγίστηκε με την ένταξή του στα κριτήρια των διεθνώς αναγνωρισμένων
βραβείων ποιότητας, όπως το Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) και το
European Quality Award (EQA) του European Foundation for Quality Management
(EFQM). Η σχέση αυτή μάλιστα προσδιορίζεται δυαδικά: το benchmarking είναι ένα
εργαλείο που προωθεί τις αρχές της ΔΟΠ και ταυτόχρονα οι αρχές αυτές συνθέτουν το
κατάλληλο περιβάλλον για την αποτελεσματική εφαρμογή του. Ποια όμως είναι η ακριβής
σχέση του benchmarking με τις αρχές της ΔΟΠ; Ποιες από αυτές τις αρχές στηρίζουν ή
προωθούν περισσότερο το benchmarking; Ποιες αρχές της ΔΟΠ δεν αποτελούν απαραίτητες
συνιστώσες λειτουργίας του; Ποιες αρχές του benchmarking σχετίζονται με υψηλή
εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ; Σε τέτοια ερωτήματα καλείται να απαντήσει η παρούσα
διατριβή η οποία εστιάζεται στη θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση της σχέσης του
benchmarking με τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ).
Το benchmarking αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο
μέρος της βιβλιογραφίας του να καλύπτει κυρίως πρακτικές εφαρμογές και λιγότερο
θεωρητικές προσεγγίσεις και διερευνήσεις. Παράλληλα δεν δημοσιεύονται στοιχεία που
αφορούν τη θεωρητική διερεύνηση της σχέσης του benchmarking με τη ΔΟΠ. Η παρούσα
έρευνα επιδιώκει να καλύψει το κενό αυτό και αποσκοπεί στον αναλυτικό προσδιορισμό της
σχέσης αυτής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βασικός στόχος της παρούσας ερευνητικής
προσπάθειας είναι να συσχετίσει τις αρχές της ΔΟΠ και τις αρχές του benchmarking
συνδυάζοντας την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία με δεδομένα που προκύπτουν από
εμπειρική μελέτη.

αξιολόγηση». Στη συνέχεια της παρούσας διατριβής χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο όρος «benchmarking».
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Η έρευνα που περιγράφεται αποσκοπεί στον εντοπισμό των βασικών παραγόντων ΔΟΠ που
διαμορφώνουν το ελάχιστα απαιτούμενο πλαίσιο ποιότητας για την εφαρμογή του
benchmarking το οποίο μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο έδαφος για την επίτευξη
επιτυχών και αποτελεσματικών εφαρμογών του. Η μελέτη του θεωρητικού αυτού πλαισίου
μπορεί να βοηθήσει όσους ασχολούνται με τη διερεύνηση της θεωρίας του benchmarking να
κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση του με τη θεωρία της ποιότητας και να προσδιορίσουν την
πραγματική θέση που κατέχει σε αυτήν. Από πρακτική άποψη, τα συμπεράσματα της
έρευνας μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς που δεν έχουν εφαρμόσει ακόμη το
benchmarking και ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην εφαρμογή του, να κατευθύνουν
ανάλογα

τις

προσπάθειές

τους

ώστε

να

προετοιμαστούν

κατάλληλα

για

την

αποτελεσματικότερη εισαγωγή του. Με δεδομένο ότι το benchmarking αποτελεί ένα
εργαλείο που εφαρμόζεται σε περιβάλλον ποιότητας, η παρούσα διατριβή επιδιώκει να
συνεισφέρει στην περιγραφή και κατανόηση των στοιχείων εκείνων που μπορούν να
οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερη υιοθέτηση της μεθοδολογίας του benchmarking από
επιχειρήσεις και οργανισμούς που ήδη εφαρμόζουν τις αρχές της ποιότητας.
Οι επιμέρους στόχοι της παρούσας έρευνας είναι:
−

να εντοπίσει συγκεκριμένα στοιχεία ΔΟΠ στα οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
από τους οργανισμούς που εφαρμόζουν πρακτικές benchmarking

−

να διερευνήσει την εφαρμογή του benchmarking από οργανισμούς που είναι
πιστοποιημένοι κατά ISO 9000

−

να εντοπίσει τις διαφορές απόδοσης σε στοιχεία ΔΟΠ μεταξύ των οργανισμών
που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα στην εφαρμογή του benchmarking και
εκείνων που χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα επίπεδα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν σύστημα ποιότητας
πιστοποιημένο κατά ISO 9000. Η επιλογή αυτών των επιχειρήσεων προσδίδει ένα
παγκόσμιο χαρακτήρα στα αποτελέσματα μια και το πρότυπο ISO 9000 αποτελεί ένα ευρέως
διαδεδομένο πρότυπο πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας πέρα από τα σύνορα της
ελληνικής επιχειρηματικότητας. Επιπλέον η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν
στην έρευνα ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών έως μεσαίων επιχειρήσεων (με κύκλο
εργασιών μικρότερο από 50 εκατομμύρια και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα –
(Europa, 2004)) οι οποίες αποτέλεσαν τον κύριο κορμό του δείγματος (ποσοστό πάνω από
80% του συνολικού δείγματος) και ταυτόχρονα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των
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επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (με ποσοστά πάνω από 80% στην Ελλάδα και
πάνω από 60% στην Ευρώπη σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2006) (ΕΟΜΜΕΧ, 2006). Με
βάση αυτή τη διαπίστωση τα αποτελέσματα της έρευνας αποκτούν μεγαλύτερη σημασία μια
και δίνουν κατά κύριο λόγο την εικόνα της εφαρμογής του benchmarking από τις πολύ
μικρές και μικρομεσαίες πιστοποιημένες κατά ISO 9000 και μπορούν να γενικευθούν σε
επίπεδο πέρα από τα εθνικά όρια. Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν
να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμα τόσο στις επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν το benchmarking
για να εντοπίσουν τις αδυναμίες του στα καίρια στοιχεία ποιότητας που συνεισφέρουν στην
εφαρμογή του, όσο και στις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν ακόμη το benchmarking αλλά
επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους σε
συγκεκριμένα στοιχεία ποιότητας που πρέπει να αναπτύξουν.
Η σύγχρονη και δυναμικά εξελισσόμενη επιχειρηματική πραγματικότητα στην οποία
καλούνται να λειτουργήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις επιβάλλει ένα κλίμα ολοένα
αυξανόμενου ανταγωνισμού και καθιερώνει ως κυρίαρχη την απαίτηση της συνεχούς
βελτίωσης. Για να αντεπεξέλθει σε αυτά τα νέα δεδομένα, η ελληνική επιχείρηση θα πρέπει
να στραφεί σε μεθόδους που θα τη βοηθήσουν να εκμεταλλευθεί την πληροφορία και να τη
μετατρέψει σε γνώση και πράξη συνεχούς βελτίωσης. Το benchmarking μπορεί να
αποτελέσει το όχημα εκείνο που θα βοηθήσει σε αυτή τη μετάβαση προς τις νέες συνθήκες.
Η συνεχώς αυξανόμενη εφαρμογή του διεθνώς, η εντεινόμενη προσπάθεια προώθησής του
σε επίπεδο ΕΕ αλλά και η αποδοχή του από όλους τους τομείς της επιχειρηματικής
δραστηριότητας στους οποίους έχει εφαρμοσθεί, μας αναγκάζει να μην το προσπεράσουμε
ως "μία ακόμη τεχνική" αλλά να το αντιμετωπίσουμε ως ένα εργαλείο διοίκησης με
αποδεδειγμένα επιτυχή πορεία.

Β.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Από την εμφάνισή του στα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα το benchmarking
αναγνωρίζεται ως ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό εργαλείο (Zairi, 1994) το οποίο βοηθά τις
επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις παροχές τους προς τον τελικό πελάτη μέσω της
βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών τους, υλοποιώντας τη στροφή από την απλή
ικανοποίηση βασικών απαιτήσεων στη διασφάλιση της ολικής ικανοποίησης του πελάτη.
Είναι μία πρακτική η οποία κατά κύριο λόγο εστιάζεται εξωτερικά της επιχείρησης που το
εφαρμόζει και αλλάζει τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας της αποτρέποντας τον
εφησυχασμό και την ικανοποίηση από τα πεπραγμένα.
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Ο βασικός στόχος στην εφαρμογή του benchmarking είναι η αποκόμιση όσο το δυνατό
περισσότερων εμπειριών από τις εμπειρίες των άλλων και η επίτευξη μιας ανταγωνιστικά
υψηλής απόδοσης. Η αναζήτηση των βέλτιστων οργανισμών και η ανακάλυψη στοιχείων
αριστείας σε άλλους είναι οι βασικοί στόχοι στις εφαρμογές benchmarking. Η
αποτελεσματικότητα των πρώτων εφαρμογών του και η απλότητα της ιδέας πάνω στην
οποία βασίζεται, αποτελέσαν τους κύριους παράγοντες που έδωσαν σημαντική ώθηση στη
διεύρυνση της χρήσης του και προκάλεσαν την αύξηση του ενδιαφέροντος του
επιχειρηματικού κόσμου.
Ωστόσο, όπως επιβεβαιώνεται από έρευνες που δημοσιεύονται στη βιβλιογραφία, παρά το
αυξημένο ενδιαφέρον που παρατηρείται διεθνώς για την εφαρμογή του benchmarking, η
έννοια και η μεθοδολογία του δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένες. Καθώς πρόκειται για ένα
ιδιαίτερα πρακτικό εργαλείο, η θεωρία του αναπτύχθηκε και συνεχίζει να αναπτύσσεται
κυρίως μέσα από την εμπειρία των οργανισμών που το εφαρμόζουν. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα ο ορισμός του να μην έχει αποσαφηνισθεί πλήρως και να περιλαμβάνει ένα
πλήθος ερμηνειών και δραστηριοτήτων (Rohlfer, 2004). Για το λόγο αυτό η παρούσα
διατριβή ξεκινά με μία προσπάθεια προσδιορισμού των βασικών στοιχείων και τύπων του
benchmarking που καταγράφονται στη βιβλιογραφία. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία
αναλυτική περιγραφή του όρου benchmarking ξεκινώντας με μία αναδρομή στην ιστορία
του όπου καταγράφονται τα διάφορα στάδια εξέλιξής του μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια
παρουσιάζονται τα βασικά συστατικά στοιχεία των ορισμών του και περιγράφονται οι τύποι
benchmarking που απαντώνται στη βιβλιογραφία. Επιπλέον στο κεφάλαιο αυτό
καταγράφονται τα θετικά αποτελέσματα που αποδίδονται στην εφαρμογή του και
συνετέλεσαν σημαντικά στην εξάπλωσή του.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε θέματα που αφορούν την πρακτική εφαρμογή του
benchmarking όπως αυτά προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση με στόχο την
πλήρη κατανόηση των αρχών εφαρμογής και των μεθοδολογιών του. Αρχικά γίνεται
αναφορά σε διαδικαστικά θέματα και συγκεκριμένα στα μοντέλα benchmarking που
εφαρμόζονται στην πράξη, στα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου τύπου benchmarking και
γίνεται μία παρουσίαση του ρόλου που παίζουν η τεχνολογία, οι βάσεις δεδομένων και τα
δίκτυα στην υποστήριξη των εφαρμογών του. Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφονται οι
παράγοντες που διασφαλίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση των εφαρμογών benchmarking οι
οποίοι χαρακτηρίζονται ως παράγοντες επιτυχίας και περιέχουν στοιχεία που αποτελούν
βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής του. Ακολουθεί η παρουσίαση των βραβείων που
αναπτύχθηκαν με στόχο την αναγνώριση των επιτυχημένων εφαρμογών benchmarking,
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γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις δυσχέρειες που συναντώνται κατά την
εφαρμογή του και τις κριτικές που έχει δεχτεί, και το δεύτερο κεφάλαιο κλείνει με μία
σύντομη αναφορά στα ηθικά ζητήματα που συνδέονται με το benchmarking και αφορούν
κυρίως την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων που το εφαρμόζουν.
Μετά από την παρουσίαση της γενικής θεωρίας που περιγράφει το benchmarking και την
αποτελεσματική εφαρμογή του, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση
της σχέσης του benchmarking με τη θεωρία της ποιότητας. Η αποτελεσματικότητα που
αποδόθηκε στο benchmarking στο θέμα της συνεχούς βελτίωσης είχε ως αποτέλεσμα την
υιοθέτησή του από τη θεωρία της ποιότητας και την ανάπτυξή του μέσα στα πλαίσια της
ΔΟΠ. Όπως είχε προβλεφθεί από τον Zairi (1992) η σχέση του benchmarking με την
ποιότητα αποδείχτηκε τόσο στενή ώστε η εξέλιξή του και η διεύρυνση των εφαρμογών του
συνδυάσθηκαν με την εξέλιξη και τη διεύρυνση των εφαρμογών της ποιότητας. Ειδικότερα
το benchmarking υιοθετήθηκε από τη θεωρία της ΔΟΠ και αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα
της. Παράλληλα η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του συνδυάσθηκε τόσο στενά με τις
αρχές της ΔΟΠ ώστε να θεωρούνται προϋπόθεση και θεμέλια στην επίτευξη επιτυχών
εφαρμογών του. Η ισχυρή αυτή σχέση του benchmarking με την ποιότητα δεν μπορούσε
παρά να καταλήξει στην εισαγωγή του στις αρχές των πλαισίων διαχείρισης της ποιότητας
που εφαρμόζονται ευρύτατα από τον επιχειρηματικό κόσμο όπως είναι εκείνα των μοντέλων
του αμερικανικού και ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας. Μάλιστα η εισαγωγή του
benchmarking στις απαιτήσεις του αμερικανικού βραβείου ποιότητας θεωρήθηκε ότι
σηματοδότησε την πορεία του μια και στάθηκε σταθμός στην ευρύτερη εξάπλωση των
εφαρμογών του (Spendolini, 1992). Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η θέση που κατέχει
σήμερα το benchmarking τόσο στο αμερικανικό όσο και στο ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας
καθώς και στην τελευταία έκδοση του προτύπου ISO 9000. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται
μία σύντομη αναφορά στη χρήση των βραβείων ποιότητας ως εργαλεία benchmarking με
σκοπό την αυτό-αξιολόγηση των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό της θέσης τους στο δρόμο
για την επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας.
Οι ερευνητικές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί και αφορούν την εφαρμογή του
benchmarking περιγράφονται στο τέταρτο κεφάλαιο. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο
θέμα αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σχετικά με τη γενική
εφαρμογή του και την παρουσίαση επιτυχών περιπτώσεων εφαρμογής αλλά μικρός όσο
αφορά τη θεωρητική του προσέγγιση (Dattakamur και Jagadeesh, 2003). Η θεωρητική
διερεύνηση της σχέσης του benchmarking με τη ΔΟΠ η οποία επιδιώκεται με την παρούσα
μελέτη εξετάζεται κατά κύριο λόγο μέσα από τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών που
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αφορούν την εφαρμογή κρίσιμων παραγόντων ΔΟΠ στους οποίους συχνά συγκαταλέγεται
και το benchmarking. Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στο τομέα αυτό
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η σχέση του benchmarking με τη ΔΟΠ θεωρείται τις
περισσότερες φορές δεδομένη αν και υπάρχουν περιπτώσεις όπου από τη μια το
benchmarking αντιμετωπίζεται ως διαχειριστικό εργαλείο που λειτουργεί ανεξάρτητα από τη
ΔΟΠ, και από την άλλη η εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ δεν θεωρείται απαραίτητη
προϋπόθεση εφαρμογής του benchmarking. Η διάσταση των απόψεων και η έλλειψη
αναλυτικής θεωρητικής προσέγγισης του θέματος, οδηγεί στη διατύπωση της βασικής
υπόθεσης της παρούσας έρευνας: υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των παραγόντων εφαρμογής
benchmarking και των παραγόντων εφαρμογής της ΔΟΠ. Για τη διερεύνηση αυτής της
υπόθεσης η θεωρία του benchmarking τοποθετείται σε παράλληλο άξονα με τη θεωρία της
ΔΟΠ και εξετάζεται η μεταξύ τους σχέση. Ο έλεγχος γίνεται με τη χρήση παραγόντων που
περιγράφουν τις δύο θεωρίες.
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση της βασικής υπόθεσης
περιγράφεται στο πέμπτο κεφάλαιο μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που συνθέτουν την
εμπειρική μελέτη και με τα αποτελέσματά της. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην
παρούσα έρευνα προέρχονται από τους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του
εμπορίου, εδρεύουν στην Ελλάδα και είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9000. Η πιστοποίηση
του συστήματος ποιότητας αποτελεί ένδειξη ανεπτυγμένου επιπέδου ποιότητας και
θεωρείται απαραίτητη για τη διερεύνηση εφαρμογής τόσο των παραγόντων του
benchmarking όσο και των παραγόντων της ΔΟΠ. Τα αποτελέσματα της στατιστικής
ανάλυσης των δεδομένων επιβεβαιώνουν τη βασική υπόθεση της έρευνας ότι, δηλαδή, η
εφαρμογή του benchmarking σχετίζεται με την εφαρμογή παραγόντων ΔΟΠ και μάλιστα
όσο περισσότερο είναι ανεπτυγμένο το σύστημα ποιότητας που διαθέτει μία πιστοποιημένη
κατά ISO 9000 επιχείρηση τόσο ευρύτερη εφαρμογή του benchmarking πραγματοποιεί.
Επιπλέον εξάγονται συμπεράσματα για τις βελτιώσεις σε στοιχεία μέτρησης της ποιότητας
που επιτυγχάνει η εφαρμογή του benchmarking, για την επίδραση διαφόρων κριτήριων στο
βαθμό εφαρμογής του benchmarking και τέλος για τη σημασία που αποδίδουν οι ελληνικές
επιχειρήσεις στην εφαρμογή του benchmarking στο μέλλον.
Η διατριβή κλείνει με το κεφάλαιο έξι όπου περιγράφονται τα συμπεράσματα που
προκύπτουν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και από την εμπειρική μελέτη,
καταγράφονται οι περιορισμοί της έρευνας και παρουσιάζονται προτάσεις συνέχισης της
έρευνας στο μέλλον.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ BENCHMARKING

1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη βιβλιογραφία το benchmarking αναγνωρίζεται ως σημαντικό κομμάτι της συνεχούς
βελτίωσης (Ramabadran et al, 1997) αλλά και ως διαχειριστικό εργαλείο βελτίωσης της
απόδοσης το οποίο βασίζεται στην κλασσική έννοια της σύγκρισης και εφαρμόζεται ευρέως
στη θέσπιση στόχων (Fong et al, 1998). Παράλληλα περιγράφεται τόσο ως μέθοδος μάθησης
από επιτυχημένες πρακτικές άλλων (Holloway et al, 1999b) όσο και ως διαδικαστική
προσέγγιση στη διαχείριση της ποιότητας (Ogden, 1998). Ανεξάρτητα ωστόσο από τον
τελικό προσδιορισμό του, το benchmarking γενικά αναφέρεται ως μία συνεχής διαδικασία η
οποία στοχεύει στην προσαρμογή και βελτίωση των λειτουργιών ενός οργανισμού, στην
παρακολούθηση και στη ρύθμιση της απόδοσης του, στην πραγματοποίηση συγκρίσεων με
βέλτιστους οργανισμούς, στην αναζήτηση λύσεων και ιδεών, και στην εισαγωγή αλλαγών με
στόχο τη βελτίωση. Στην πράξη εφαρμόζεται σε συνδυασμό με άλλες προσπάθειες συνεχούς
βελτίωσης και συχνά αποτελεί τμήμα στρατηγικών προγραμμάτων όπως η ΔΟΠ, ο
ανασχεδιασμός των λειτουργιών (re-engineering) κλπ.
Στην ουσία το benchmarking αποτελεί μία διαδικασία εντοπισμού των πρακτικών που έχει
αποδειχθεί ότι επιτυγχάνουν εξαιρετικές αποδόσεις, των αποκαλούμενων «βέλτιστων
πρακτικών». Η ανεύρεση, η μελέτη και η υλοποίηση αυτών των βέλτιστων πρακτικών μετά
από τη διαδικαστική εφαρμογή του benchmarking, όπως υποστηρίζεται στη βιβλιογραφία,
μπορεί να επιφέρει σημαντικά στρατηγικά, λειτουργικά και οικονομικά πλεονεκτήματα. Στο
κεφάλαιο αυτό, αφού γίνει μία ιστορική αναδρομή στην εξελικτική πορεία του
benchmarking, επιχειρείται ο αναλυτικός προσδιορισμός της έννοιας του benchmarking
μέσα από την ανάλυση των βασικών συστατικών του στοιχείων, παρουσιάζονται οι τύποι
benchmarking που αναπτύσσονται στη βιβλιογραφία και περιγράφονται τα αναμενόμενα
οφέλη από την εφαρμογή του.

1.2

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η έννοια του benchmarking δεν είναι καινούρια. Όπως υποστηρίζουν οι Zairi και Ahmed
(1999) για να ανιχνεύσουμε την ιστορία του benchmarking θα πρέπει να πάμε πίσω στην
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ιστορία του ανθρώπινου είδους. Κι αυτό γιατί η βασική ιδέα του benchmarking που είναι η
χρήση γνώσης από διάφορες πηγές με στόχο την προώθηση και βελτίωση, αποτέλεσε
θεμελιώδη αρχή στην εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Όσον αφορά τον επιχειρηματικό
κόσμο, η αρχή της μίμησης πρακτικών και τεχνολογιών που χαρακτηρίζει το benchmarking
δεν είναι πρωτοφανής αλλά αποτέλεσε συχνά τη βάση για την προώθηση της βιομηχανικής
ανάπτυξης. Ωστόσο η διαμόρφωση του benchmarking με τη σημερινή του μορφή ως
επιχειρηματική πρακτική βελτίωσης καθώς και η ευρεία εξάπλωσή του με την ανάπτυξη του
παγκόσμιου ανταγωνισμού και με την εξέλιξη της πληροφορικής τεχνολογίας είναι σχετικά
πρόσφατο γεγονός (Drew, 1997).
Η ιστορία του benchmarking ξεκινά την εποχή που οι επιχειρήσεις συγκέντρωναν και
μελετούσαν μετρήσεις απόδοσης άλλων επιχειρήσεων με στόχο τη σύγκρισή τους με αυτές.
Η έννοια της σύγκρισης η οποία θεωρείται βασικό συστατικό στοιχείο του benchmarking,
αποτέλεσε για δεκαετίες σημαντικό επιχειρηματικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων.
Συγκριτικές μελέτες δεδομένων οι οποίες εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
1950 στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία αποτέλεσαν τον προκάτοχο του benchmarking και τη
βάση για τη μετέπειτα ανάπτυξή του. Την εποχή εκείνη στις ΗΠΑ, επιχειρήσεις όπως η
General Electric άρχισαν να χρησιμοποιούν συγκριτικά στατιστικά στοιχεία για την
αξιολόγηση βασικών τους λειτουργιών ενώ στην Ιαπωνία η Toyota εισήγαγε την τεχνική της
αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering) με στόχο την κατανόηση των παραγωγικών
διαδικασιών που εφάρμοζαν οι ανταγωνιστές της (Sisson et al, 2003). Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρουν οι Arrowsmith et al (2004) είναι η εποχή της συγκριτικής στατιστικής
δραστηριότητας η οποία ουσιαστικά περιελάμβανε την αξιολόγηση βασικών λειτουργιών και
αποτελεσμάτων όπως τα ποσοστά των ελαττωματικών, των απουσιών προσωπικού κλπ.
Ωστόσο ο Zairi (1994) υποστηρίζει ότι ο τόπος καταγωγής του benchmarking είναι η
Ιαπωνία και ότι το πέρασμά του στο δυτικό κόσμο καθυστέρησε σημαντικά. Ο συγγραφέας
πιστεύει ότι η ηγεσία των επιχειρήσεων της Δύσης άργησε να αντιληφθεί τις δυνατότητες
του benchmarking. Σε αυτή την καθυστέρηση, σύμφωνα με τον Zairi, συνέβαλαν τόσο η
επικράτηση της συνήθειας να λαμβάνονται επιχειρηματικές αποφάσεις μόνο με βάση
πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου όσο και η γενική τάση να προτιμάται από τις
επιχειρήσεις η επίτευξη βραχυπρόθεσμων οικονομικών βελτιώσεων. Άλλοι παράγοντες που
οδήγησαν στην καθυστέρηση της εφαρμογής του benchmarking από τις επιχειρήσεις του
δυτικού κόσμου, όπως αναφέρονται από τον Zairi, είναι η απομάκρυνση της ανώτατης
διοίκησης από τις διαδικασίες που εκτελούνται εντός της επιχείρησης, η επικράτηση μιας
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διάθεσης ενδοσκόπησης και όχι εξωτερικής εστίασης την οποία απαιτεί το benchmarking,
και η καθυστέρηση της πλήρους εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ.
Μετά τη χρονική περίοδο των συγκρίσεων που αποτέλεσαν το εφαλτήριο του benchmarking,
οι πρώτες εφαρμογές με τη σημερινή του μορφή τοποθετούνται χρονικά μετά την ανάπτυξη
της θεωρίας της ΔΟΠ και παράλληλα σχεδόν με εκείνη του Ανασχεδιασμού των
Λειτουργιών (Business Process Reengineering) (Holloway et al, 1999a). Το χρονικό σημείο
που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως σημείο αναφοράς για την εμφάνιση του benchmarking
είναι η εφαρμογή και ανάπτυξή του από την εταιρεία Xerox στα τέλη της δεκαετίας του
1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Bogan 1994) (Bhutta και Huq, 1999) (Welch
και Mann, 2001) (Sisson et al, 2003) (Arrowsmith et al, 2004). Η Xerox ήταν η πρώτη
εταιρεία που εφάρμοσε τις αρχές του benchmarking με στόχο να γίνει περισσότερο
ανταγωνιστική και η εφαρμογή αυτή κρίθηκε από την ηγεσία της εταιρείας τόσο
αποτελεσματική ώστε αποφασίσθηκε η διεύρυνση της εφαρμογής του benchmarking σε όλες
τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η εμπειρία που διαθέτει σήμερα η Xerox στο θέμα του
benchmarking την έχει καταστήσει πρότυπο εφαρμογής του ενώ τα παραδείγματα
εφαρμογών του στην εταιρεία αυτή αποτελούν πηγή πλήθους δημοσιεύσεων. Η πρώτη
προσπάθεια benchmarking της εταιρείας έγινε από τη Xerox Manufacturing Operations των
Η.Π.Α. η οποία αποφάσισε να διερευνήσει το κόστος κατασκευής των προϊόντων της σε
σχέση με εκείνα των ανταγωνιστών της. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν συγκεκριμένα
ανταγωνιστικά προϊόντα τα οποία αποσυναρμολογήθηκαν με στόχο να διερευνηθούν τα
μηχανικά τους στοιχεία, να αναλυθούν τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και να
συγκριθούν με τα αντίστοιχα της Xerox. Το επόμενο βήμα ήταν μία περισσότερο
εκτεταμένη εφαρμογή του benchmarking κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις
προϊόντων αρχικά της θυγατρικής ιαπωνικής εταιρείας Fuji-Xerox και στη συνέχεια άλλων
ιαπωνικών εταιρειών. Από τη διαδικασία αυτή, επιβεβαιώθηκε το υψηλό κόστος κατασκευής
των αμερικανικών προϊόντων της Xerox σε σχέση με των ιαπωνικών προϊόντων και
αποφασίσθηκε η ευρεία εφαρμογή του benchmarking σε όλες τις μονάδες της επιχείρησης
με στόχο τη μείωση του κόστους στα επίπεδα των ιαπωνικών προϊόντων (Camp, 1989)
(McCamus, 1991) (Tucker et al, 1987) (Walgenbach και Hegele, 2001).
Μετά την πρώτη επιτυχή εφαρμογή, η διοίκηση της Xerox αποφάσισε να εντάξει το
benchmarking στο διεθνές πρόγραμμα βελτίωσής της διευρύνοντας ταυτόχρονα την
αναζήτηση εταίρου όχι μόνο από το χώρο της ίδιας της εταιρείας ή άλλων ανταγωνιστικών
εταιρειών αλλά από κάθε οργανισμό που εκτελεί παραπλήσια δραστηριότητα. Μέσα σε αυτά
τα πλαίσια, η Xerox συνεργάστηκε με την L.L.Bean, εταιρεία πώλησης ρουχισμού μέσω
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καταλόγου, με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών διανομής και logistics. Η εφαρμογή
αυτή αποτέλεσε το εφαλτήριο για την προώθηση του benchmarking στο επόμενο στάδιο
εξέλιξής του, στο γενικό benchmarking όπου επιχειρήσεις που προέρχονται από
διαφορετικούς κλάδους συνεργάζονται με στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων διαδικασιών
τους (Arrowsmith et al, 2004) (Harrington & Harrington, 1996) (Tucker et al, 1987). Η
πρωτοποριακή αυτή προσέγγιση από την εταιρεία Xerox είχε σαν αποτέλεσμα την επέκταση
των εφαρμογών του benchmarking σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρηματικών διαδικασιών της
εταιρείας (Voss et al, 1994) και την καθιέρωση της χρήσης «αναλύσεων benchmarking» σε
όλα τα στρατηγικά και λειτουργικά πλάνα της (Shetty, 1993). Σύμφωνα με την άποψη της
εταιρείας, η εφαρμογή του benchmarking αποτέλεσε κλειδί για την επίτευξη της ποιότητας
και της ανταγωνιστικής υπεροχής, ενώ θεωρήθηκε βασικός συντελεστής στην αναχαίτιση
της πτώσης του μεριδίου της και σημαντικότατος παράγοντας στην επιστροφή της εταιρείας
στην αγορά.
Η αρχική εφαρμογή του benchmarking στη Xerox θεωρήθηκε η βάση για την ανάπτυξη της
θεωρίας και της πρακτικής του benchmarking. Τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα που
δημοσιοποιήθηκαν από την εταιρεία αποδόθηκαν στην εφαρμογή του benchmarking και
προκάλεσαν το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για τη νέα αυτή τεχνική (Codling,
1998). Ακολουθώντας το παράδειγμά της, πολλές επιχειρήσεις εισήγαγαν το benchmarking
στο πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσής τους. Οι πρώτες εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν σε
επιχειρήσεις των ΗΠΑ από τις οποίες στη συνέχεια διαδόθηκε στις ευρωπαϊκές μέσα από τις
συνεργασίες που ήδη είχαν. Η δεκαετία του 1990 αποτέλεσε σταθμό για τη μεγάλη
ανάπτυξη του benchmarking. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας αυτής, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει ο Grayson (1992), το benchmarking αναπτύχθηκε με τη μορφή «παλιρροιακού
κύματος» τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το συγγραφέα, το κύμα αυτό
καθοδηγήθηκε από τρεις σημαντικούς παράγοντες: (1) τον παγκόσμιο ανταγωνισμό ο οποίος
απαιτούσε από τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν βέλτιστες πρακτικές οπουδήποτε στον κόσμο,
(2) τα βραβεία ποιότητας τα οποία προϋπόθεταν πια την εφαρμογή του benchmarking, και
(3) την ανάγκη για επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων οι οποίες θα μπορούσαν να μειώσουν
σημαντικά τα χάσματα σε ποιότητα, χρόνο, ανάπτυξη προϊόντων και κόστος, ένας τομέας
στον οποίο το benchmarking είχε ήδη δείξει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Ο Balm (1992)
περιγράφει αυτήν την ταχεία εξέλιξη του benchmarking αναφερόμενος στο μικρό «b» (Little
b) και στο μεγάλο «B» (Big B)* για να τονίσει τη μετάβαση του από την αρχική του μορφή
ως εσωτερικά καθοδηγούμενη ανάλυση ανταγωνισμού, προϊόντων και υπηρεσιών, έως τη
*

Κατ’ αντιστοιχία του μικρού «q» και μεγάλου «Q» του Juran για την εξέλιξη της εφαρμογής των αρχών της
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νέα μορφή του κατά τη δεκαετία του 1990 όπου η εφαρμογή του επεκτάθηκε σε όλες τις
δραστηριότητες, πρακτικές, προϊόντα και υπηρεσίες των οργανισμών, περιελάμβανε
συγκρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη στόχων που
ικανοποιούσαν τον πελάτη.
Η Codling (1998) αναφέρει ότι μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διοικητικά
στελέχη βρετανικών επιχειρήσεων το 1993 διαπιστώθηκε ότι το 32% των στελεχών
εφάρμοζε ήδη το benchmarking ενώ το 25% δεν είχε κατανοήσει τον τρόπο εφαρμογής του,
το 26% δεν είχε καν σκεφτεί να εισάγει την εφαρμογή του benchmarking στην επιχείρηση
και το 17% των στελεχών δήλωνε ότι είχε ήδη εξετάσει την πιθανότητα εφαρμογής του και
το απέρριψε ως ακατάλληλο εργαλείο για την επιχείρηση. Το 1996 το σκηνικό αλλάζει
δραματικά και το benchmarking χαρακτηρίζεται από τον επιχειρηματικό κόσμο της Μ.
Βρετανίας ως ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία διαχείρισης. Ήταν η εποχή όπου η
εφαρμογή του benchmarking διευρύνθηκε τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε διεθνές επίπεδο
με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και των
κρατών. Μάλιστα το 1995 ο Godfrey, Πρόεδρος και CEO του Juran Institute, χαρακτήρισε
το benchmarking ως μία από τις δέκα τάσεις της ποιότητας (quality trends) οι οποίες
επρόκειτο να προσδιορίσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον στο μέλλον και να καθορίσουν
τους ηγετικούς οργανισμούς.
Σημαντικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην ευρεία διάδοση του benchmarking
παγκοσμίως ήταν η προώθηση της ιδέας της επιχειρηματικής αριστείας (business excellence)
και η εφαρμογή μεθόδων αυτοαξιολόγησης μέσα από τα βραβεία MBNQA (Malcolm
Baldrige National Quality Award) και EQA (European Quality Award) (Love και Dale,
1999) (Whymark, 1999) (Chung, 2001). Μετά τη σύλληψη της αρχικής ιδέας και της
επακόλουθης ώθησης του benchmarking από τη Xerox, ο Spendolini (1992) υποστηρίζει ότι
δύο ήταν τα χρονικά σημεία-σταθμοί στην εξέλιξη του benchmarking: (α) το έτος 1987 όταν
καθιερώθηκε το αμερικάνικο βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige National Quality Award
το οποίο έθεσε το θέμα της πραγματοποίησης συγκρίσεων για τις πρακτικές που εφάρμοζαν
οι υποψήφιοι οργανισμοί, και (β) το έτος 1989 όταν εκδόθηκε το βιβλίο “Benchmarking:
The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance” από τον R.C.
Camp ο οποίος ήταν βασικό στέλεχος και εισηγητής του benchmarking στην εταιρεία Xerox.
Το 1991, τη χρονιά που το αμερικανικό βραβείο ποιότητας MBNQA απονεμήθηκε στην
εταιρεία Xerox, ο όρος benchmarking εισήχθηκε στα κριτήρια του βραβείου, ενώ ένα χρόνο

ποιότητας.
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αργότερα, το 1992 το benchmarking προστέθηκε στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού βραβείου
ποιότητας του EFQM. Αυτή η εισαγωγή του benchmarking στις σύγχρονες έννοιες της
διαχείρισης της ποιότητας όπως η ΔΟΠ και στα κριτήρια των βραβείων ποιότητας
συνέβαλλαν σημαντικά στην παγκόσμια ανάπτυξη του benchmarking κατά τα τέλη της
δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Walgenbach και Hegele, 2001).
Οι Welch και Mann (2001) διερεύνησαν την ιστορική εξέλιξη του benchmarking
συνδυάζοντάς την με την εξέλιξη τόσο της επιχειρηματικής αριστείας όσο και της μέτρησης
της απόδοσης. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν μία παράλληλη εξέλιξη στις τρεις αυτές
προσεγγίσεις η οποία ξεκινά τη δεκαετία του 1980 όπου καθιερώνεται το αμερικανικό
βραβείο ποιότητας MBNQA, ασκείται έντονη κριτική στις ήδη εφαρμοζόμενες μεθόδους
μέτρησης της απόδοσης ενώ ταυτόχρονα κάνει την εμφάνισή του το benchmarking ως
μέθοδος βελτίωσης των διαδικασιών. Στη συνέχεια, κατά τη δεκαετία του 1990 και μέχρι
σήμερα η ιστορική εξέλιξη του benchmarking σηματοδοτήθηκε από την εισαγωγή και
καθιέρωση του ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας EQA, την εξάπλωση και χρήση του όρου
«επιχειρηματική αριστεία» (business excellence) και την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων
μεθόδων μέτρησης της απόδοσης όπως η «ισορροπημένη στοχοθεσία» (balanced scorecard)
των Kaplan και Norton (1992). Όλες αυτές οι εξελίξεις συνέβαλλαν σημαντικά στην
εξάπλωση της εφαρμογής του benchmarking και οδήγησαν στη σταδιακή εισαγωγή του στα
ήδη καθιερωμένα βραβεία ποιότητας. Η ευρεία εφαρμογή του benchmarking με τη σειρά της
επηρέασε θετικά την εξάπλωση μεθοδολογιών μέτρησης της απόδοσης και προώθησε την
ιδέα της χρήσης κάθε είδους μέτρησης, οικονομικής ή μη οικονομικής, με στόχο την
αξιολόγηση της αποδοτικότητας ενός οργανισμού. Τα νέα δεδομένα εισήγαγαν μία εντελώς
νέα φιλοσοφία στην εφαρμογή των μετρήσεων όπου η μέτρηση της απόδοσης
αντιμετωπίζεται ως μία συνεχώς μεταβαλλόμενη διαδικασία η οποία αναπτύσσεται
ακολουθώντας την εμπειρία του οργανισμού και προσδιορίζει τη θέση του σε σχέση με τους
ανταγωνιστές του και όχι σε σχέση με την απόδοσή του στο παρελθόν όπως γινόταν
συνήθως. Ο Eccles (1991) μάλιστα χαρακτηριστικά υποστηρίζει ότι το benchmarking
συνέβαλε στην «επανάσταση των μετρήσεων».
Παράλληλα, τη δεκαετία του 1990 αναπτύσσονται οργανισμοί που προωθούν την εφαρμογή
του benchmarking (Welch και Mann, 2001) όπως το “International Benchmarking
Clearinghouse” (IBC) που ιδρύθηκε από το American Productivity and Quality Centre
(APQC), καθιερώνονται βραβεία benchmarking όπως το “The European Best Practice
Benchmarking Award” και τα βραβεία του IBC, δημιουργούνται κώδικες που διευκολύνουν
την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών που εφαρμόζουν το
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benchmarking (Code of Conduct), και συγκροτούνται δίκτυα, κέντρα και βάσεις δεδομένων
για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του (π.χ. το Global Benchmarking Network που
δημιουργήθηκε το 1994 με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ κέντρων benchmarking παγκοσμίως). Ωστόσο μετά την έντονη
προώθηση του benchmarking που παρατηρήθηκε τη δεκαετία του 1990 ακολούθησε μία
περίοδος περιορισμένης ανάπτυξής του (Stich et al, 2005). Ήταν η εποχή όπου πολλές
μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις απογοητεύτηκαν από την εφαρμογή του. Αν και
επένδυσαν σημαντικά σε χρόνο και σε χρήμα για εφαρμογές benchmarking, τα
αποτελέσματα των εφαρμογών αυτών δεν ικανοποίησαν τις προσδοκίες τους. Οι Stich et al
πιστεύουν ότι η απογοήτευση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η αποτελεσματική και
μεθοδολογική εφαρμογή του benchmarking αποτελεί δύσκολο έργο το οποίο απαιτεί πόρους
και γνώση για την εκτέλεσή του κάτι που συχνά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν
μπορούν να το αντιληφθούν.
Σχετικά με την ιστορική εξέλιξη του benchmarking ως επιχειρηματική διαδικασία, ο Watson
(1993) εντοπίζει τέσσερις γενιές που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει αντιπροσωπεύουν «τα
στάδια μετατροπής μιας τεχνικής σε επιστήμη»: (α) της αντίστροφης εφαρμοσμένης
μηχανικής (reverse engineering), (β) του ανταγωνιστικού benchmarking (competitive
benchmarking), (γ) του benchmarking διαδικασίας (process benchmarking), και (δ) του
στρατηγικού benchmarking (strategic benchmarking). Η πρώτη γενιά, σύμφωνα με το
συγγραφέα, ασχολήθηκε με την ανάλυση ανταγωνιστικών προϊόντων, ενώ η δεύτερη, η
οποία συμβάδισε κυρίως με την εφαρμογή του benchmarking στην εταιρεία Xerox,
προχώρησε στην ανάλυση των διαδικασιών του ανταγωνισμού. Η τρίτη γενιά αναπτύχθηκε
κατά τη δεκαετία του 1980 όταν πολλές επιχειρήσεις που κατείχαν ηγετική θέση στον τομέα
της ποιότητας συνειδητοποίησαν ότι θα μπορούσαν να αντλήσουν περισσότερη γνώση από
επιχειρήσεις που προέρχονταν από άλλο κλάδο, σε σχέση με τη γνώση που θα αποκόμιζαν
από τους άμεσους ανταγωνιστές τους. Η τέταρτη γενιά του στρατηγικού benchmarking,
καθιέρωσε το benchmarking ως μία συστηματική διαδικασία αξιολόγησης, εκτέλεσης και
βελτίωσης της απόδοσης με την εφαρμογή επιτυχών στρατηγικών προερχομένων από
εξωτερικούς συνεργάτες. Σε αυτές τις τέσσερεις γενιές benchmarking ο Watson, προσθέτει
και ένα τελευταίο στάδιο μελλοντικής εξέλιξής του, το γενικό benchmarking (global
benchmarking) όπου οι εφαρμογές πραγματοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ οι
πολιτισμικές διαφορές, καθώς και οι διαφοροποιήσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες
γεφυρώνονται και είναι απόλυτα κατανοητές. Ωστόσο μερικά χρόνια αργότερα, οι Ahmed
και Rafiq (1998) διαπίστωσαν ότι η διευρυμένη εφαρμογή του στρατηγικού και γενικού
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benchmarking που προέβλεψε ο Watson για τη δεκαετία του 1990 τελικά παρέμεινε σε ένα
μεγάλο βαθμό απλή μελλοντική επιδίωξη.
Παρόμοιες διαπιστώσεις με εκείνες του Watson σχετικά με την ιστορική πορεία του
benchmarking, κάνουν και οι Maire et al (2005) οι οποίοι ξεχωρίζουν και αυτοί τέσσερα
στάδια στην εξέλιξη του benchmarking: (1) την περίοδο κατά την οποία παρατηρείται
μετάβαση από τις εφαρμογές benchmarking όπου προτεραιότητα είχαν οι στόχοι-πρότυπα
(benchmarks) στις εφαρμογές όπου το προβάδισμα δινόταν στην καθαυτή ενέργεια του
benchmarking, (2) την εποχή όπου από την αξιολόγηση προϊόντων/υπηρεσιών το
benchmarking πέρασε στην αξιολόγηση διαδικασιών, (3) την περίοδο της μετατροπής της
διαδικασίας αξιολόγησης με βάση οικονομικούς δείκτες σε αξιολόγηση προσανατολισμένη
περισσότερο σε δείκτες σχετικά με την ικανοποίηση του εξωτερικού και εσωτερικού πελάτη,
και τέλος (4) το πέρασμα από τη συγκριτική αξιολόγηση των διαδικασιών στη συγκριτική
αξιολόγηση των στρατηγικών. Αν και όλα αυτά αποτέλεσαν τα βασικά στάδια εξέλιξης που
κατέληξαν στη σύγχρονη μορφή του benchmarking, ο Longbottom (2000) προχωρά ένα
βήμα παραπέρα και κάνει λόγο για το μεταμοντέρνο benchmarking (postmodern
benchmarking). Στον όρο αυτό ο συγγραφέας επιδιώκει να δώσει έμφαση στην ερευνητική
άποψη του benchmarking και προσπαθεί να το τοποθετήσει ανάμεσα στις μεθόδους έρευνας
κάτι που, σύμφωνα με την άποψή του, μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερη ομοιομορφία στις
εφαρμογές και ευρύτερη αποδοχή του benchmarking από τους ακαδημαϊκούς κύκλους.
Για την Kyrö (2003) το benchmarking είναι ένα συνεχώς εξελισσόμενο και δυναμικό
φαινόμενο. Η συγγραφέας ασχολήθηκε κυρίως με την ανάλυση της έννοιας του
benchmarking με στόχο τη θεωρητική διερεύνησή του για την υποστήριξη των εφαρμογών
του τόσο σε εμπειρικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Η έρευνά της κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι ο σκοπός, οι βάσεις και η φύση των διαφόρων ορισμών και τύπων
benchmarking παρουσιάζουν μία εξελικτική πορεία στο χρόνο και προσθέτει μία ακόμη
γενιά στα στάδια εξέλιξης του Watson, τη γενιά των ιδιαίτερων ικανοτήτων (competence) ή
μαθησιακού (learning) benchmarking. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι αν και η έννοια της
μάθησης αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι σε όλη την εξελικτική πορεία του benchmarking, η
μορφή της μάθησης ακολούθησε παράλληλη πορεία εξέλιξης περνώντας από τη διαδικασία
εντοπισμού προβλημάτων στη διαδικασία εύρεσης μεθόδων βελτίωσης και μάλιστα με
τρόπο συλλογικό ώστε να επηρεάζεται θετικά η συνολική κουλτούρα του οργανισμού. Η
Kyrö παρατηρεί ότι η ιδέα της «μάθησης από τους άλλους» εξελίχθηκε στην ιδέα της
«μάθησης με τους άλλους». Αυτή η στροφή της νοοτροπίας είχε ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη δικτύων μεταξύ οργανισμών με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών κάτι που,
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σύμφωνα με τη συγγραφέα, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της επόμενης
γενιάς benchmarking, της γενιάς του δικτυακού (networking) benchmarking. Τη σημασία
που έχει η έννοια της συνεργασίας στην εφαρμογή του benchmarking τονίζουν και οι
Ramabadran et al (2004). Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η εξέλιξη του benchmarking
προσανατολίζεται περισσότερο στην ανάπτυξη συνεργατικών και όχι ανταγωνιστικών
εφαρμογών. Η μετατόπιση της έμφασης των εφαρμογών από την απλή ανάλυση
αριθμητικών δεδομένων στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτά επιτυγχάνονται,
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στην ανάπτυξη συνεργασιών όσο και στην οργανωμένη
δικτύωση των οργανισμών για την εφαρμογή του benchmarking. Για τους Ramabadran et al,
η επιτυχία στην εφαρμογή του benchmarking εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή
διαχείριση της σχέσης με τους συνεργάτες.
Σχετικά με τα στάδια εξέλιξης του benchmarking, οι Arrowsmith et al (2004) επισημαίνουν
ότι τα στάδια αυτά δεν είναι διαδοχικά και συναφή, αλλά επικαλύπτονται (και
χαρακτηρίζονται από μία τάση μετάβασης της εστίασης από τις μετρήσεις στη σύγκριση
πρακτικών. Γενικά οι αρχικές εφαρμογές του benchmarking επικεντρώνονταν στην
παρακολούθηση των μετρήσεων απόδοσης – κυρίως των ανταγωνιστών – αποβλέποντας
κυρίως στη θέσπιση υψηλών στόχων, ενώ στη συνέχεια στον τρόπο με τον οποίο άλλοι
οργανισμοί, από όποιο χώρο και αν προέρχονταν, κατάφεραν να βελτιώσουν τις
επιχειρηματικές τους διαδικασίες. Έτσι, το benchmarking από τη σύγκριση των μετρήσεων
απόδοσης πέρασε στη μάθηση των βέλτιστων πρακτικών (benchlearning) (Camp και
Andersen, 1995) (Davies και Kochhar, 2002) ενώ παράλληλα συνδυάσθηκε με τις έννοιες
της οργανωσιακής μάθησης και του μαθησιακού οργανισμού (learning organization)*
(Sisson et al, 2003) (Arrowsmith et al, 2004).
Η εξέλιξη του benchmarking όμως δεν συνδυάσθηκε μόνο με την εφαρμογή του στο
επιχειρηματικό περιβάλλον. Αποτέλεσε και αποτελεί σημαντικό εργαλείο προώθησης
αλλαγών και συνεχούς βελτίωση δημοσίων φορέων και κρατών. Στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το benchmarking εφαρμόσθηκε στο θέμα του συντονισμού της
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής τόσο εντός όσο και μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ.
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 το benchmarking αντιμετωπιζόταν από τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ απλά ως ένα εργαλείο προώθησης της
ανταγωνιστικότητας. Στο τέλος της δεκαετίας, η εφαρμογή του αποτέλεσε τον κεντρικό

*

Σύμφωνα με τον Garvin (1993) ο όρος «learning organization» αναφέρεται σε οργανισμούς οι οποίοι έχουν την
ικανότητα να δημιουργούν, να αποκτούν και να διαδίδουν γνώση, να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους με
τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται κατάλληλα στη νέα γνώση και να διαθέτουν διορατικότητα.
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πυρήνα στην ανάπτυξη και εκτέλεση πολιτικών σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων της
ΕΕ ενώ αναγνωρίσθηκε ως σημαντικό εργαλείο της αποκαλούμενης open method of coordination (OMC) η οποία βασίζεται στη διάχυση της γνώσης και στον εντοπισμό και
μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών και βοηθά στον καθορισμό των στόχων
ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.
Η πρώτη ουσιαστική αναφορά στο benchmarking από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European
Commission) γίνεται στην ανακοίνωση COM(96)463 με τίτλο «Η συγκριτική αξιολόγηση της
ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας» (COM(96)463: Benchmarking the
Competitiveness of European Industry) στο οποίο η Επιτροπή καθορίζει τους στόχους της σε
σχέση με την εφαρμογή του benchmarking ως μέσο βελτίωσης της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας και στοχεύει στην υποστήριξη της εφαρμογής του benchmarking από
τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Στο κείμενο αναφέρεται ότι «το benchmarking είναι ένα
εργαλείο ελέγχου της προόδου σε σταθερή βάση και εκτίμησης της κατάστασης σε σχέση με
συνεχώς βελτιούμενες βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται παγκοσμίως» (Commission
Communication, 1996, COM(96)463, σελ. 15). Στη συνέχεια εκδόθηκε η ανακοίνωση
COM(97)153 με τίτλο «Η συγκριτική αξιολόγηση των ανταγωνιστικών επιδόσεων - Θέσπιση
ενός μέσου στη διάθεση των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών» (COM(97)153:
Benchmarking, Implementation of an Instrument Available to Economic Actors and Public
Authorities). Η ανακοίνωση αυτή αποσκοπεί στη προώθηση του benchmarking στο δημόσιο
τομέα των ευρωπαϊκών χωρών και διαχωρίζει την εφαρμογή του σε τρία επίπεδα: σε επίπεδο
επιχειρήσεων (company level) με στόχο τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών τους, σε
κλαδικό επίπεδο (EU sector level) με στόχο τη βελτίωση παραγόντων ενός συγκεκριμένου
κλάδου, και σε επίπεδο όρων-πλαισίων (Community level) το οποίο επιτρέπει την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κρατικών πολιτικών που επηρεάζουν την
ανταγωνιστικότητα και την εκτίμηση των δυνατοτήτων βελτίωσής τους. Όπως αναφέρεται
από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1997, COM(97)153, σελ.4), «βασικός
στόχος της εφαρμογής της συγκριτικής αξιολόγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των βιομηχανικών κλάδων αλλά και
η βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται τα άτομα και δραστηριοποιούνται οι
επιχειρήσεις όπως και οι συνθήκες στις οποίες λειτουργεί η κοινωνία».
Ακολούθησαν και άλλες ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του
benchmarking στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ παράλληλα προωθήθηκε η σύσταση ομάδων για
την υποστήριξη της εφαρμογής του και η οργάνωση μελετών benchmarking (Arrowsmith et
al, 2004). Έτσι το 1997 ιδρύθηκε το European Benchmarking Forum (EBF) με μέλη
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εκπροσώπους από τη βιομηχανία, από τις κυβερνήσεις των κρατών, από εκπαιδευτικά
ιδρύματα και από εξειδικευμένους συμβούλους, με στόχους: (α) να ενθαρρύνει τη χρήση του
benchmarking σε όλα τα κράτη-μέλη ως εργαλείο συνεχούς βελτίωσης και με εστίαση
κυρίως στις ΜΜΕ, και (β) να συνεισφέρει στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για τη
χρήση του benchmarking από όλους τους οργανισμούς (Pilcher, 2000). Επιπλέον το 1998
συγκροτήθηκε η ομάδα High Level Group on Benchmarking (HLGB), η οποία ασχολείται
με τη μελέτη των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ερευνά τη δυνατότητα
εφαρμογής του benchmarking σε αυτές τις δραστηριότητες καθώς και τη θέσπιση
προτεραιοτήτων στις εφαρμογές (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1997) (European
Commission DGIII-Industry, 1999a) (Pilcher, 2000).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) προωθεί και υποστηρίζει τη δικτύωση και
την εφαρμογή του benchmarking μέσα από (European Commission DGIII-Industry, 1999b):
− οργανισμούς οι οποίοι συχνά αποτελούν τμήμα μεγαλύτερων οργανισμών προώθησης
της ποιότητας (π.χ. EFQM),
− δίκτυα στα οποία συμμετέχουν τόσο οι πιο πάνω οργανισμοί όσο και άλλοι φορείς όπως
εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύμβουλοι κλπ,
− συλλόγους εταιρειών που εφαρμόζουν το benchmarking και μέσω των συλλόγων τους
ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους,
− διάφορα ιδρύματα (εκπαιδευτικά, ερευνητικά κλπ),
− επιμελητήρια, και
− συμβούλους που βοηθούν τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εφαρμόσουν το
benchmarking τόσο στη διαδικασία εφαρμογής του όσο και στην αναζήτηση και
προσέγγιση εταιρειών για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών.
Είναι εμφανές ότι το benchmarking έχει καταλάβει σημαντική θέση τόσο στα
επιχειρηματικό όσο και στο γενικότερο διαχειριστικό γίγνεσθαι. Αναγνωρίζεται,
χρησιμοποιείται και προωθείται όλο και περισσότερο από ποικίλους φορείς και οργανώσεις
ενώ παράλληλα διευρύνεται η θέση του στον ακαδημαϊκό χώρο. Εκτός από δημοσιεύσεις σε
ποικίλα επιστημονικά περιοδικά (Dattakumar και Jagadeesh, 2003), η θεματολογία του
benchmarking αποτέλεσε αντικείμενο για την κυκλοφορία εξειδικευμένων επιστημονικών
εκδόσεων όπως το Benchmarking for Quality Management and Technology και το
31

Benchmarking: An International Journal, ενώ έχει αναπτυχθεί πληθώρα διαδικτυακών
τόπων που αναφέρονται σε εφαρμογές και προσπάθειες προώθησής του διεθνώς.

1.3

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ BENCHMARKING ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ
Η βιβλιογραφία του benchmarking περιλαμβάνει ένα πλήθος ορισμών του. Τόσο εκείνοι που
το εφαρμόζουν στην πράξη όσο και οι ακαδημαϊκοί που το ερευνούν θεωρητικά έχουν την
τάση να δίνουν τους δικούς τους ορισμούς σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις και τη δική
τους εμπειρία. Μάλιστα η Kyrö (2003) διαπιστώνει ότι οι ορισμοί και οι ταξινομήσεις των
διαφόρων τύπων benchmarking ποικίλουν ανάμεσα στους ειδικούς ανάλογα με τη χρονική
στιγμή που αναλύουν το benchmarking και ανάλογα με τα κριτήρια που χρησιμοποιούν για
την περιγραφή των τύπων του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένας γενικά
αποδεκτός ορισμός του benchmarking και των τύπων του ενώ κάθε προσπάθεια
προσδιορισμού ενός συγκεκριμένου ορισμού του μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία
καταλήγει να είναι σύμφωνα με τους Fernandez et al (2001) ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο.
Οι

Trosa και Williams (1996) υποστηρίζουν ότι ο ορισμός του benchmarking που

συναντάται συνηθέστερα στη βιβλιογραφία είναι «η αναζήτηση για την ανεύρεση και
εκτέλεση των βέλτιστων πρακτικών». Ωστόσο ο ορισμός αυτός περιγράφει το benchmarking
στα πρώτα στάδια της εμφάνισής του. Η πληθώρα των εφαρμογών που ακολούθησε καθώς
και η συνεχής εξέλιξη στη διαδικασία εφαρμογής του είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη ενός
πληρέστερου ορισμού του. Σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι ο αντικειμενικός σκοπός του
benchmarking είναι να παρέχει στόχους για ρεαλιστικές βελτιώσεις διαδικασιών καθώς και
να εντοπίζει τις αλλαγές που είναι απαραίτητες για την επίτευξη αυτών των βελτιώσεων. Με
βάση αυτό και επιδιώκοντας έναν πιο εκτενή ορισμό, το American Productivity and Quality
Center (APQC, 1993) αναφέρει ότι: benchmarking είναι η διαδικασία της συνεχούς
σύγκρισης και μέτρησης ενός οργανισμού με εκείνους τους οργανισμούς που θεωρούνται
ηγέτες σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών που θα
βοηθήσουν τον οργανισμό να δραστηριοποιηθεί αναλόγως ώστε να βελτιώσει την απόδοσή
του. Αναλύοντας περισσότερο τον ορισμό του benchmarking η Kyrö (2003) προτείνει τον
επαναπροσδιορισμό της έννοιάς του με βάση τις εξελίξεις στις διάφορες μορφές του και
καταλήγει σε έναν πλήρη αλλά μάλλον σύνθετο τρόπο προσδιορισμού του: «Το
benchmarking αναφέρεται στην αξιολόγηση και βελτίωση της απόδοσης, της τεχνολογίας, των
διαδικασιών, των ιδιαίτερων ικανοτήτων και / ή της στρατηγικής ενός οργανισμού, των
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μονάδων του ή ενός δικτύου οργανισμών με επιλεγμένη γεωγραφική κάλυψη. Η βελτίωση
επιτυγχάνεται με τη μάθηση από ή / και με άλλη μονάδα του οργανισμού, άλλον οργανισμό ή
ένα δίκτυο που αναγνωρίζεται ότι διαθέτει βέλτιστες πρακτικές σε ένα σχετικό τομέα και
μπορεί να είναι ανταγωνιστής, να ανήκει στον ίδιο κλάδο ή σε ένα ευρύτερο τομέα με
επιλεγμένη γεωγραφική κάλυψη». Αν και η συγγραφέας αναγνωρίζει ότι ο ορισμός αυτός
είναι μάλλον «άχαρος» σε σχέση με τους πιο γενικευμένους ορισμούς που αναφέρονται στη
βιβλιογραφία, ωστόσο υποστηρίζει ότι αυτή η αναλυτική περιγραφή του benchmarking
καλύπτει τα πιο σύγχρονα δεδομένα στην εξέλιξή του.
Όπως διαπιστώνεται και από τους ορισμούς του, το benchmarking περιλαμβάνει ποικίλες
ενέργειες οι οποίες έχουν ως κοινό στόχο την επίτευξη της επιδιωκόμενης βελτίωσης και
καλύπτουν τόσο τον εντοπισμό λειτουργικών και στρατηγικών χασμάτων όσο και την
αναζήτηση και υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών που εξαλείφουν αυτά τα χάσματα. Η
ποικιλία των ενεργειών που εκτελούνται στα πλαίσια του benchmarking έκανε τον Yasin
(2002) να το χαρακτηρίσει ως πολύπλευρη τεχνική ενώ τους Kouzmin et al (1999) να
διερευνήσουν περισσότερο την κατανόηση της έννοιάς του εμπειρικά από όπου διαπίστωσαν
ότι στο όνομα του «benchmarking» οι οργανισμοί αποδίδουν μία σειρά ενεργειών οι οποίες
σχετίζονται άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο με τον ορισμό του. Τέτοιες ενέργειες,
σύμφωνα με τους συγγραφείς, είναι οι συγκρίσεις με τη χρήση κοινών δεικτών και με στόχο
την αυτοαξιολόγηση, οι συνεργασίες μεταξύ οργανισμών ή τμημάτων τους με στόχο την
ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, και οι μελέτες αποτελεσμάτων εμπειρικών ερευνών. Μετά
τη διαπίστωση αυτή, οι Kouzmin et al προτείνουν την τροποποίηση των ιδεατών ορισμών
του benchmarking σε ένα πιο μετριοπαθή ορισμό ως εξής: το benchmarking είναι μία
συνεχής, συστηματική διαδικασία μέτρησης προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών έναντι
οργανισμών που θεωρούνται βέλτιστοι με στόχο τη διόρθωση των χασμάτων απόδοσης.
Οι ορισμοί του benchmarking που καταγράφονται στη βιβλιογραφία χωρίζονται από τον
Karjalainen (2002) βασικά σε δύο κατηγορίες: στους πρακτικούς (practical) ορισμούς όπου
το benchmarking ορίζεται σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται (πχ μέθοδος
σύγκρισης

προϊόντων,

συστηματική

μελέτη

δεικτών

απόδοσης

κλπ)

και

στους

υποστασιακούς (existential) όπου το benchmarking συνδυάζεται με την ανθρώπινη λογική
και σκέψη (πχ συστηματικός τρόπος μάθησης από τους άλλους, μέθοδος μίμησης κλπ).
Επιπλέον ο Karjalainen προτείνει και τους μεταφορικούς (metaphoric) ορισμούς όπου το
benchmarking προσδιορίζεται με τη χρήση μεταφορικών εκφράσεων τέτοιων που δίνουν μία
διαφορετική διάσταση στην εφαρμογή του (πχ ως «ζηλόφθονη ενέργεια» (envious energy)).
Ανεξάρτητα πάντως από τον ορισμό που κανείς υιοθετεί για τον προσδιορισμό του
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benchmarking, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία που εμφανίζονται στην πλειοψηφία των
γενικών ορισμών του όπως είναι οι έννοιες των προτύπων απόδοσης (benchmarks), των
βέλτιστων πρακτικών, της μάθησης και της καινοτομίας, της συστηματικής σύγκρισης, των
εσωτερικών διαδικασιών κλπ (Arrowsmith et al, 2004) (Spendolini, 1992). Τα στοιχεία
αυτά, όπως αναλύονται στη συνέχεια, είναι εκείνα που ουσιαστικά συνθέτουν και
προσδιορίζουν την έννοια του benchmarking.

1.3.1

Η μέτρηση της απόδοσης και οι πρότυπες μετρήσεις (benchmarks)

Ετυμολογικά, ο όρος benchmarking προέρχεται από το χώρο της τοπογραφίας και
περιγράφει σημεία αναφοράς μετρήσεων για τη σύγκριση υψομέτρων (Tucker et al, 1987),
(Camp, 1989) (APQC, 1993). Ως «benchmark» ορίζεται το σημείο το οποίο χρησιμοποιείται
σα σημείο αναφοράς για τον καθορισμό αποστάσεων. Στα πλαίσια της επιχειρησιακής
απόδοσης ο όρος «benchmark» χρησιμοποιείται για να δηλώσει «πρότυπα επίπεδα
επιχειρηματικής αριστείας» έναντι των οποίων μπορούν να πραγματοποιούνται συγκρίσεις
για τον προσδιορισμό του χάσματος απόδοσης. Ο προσδιορισμός και μόνο των πρότυπων
επιπέδων επιβεβαιώνει τη δυνατότητα επίτευξης υψηλότερων επιπέδων απόδοσης χωρίς
όμως να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό. Το benchmarking ξεπερνά
αυτό το εμπόδιο καθώς θέτει βασικά ερωτήματα που αφορούν τη λειτουργία του
οργανισμού και εστιάζεται στον τρόπο εκτέλεσης των διαδικασιών (processes) (Codling,
1998).
Το American Productivity and Quality Center (APQC, 1993) χαρακτηρίζει το benchmarking
ως διαδικασία μέτρησης της απόδοσης. Η μέτρηση της απόδοσης επιτρέπει τη σύγκριση
μεταξύ των επιχειρήσεων και τον εντοπισμό των περιοχών που χρήζουν βελτίωσης, τον
προσδιορισμό των ιδιαίτερα αποδοτικών επιχειρήσεων και το χαρακτηρισμό τους ως στόχων
βελτίωσης, και τέλος την παρακολούθηση της διαδικασίας βελτίωσης ενδοεπιχειρησιακά.
Αν και η χρήση του benchmarking δεν περιορίζεται μόνο σε μετρήσεις αλλά περιλαμβάνει
και την αναζήτηση ιδεών, η συνηθέστερη εφαρμογή του σύμφωνα με τους Mayle et al
(2002) και Zairi (1996) αναφέρεται στη μέτρηση δεικτών απόδοσης, στην πραγματοποίηση
συγκρίσεων με στόχους τον προσδιορισμό «χασμάτων απόδοσης», τον εντοπισμό της θέσης
της επιχείρησης σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις, την αναζήτηση περιοχών βελτίωσης εντός
της επιχείρησης και τον καθορισμό στόχων βελτίωσης Ακόμη και αν είναι δύσκολο να
καθορισθεί ο τρόπος που θα μετρηθεί η απόδοση, είναι απαραίτητο να ορισθεί τουλάχιστον
ένας δείκτης ώστε να εντοπισθεί το σχετικό χάσμα απόδοσης με βάση το οποίο θα
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εφαρμοσθεί ακολούθως το benchmarking (Massheder και Finch, 1998). Σύμφωνα με την
Codling (1998), το benchmarking δίνει μία νέα διάσταση στις μετρήσεις απόδοσης του
οργανισμού. Κατά την εφαρμογή του, ο καθορισμός των μετρήσεων δεν περιλαμβάνει μόνο
τον προσδιορισμό δεικτών απόδοσης, αλλά και των μεταξύ τους σχέσεων καθώς επίσης και
του τρόπου χρήσης τους ώστε να παρακολουθείται η λειτουργία του οργανισμού
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Επιδίωξη είναι η μέτρηση των
κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας και η ικανοποίηση των στρατηγικών στόχων του
οργανισμού.
Ο Watson (1993) αναφέρει ότι το benchmarking είναι ουσιαστικά η σύγκριση μετρήσεων
απόδοσης μεταξύ δύο επιχειρήσεων. Αντικειμενικός στόχος του benchmarking σύμφωνα με
το συγγραφέα είναι η κατανόηση τόσο των αιτίων που οδηγούν στις διαφορές της απόδοσης
όσο και του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η υψηλή απόδοση. Έτσι η διαδικασία του
benchmarking καταλήγει πάντα σε δύο κατηγορίες αποτελεσμάτων: (α) στις μετρήσεις –
πρότυπα (benchmarks) και (β) στις δυνάμεις επίτευξης (enablers) που είναι οι πρακτικές και
διαδικασίες οι οποίες οδηγούν σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Για τον γκουρού του
benchmarking Camp (1989), τα benchmarks μπορεί να είναι περιγραφικά (descriptive) ή
ποσοτικά (quantitative). Στην πρώτη περίπτωση περιγράφουν βέλτιστες πρακτικές ενώ στη
δεύτερη αφορούν μετρήσεις απόδοσης-στόχους που επέρχονται ως αποτέλεσμα της
υιοθέτησης των πρακτικών αυτών. Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα benchmarks, αν
και αποτελούν μετρήσεις απόδοσης, διαφοροποιούνται από αυτές. Συγκεκριμένα ο Rainey
(1997) υποστηρίζει ότι ενώ οι μετρήσεις απόδοσης αδυνατούν να μετρήσουν χρονικά τη
λειτουργική απόδοση σε όλο το εύρος ενός οργανισμού, με την εφαρμογή του benchmarking
οι μετρήσεις απόδοσης προσαρμόζονται ανάλογα ώστε να εκφράζουν το συγκεκριμένο
τμήμα του οργανισμού που αφορούν. Η επίτευξη ενός στόχου, σύμφωνα με το συγγραφέα,
επέρχεται ως αποτέλεσμα μιας διαδοχικής σειράς ενεργειών όπου τα benchmarks βοηθούν
στην αναγνώριση των σχέσεων αιτίας–αποτελέσματος. Η αναγνώριση της σχέσης αυτής
πραγματοποιείται μέσω μίας σειράς «συνδυασμών»: συνδυασμού των στόχων του
οργανισμού με τις αλλαγές που παρατηρούνται στο εξωτερικό περιβάλλον, των
εργαζομένων με τους στόχους, και των μετρήσεων των διαδικασιών με τους στόχους.
Οι Medori και Steeple (2000) τονίζουν τη σημασία των benchmarks υποστηρίζοντας ότι για
το benchmarking μία συγκεκριμένη μέτρηση από μόνη της δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Για να
έχει νόημα θα πρέπει να συγκριθεί με κάποια τιμή αναφοράς (benchmark). Η τιμή αυτή
μπορεί να προέρχεται από την ίδια την επιχείρηση και να αναφέρεται είτε σε μελλοντική
επίτευξη (εσωτερικό περιβάλλον) είτε σε δεδομένα που προέρχονται από άλλη επιχείρηση
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(εξωτερικό περιβάλλον). Η διαφορά του benchmarking από τα benchmarks προσδιορίζεται
από τους Bogan και English (1994) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα benchmarks είναι οι
λειτουργικές μετρήσεις που καθορίζουν το δυνατό επίπεδο επίτευξης βελτιώσεων κάθε
πρακτικής ή συστήματος ενώ το benchmarking είναι ένα εργαλείο διαχείρισης διαδικασιών
που βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις βέλτιστες λειτουργικές
πρακτικές (best operating practice).
Ωστόσο οι O’Neil et al (1999) εκφράζουν την αντίθεσή τους στη χρήση του όρου
«benchmark» επειδή θεωρούν ότι ο όρος αυτός – όπως και ο όρος «μετρήσεις αριστείας»
(metrics of excellence) – μπορεί να καταλήξει σε αρνητικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα οι
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η χρήση των όρων αυτών πιθανόν να μετατρέψει τη μέτρηση
της απόδοσης σε μία μοντέρνα εκδοχή της θεωρίας του Taylor (taylorism) όπου ο
οργανισμός αντιμετωπίζεται ως μηχανή και η πολυπλοκότητα των ανθρώπινων στοιχείων
που επηρεάζει την απόδοσή του, περιορίζεται σε απλές αριθμητικές πράξεις. Σε κάθε
περίπτωση πάντως η μέτρηση της απόδοσης αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο στην
εφαρμογή του benchmarking. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Rainey (1997) «για το
benchmarking, μόνο ότι μπορεί να μετρηθεί υπάρχει».

1.3.2

Η αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών μέσα από την εφαρμογή συστηματικής

διαδικασίας
Κεντρικό στοιχείο στους ορισμούς και τις περιγραφές του benchmarking που αναφέρθηκαν
μέχρι τώρα αποτελεί η έννοια των «βέλτιστων πρακτικών». Ο ορισμός που χρησιμοποιείται
ευρύτατα για να προσδιορίσει την έννοια του benchmarking βασίζεται στην αρχική
διατύπωση του Camp (1989), συγγραφέα του πρώτου βιβλίου που εκδόθηκε για το
benchmarking, η οποία περιγράφει το εργαλείο με τον πιο απλό τρόπο: «η αναζήτηση των
βέλτιστων πρακτικών του κλάδου που οδηγούν σε εξαιρετική απόδοση» (the search for
industry best practices that lead to superior performance). Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η
βελτίωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο ως αποτέλεσμα της εισαγωγής αλλαγών στις πρακτικές
ή μεθόδους που εκτελεί ένας οργανισμός. Για τον Camp, το benchmarking είναι μία
διαδικασία θέσπισης στόχων ενώ οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία
εφαρμογής του προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κατανόησης των πρακτικών που
χαρακτηρίζονται ως βέλτιστες. Ο γκουρού του benchmarking ορίζει ως βέλτιστες τις
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πρακτικές εκείνες που προκύπτον από την εφαρμογή του benchmarking και οδηγούν τους
οργανισμούς σε εξαιρετική απόδοση.
Ωστόσο οι Davies και Kochhar (2002) μελετώντας εφαρμογές benchmarking καταλήγουν
στο συμπέρασμα ότι στην πρακτική εφαρμογή του benchmarking ο όρος «βέλτιστες
πρακτικές» χρησιμοποιείται για να δηλώσει τις πρακτικές εκείνες που έχουν βοηθήσει
επιχειρήσεις με χαμηλή απόδοση να βελτιωθούν σε επίπεδα μέσης απόδοσης, επιχειρήσεις
με μέση απόδοση να βελτιωθούν σε επίπεδα υψηλής απόδοσης, και επιχειρήσεις με υψηλή
απόδοση να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και να επιδιώξουν επιπλέον βελτιώσεις.
Επιπλέον οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι οι βέλτιστες πρακτικές έχουν άμεση σχέση με το
περιβάλλον στο οποίο εκτελούνται (κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρηση που τις εκτελεί,
σχέση της βέλτιστης πρακτικής με άλλες υποστηρικτικές σε αυτήν διαδικασίες), και ότι
εκείνες που τελικά επιλέγονται θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση την επίδραση που
προβλέπεται να έχουν στη συνολική απόδοση της επιχείρησης και όχι μόνο σε ένα μερίδιό
της. Ανάλογα, το APQC (1993) αναφέρει ότι οι οργανισμοί που εφαρμόζουν το
benchmarking δεν αναζητούν το απόλυτα βέλτιστο που μπορεί να μην είναι οικονομικά
αποδοτικό αλλά λύσεις με τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη λειτουργία τους και είναι
ικανοποιημένοι αν από αυτή την αναζήτηση προκύψουν πρακτικές καινοτόμες,
ενδιαφέρουσες και ταυτόχρονα βελτιωτικές στην συνολική απόδοση του οργανισμού.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο εντοπισμός κρίσιμων μετρήσεων απόδοσης στη λειτουργία
του οργανισμού και η σύγκρισή τους με ανάλογες μετρήσεις απόδοσης των βέλτιστων
οργανισμών αποτελεί το επίκεντρο του benchmarking (Bhutta και Huq, 1999). Είναι
ουσιαστικά ένα εργαλείο αξιολόγησης και βελτίωσης της απόδοσης η οποία επιτυγχάνεται
μέσω της σύγκρισης με άλλους οργανισμούς που αναγνωρίζονται ως βέλτιστοι στον τομέα
που εξετάζεται. Με την εφαρμογή του, ο οργανισμός έχει την ευκαιρία να συγκρίνει σε
συνεχή βάση τις διαδικασίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του με τα αντίστοιχα των
βέλτιστων οργανισμών. Αυτή η συγκριτική ανάλυση παρέχει τη δυνατότητα του υπολογισμού
του χάσματος που υπάρχει μεταξύ των επιπέδων απόδοσης του οργανισμού και των
βελτιωμένων επίπεδων που παρατηρούνται σε άλλους οργανισμούς (Büyüközkan και Maire,
1998). Ωστόσο ο πλήρης ορισμός του benchmarking δεν σταματά στη διαδικασία της
σύγκρισης. Προχωρά και παραπέρα περιλαμβάνοντας τη μελέτη των βέλτιστων μεθόδων,
την υιοθέτηση νέων ιδεών και την ταχεία αλλά και αποτελεσματική μετατροπή του
οργανισμού σε βέλτιστο. Οι Walgenbach και Hegele (2001) αναφέρουν ότι το benchmarking
προδιαγράφει τη μέθοδο με την οποία οι βέλτιστες πρακτικές μπορούν όχι μόνο να
προσδιορισθούν αλλά και να θεσμοθετηθούν στον οργανισμό που το εφαρμόζει και για το
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λόγο αυτό οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το benchmarking θα πρέπει να αναγνωρίζεται και
να θεσπίζεται μέσα στους οργανισμούς που το εφαρμόζουν ως μέσο συνεχούς βελτίωσης.
Ανάλογα η Ogden (1998) υποστηρίζει ότι το benchmarking δεν είναι μία απλή προσπάθεια
θέσπισης σταθερών απόδοσης αλλά μία διαδικασία εντοπισμού κρίσιμων παραγόντων
επιτυχίας και ανάπτυξης του κατάλληλου συστήματος για την επίτευξή τους. Η συγγραφέας
επιπλέον χαρακτηρίζει το benchmarking ως μία διαδικαστική προσέγγιση στη διαχείριση της
ποιότητας δίνοντας έμφαση στην αποφυγή λαθών ποιότητας και στη βελτίωση του ελέγχου
του κόστους.
Ο Grayson (1992) ο οποίος μελέτησε ποικίλες εφαρμογές, ορίζει το benchmarking ως «τη
συνεχή σύγκριση των διαδικασιών που εφαρμόζουμε με τις βέλτιστες που εντοπίζονται τόσο
εντός όσο και εκτός του κλάδου μας εντός και εκτός των συνόρων της χώρας μας». Σύμφωνα
με το συγγραφέα ο ορισμός αυτός προσδιορίζει τη διαδικασία εφαρμογής του benchmarking
ως σύνθεση τριών βασικών βημάτων: (1) μαθαίνω πώς οι άλλοι εκτελούν τη διαδικασία που
εξετάζω,

(2)

προσαρμόζω

τη

διαδικασία

στο

δικό

μου

περιβάλλον,

και

(3)

δραστηριοποιούμαι ανάλογα ώστε να αποκτήσω την ικανότητα να φθάσω και να ξεπεράσω
τους βέλτιστους. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ποικίλες προσεγγίσεις στην εφαρμογή του
benchmarking άλλοτε απλές και άλλοτε περισσότερο σύνθετες (βλ. παρ. 2.2.1). Ωστόσο
αποτελεί κοινή αποδοχή ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του benchmarking συνδυάζεται με
την καθιέρωση και εφαρμογή μιας απόλυτα δομημένης και συνεχούς διαδικασίας η οποία
περιλαμβάνει συγκεκριμένη μεθοδολογία εφαρμογής που συνήθως περιγράφεται με μία
σειρά βημάτων (Camp, 1989) (Balm, 1992) (Spendolini, 1992) (APQC, 1993) (Watson,
1993) (Codling, 1998) (Zairi, 1998a). Ταυτόχρονα όμως, όπως υποστηρίζουν οι Bogan και
English (1994), το benchmarking αποτελεί και ένα ευπροσάρμοστο επιχειρηματικό εργαλείο.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Walgenbach και Hegele (2001) σε μία προσπάθεια
σύγκρισης του benchmarking με τη θεωρία της επιστημονικής διοίκησης (scientific
management), η γοητεία του benchmarking έγκειται στο γεγονός ότι ενώ αντικαθιστά
γενικές οργανωσιακές αρχές με την περιγραφή συγκεκριμένης μεθόδου, παράλληλα διαθέτει
το πλεονέκτημα της ευελιξίας. Αν και αντιμετωπίζουν το benchmarking με ιδιαίτερα κριτικό
μάτι, οι συγγραφείς σημειώνουν ότι σε αντίθεση με τη θεωρία του Taylor η οποία
αναφέρεται σε ένα λεπτομερές οργανωσιακό μοντέλο, το benchmarking έχει τη δυνατότητα
να εφαρμοσθεί σε οποιαδήποτε οργανωσιακή δομή αρκεί αυτό να κριθεί κατάλληλο από
τους συμμετέχοντες. Καθώς δεν θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις όσον αφορά τη δομή του
οργανισμού που το εφαρμόζει, το benchmarking έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως
εργαλείο που στοχεύει στον πυρήνα του προβλήματος.
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1.3.3

Η απόκτηση της γνώσης και της καινοτομίας

Εκτός από μέθοδο εντοπισμού και κατανόησης των πρακτικών που απαιτούνται για την
επίτευξη νέων στόχων, οι Voss et al (1997) χαρακτήρισαν το benchmarking και ως μέθοδο
απόκτησης γνώσης συνδυάζοντάς το έτσι και με την ικανότητα μάθησης των οργανισμών.
Πολλοί συγγραφείς αναγνωρίζουν το benchmarking ως σημαντικό εργαλείο απόκτησης
γνώσης και ως συστατικό στοιχείο των οργανισμών που αποκαλούνται «μαθησιακοί
οργανισμοί» (learning organizations) (Spendolini, 1992) (Garvin, 1993) (Watson, 1993)
(Bogan και English, 1994) (Voss et al, 1997) (Zairi, 1998) (Auluck, 2002). Μάλιστα οι
Kouzmin et al (1999) το χαρακτηρίζουν «στρατηγική μάθησης» (learning strategy) ενώ οι
Love και Dale (1999) «ευκαιρία εκμάθησης από την εμπειρία των άλλων». Η στενή σχέση
του benchmarking με τη διαδικασία της μάθησης τονίζεται και από τους Hyland και Becket
(2002) οι οποίοι αναφέρουν ότι όταν συναφείς προς τη μάθηση δραστηριότητες όπως το
benchmarking εκτελούνται με τρόπο ώστε να συμμετέχει η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων
μερών, αυξάνεται η πιθανότητα της άμεσης και εύκολης υιοθέτησης των αλλαγών που
προκύπτουν.
Η σχέση της αναζήτησης των βέλτιστων πρακτικών με τη διαδικασία της μάθησης, που
απορρέει μέσα από την εφαρμογή του benchmarking περιγράφεται και από τους Zairi και
Ahmed (1999). Οι συγγραφείς συσχετίζουν το benchmarking με τη «διαχείριση της γνώσης»
(knowledge management)* και αναφέρουν τρεις άξονες για την περιγραφή αυτής της σχέσης:
(α) οι βέλτιστες πρακτικές είναι πηγή μάθησης και άρα γνώσης, (β) η αποτελεσματική
διαχείριση γνώσης διευκολύνει τη διάχυση των βέλτιστων πρακτικών και τη μετατροπή τους
σε ρουτίνα της επιχείρησης, και (γ) η αποτελεσματική διαχείριση της γνώσης δημιουργεί νέα
γνώση στην επιχείρηση. Η Auluck (2002) υποστηρίζει ότι το benchmarking είναι το
εργαλείο εκείνο που βοηθά τους οργανισμούς να αποκτήσουν μαθησιακό προσανατολισμό
(learning oriented), να υιοθετήσουν μία συστηματική προσέγγιση στην επίλυση
προβλημάτων και να στραφούν περισσότερο στην αξιολόγηση της γνώσης που αποκτάται
από τις μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζουν άλλοι οργανισμοί. Ωστόσο είναι σημαντικό

*

Ως διαχείριση της γνώσης ορίζεται η παραγωγή, η έκφραση, η αποθήκευση, η μεταφορά, ο μετασχηματισμός, η
εφαρμογή, η ενσωμάτωση, και η προστασία της γνώσης που υπάρχει μέσα σε έναν οργανισμό. Η διαχείριση
γνώσης περιλαμβάνει τις διακριτές αλλά αλληλοεξαρτώμενες διαδικασίες της δημιουργίας, της αποθήκευσης, της
ανάκτησης, της μεταφοράς και της εφαρμογής της γνώσης. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ένας οργανισμός και
τα μέλη του μπορούν να εμπλέκονται σε πλήθος αλυσιδωτών διαδικασιών διαχείρισης της γνώσης. Με αυτήν την
έννοια, η διαχείριση γνώσης δεν είναι ένα μονολιθικό αλλά ένα δυναμικό και συνεχές οργανωσιακό φαινόμενο
(Alavi και Leidner, 2001).
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να τονισθεί ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία απλή διαδικασία συλλογής
πληροφοριών αλλά ως μία διαδικασία ανάλυσης δεδομένων. Οι Pemberton et al (2001)
πιστεύουν ότι η ικανότητα ανάπτυξης κουλτούρας μάθησης η οποία υπερβαίνει τη μίμηση
των υπαρχόντων βέλτιστων πρακτικών και προχωρά στην ανάπτυξη νέων ιδεών και
διαδικασιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας, αποτελεί μία πολύ
σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις που υιοθετούν το benchmarking. Κάτω από αυτό
το πρίσμα, η οργανωσιακή μάθηση αποτελεί ουσιαστικό συστατικό επιτυχίας για την
αποτελεσματική εφαρμογή του benchmarking. Οι Harrington και Harrington (1996)
χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι το benchmarking δεν είναι επίσκεψη σε επιχειρήσεις. Είναι
μία δημιουργική ανάλυση πληροφοριών με στόχο την επίτευξη αλλαγών στο αντικείμενο που
εφαρμόζεται.
Προχωρώντας πέρα από το στοιχείο της μάθησης, οι Yasin και Zimmerer (1995)
χαρακτηρίζουν το benchmarking ως μέσο καινοτομίας των οργανισμών. Οι συγγραφείς
αιτιολογούν την άποψή τους υποστηρίζοντας ότι η γνώση που αντλείται από την εμπειρία
των άλλων με την εφαρμογή του benchmarking δεν προέρχεται από την απλή υιοθέτηση και
μίμηση πρακτικών αλλά από την προσαρμογή των πληροφοριών που συγκεντρώνονται. Αν
και περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρατήρησης και της μάθησης από τους άλλους, το
benchmarking δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως διαδικασία αντιγραφής. Αντιγραφή σημαίνει
να εφαρμόζεις ακριβώς τις ίδιες διαδικασίες χωρίς να τις προσαρμόζεις στα δικά σου
δεδομένα, κάτι που σπάνια έχει επιτυχή αποτελέσματα (Grayson, 1994). Όπως αναφέρουν οι
Davies και Kochhar (1999) το αναμενόμενο αποτέλεσμα από την εφαρμογή ενός απλού
εργαλείου μίμησης είναι η «ανταγωνιστική ισοτιμία» (competitive parity) κάτι που δεν
συμβαδίζει με τις επιδιώξεις εξαιρετικής επίδοσης και υπεροχής που χαρακτηρίζουν το
benchmarking. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι βασική αρχή στην εφαρμογή του είναι η
προσαρμογή των δεδομένων η οποία αποτελεί τον κύριο παράγοντα επιτυχίας στην επίτευξη
«ανταγωνιστικής υπεροχής» (competitive superiority). Με την εφαρμογή του benchmarking,
ιδέες καλών πρακτικών συγκεντρώνονται από διάφορους οργανισμούς και προσαρμόζονται
κατάλληλα στις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας που βελτιώνεται. Η διαδικασία της
προσαρμογής των δεδομένων που συλλέγονται έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της
ικανότητας του οργανισμού για καινοτομία και για δημιουργική σκέψη, κάτι που ωστόσο
πιθανόν να μην αποτελεί στόχο κατά την έναρξη της εφαρμογής του benchmarking (Drew,
1997).
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1.3.4

Η κατανόηση του οργανισμού και η ανταγωνιστική συνεργασία

Το benchmarking είναι μία διαδικασία που διευκολύνει την κατανόηση του τρόπου
λειτουργίας του οργανισμού που το εφαρμόζει (Fernandez et al, 2001) (Auluck, 2002).
Επιτρέπει τους οργανισμούς να εντοπίζουν βασικές διαδικασίες που απαιτούν βελτίωση και
να αναζητούν εφαρμόσιμες λύσεις μέσα στα πλαίσια τόσο του εσωτερικού όσο και του
εξωτερικού περιβάλλοντός τους. Για τους Bhutta και Huq (1999), το benchmarking δρα με
τον εξής τρόπο: τεμαχίζει τον οργανισμό σε επιμέρους τμήματα και στη συνέχεια
απομακρύνει και αντικαθιστά κάποια από αυτά ώστε να επέλθουν οι αναμενόμενες αλλαγές.
Οι αλλαγές πραγματοποιούνται από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής του
benchmarking και συνεχίζονται όσο τα άτομα που ασχολούνται με αυτό επιδιώκουν τη
βελτίωση. Μάλιστα ο Zairi (1994) χαρακτηρίζει το benchmarking ως παράγοντα αλλαγής ο
οποίος στοχεύει στην αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας από τη συνήθη πρακτική
εκτέλεσης ενεργειών «ως έχουν», σε μία πρακτική επίτευξης του «βέλτιστου». Ο
χαρακτηρισμός αυτός του benchmarking ως παράγοντα αλλαγής είναι που, σύμφωνα με το
συγγραφέα, θέτει την αναγκαιότητα ύπαρξης κατάλληλης στρατηγικής στην εφαρμογή του
μια και η αλλαγή στην κουλτούρα του οργανισμού είναι μία διαδικασία χρονοβόρα η οποία
απαιτεί πόρους, δέσμευση της διοίκησης και μακροπρόθεσμη προοπτική.
Εκτός όμως από την κατανόηση του οργανισμού, το benchmarking απαιτεί και την
κατανόηση του εξωτερικού περιβάλλοντός του με στόχο τον εντοπισμό πρακτικών που
αποδεικνύονται βέλτιστες. Μάλιστα επειδή η συνηθέστερη εφαρμογή του εκτός των
πλαισίων του οργανισμού είναι η αναζήτηση βελτιώσεων από το περιβάλλον των
ανταγωνιστών, η έννοια του ανταγωνισμού κατέχει ιδιαίτερη θέση στο benchmarking. Οι
Kouzmin et al (1999) εντοπίζουν το διπλό ρόλο που έχει η έννοια του benchmarking: της
ανταγωνιστικότητας και της συνεργασίας. Κι αυτό γιατί ενώ η εφαρμογή του βασίζεται στην
ανάλυση στοιχείων ανταγωνισμού στην πράξη εκτελείται με τη συνεργασία και ανταλλαγή
πληροφοριών και εμπειριών. Παρά την αντιφατικότητα των δύο ρόλων, οι συγγραφείς
τονίζουν ότι η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του benchmarking επιτυγχάνεται μόνο
με τον κατάλληλο συνδυασμό των ρόλων αυτών. Η θέση της έννοιας του ανταγωνισμού
στην εφαρμογή του benchmarking απασχολεί και τους Cox et al (1997) οι οποίοι
διαπιστώνουν ότι στη βιβλιογραφία του benchmarking η έννοια της συνεργασίας περιέχει
ένα μικτό μήνυμα: αν και υποστηρίζεται η συνεργασία μεταξύ των εταίρων, οι περιγραφές
των πρακτικών που ακολουθούνται, χαρακτηρίζονται από τις αρχές και τις γλωσσικές
διατυπώσεις που αναγάγουν στις έννοιες του ανταγωνισμού. Οι αντιτιθέμενες έννοιες της
συνεργασίας και του ανταγωνισμού που εμπεριέχονται στο benchmarking χρησιμοποιούνται
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από τους συγγραφείς για την ανάπτυξη ενός μοντέλου που στοχεύει στην πρόβλεψη του
βαθμού ανταγωνισμού, ή/και συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Ανάλογα
υποστηρίζουν και οι Doerfel και Ruben (2002) οι οποίοι, αν και αναφέρονται κυρίως στο
χώρο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πιστεύουν ότι για να επιζήσουν και να ευημερήσουν οι
οργανισμοί σήμερα θα πρέπει να συμμετέχουν σε μια μετατόπιση παραδείγματος (paradigm
shift) που περιλαμβάνει συνεργατικές (αν και ανταγωνιστικές) σχέσεις μεταξύ τους. Οι
Walgenbach και Hegele (2001) χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι με το benchmarking ο
ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων περνά σε μία άλλη διάσταση και προσθέτουν ότι
μέσα από τις συγκρίσεις δεδομένων από άλλες επιχειρήσεις και τον καθορισμό νέων
προτύπων στην επιχείρηση, δημιουργούνται κίνητρα για την αύξηση της αποδοτικότητας
χωρίς να είναι απαραίτητο να αναφέρονται άμεσα ανταγωνιστικά στοιχεία τιμής και
ποιότητας ενώ η επιχείρηση που θεωρείται στόχος (benchmark) αποκτά ανταγωνιστικότερη
θέση εξαιτίας της φήμης της ως βέλτιστη.
Παρά τη στενή σχέση του με την παρακολούθηση του ανταγωνισμού, το benchmarking
διαφοροποιείται από τη διαδικασία της ανάλυσης ανταγωνισμού (competitive analysis) η
οποία επίσης ασχολείται με την αναζήτηση των βέλτιστων αποδόσεων στο περιβάλλον των
ανταγωνιστών της επιχείρησης. Η βασική διαφορά του benchmarking από την ανάλυση
ανταγωνισμού είναι η διερεύνηση των πρακτικών που βρίσκονται πίσω από τις βέλτιστες
αποδόσεις. Σύμφωνα με τον Yasin (2002) η ανάλυση ανταγωνισμού ως μέσο συλλογής
δεδομένων σχετικά με στοιχεία που αφορούν τους ανταγωνιστές, αποτελεί προκάτοχο του
benchmarking. Η ανάλυση ανταγωνισμού εστιάζεται στη σύγκριση προϊόντων και
αποδόσεων με εκείνα των ανταγωνιστών. Αν και χρήσιμη στην εκτίμηση της θέσης μιας
επιχείρησης σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, η ανάλυση ανταγωνισμού δεν παρέχει την
απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τις μεθόδους και πρακτικές με τις οποίες
επιτυγχάνεται η θέση αυτή. Είναι μία διαδικασία η οποία, σύμφωνα με τους Zairi και Hutton
(1995) συνήθως δεν μπορεί να προκαλέσει την εκτέλεση ενεργειών για την αποτελεσματική
αλλαγή της πορείας της επιχείρησης όπως συμβαίνει με το benchmarking. Κι αυτό γιατί ενώ
το χάσμα ανταγωνισμού μπορεί να είναι μεγάλο και γνωστό, η επιχείρηση που επιθυμεί να
το καλύψει δεν γνωρίζει τον τρόπο που θα το επιτύχει αυτό. Ωστόσο ο Chen (2002)
περιγράφει το benchmarking ως τεχνολογία ανταγωνισμού κομμάτι της ΔΟΠ ανάλογο με τη
διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης. Ο συγγραφέας τοποθετεί το benchmarking κοντά
στην ανάλυση του ανταγωνισμού και το διαφοροποιεί από την αξιολόγηση της απόδοσης
επειδή όπως υποστηρίζει το benchmarking βασίζεται σε ανταγωνιστικά στοιχεία απόδοσης
και όχι σε ιστορικά δεδομένα.
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1.3.5

Ένας αναλυτικός ορισμός

Με βάση όλα τα παραπάνω, ένας αναλυτικός ορισμός που να καλύπτει τα κύρια
χαρακτηριστικά του benchmarking θα μπορούσε να ήταν ως εξής: «Το benchmarking είναι
μία ευέλικτη, συνεχής, συστηματική και απόλυτα δομημένη πολύπλευρη τεχνική μέτρησης και
συγκριτικής ανάλυσης προϊόντων, υπηρεσιών και πρακτικών έναντι οργανισμών που
θεωρούνται βέλτιστοι και οι οποίοι εντοπίζονται τόσο εντός όσο και εκτός του κλάδου μας,
εντός και εκτός των συνόρων της χώρας μας, με σκοπό την αναζήτηση των βέλτιστων
πρακτικών και τη διόρθωση των χασμάτων απόδοσης και με απώτερο στόχο την επίτευξη
εξαιρετικών αποδόσεων. Είναι ένα μέσο συνεχούς βελτίωσης, ένα εργαλείο αξιολόγησης και
βελτίωσης της απόδοσης, μία διαδικασία θέσπισης στόχων, μία μέθοδος απόκτησης γνώσης
και δημιουργικής ανάλυσης πληροφοριών, ένα μέσο καινοτομίας και δημιουργικότητας, ένα
μέσο κατανόησης του οργανισμού και των λειτουργιών του, μία διαδικασία εντοπισμού
κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, ένας παράγοντας εισαγωγής αλλαγών και μία διαδικαστική
προσέγγιση στη διαχείριση της ποιότητας. Παράλληλα δεν είναι διαδικασία αντιγραφής, δεν
είναι απλή επίσκεψη σε επιχειρήσεις και δεν είναι ανάλυση ανταγωνισμού αλλά τεχνολογία
ανταγωνισμού και κομμάτι της ΔΟΠ, ένας συνδυασμός ανταγωνιστικότητας και συνεργασίας».

1.4

ΤΥΠΟΙ BENCHMARKING

Το εύρος εφαρμογών του benchmarking σε συνδυασμό με τον πολύπλευρο προσδιορισμό
της έννοιάς του είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της θεωρίας των διαφόρων τύπων του
και του επιμερισμού των τύπων αυτών σε κατηγορίες. Σύμφωνα με την Auluck (2002) οι
κατηγοριοποιήσεις των τύπων benchmarking της βιβλιογραφίας μπορούν να συνοψιστούν
στις εξής τρεις προσεγγίσεις: (α) συγκρίσεις μετρήσεων από διαφορετικούς οργανισμούς – οι
μετρήσεις αυτές μπορεί να είναι τόσο ποσοτικές (πχ κόστος, τιμή, χρόνος) όσο και ποιοτικές
(πχ ικανοποίηση πελάτη, ικανοποίηση εργαζομένων), (β) εκτίμηση της θέσης σε σχέση με
ένα επίπεδο απόδοσης που χαρακτηρίζεται ως βέλτιστο, (γ) ανάλυση των διαδικασιών που
παράγουν ένα συγκεκριμένο επιτυχές αποτέλεσμα με στόχο τόσο την κατανόηση των αιτίων
που οδηγούν σε αυτό όσο και την αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών. Οι πρώτες δύο
προσεγγίσεις επικεντρώνονται κυρίως σε αποτελέσματα και επίπεδα απόδοσης ενώ η
τελευταία αναζητά επιπρόσθετα και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται τα επιτυχή
αποτελέσματα. Ταξινομώντας το από την προοπτική της ιστορικής του εξέλιξης, οι Bhutta
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και Huq (1999) διακρίνουν το benchmarking σε problem based benchmarking (με βάση τα
προβλήματα) το οποίο προσδιορίζει κυρίως την αρχική του μορφή ως πρακτική επίλυσης
προβλημάτων και το process based benchmarking (με βάση τις διαδικασίες) το οποίο
επικεντρώνεται στη βελτίωση των διαδικασιών. Το πέρασμα από την επίλυση προβλημάτων
στη διαδικαστική προοπτική, σύμφωνα με τους συγγραφείς, αποτέλεσε επανάσταση στην
εφαρμογή του benchmarking και προέκυψε όταν οι οργανισμοί που εφάρμοσαν το
benchmarking με επιτυχία διαπίστωσαν ότι μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο αν
εστιάσουν τις εφαρμογές του στη βελτίωση των βασικών διαδικασιών που ήδη εκτελούν.
Η έρευνα των Ellis και Moore (2006) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συχνά το benchmarking
διαχωρίζεται σε υπονοούμενο (implicit) και ρητό (explicit). Το πρώτο αφορά την τυχαία
εφαρμογή του η οποία μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα ενεργειών συλλογής
πληροφοριών για ποικίλους άλλους λόγους πλην της εφαρμογής του, ενώ το δεύτερο αφορά
την εφαρμογή δομημένης διαδικασίας σύγκρισης μεταξύ διαφόρων στοιχείων (οργανισμοί,
τμήματα, διαδικασίες κλπ) με στόχο τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών οι οποίες στη
συνέχεια μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την εισαγωγή βελτιώσεων στο αντικείμενο
που διερευνάται. Γενικά στη βιβλιογραφία του benchmarking περιγράφονται δύο μέθοδοι
κατηγοριοποιήσεών του: (α) ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο εφαρμόζεται, και (β)
ανάλογα με την προέλευση των οργανισμών που αποτελούν τα πρότυπα βελτίωσης (Bhutta
και Huq, 1999) (Andersen, 1995) (Hollings, 1992).

1.4.1

Τύποι benchmarking ανάλογα με το αντικείμενο εφαρμογής

Ως προς την πρώτη κατηγοριοποίηση, οι Bogan και English (1994) αναφέρουν τρεις τύπους
benchmarking: διαδικασίας (process), απόδοσης (performance) και στρατηγικό (strategic). Το
benchmarking διαδικασίας εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες λειτουργίες στην επιχείρηση και
αποσκοπεί στον εντοπισμό των αποτελεσματικότερων πρακτικών που ακολουθούν
επιχειρήσεις με παρόμοιες λειτουργίες. Το benchmarking απόδοσης αφορά τη σύγκριση
προϊόντων/ υπηρεσιών με στόχο την εκτίμηση και βελτίωση της θέσης της επιχείρησης
έναντι του ανταγωνισμού ενώ το στρατηγικό benchmarking εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο
ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση και τις επιτυχείς
στρατηγικές που εφαρμόζουν. Η βασική διαφοροποίηση του στρατηγικού benchmarking
από τους υπόλοιπους τύπους είναι το εύρος της προοπτικής. Ενώ δηλαδή το benchmarking
προϊόντος και διαδικασίας εφαρμόζεται από συγκεκριμένα άτομα ή τμήματα του
οργανισμού, το στρατηγικό αντιμετωπίζει τον οργανισμό ως σύνολο επιδιώκοντας την
44

υιοθέτηση μακροπρόθεσμων οργανωσιακών στρατηγικών και απαιτώντας έτσι τη
συμμετοχή όλων των τμημάτων (Meybodi, 2005). Τον ίδιο διαχωρισμό στους τύπους του
benchmarking ακολουθεί και ο Drew (1997) με τη μόνη διαφορά ότι μετονομάζει το
benchmarking απόδοσης σε benchmarking προϊόντος/ υπηρεσίας δίνοντας έμφαση έτσι στο
επιμέρους αντικείμενο εφαρμογής του. Μία κάπως διαφορετική προσέγγιση έχει ο Shetty
(1993) ο οποίος στην πρώτη κατηγοριοποίηση αναγνωρίζει τρεις βασικούς τύπους
benchmarking: το στρατηγικό (strategic), το λειτουργικό (operational) και το διοικητικό
(management). Το στρατηγικό σύμφωνα με τον Shetty περιλαμβάνει τη σύγκριση
διαφορετικών επιχειρηματικών στρατηγικών με στόχο τον εντοπισμό των σημαντικότερων
στοιχείων για μία επιτυχή στρατηγική, ενώ το λειτουργικό εστιάζεται στο σχετικό κόστος ή
σε μεθόδους αύξησης της διαφοροποίησης προϊόντων, χρησιμοποιώντας δύο βασικές
μεταβλητές, το ανταγωνιστικό κόστος και την ανταγωνιστική διαφοροποίηση. Το διοικητικό
benchmarking αφορά την ανάλυση των υποστηρικτικών διαδικασιών όπως είναι η διοίκηση
ανθρωπίνων πόρων, η διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων, οι προμήθειες κλπ.
Οι Trosa και Williams (1996) χρησιμοποιούν το αντικείμενο εφαρμογής του benchmarking
ως παράγοντα κατηγοριοποίησης των διαφόρων τύπων του και ορίζουν δύο τύπους
benchmarking:

το

benchmarking

αποτελέσματος

(results

benchmarking)

και

το

benchmarking διαδικασίας (process benchmarking) ανάλογα με το αν το αντικείμενο
εφαρμογής είναι οι μετρήσεις απόδοσης ή οι διαδικασίες. Το benchmarking αποτελέσματος
αφορά τη σύγκριση της απόδοσης μεταξύ διαφόρων οργανισμών, βασίζεται στη σύγκριση
δεικτών απόδοσης και η κατάληξή του είναι η παροχή ποσοτικών πληροφοριών οι οποίες
προσδιορίζουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού. Αντίστοιχα,
το benchmarking διαδικασίας εφαρμόζεται σε διαδικασίες και δραστηριότητες οι οποίες
μετατρέπουν τις εισροές σε εκροές και στόχος του είναι η αναζήτηση των αιτίων που
οδηγούν στη διαφοροποίηση των αποδόσεων μεταξύ των οργανισμών, ο εντοπισμός των
βέλτιστων πρακτικών και η εισαγωγή νέων ιδεών στις διαδικασίες και δραστηριότητες όπως
προκύπτουν από την ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών. Σύμφωνα με τους Trosa και
Williams το benchmarking διαδικασίας λειτουργεί συμπληρωματικά με το benchmarking
αποτελέσματος ενώ και οι δύο τύποι θα πρέπει να εφαρμόζονται συνδυαστικά: το
αποτέλεσμα του ενός προκαλεί την ενεργοποίηση του άλλου. Επιπλέον οι συγγραφείς
αναφέρουν την ύπαρξη δύο ξεχωριστών θεωρήσεων οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με
τον τρόπο εφαρμογής του benchmarking: (α) το benchmarking ως τεχνική παραπλήσια με
την τεχνική της χαρτογράφησης των διαδικασιών ενός οργανισμού (process mapping) και
(β) το benchmarking ως εργαλείο σύγκρισης των αποτελεσμάτων παρόμοιων οργανισμών με
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στόχο την κατανόηση των επιπέδων απόδοσής τους. Οι Trosa και Williams χαρακτηριστικά
αποδίδουν τον όρο «μικρο-benchmarking» για την πρώτη περίπτωση και «μάκροbenchmarking» για τη δεύτερη και αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της ταυτόχρονης
χρήσης και των δύο θεωρήσεων από τους οργανισμούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν το
benchmarking αποτελεσματικά.
Ανάλογα με το διαχωρισμό του benchmarking σε διαδικασίας και αποτελέσματος, ο Jones
(1999) προτιμά το διαχωρισμό του σε διαδικασίας και συγκρίσεων και αναφέρει ότι η
εισαγωγή του benchmarking σε έναν οργανισμό γενικά ξεκινά με έμφαση στις διαδικασίες
και καθώς η χρήση του διευρύνεται η εφαρμογή του γίνεται με χρήση συγκριτικών
στοιχείων. Ωστόσο οι Mayle et al (2002) θεωρούν ότι οι προηγούμενες κατηγορίες δεν
εκπροσωπούν ξεκάθαρα το αντικείμενο εφαρμογής του benchmarking και προτιμούν τους
όρους benchmarking δεικτών (indicator-benchmarking) και benchmarking ιδεών (ideabenchmarking) για να διευκρινίσουν αν το αντικείμενο εφαρμογής είναι η συλλογή
αριθμητικών δεδομένων ή η παραγωγή ιδεών.
1.4.2

Τύποι benchmarking ανάλογα με την προέλευση των προτύπων

Ως προς τη δεύτερη κατηγοριοποίηση του benchmarking η οποία βασίζεται στην προέλευση
των οργανισμών που αποτελούν τα πρότυπα βελτίωσης, ο Yasin (2002) προτείνει μία
ταξινόμηση η οποία βασίζεται σε δύο διαστάσεις του benchmarking: την εσωτερική
διάσταση όπου ο οργανισμός που το εφαρμόζει αξιολογεί και αναζητά στο εσωτερικό του
βέλτιστες πρακτικές, και την εξωτερική διάσταση όπου ο οργανισμός αναζητά στον κλάδο
δραστηριοτήτων του ή / και σε άλλους κλάδους πρακτικές και πρότυπα τα οποία μπορεί να
εφαρμόσει στο δικό του λειτουργικό περιβάλλον. Γενικά η βιβλιογραφία αναφέρει τρεις
βασικούς τύπους benchmarking σε αυτήν την ομάδα: (1) το εσωτερικό, (2) το ανταγωνιστικό,
και (3) το λειτουργικό / γενικό benchmarking (Bhutta και Huq, 1999) (Love και Dale, 1999)
(Spendolini, 1992). Το πρώτο εφαρμόζεται εσωτερικά σε έναν οργανισμό μεταξύ των
τμημάτων του ή μεταξύ θυγατρικών εταιρειών όταν πρόκειται για εταιρικό όμιλο ενώ το
δεύτερο αφορά τη σύγκριση δεδομένων που προέρχονται από τους ανταγωνιστές. Στην τρίτη
κατηγορία, το λειτουργικό αναφέρεται στις συγκρίσεις οργανισμών που παρουσιάζουν
ομοιότητες λειτουργίας (πχ ανήκουν στον ίδιο κλάδο) ενώ το γενικό σε συγκρίσεις
οργανισμών

που

παρουσιάζουν

ευρύτερες

επιχειρηματικές

ομοιότητες

αλλά

χαρακτηρίζονται από ανόμοιες συνήθως λειτουργίες (ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους).
Οι Bhutta και Huq (1999) προσδιορίζουν πιο συγκεκριμένα το λειτουργικό (functional) ως
το benchmarking με το οποίο συγκρίνονται τεχνολογίες /διαδικασίες εντός του ίδιου κλάδου
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ή της ίδιας τεχνολογικής περιοχής (technological area) με στόχο τη βελτιστοποίηση σε
αυτήν την τεχνολογία ή τη διαδικασία.
Στους βασικούς τύπους της δεύτερης κατηγοριοποίησης, κάποιοι συγγραφείς προσθέτουν
τους δικούς τους τύπους δίνοντας έμφαση σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για
παράδειγμα, ο Drew (1997) διαχωρίζει το διεθνές benchmarking (international) από το
γενικό benchmarking χρησιμοποιώντας τον όρο αυτό για να δώσει έμφαση στο γεγονός ότι ο
τύπος αυτός αποβλέπει στον εντοπισμό των βέλτιστων ανά τον κόσμο πρακτικών, ενώ οι
Harrington και Harrington (1996) προσθέτουν το συνδυασμένο εσωτερικό και εξωτερικό
benchmarking το οποίο κατά την άποψή τους, αποδίδει βέλτιστα αποτελέσματα (best-inclass). Επιπλέον οι Coulter et al (2000) αναφέρουν το benchmarking αναφοράς βάση
μοντέλου (reference model-based benchmarking) στο οποίο γίνεται χρήση του συστήματος
βαθμολογίας ενός μοντέλου αναφοράς (όπως το μοντέλο του European Foundation for
Quality Management, το μοντέλο του Malcolm Baldrige National Quality Award κλπ) ενώ
τα αποτελέσματα που προκύπτουν χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή εξωτερικού
benchmarking με άλλες επιχειρήσεις που ακολουθούν το ίδιο σύστημα βαθμολογίας. Έναν
ιδιαίτερο τύπο benchmarking αναφέρει και ο Andersen (1995), το σχεσιακό benchmarking
(relationship benchmarking) το οποίο πραγματοποιείται μεταξύ οργανισμών που συνδέονται
με κάποια μορφή σχέσης μεταξύ τους όπως είναι οι σχέσεις προμηθευτών, συνεργατών κλπ.
Ο τύπος αυτός του benchmarking δεν μπορεί να ταυτιστεί, σύμφωνα με τον Andersen, με
κάποιον από τους τύπους που έχουν ήδη αναφερθεί επειδή χαρακτηρίζεται από κάποιες
ιδιαιτερότητες. Συγκεκριμένα ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι, το σχεσιακό benchmarking
μπορεί να έχει κοινά στοιχεία με το εσωτερικό benchmarking – αν θεωρήσουμε τη συνολική
προμηθευτική αλυσίδα ως προέκταση των λειτουργιών του οργανισμού – ενώ ταυτόχρονα
είναι συγγενές προς το γενικό benchmarking μια και πρόκειται για οργανισμούς
διαφορετικών δραστηριοτήτων. Υπογραμμίζοντας τη σημασία των σχέσεων συνεργασίας
μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν σε εφαρμογές benchmarking, οι Ramabadran et al
(1997) διακρίνουν δύο βασικές κατηγορίες: το ανταγωνιστικό benchmarking το οποίο
εστιάζεται αποκλειστικά και μόνο στους άμεσους ανταγωνιστές της επιχείρησης, και το
συνεργατικό benchmarking το οποίο βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ
οργανισμών που διατίθενται να συνεργαστούν μέσα στα πλαίσια εφαρμογών benchmarking.
Το συνεργατικό benchmarking, σύμφωνα με τους συγγραφείς, δίνει έμφαση στον ομαδικό
χαρακτήρα που έχει η διαδικασία εφαρμογής του benchmarking σε όλα τα στάδιά της και
αποτελεί μία ευρύτερη κατηγορία η οποία περιλαμβάνει το εσωτερικό, το λειτουργικό και το
γενικό benchmarking.
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1.4.3

Άλλες προσεγγίσεις στον καθορισμό τύπων benchmarking

Οι παραπάνω ταξινομήσεις των διαφόρων τύπων benchmarking γίνονται είτε με βάση το
αντικείμενο εφαρμογής του benchmarking είτε με βάση την προέλευση του εταίρου.
Παρακολουθώντας ιστορικά όμως την εξέλιξη του benchmarking, η Kyrö (2003)
διαπιστώνει ότι οι δύο αυτές διαστάσεις στην κατηγοριοποίηση των τύπων του
benchmarking δεν είναι επαρκείς. Συγκεκριμένα προτείνει τρεις διαστάσεις ή παράγοντες
στην ομαδοποίηση των τύπων benchmarking: (1) τον benchmarker που αναφέρεται στον
οργανισμό που ενεργοποιεί την εφαρμογή του benchmarking, (2) το στόχο που αναφέρεται
στο αντικείμενο εφαρμογής του benchmarking, και (3) τον εταίρο που αφορά το πρότυπο
βελτίωσης. Η βασική λοιπόν διαφοροποίηση της συγγραφέως έγκειται στον πρώτο
παράγοντα ο οποίος στα αρχικά στάδια εξέλιξης του benchmarking αναφέρεται σχεδόν
αποκλειστικά σε μία επιχείρηση συνήθως προερχόμενη από τον ιδιωτικό τομέα. Η ευρεία
διάδοση του benchmarking είχε ως συνέπεια την εξέλιξη στη μορφή του benchmarker με
αποτέλεσμα ο όρος αυτός να καλύπτει ένα μεγάλο εύρος μονάδων με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά στην κάθε μονάδα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της
Kyrö, στην πρώτη ομάδα τύπων benchmarking με βάση τον benchmarker ανήκουν δύο
υποομάδες: (α) ανάλογα με τη δομή του benchmarker και είναι το benchmarking μονάδας
(unit), οργανισμού (organization) και δικτύου (network), και (β) ανάλογα με τη γεωγραφική
κάλυψη και είναι το τοπικό (local), ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής (regional), εθνικό
(national), διεθνές (international), μεγαλύτερων συνεργασιών (larger alliances), και παγκόσμιο
(global). Επιπλέον, στη δεύτερη ομάδα τύπων με βάση το αντικείμενο στο οποίο
εφαρμόζεται το benchmarking, η Kyrö διακρίνει το benchmarking απόδοσης (performance),
τεχνολογίας (technology), διαδικασίας (process), ικανοτήτων (competence) και στρατηγικό
(strategic). Τέλος ως προς την τρίτη ομάδα τύπων benchmarking με βάση τον εταίροπρότυπο βελτίωσης, η συγγραφέας προτείνει τρεις υποομάδες: (α) ανάλογα με τη δομή του
εταίρου (μονάδας (unit), οργανισμού (organization) και δικτύου (network)), (β) ανάλογα με
τη φύση του εταίρου (εσωτερικό (internal), ανταγωνιστικό (competitor), ίδιου κλάδου
(industry sector), γενικό (generic)), και (γ) ανάλογα με τη γεωγραφική κάλυψη (τοπικό
(local), ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής (regional), εθνικό (national), διεθνές (international),
μεγαλύτερων συνεργασιών (larger alliances), παγκόσμιο (global)). Αν και ιδιαίτερα
αναλυτική, η Kyrö ουσιαστικά εισάγει δύο επιπλέον τύπους benchmarking: το
benchmarking «ικανοτήτων» (competence) και το «δικτυακό» (network) benchmarking. Η
βασική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει το benchmarking ικανοτήτων είναι η ιδέα ότι οι
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διαδικασίες που επιφέρουν οργανωσιακές αλλαγές βασίζονται σε αλλαγές ενεργειών και
συμπεριφοράς των ατόμων και των ομάδων του οργανισμού. Βελτιώσεις μπορούν να
επιτευχθούν με την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και δεξιοτήτων καθώς και με τη
εκμάθηση μεθόδων αλλαγής προσανατολισμού και πρακτικών. Όσον αφορά το δικτυακό
benchmarking, η συγγραφέας παρατηρεί ότι αυτό προήλθε ως αποτέλεσμα της εξέλιξης του
benchmarking όπου οργανισμοί ποικίλων μεγεθών και κλάδων προέλευσης συναντιόνται με
στόχο την επίλυση κοινών προβλημάτων και την ανταλλαγή εμπειριών.
Μία διαφορετική προσέγγιση στους τύπους benchmarking προτείνουν ο Appleby (1999) και
οι Yarrow και Prabhu (1999) οι οποίοι διαχωρίζουν τρεις γενικές ομάδες που
αντιπροσωπεύουν την εξέλιξη στην πορεία εφαρμογής του benchmarking μέσα σε έναν
οργανισμό: (α) benchmarking μετρήσεων (metric benchmarking), (α) διαγνωστικό
benchmarking (diagnostic benchmarking) και (γ) benchmarking διαδικασίας (process
benchmarking). Το benchmarking μετρήσεων χρησιμοποιείται για να εντοπίσει χάσματα
στην απόδοση και, σύμφωνα με τους συγγραφείς, σπάνια θα αποκαλύψει σημαντικές ιδέες
αλλαγών, ενώ το διαγνωστικό benchmarking εντοπίζει τα ισχυρά και αδύναμα σημεία του
οργανισμού από όπου προκύπτουν οι περιοχές που απαιτούν βελτίωση. Οι περιοχές αυτές
όπως υποστηρίζει ο Appleby, είναι κατάλληλες για την έναρξη της εφαρμογής του
benchmarking διαδικασίας το οποίο μπορεί να εκτελεστεί με ποικίλους τρόπους που
αντιπροσωπεύονται από τον αντίστοιχο τύπο: ανταγωνιστικό (competitive), λειτουργικό
(functional), γενικό (generic) και ομαδικό (group). Ο τελευταίος τύπος περιλαμβάνει
εφαρμογές μεταξύ οργανισμών από διάφορους κλάδους οι οποίοι συνεργάζονται για να
εφαρμόσουν το benchmarking σε κάποια διαδικασία κοινού ενδιαφέροντος. Οι Yarrow και
Prabhu υποστηρίζουν τη συνδυασμένη εφαρμογή του benchmarking διαδικασίας με το
διαγνωστικό benchmarking. Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι το διαγνωστικό benchmarking
μπορεί να επισημάνει προτεραιότητες και να προκαλέσει δράση ενώ το benchmarking
διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει στην ουσιαστική βελτίωση. Πιστεύουν ότι ένας
συνδυασμός αυτών των τεχνικών benchmarking, όταν υποστηρίζεται ταυτόχρονα από μια
συνεργασία οργανισμών, έχει μεγάλες δυνατότητες στην επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων.
Στην πράξη το διαγνωστικό benchmarking εφαρμόζεται σε ένα σύνολο οργανισμών όπου με
τη χρήση κατάλληλου εργαλείου (συνήθως ερωτηματολογίου) οροθετείται η θέση του κάθε
οργανισμού σε σχέση με τους υπόλοιπους (Appleby, 1999). Βασικός στόχος του είναι η
κατάταξη των οργανισμών με βάση δεδομένα απόδοσης. Όταν η ανάλυση και επεξεργασία
των δεδομένων απόδοσης γίνεται από έναν ανεξάρτητο φορέα παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών, πρόκειται για benchmarking με τη μορφή συμβουλευτικής μελέτης (consultant
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study) (Balm, 1992) ή για ανώνυμο benchmarking (Stich et al, 2005). Ο όρος «ανώνυμο»
benchmarking υποδηλώνει ότι ο κάθε οργανισμός που συμμετέχει στην εφαρμογή γίνεται
αποδέκτης ανώνυμων στατιστικών μετρήσεων και ο ίδιος δεν κοινοποιεί την ταυτότητά του
στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Συνήθως δεν λαμβάνει χώρα κάποια λεπτομερής ανάλυση
των χασμάτων απόδοσης που εντοπίζονται ούτε πραγματοποιείται εντοπισμός και εισαγωγή
των βέλτιστων πρακτικών. Για το λόγο αυτό το benchmarking αυτού του τύπου συνήθως
απαιτεί περιορισμένη προσπάθεια και συνοδεύεται από χαμηλό κόστος. Οι Stich et al
υποστηρίζουν ότι η χρήση ενδιάμεσου φορέα προσφέρει την απαιτούμενη εμπειρία για την
ανάλυση των δεδομένων και εξασφαλίζει ψηλά επίπεδα αντικειμενικότητας στο θέμα που
διερευνάται, ενώ συμπληρώνουν ότι αν η όλη προσπάθεια επαναλαμβάνεται σε σταθερή
βάση δίνει τη δυνατότητα συνεχών συγκρίσεων με πλήθος δεδομένων επιτρέποντας έτσι τη
συνεχή και εύκολη αναγνώριση των βέλτιστων συνθηκών.
Οι Garengo et al (2005), προσανατολίζοντας το ενδιαφέρον τους κυρίως στις ΜΜΕ,
εισάγουν δύο διαφορετικούς τύπους benchmarking με βάση τη μέθοδο εφαρμογής του: το
αναλυτικό (analytic) και το συνθετικό (synthetic) benchmarking. Το αναλυτικό περιλαμβάνει
μοντέλα των οποίων η εφαρμογή είναι βασισμένη σε μια λεπτομερή μεθοδολογία
benchmarking. Στον τύπο αυτό του benchmarking εκτελείται μία γενική αξιολόγηση του
οργανισμού με την εφαρμογή διαδικασιών διάγνωσης και σύγκρισης οι οποίες αρθρώνονται
σε πολλά στάδια και υποστάδια. Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αναλυτικού
benchmarking, σύμφωνα με τους συγγραφείς, αποτελεί η μεθοδολογία του Camp (1989) η
οποία χρησιμοποιεί δέκα στάδια για να περιγράψει τη διαδικασία σύγκρισης πρακτικών και
αποδόσεων. Με την ολοκλήρωση του αναλυτικού benchmarking η επιχείρηση συγκεντρώνει
ένα σημαντικό ποσό στοιχείων και πληροφοριών και είναι σε θέση να καθορίσει μεθόδους
για να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα επίπεδα αριστείας. Ωστόσο, η διαδικασία στην οποία
βασίζεται αυτός ο τύπος benchmarking απαιτεί σημαντική διάθεση πόρων και συμμετοχή
διάφορων εσωτερικών ή/και εξωτερικών επαγγελματιών προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η
έρευνα διεξάγεται με το σωστό τρόπο. Το συνθετικό benchmarking σύμφωνα με τους
Garengo et al, αποτελείται από ενέργειες που είναι βασισμένες σε ένα προκαθορισμένο
εργαλείο το οποίο κάνει χρήση της κωδικοποιημένης γνώσης που υπάρχει σε έναν
οργανισμό. Είναι ένας τύπος benchmarking που μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός, να
εφαρμοστεί σε μικρή χρονική περίοδο χωρίς τη χρήση εξωτερικών συμβούλων και για το
λόγο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά από τις ΜΜΕ. Το συνθετικό
benchmarking μπορεί να αφορά πρακτικές και αποδόσεις. Στην πρώτη περίπτωση
περιλαμβάνονται όλα τα μοντέλα που βασίζονται στα scorecards και έχουν ως στόχο τον
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προσδιορισμό των πρακτικών που επιφέρουν τις καλύτερες αποδόσεις. Το συνθετικό
benchmarking στις αποδόσεις αναφέρεται σε μοντέλα που βασίζονται σε ερωτηματολόγια
στα οποία συγκεντρώνονται ποσοτικά στοιχεία για τη σύγκριση των δραστηριοτήτων μέσα
σε έναν οργανισμό ή τις δραστηριότητες διαφορετικών οργανισμών. Τα στοιχεία που
συλλέγονται συγκρίνονται με τα πρότυπα απόδοσης σε βασικές περιοχές (δαπάνες,
ποιότητα, ικανοποίηση πελατών, παραγωγή, κ.λπ.), και προσδιορίζονται τα χάσματα. Ο
τύπος αυτός σύμφωνα με τους Garengo et al είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για διαγνωστικούς
λόγους, για τον εντοπισμό δηλαδή των κρίσιμων περιοχών.
Οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τις ΜΜΕ και κυρίως η διαφοροποίηση στους
στρατηγικούς στόχους, η μειωμένη διάθεση πόρων καθώς και το σύνθετο επιχειρηματικό
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οδήγησαν
κάποιους συγγραφείς (Hendry et al, 1995) (Cassell et al, 2001) στον ορισμό του ΜΜΕbenchmarking. Ωστόσο αυτές οι διαφοροποιήσεις δεν έχουν σχέση με την εφαρμογή
σημαντικών εννοιών όπως η ποιότητα, η απόδοση ή η ανταγωνιστικότητα. Απλά θέτουν
έναν περιορισμό ως προς την εφαρμογή του benchmarking η οποία θα πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των ΜΜΕ. Με βάση αυτό το σκεπτικό, οι
St-Pierre και Delisle (2006) προτείνουν η εφαρμογή του benchmarking σε αυτές τις
επιχειρήσεις να προσαρμόζεται κατάλληλα έτσι ώστε να στοχεύει στην πρόοδο και τη
βελτίωση και όχι στην επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης και την απόκτηση πρωτιάς. Όπως
υποστηρίζουν οι συγγραφείς, είναι ελάχιστες οι ΜΜΕ επιχειρήσεις που θέτουν στόχους
αυτού του επιπέδου. Επιπλέον, για να είναι κατάλληλο το benchmarking ως εργαλείο
βελτίωσης για τις ΜΜΕ επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι απλό στην εφαρμογή του,
συνοπτικό, όχι ιδιαίτερα απαιτητικό σε πόρους, και να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει
στους διοικητές-ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων την απαραίτητη καθοδήγηση για την εκτέλεση
των ενεργειών.
Ο Schmidt (1992) αναφέρει ότι στην πράξη οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν κυρίως τρεις τύπους
benchmarking: στρατηγικό (strategic), πελάτη (customer) και κόστους (cost). Το στρατηγικό
συγκρίνει το βαθμό απόδοσης μίας επιχείρησης στην επίτευξη μακροπρόθεσμης αξίας για τα
ενδιαφερόμενα μέρη της με την αντίστοιχη απόδοση άλλων επιχειρήσεων του κλάδου της,
το benchmarking πελάτη μετρά την ικανοποίηση του πελάτη και το χάσμα μεταξύ της
απόδοσης της επιχείρησης και των επίπεδων των πελατών της, ενώ το benchmarking
κόστους επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας μετρώντας το κόστος των
λειτουργιών και διαδικασιών του οργανισμού. Η ιδανική ανάπτυξη και επίτευξη των στόχων
βελτίωσης της επιχείρησης, σύμφωνα με το συγγραφέα, επιτυγχάνεται με την εφαρμογή και
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των τριών αυτών τύπων benchmarking. Ωστόσο ο Zairi (1994) εκφράζει την αντίθεσή του
στον ορισμό και στη χρήση του benchmarking κόστους και υποστηρίζει ότι η εστίαση στο
κόστος μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα ενώ
ταυτόχρονα να της στερήσει την ευκαιρία να επιτύχει ανταγωνιστικές αποδόσεις.
Στη βιβλιογραφία συναντώνται και άλλες προσεγγίσεις στον προσδιορισμό και ταξινόμηση
των διαφόρων τύπων του benchmarking. Οι προσεγγίσεις αυτές συνήθως αφορούν ειδικές
περιπτώσεις και αντικατοπτρίζουν ιδιαιτερότητες εφαρμογής σε ειδικές συνθήκες όπως η
εφαρμογή του benchmarking στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μορφές του
επιχειρησιακού (company) benchmarking, του τομεακού (sectoral) benchmarking και του
benchmarking συνθηκών πλαισίου (framework conditions) (European Commission DG III –
Industry, 1999a & 1999b), σε ειδικούς κλάδους όπως πχ η εφαρμογή του στον κλάδο των
κατασκευών όπου ο Mohamed (1996) ορίζει το εσωτερικό benchmarking, το εξωτερικό και
το benchmarking έργου, στο δημόσιο τομέα όπου αναφέρονται το επιβεβλημένο
(compulsory) και το εθελοντικό benchmarking (voluntary)* (Bowerman et al, 2002) κλπ.

1.5

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ

ΟΦΕΛΗ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ

BENCHMARKING
Τα αποτελέσματα και τα οφέλη που αναμένουν οι οργανισμοί από την εφαρμογή του
benchmarking αφορούν διάφορες πτυχές της οργανωσιακής λειτουργίας. Ο Zairi (1994)
υποστηρίζει ότι η εφαρμογή του benchmarking μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικότατες
βελτιώσεις στις ήδη υπάρχουσες αποδόσεις, σε εισαγωγή αλλαγών με ταχύτατο τρόπο και σε
επίτευξη αριστείας, ενώ οι Yasin και Zimmerer (1995) συνδυάζουν τα πιθανά οφέλη από την
επιτυχή εφαρμογή και ενσωμάτωσή του στη συνολική οργανωσιακή κουλτούρα με την
απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την αύξηση κερδοφορίας και την επιβίωση του
οργανισμού. Γενικά στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το benchmarking μπορεί να
εφαρμοσθεί με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη στρατηγική αντιμετώπιση του
ανταγωνισμού, τη θέσπιση ρεαλιστικών στόχων, την προώθηση του κλίματος μάθησης
μεταξύ των εργαζομένων και την παρακίνηση των εργαζομένων, την ανάπτυξη νέων ιδεών

*

Το επιβεβλημένο (compulsory) benchmarking απαιτείται από τη λειτουργία ενός δημόσιου οργανισμού ώστε να
αποδειχθεί το επίπεδο απόδοσης ενός τμήματος ή μιας υπηρεσίας του, ενώ το εθελοντικό benchmarking
(voluntary) εισάγεται από τη διοίκηση του οργανισμού με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής του. Οι Bowerman et
al (2002) προσθέτουν και το αμυντικό (defensive) benchmarking το οποίο επιβάλλεται με στόχο να αποδειχθεί η
επίτευξη ικανοποιητικών επιπέδων απόδοσης χωρίς να επιδιώκεται η βέλτιστη απόδοση του οργανισμού αλλά η
υπεράσπισή του απέναντι σε πιθανές πηγές αρνητικής κριτικής.
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από πηγές εκτός των ορίων της επιχείρησης, τη ρεαλιστική εκτίμηση και βελτίωση της
απόδοσης, και τη συνεχή βελτίωση σε διάφορους τομείς του οργανισμού (Camp, 1989)
(Zairi, 1992) (Elmuti και Kathawala, 1997) (Whymark, 1999). Ωστόσο τα βασικότερα οφέλη
που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή του benchmarking, σύμφωνα με τους
Brah et al (2000) είναι η ικανοποίηση του πελάτη, η βελτίωση στους χρόνους παράδοσης και
η βελτίωση της αξιοπιστίας των λειτουργιών. Επιπλέον οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι τα
οφέλη αυτά σχετίζονται θετικά με το βαθμό επιτυχίας των επιμέρους εφαρμογών.
Οι λειτουργίες της επιχείρησης που επωφελούνται περισσότερο από την εφαρμογή του
benchmarking, σύμφωνα με τους Jarrar και Zairi (2001), είναι η βελτίωση των διαδικασιών,
η θέσπιση εσωτερικών στόχων και η βελτίωση της ποιότητας. Οι συγγραφείς μάλιστα
διαπίστωσαν ότι το benchmarking μπορεί να επιφέρει από μεγάλα έως πολύ μεγάλα οφέλη
σε πολλές λειτουργίες της επιχείρησης. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη των
αναμενόμενων οφελών σύμφωνα με τους Jarrar και Zairi, είναι η κατανόηση της έννοιας του
benchmarking εντός της επιχείρησης και η εφαρμογή κατάλληλης μεθοδολογίας. Ανάλογη
άποψη υποστηρίζει και ο Andersen (1999) ο οποίος επιπλέον συμπεραίνει ότι είναι δύσκολο
να προβλεφθούν τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μία επιχείρηση από την εφαρμογή του
benchmarking και ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.
Η Codling (1998) διαχωρίζει τα οφέλη του benchmarking σε απτά και σε άυλα. Τα απτά
οφέλη αποτελούν τους βασικούς λόγους εφαρμογής του benchmarking και αφορούν τα
άμεσα ορατά αποτελέσματά του όπως είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας, η
εξοικονόμηση πόρων, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών κλπ. Τα άυλα
οφέλη του benchmarking, όπως αναφέρει η Codling, συνήθως γίνονται αντιληπτά πριν
διαπιστωθούν οι βελτιώσεις σε οικονομικά μεγέθη και είναι στοιχεία που σχετίζονται
περισσότερα με θέματα κουλτούρας και εργασιακού περιβάλλοντος όπως η βελτίωση της
επικοινωνίας και της διάχυσης της γνώσης, η βελτίωση της μάθησης και της καινοτομίας, η
υιοθέτηση «εξωτερικής» προοπτικής κλπ. Γενικά τα οφέλη που αναφέρονται συνηθέστερα
στη βιβλιογραφία του benchmarking είναι τα εξής:
Βελτίωση της απόδοσης: Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή του
benchmarking όπως καταγράφεται στη βιβλιογραφία είναι η βελτίωση της απόδοσης της
επιχείρησης. Η θετική σχέση της εφαρμογής του benchmarking με την απόδοση
διαπιστώνεται σε έρευνα από τους Voss et al (1997) οι οποίοι καταλήγουν στο συμπέρασμα
ότι υπάρχει μία άμεση και μία έμμεση σχέση μεταξύ του benchmarking και της απόδοσης. Ο
εντοπισμός των βέλτιστων πρακτικών και η θέσπιση υψηλών στόχων που απαιτούνται για
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την εφαρμογή του benchmarking, προάγουν την απόδοση της επιχείρησης άμεσα.
Παράλληλα όμως το benchmarking βοηθά τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα δυνατά και
τα αδύναμα σημεία τους σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους και να εστιάσουν τις
προσπάθειες βελτίωσης στις πραγματικές τους ανάγκες. Αυτή είναι η έμμεση σχέση του
benchmarking με τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Οι Voss et al επιβεβαιώνουν
εμπειρικά τη θετική σχέση μεταξύ του benchmarking και της βελτιωμένης λειτουργικής και
κατ΄ επέκταση της επιχειρηματικής απόδοσης σε έναν οργανισμό. Σε ανάλογη διαπίστωση
καταλήγει και η έρευνα των St-Pierre και Delisle (2006) σχετικά με την επίδραση του
benchmarking στη λειτουργική και οικονομική απόδοση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
όπου επιβεβαιώνεται η ιδιαίτερη χρησιμότητα του εργαλείου για τις επιχειρήσεις αυτές.
Βελτίωση της ικανότητας μάθησης και της εισαγωγής αλλαγών: Το benchmarking δε
σταματά στη μέτρηση της απόδοσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Garvin (1991) είναι
μία προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από σκοπιμότητα: η συλλογή πληροφοριών και η
μέτρηση της απόδοσης πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους στόχους κάθε φορά. Ο
συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι πραγματικά άριστες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το
benchmarking ως τεχνική και καταλύτη για την εισαγωγή αλλαγών, ως μία διαδικασία
μάθησης και όχι μόνο ως κάρτα αναγραφής αποτελεσμάτων. Είναι το εργαλείο εκείνο που
βοηθά τις επιχειρήσεις να μεταβούν από τη συνεχή βελτίωση στη συνεχή μάθηση (Zairi και
Hutton, 1995) (Ross, 1999) (Beckford, 1998). Ο Grayson (1992) υποστηρίζει ότι όταν το
benchmarking εκτελείται σωστά επιταχύνει την αλλαγή, βοηθά στην εισαγωγή σημαντικών
βελτιώσεων, δημιουργεί αίσθηση επείγοντος, προωθεί τη μεταφορά τεχνολογίας, βοηθά στο
να πεισθούν όσοι έχουν αντιρρήσεις, επισημαίνει τους κρίσιμους παράγοντες, ποσοτικοποιεί
τα χάσματα και ανεβάζει τον πήχη στη θέσπιση στόχων. Το αποτέλεσμα όλων αυτών
σύμφωνα με το συγγραφέα είναι η αύξηση στην παραγωγικότητα, η αποτελεσματικότητα
στην ποιότητα και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης: Εξ ορισμού το benchmarking διευρύνει την προοπτική
του οργανισμού και τον αναγκάζει να παρακολουθήσει και να βελτιώσει τη θέση του σε
σχέση με τους ανταγωνιστές του ενώ παράλληλα ανεβάζει τα επίπεδα ανταγωνισμού
περιορίζοντάς τον στους οργανισμούς που έχουν να επιδείξουν κάποιο ανταγωνιστικό
στοιχείο (Bhutta και Huq, 1999). Για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν τη world-class
performance, το benchmarking μπορεί όχι μόνο να δείξει τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί αλλά
και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό (Davies και Kochhar, 1999). Η Codling (1998) αναφέρει
ότι επειδή στοχεύει στην επίτευξη βελτίωσης στις μετρήσεις της απόδοσης κυρίως σε σχέση
με τους ανταγωνιστές, το benchmarking μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά ως
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τεχνική για την κατάκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Κι αυτό γιατί
δεν επιτρέπει την επιχείρηση να επαναπαυθεί στα επιτεύγματά της αλλά να προσπαθεί για
την επίτευξη του βέλτιστου. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η Codling, το benchmarking δεν
είναι μία παθητική άσκηση αλλά μία θετική ενεργοποίηση.
Βελτίωση της οργανωσιακής κουλτούρας: Ίσως το μεγαλύτερο από τα μακροπρόθεσμα
οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του benchmarking είναι οι επιδράσεις στην
κουλτούρα του οργανισμού που το εφαρμόζει (Karlöf, 1995). Κι αυτό γιατί ο οργανισμός
που αποφασίζει να εφαρμόσει το benchmarking περνάει από μία σημαντική αλλαγή
νοοτροπίας: απαλλάσσεται από τη σκέψη της ατομικότητας και από το σύνδρομο του «εμείς
είμαστε διαφορετικοί». O Camp (1989) μάλιστα αναφέρει ότι το δυσκολότερο ίσως κομμάτι
στην εφαρμογή του benchmarking είναι να ξεπερασθεί αυτή η «μυωπική» αντιμετώπιση και
να γίνει αντιληπτό τόσο από τη διοίκηση όσο και από το προσωπικό του οργανισμού ότι
πιθανόν κάποιοι άλλοι να κάνουν την ίδια δουλειά καλύτερα από εκείνους. Εστιάζοντας
μάλιστα την αναζήτηση βελτιώσεων στις διαδικασίες και όχι στους εργαζομένους, το
benchmarking περιορίζει την παραδοσιακή προσέγγιση της απόδοσης ευθυνών (blame
culture) (Love και Dale, 1999) με αποτέλεσμα τη βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας και
της επικοινωνίας. Τέλος η Codling (1998) υποστηρίζει ότι με την εφαρμογή του
benchmarking, η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαδικασιών, της στρατηγικής και της
κουλτούρας της επιχείρησης αποκτά μία νέα προοπτική μέσα από την οποία μπορούν να
αναπτυχθούν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Οφέλη για τον πρότυπο οργανισμό: Από την εμπειρία τους στην εφαρμογή του
benchmarking στην πράξη, οι Tucker et al (1987) διαπίστωσαν ότι το benchmarking δεν
ωφελεί μόνο τον οργανισμό που αναζητά τη βελτίωση αλλά και τον οργανισμό – στόχο.
Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι η εφαρμογή του benchmarking από την εταιρεία Xerox με
την εταιρεία – στόχο L.L.Bean, είχε σαν αποτέλεσμα η δεύτερη επιχείρηση να αναγνωρίσει
την επιτυχή έκβαση του benchmarking και να το υιοθετήσει ως πρακτική και στο δικό της
τρόπο λειτουργίας. Παράλληλα η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και οι αρχές του
«μοιράσματος» και της «εκμάθησης» δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των
οργανισμών ενώ ταυτόχρονα προωθείται η άποψη ότι οι ιδέες είναι σημαντικές και ότι η
γνώση των ανθρώπων μπορεί να μεταφερθεί πέρα από τα όρια μιας επιχείρησης (Zairi,
1997). Τέλος με την έμπρακτη αναγνώρισή του ως σημείο αναφοράς βέλτιστων πρακτικών,
ο οργανισμός–στόχος αποκτά ένα επιπρόσθετο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ενισχύει τη
θέση του στην αγορά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ BENCHMARKING ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

2.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το benchmarking αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο βελτίωσης και στη βιβλιογραφία του
διατίθεται πλήθος περιγραφών επιτυχημένων εφαρμογών του (case study). Κοινό στοιχείο
των εφαρμογών αυτών και ένα από τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του
benchmarking είναι η χρήση δομημένης διαδικασίας για την πρακτική εκτέλεσή του. Η
καθιέρωση και η χρήση μίας συγκεκριμένης μεθοδολογίας benchmarking με τη μορφή
μοντέλου καθώς και η επιλογή του κατάλληλου τύπου benchmarking αποτελούν για τους
ερευνητές και εφαρμοστές του παράγοντες αποτελεσματικής εφαρμογής του. Η
αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του benchmarking όμως δεν περιορίζεται μόνο σε
αυτόν τον παράγοντα αλλά αποτελεί ένα σύνθετο θέμα το οποίο σχετίζεται με την
ικανοποίηση κάποιων στοιχείων που περιγράφουν τόσο το περιβάλλον στο οποίο
εφαρμόζεται το benchmarking όσο και τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται. Επιπρόσθετα η
εξάπλωση του benchmarking είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μίας αυξανόμενης ζήτησης
για δεδομένα απόδοσης γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία και ανάπτυξη ειδικών
εφαρμογών για την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών.
Στο

κεφάλαιο

αυτό

παρουσιάζονται

τα

βασικά

χαρακτηριστικά

των

διαφόρων

διαδικαστικών προσεγγίσεων του benchmarking, τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου
τύπου και ο ρόλος των φορέων, των συμβούλων και της τεχνολογίας στην αποτελεσματική
διαχείριση της πληροφορίας η οποία κατέχει καίρια θέση στην εφαρμογή του benchmarking.
Στη συνέχεια αναλύονται οι παράγοντες που διασφαλίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση της
προσπάθειας και το κεφάλαιο κλείνει με μία αναφορά στις δυσχέρειες εφαρμογής και στην
κριτική που ασκείται στο benchmarking.

2.2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ BENCHMARKING

Η εφαρμογή του benchmarking αποτελεί μία προσπάθεια εισαγωγής οργανωσιακών
αλλαγών, και όπως κάθε τέτοια προσπάθεια, επιδρά τόσο στους τεχνικούς παράγοντες όσο
και στους παράγοντες κουλτούρας του οργανισμού (Brah et al, 2000). Για να επιτευχθεί η
ομαλή εισαγωγή του και η ευρεία αποδοχή του τόσο από τη διοίκηση όσο και από το
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προσωπικό απαιτείται κατάλληλη προετοιμασία. Στη βιβλιογραφία προτείνονται διάφορες
ενέργειες που μπορούν να προετοιμάσουν έναν οργανισμό για την εφαρμογή του
benchmarking όπως ο ορισμός sponsor, ο καθορισμός στόχων της εφαρμογής, ο ορισμός
ομάδας εργασίας, η κατανομή πόρων, η εκπαίδευση της ομάδας εργασίας, η επιλογή της
κατάλληλης πληροφορικής τεχνολογίας, η κατανομή πόρων κλπ (Camp, 1989) (Spendolini,
1992) (Bogan και English, 1994) (Cook, 1995). Οι ενέργειες αυτές αφορούν συνήθως την
επιτυχή έκβαση των επιμέρους εφαρμογών. Η απόφαση ωστόσο χρήσης του benchmarking
ως εργαλείου βελτίωσης απαιτεί την καθιέρωση και χρήση μιας δομημένης διαδικασίας
εφαρμογής του, των κριτηρίων επιλογής του τύπου benchmarking που θα εφαρμοσθεί και
των υποστηρικτικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.
Οι Arrowsmith et al (2004), αν και ασχολήθηκαν περισσότερο με την εφαρμογή του
benchmarking σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζουν τρεις διαφορετικές
προσεγγίσεις στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν το benchmarking στην
πράξη: (1) την bottom-up δικτύωση και ανταλλαγή εμπειριών η οποία είναι ιδιαίτερα
προσφιλής κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η οποία συνήθως υποστηρίζεται από
τις οργανώσεις και τους φορείς τους, (2) την top-down διαδικασία των μεγάλων και συχνά
πολυεθνικών επιχειρήσεις η οποία εστιάζεται τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά της
επιχείρησης και στοχεύει, μέσω των συγκρίσεων, όχι μόνο στη μάθηση αλλά και στην
άσκηση ελέγχου, και (3) σε μεθοδολογική διαδικασία που προσεγγίζει εκείνη της εταιρείας
Xerox όπου στόχος της εφαρμογής είναι η συνεχής βελτίωση και μάθηση. Πάντως γενικά
στη βιβλιογραφία, το benchmarking περιγράφεται ως δομημένη διαδικασία σε μορφή
μοντέλου το οποίο ακολουθεί διαδοχικά στάδια και βήματα (Ribeiro και Cabral, 2006).

2.2.1

Μεθοδολογίες και μοντέλα benchmarking

Στη βιβλιογραφία περιγράφονται διάφορες μεθοδολογίες και μοντέλα που αφορούν τη
διαδικασία εφαρμογής του benchmarking. Η μελέτη αυτών των μεθοδολογιών αποκαλύπτει
ότι εξαιτίας της ευρείας εφαρμογής του benchmarking από ποικίλους οργανισμούς
διαφορετικής δομής και αντικειμένου, οι μεθοδολογίες αυτές συγκλίνουν σε ένα κοινά
αποδεκτό πλαίσιο το οποίο βασίζεται σε μία λογική σειρά εκτέλεσης συγκεκριμένων
ενεργειών και μπορεί να ακολουθηθεί από κάθε οργανισμό (Codling, 1998). Οι οργανισμοί
μπορούν είτε να υιοθετήσουν κάποιο από τα ήδη διαθέσιμα μοντέλα είτε να αναπτύξουν το
δικό τους μεθοδολογικό πλαίσιο με βάση τις δικές τους ιδέες, αρχές και προτεραιότητες. Η
επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου είναι θέμα στρατηγικής του οργανισμού ενώ είναι
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χαρακτηριστικό ότι οι μεγάλοι οργανισμοί που ασχολούνται ευρέως με την εφαρμογή του
benchmarking δεν παρέχουν οδηγίες ή συστάσεις γι’ αυτό (Davis, 1998). Σύμφωνα με τον
Then (1996) η μεθοδολογία benchmarking που ακολουθείται από έναν οργανισμό είναι μία
εξαρτημένη μεταβλητή η οποία επηρεάζεται από soft παράγοντες όπως είναι η κουλτούρα της
επιχείρησης, η ηγεσία, το στυλ της διοίκησης, η άποψη για την εκπαίδευση κλπ. Σε
περίπτωση που ο οργανισμός αποφασίσει να αναπτύξει και να εφαρμόσει το δικό του
μοντέλο, οι Elmuti et al (1997) προτρέπουν τους ιθύνοντες να λαμβάνουν υπόψη τους
οπωσδήποτε τα βασικά στοιχεία εφαρμογής του benchmarking όπως είναι η θέσπιση
στόχων, η εξωτερική εστίαση, η χρήση των μετρήσεων και της πληροφορίας κλπ. Επιπλέον
το μοντέλο θα πρέπει να χωρίζεται σε βήματα που καλύπτουν το ελάχιστο τις βασικές
ενέργειες εκτέλεσης του benchmarking οι οποίες, σύμφωνα με τους Arrowsmith et al (2004)
είναι οι εξής: η συλλογή πληροφοριών, οι συγκρίσεις με βάση τις πληροφορίες, η αμοιβαία
ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, ο εντοπισμός των βέλτιστων πρακτικών, η προώθηση
της εφαρμογής των πρακτικών αυτών, η συμφωνία και δέσμευση για την επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων, και τέλος η ανασκόπηση της απόδοσης.
Τα μοντέλα και οι μεθοδολογίες benchmarking που περιγράφονται στη βιβλιογραφία,
σύμφωνα με τους Deros et al (2006) διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: (α)
μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν από συμβούλους και ειδικούς και βασίζονται στην πρακτική
εμπειρία εφαρμογής του benchmarking, και (β) μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν από
ακαδημαϊκούς και ερευνητές με βάση τη θεωρία του benchmarking. Οι συγγραφείς
υποστηρίζουν ότι κάθε κατηγορία χαρακτηρίζεται από τα δικά της πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα και προτείνουν την ανάπτυξη ενός μοντέλου που καλύπτει τις ανάγκες της
επιχείρησης. Πάντως η διαφοροποίηση των ποικίλων μεθοδολογιών benchmarking που
συναντά κανείς στη βιβλιογραφία έγκειται περισσότερο στο πλήθος των βημάτων της
διαδικασίας το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε συγγραφέα ή του
οργανισμού που το εφαρμόζει (Stich et al, 2005). Στο θέμα αυτό ο Grayson (1992)
υποστηρίζει ότι το πλήθος των βημάτων δεν αποτελεί κάτι το σταθερό και ακλόνητο στη
διαδικασία εφαρμογής του benchmarking και τονίζει ότι ενώ μπορεί να διαφέρει σημαντικά
μεταξύ των διαφόρων προσεγγίσεων, ωστόσο δεν επηρεάζει τη βάση και τη λογική της
διαδικασίας. Για τους Bhutta και Huq (1999), η τελική επιλογή του πλήθους των βημάτων
εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες, τη συνθετότητα και το μέγεθος της κάθε εφαρμογής. Οι
Freytag και Hollensen (2001) για παράδειγμα αναφέρονται στη διαδικασία του
benchmarking διαχωρίζοντας τρεις διαφορετικές έννοιες-στάδια: (α) του benchmarking το
οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση της παρούσας απόδοσης των διαδικασιών που
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διερευνώνται και τον υπολογισμό του χάσματος απόδοσης, (β) του benchlearning όπου
περιλαμβάνεται η διαδικασία της μάθησης από τους βέλτιστους με στόχο την υιοθέτηση των
πρακτικών που εφαρμόζονται, και (γ) του benchaction όπου λαμβάνει χώρα η ολοκλήρωση
των προγραμματισμένων αλλαγών.
Ανάλογα οι Bendell et al (1993) προτείνουν την εφαρμογή μιας γενικευμένης μεθοδολογίας
η οποία περιλαμβάνει τα στάδια του σχεδιασμού, της καθοδήγησης, του ελέγχου και της
αναθεώρησης. Η πλειοψηφία των ερευνητών φαίνεται να συμφωνεί σε ανάλογο καθορισμό
διαδοχικών βημάτων χρησιμοποιώντας την ιδέα από το συνεχή κύκλο βελτίωσης του
Deming: προγραμματισμός (plan), εκτέλεση (do), έλεγχος (check) και δράση (act) ο οποίος για
το benchmarking διαμορφώνεται ως προγραμματισμός (plan), συλλογή (collect), ανάλυση
(analyse) και προσαρμογή (adapt) (Watson, 1993) (Bhutta και Huq, 1999) (Chen, 2002)
(Ribeiro και Cabral, 2006). Περιγράφοντας αυτόν τον προσαρμοσμένο στο benchmarking
κύκλο του Deming, ο Watson (1993) αναφέρει ότι στο πρώτο βήμα γίνεται ο σχεδιασμός της
μελέτης benchmarking, όπου επιλέγεται η διαδικασία στην οποία θα εφαρμοσθεί,
καθορίζονται οι μετρήσεις απόδοσης, αξιολογείται το επίπεδο απόδοσης της διαδικασίας,
και τέλος ορίζονται οι οργανισμοί οι οποίοι θα αποτελέσουν πιθανούς στόχους. Στο δεύτερο
βήμα πραγματοποιείται η πρωτογενής και η δευτερογενής έρευνα για τους οργανισμούςστόχους οι οποίες περιλαμβάνουν αρχικά τη συλλογή πληροφοριών από δημοσιευμένα
έντυπα και στη συνέχεια την άμεση επαφή με τους στόχους μέσω της χρήσης
ερωτηματολογίων, τηλεφωνικών επικοινωνιών, ή επί τόπου επισκέψεων. Το τρίτο βήμα
περιλαμβάνει την ανάλυση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν, τον καθορισμό του
χάσματος απόδοσης, τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών και την καταγραφή
προτάσεων βελτίωσης. Το τέταρτο και τελευταίο βήμα περιλαμβάνει την υιοθέτηση των
νέων μεθόδων και τη βελτίωση. Σε εφαρμογές benchmarking μεταξύ πολλών οργανισμών τα
τέσσερα αυτά βήματα διαχωρίζονται σύμφωνα με τον Chen (2002) σε δύο κατηγορίες. Τα
δύο πρώτα αφορούν εξωτερικές εφαρμογές μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν στην
προσπάθεια ενώ τα δύο τελευταία αφορούν την εφαρμογή εντός του κάθε οργανισμού
χωριστά.
Με βάση την ιδέα του κύκλου του Deming, ο Andersen (1999) και οι Bhutta και Huq (1999)
προτείνουν τις δικές τους διαδικασίες σε μορφή «τροχού» (benchmarking wheel) πέντε
βημάτων. Έτσι ο Andersen περιγράφει τον τροχό με τα εξής βήματα: (1) σχεδιασμός, (2)
αναζήτηση, (3) παρατήρηση, (4) ανάλυση, και (5) προσαρμογή ενώ οι Bhutta και Huq με:
(1) το σχεδιασμό της μελέτης benchmarking, (2) τον ορισμό της ομάδας benchmarking, (3)
τον εντοπισμό των εταίρων, (4) τη συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών, και (5) την
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υιοθέτηση και βελτίωση. Επιπλέον οι Bhutta και Huq προσθέτουν την αναγκαιότητα της
ύπαρξης μιας μεθόδου αξιολόγησης των βελτιώσεων που επιτεύχθηκαν ώστε να
διαπιστώνεται η αποτελεσματική υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών, και τονίζουν ότι η
τελευταία φάση της «Δράσης» είναι εκείνη που διαφοροποιεί το benchmarking από την
απλή οργανωμένη συλλογή πληροφοριών χωρίς περαιτέρω εφαρμογή (organized tourism).
Αν και αναφέρονται κυρίως σε δημόσιους οργανισμούς, οι Trosa και Williams (1996)
προτείνουν και αυτοί μία διαδικασία με πέντε βήματα: (1) κατανόηση των υπαρχουσών
διαδικασιών όπου γίνεται η διαγραμματική παρουσίαση των διαδικασιών του οργανισμού
και των μεταξύ τους σχέσεων (οι συγγραφείς προτείνουν την εφαρμογή του εσωτερικού
benchmarking για το σκοπό αυτό), (2) επιλογή των κατάλληλων δεικτών όπου περιγράφονται
κριτήρια σύμφωνα με τα οποία εκτιμάται η απόδοση για κάθε δείκτη και αναπτύσσεται το
σύνολο των δεικτών για την περιγραφή της συνολικής απόδοσης του οργανισμού, (3)
επιλογή των εταίρων όπου συλλέγονται πληροφορίες από διάφορες πηγές για περισσότερο
από έναν οργανισμούς που θεωρούνται άριστοι μια και, σύμφωνα με τους συγγραφείς, δεν
μπορεί να υπάρξει ένας οργανισμός που να είναι βέλτιστος σε όλους τους δείκτες απόδοσης,
(4) συσχέτιση του benchmarking διαδικασίας με το benchmarking αποτελεσμάτων όπου το
πρώτο βοηθά στο ξεκαθάρισμα των στόχων ενώ το δεύτερο βοηθά στη μείωση των
χασμάτων απόδοσης, και (5) ανάπτυξη και κατανόηση των σχέσεων μεταξύ benchmarking,
συνεχούς βελτίωσης και αξιολόγησης

ώστε να επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίηση του

benchmarking ως εργαλείου βελτίωσης.
Μια περισσότερο αναλυτική διαδικαστική προσέγγιση περιγράφει ο Zairi (1994) ο οποίος
διαχωρίζει τη διαδικασία του benchmarking σε δύο φάσεις και 16 βήματα. Η πρώτη φάση
είναι η φάση της αποτελεσματικότητας (effectiveness) και η δεύτερη της ανταγωνιστικότητας
(competitiveness). Η πρώτη φάση περιλαμβάνει ενέργειες που στοχεύουν στην
αποτελεσματική διαχείριση των εσωτερικών διαδικασιών και αποτελείται από τα εξής
βήματα: (1) κατανόηση των εσωτερικών διαδικασιών, (2) αξιολόγηση των τρεχουσών
διαδικασιών, (3) εντοπισμός των περιορισμών και των ευκαιριών βελτίωσης στις
διαδικασίες, (4) βελτίωση διαδικασιών, (5) μέτρηση και αξιολόγηση των βελτιώσεων, (6)
θέσπιση εσωτερικών σταθερών απόδοσης μετά από μετρήσεις και βελτιώσεις, και (7)
έλεγχος και διαχείριση των διαδικασιών. Στη φάση της ανταγωνιστικότητας οι εσωτερικές
σταθερές απόδοσης μετατρέπονται σε ανταγωνιστικές σταθερές και περιλαμβάνονται τα
εξής βήματα: (1) αιτιολόγηση της απόφασης εφαρμογής του benchmarking, (2) εντοπισμός
των κατάλληλων εταίρων, (3) επίτευξη συμφωνίας στον τρόπο συνεργασίας, (4) σύγκριση
των μετρήσεων απόδοσης, (5) κατανόηση των διαφορών που εντοπίζονται, (6) εισαγωγή

60

αλλαγών στις πρακτικές, (7) επανάληψη της σύγκρισης των αποδόσεων ώστε να εντοπιστεί
η μείωση του χάσματος απόδοσης, (8) επανάληψη της προσπάθειας σε τακτή βάση, και (9)
επέκταση της εφαρμογής του benchmarking σε όλες τις διαδικασίες.
Η διαδικασία που εφαρμόζεται ευρύτατα από πολλούς οργανισμούς είναι εκείνη της
εταιρείας Xerox (βλ. Εικόνα 2.1) η οποία αναλύεται σε πέντε φάσεις και δέκα βήματα
(Camp, 1989) (Bhutta και Huq, 1999). Στη βιβλιογραφία αναφέρονται και άλλες
προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στην πράξη με μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό βημάτων ή /
και φάσεων (APQC, 1993) όπως η διαδικασία των Harrington και Harrington (1996) η οποία
αποτελείται από 5 φάσεις και 20 βήματα, η διαδικασία της εταιρείας Kodak με έξι βήματα
(Bhutta και Huq, 1999), η διαδικασία των 5 φάσεων και 15 βημάτων της εταιρείας American
Express (Zairi, 1998a), η διαδικασία των 4 φάσεων και 10 βημάτων της εταιρείας Texas
Instruments (Zairi, 1998a), η διαδικασία των 5 υπο-διαδικασιών και 15 βημάτων της
εταιρείας IBM Rochester (Balm, 1992), η διαδικασία 5 βημάτων της εταιρείας Motorola
(English και Bogan, 1994), η διαδικασία 9 βημάτων της εταιρείας AT&T (Mittelstaedt,
1992), κλπ. Η έρευνα του Consortium for Excellence in Higher Education (2003) πάνω στις
ποικίλες μεθοδολογίες benchmarking που εφαρμόζονται κατέληξε μεταξύ άλλων στο
συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολυάριθμες προσεγγίσεις benchmarking και μία προσέγγιση
κοινής λογικής μπορεί να προέλθει ως μίγμα από αυτές. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι το
benchmarking είναι μια ελεγμένη και δοκιμασμένη διαδικασία που μπορεί να αποφέρει
μεγαλύτερα οφέλη όταν ο οργανισμός που το εφαρμόζει προσανατολίζεται στις
διαδικαστική θεώρηση και ότι το μοντέλο αριστείας του EFQM παρέχει μια ιδιαίτερα
αποτελεσματική προσέγγιση για την εφαρμογή του benchmarking καθώς ενθαρρύνει την
εφαρμογή του έναντι των μέτρων απόδοσης και προτρέπει την αναζήτηση των βέλτιστων
πρακτικών.
Η βάση όλων των διαδικαστικών μοντέλων benchmarking ωστόσο είναι η ίδια κοινή
μεθοδολογία η οποία βασίζεται στη λογική σειρά με την οποία πρέπει να εκτελεστούν οι
βασικές δραστηριότητες του benchmarking ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά
αποτελέσματα (Codling, 1998): σχεδιασμός, ανάλυση, δράση και αναθεώρηση κάτι
αντίστοιχο με αυτό που το APQC (1993) χαρακτηρίζει ως μετα-μοντέλο benchmarking και
θεωρείται συμβατό με τις διαδικασίες αλλαγών που εφαρμόζονται στη ΔΟΠ οι οποίες
σύμφωνα με το APQC είναι η συνεχής (kaizen) και η ρηξικέλευθη βελτίωση (hoshin kanri).
Εικόνα 2.1: Η διαδικασία benchmarking της εταιρείας Xerox
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1. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ
5. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥΣ
Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

Δ. ΔΡΑΣΗ

9. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

10. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Ε. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

- ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
- ΠΛΗΡΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΗΓΗ: R.C. Camp (1989) "Benchmarking: The search for industry best practices that lead to superior
performance"

2.2.2

Παράγοντες επιλογής του κατάλληλου τύπου benchmarking

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των τύπων benchmarking έδειξε ότι αναπτύχθηκαν
διάφορες προσεγγίσεις στην κατηγοριοποίηση των τύπων αυτών (βλ. παρ. 1.4) ωστόσο η
πλειοψηφία των συγγραφέων προτιμά το διαχωρισμό σε δύο κατηγορίες: ως προς την
προέλευση των προτύπων – εταίρων οργανισμών με τέσσερεις βασικούς τύπους και ως προς
το αντικείμενο εφαρμογής με τρεις τύπους. Οι τύποι αυτοί καλύπτουν την πλειοψηφία των
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εφαρμογών και είναι το εσωτερικό, το ανταγωνιστικό, το λειτουργικό και το γενικό
benchmarking στην πρώτη κατηγορία και το benchmarking διαδικασίας, απόδοσης και
στρατηγικής στη δεύτερη. Καθένας από τους τύπος αυτούς χαρακτηρίζεται από
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σχετικά με τα αναμενόμενα οφέλη, τις ευκολίες ή τις
δυσκολίες εφαρμογής του και η επιλογή του κατάλληλου εξαρτάται από τις συνθήκες κάτω
από τις οποίες λειτουργεί ο οργανισμός που επιθυμεί να εφαρμόσει το benchmarking (Drew,
1997).
Οι εφαρμογές benchmarking συνήθως ξεκινούν με το εσωτερικό benchmarking και
ακολουθούνται από το ανταγωνιστικό το οποίο αποτελεί λογική συνέχεια του εσωτερικού
μια και η καταγραφή και ανάλυση των εσωτερικών δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση
για την πραγματοποίηση συγκρίσεων με εξωτερικά στοιχεία (Camp, 1989) (Whymark,
1999). Το εσωτερικό benchmarking είναι ο τύπος με τον οποίο ξεκινούν συνήθως τις
προσπάθειες εφαρμογής του οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες είτε ανήκουν σε
επιχειρηματικό όμιλο είτε είναι οργανωμένες σε πολλά τμήματα και οι συγκρίσεις
πραγματοποιούνται είτε μεταξύ των εταιρειών του ομίλου είτε μεταξύ των τμημάτων της
επιχείρησης. Ο Spendolini (1992) υποστηρίζει ότι είναι απίθανο να εντοπισθούν βέλτιστες
πρακτικές εντός του οργανισμού που αναζητά τη βελτίωση (εσωτερικό benchmarking), και
προσδιορίζει το στόχο της εσωτερικής αναζήτησης στον καθορισμό λειτουργικών επιπέδων
απόδοσης (operating standards) μέσα στον οργανισμό. Για το λόγο αυτό οι Hinton et al
(2000) υποστηρίζουν ότι η πραγματική διάσταση των δυνατοτήτων του benchmarking
αναδεικνύεται με την εφαρμογή του λειτουργικού τύπου ενώ οι Mayle et al (2002)
χαρακτηρίζουν το άλμα προς την εφαρμογή του τύπου αυτού ως μια ποιοτικά διαφορετική
μετάβαση. Οι Mayle et al μάλιστα μετά από έρευνα που έκαναν στη Μ. Βρετανία
διαπίστωσαν ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking ακολουθούν μία
«διαδρομή» ωριμότητας η οποία μπορεί να απεικονισθεί μέσα σε ένα μοντέλο δισδιάστατου
πίνακα χωρισμένου σε τέσσερα τεταρτημόρια που αντιστοιχούν στις εξής φάσεις εφαρμογής
benchmarking: αναζήτησης ειδικών δεικτών (specific indicators), αναζήτησης ειδικών στόχων
(specific goals), αναζήτησης γενικών δεικτών (generic indicators), και τέλος αναζήτησης
γενικών στόχων (generic goals). Για την επίτευξη της συγκρισιμότητας των δεικτών οι
επιχειρήσεις ωθούνται από το επίπεδο της αναζήτησης δεικτών στο επίπεδο της αναζήτησης
ιδεών ενώ για λόγους ανταγωνισμού συνήθως κινούνται από το ειδικό στο γενικό επίπεδο.
Το γενικό benchmarking το οποίο ο Weller (1996) χαρακτηρίζει ως παράγωγο (derivative)
του ανταγωνιστικού, αποτελεί την πιο εξελιγμένη μορφή του benchmarking. Οι McAdam
και Kelly (2002) υποστηρίζουν ότι είναι ο λιγότερο προδιαγεγραμμένος τύπος ο οποίος όταν
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γίνεται στη βάση των βασικών παραγόντων επιτυχίας (key success factors) είναι κατάλληλος
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεργαστούν με στόχο την ανταλλαγή
πληροφοριών. Ωστόσο, σύμφωνα με τους συγγραφείς, αποτελεί την πιο δύσκολη μορφή του
benchmarking μια και απαιτεί (α) περισσότερο χρόνο για την εκτέλεσή του, (β) απόλυτη
γνώση των ορίων των διαδικασιών που πρόκειται να συγκριθούν, και (γ) ιδιαίτερη
προσπάθεια για την προσαρμογή διαφοροποιημένων δεδομένων κάτι που πιθανό να μην
μπορεί να επιτευχθεί. Μάλιστα οι δυσκολίες αυτές έκαναν τους Walgenbach και Hegele
(2001) να δηλώσουν ότι η εφαρμογή του είναι τόσο εμφανώς προβληματική που δεν αξίζει
θεωρητικής προσέγγισης.
Σχετικά με τη δεύτερη κατηγοριοποίηση του benchmarking, ως προς το αντικείμενο
εφαρμογής, ο Jones (1999) αναφέρει ότι η εισαγωγή του benchmarking σε έναν οργανισμό
γενικά ξεκινά με έμφαση στις διαδικασίες και καθώς η χρήση του διευρύνεται, η εφαρμογή
του προχωρά στη χρήση συγκριτικών στοιχείων. Ο συγγραφέας αναγνωρίζει βασικά δύο
τύπους στην κατηγοριοποίηση αυτή, το benchmarking διαδικασίας και το benchmarking
συγκρίσεων και υποστηρίζει ότι οι δύο αυτοί τύποι συνδυάζονται και λειτουργούν
συνεργατικά ώστε να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Οι συγκρίσεις βοηθούν στον
εντοπισμό περιοχών που χρειάζονται βελτίωση ενώ η γνώση των διαδικασιών που ήδη
υπάρχει βοηθά στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η
βελτίωση. Σύμφωνα με τον Jones, αν η εφαρμογή του benchmarking περιοριστεί στην
εφαρμογή μόνο του benchmarking διαδικασίας, η όλη προσπάθεια μπορεί να πάρει έναν
ιδιαίτερα εσωστρεφή χαρακτήρα εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στη βελτίωση των
διαδικασιών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν οι αλλαγές που προκύπτουν ικανοποιούν τους
ενδιαφερόμενους (πελάτες, μετόχους, εργαζομένους κλπ).
Σημαντικότατος παράγοντας επιλογής του τύπου benchmarking που θα εφαρμόσει ένας
οργανισμός είναι η διάθεση της πληροφορίας και της γνώσης από τις οποίες θα προκύψουν
συμπεράσματα για τις βέλτιστες πρακτικές (Trosa και Williams, 1996). Για παράδειγμα έχει
διαπιστωθεί (Drew, 1997) ότι η εφαρμογή του benchmarking σε διαδικασίες και προϊόντα
προτιμάται γενικά σε σχέση με το benchmarking σε θέματα στρατηγικής μια και η
πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τη στρατηγική είναι συνήθως δύσκολη. Ένα
πρόσθετο κριτήριο που επηρεάζει την επιλογή του τύπου benchmarking και αφορά στη
διαχείριση των πληροφοριών είναι η πολυπλοκότητά των δεδομένων που συλλέγονται. Έτσι
μία εφαρμογή που περιλαμβάνει π.χ. τη συμμετοχή οργανισμών που προέρχονται από
γεωγραφικές περιοχές εκτός εθνικών συνόρων απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη και πρόσθετοι
παράγοντες, εξωτερικοί της επιχείρησης όπως η εθνική οικονομία, οι διαφορές κουλτούρας
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μεταξύ των χωρών, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης κλπ. Οι Davies και Kochhar (2002)
υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του benchmarking μεταξύ οργανισμών από διαφορετικές
χώρες (global ή multi-country) μπορεί να παρέχει περισσότερο ακριβή αποτελέσματα στη
μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών που εντοπίζονται, ωστόσο το σύνθετο θέμα της
συγκρισιμότητας των στοιχείων που μελετώνται και η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη
περισσότερες μεταβλητές οι οποίες προσδιορίζουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας μπορεί
τελικά να οδηγήσουν σε γενικευμένες μελέτες με χαμηλό πρακτικά ενδιαφέρον.
Αναφερόμενος στην αποτελεσματικότητα του κάθε τύπου, ο Dervitsiotis (2000) υποστηρίζει
ότι υπάρχουν δύο κρίσιμες επιλογές που θα πρέπει να γίνουν από τις επιχειρήσεις που
ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το benchmarking και ουσιαστικά ταυτίζονται με τις δύο
βασικές κατηγοριοποιήσεις των τύπων του (βλ. παρ. 1.4): (α) η επιλογή του επιπέδου στο
οποίο η εφαρμογή του benchmarking προβλέπεται να είναι αποτελεσματικότερη
(στρατηγικό, διαδικασίας κλπ), και (β) η επιλογή των οργανισμών αναφοράς (ανταγωνιστική
επιχείρηση, βέλτιστη στον τομέα που εξετάζεται, εσωτερικό benchmarking). Συνεχίζοντας, ο
Dervitsiotis υποστηρίζει ότι, ως προς την πρώτη επιλογή, το στρατηγικό benchmarking είναι
η δυσκολότερη εφαρμογή μια και κάθε επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει ένα διαφορετικό
και μοναδικό σύνολο εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών κάτω από τις οποίες
λειτουργεί. Ως προς τη δεύτερη επιλογή, ο συγγραφέας θεωρεί σημαντικό κριτήριο επιλογής
την προσβασιμότητα στις απαιτούμενες πληροφορίες και θεωρεί προτιμότερη την
αναζήτηση βελτιώσεων είτε σε επιχειρήσεις που δεν είναι άμεσα ανταγωνιστικές είτε μέσα
στην ίδια την επιχείρηση. Το θέμα της δυσκολίας στη συγκέντρωση πληροφοριών από τους
ανταγωνιστές για ευνόητους λόγους αναφέρεται και από τους Tucker et al (1987) ως
σημαντική δυσχέρεια στην εφαρμογή του ανταγωνιστικού benchmarking. Επιπρόσθετα
όμως οι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι συγκρίσεις με τους ανταγωνιστές ενέχουν και άλλες
δυσχέρειες όπως η πιθανότητα να αποκαλυφθούν πρακτικές που δεν είναι ιδιαίτερα
αξιόλογες για μίμηση ή πρακτικές που δεν έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε καλύτερη
απόδοση από εκείνη των ανταγωνιστών. Τέλος, οι Tucker et al διαπιστώνουν ότι οι
εργαζόμενοι είναι γενικά περισσότερο δεκτικοί σε ιδέες που προέρχονται από επιχειρήσεις
έξω από τον κλάδο της δικής τους επιχείρησης.
Οι Dale και Smith (1997) συνδυάζουν την επιλογή του κατάλληλου τύπου benchmarking με
το στάδιο ποιότητας που βρίσκεται ο οργανισμός και τις ανάγκες βελτίωσής της και
αναπτύσσουν το «πλέγμα εφαρμογής διαχείρισης της ποιότητας» (quality management
implementation grid) το οποίο προσδιορίζει τη θέση ενός οργανισμού στον τομέα της
ποιότητας. Στο χαμηλότερο στάδιο του πλέγματος η νοοτροπία ποιότητας είναι ανεπαρκής
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και μία από τις δράσεις που προτείνουν οι συγγραφείς για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο
είναι η έκθεση του οργανισμού στις καλύτερες πρακτικές και συμπεριφορές. Σε κάθε στάδιο
οι ενέργειες μετάβασης στο επόμενο στάδιο περιέχουν ενέργειες που σχετίζονται άμεσα με
το benchmarking. Έτσι στο δεύτερο στάδιο οι συγγραφείς προτείνουν την έκθεση του
οργανισμού στις βέλτιστες πρακτικές, και συνεχίζουν ανά στάδιο ως εξής: (α) εφαρμογή του
benchmarking για τον εντοπισμό χαμηλής απόδοσης, (β) εκτίμηση της θέσης σε σχέση με
τους βέλτιστους, (γ) εφαρμογή του λειτουργικού benchmarking, (δ) εφαρμογή του
ανταγωνιστικού benchmarking, και τέλος (ε) εφαρμογή του στρατηγικού benchmarking.
Η επιλογή του κατάλληλου τύπου benchmarking είναι μία σύνθετη και πολυδιάστατη
διαδικασία. Οι Trosa και Williams (1996) αν και αναφέρονται στο δημόσιο τομέα,
προτιμούν να περιορίζουν την πολυπλοκότητα της επιλογής σε δύο τύπους benchmarking,
στο benchmarking αποτελέσματος και στο benchmarking διαδικασίας και τονίζουν την
αναγκαιότητα να αναγνωρισθεί από τον οργανισμό η σχέση που υπάρχει μεταξύ των τύπων
αυτών. Το πρώτο εντοπίζει τις διαφορές στην απόδοση ενώ το δεύτερο τις αιτίες αυτών των
διαφορών και, όπως διαπιστώνουν οι συγγραφείς, το ένα συμπληρώνει το άλλο. Το
benchmarking διαδικασίας καθορίζει τις διαφορές που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των
διαδικασιών καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι διαδικασίες αυτές να βελτιωθούν
ωστόσο δεν μπορεί από μόνο του να επιφέρει βελτιώσεις επειδή δεν λαμβάνει υπόψη του
την απόδοση του οργανισμού.

2.2.3

Μέσα υποστήριξης των εφαρμογών του benchmarking

Η υποστήριξη στην εφαρμογή του benchmarking εστιάζεται κυρίως στη διαχείριση της
πληροφορίας. Η πληροφορία κατέχει ιδιαίτερη θέση στην εφαρμογή του benchmarking σε
σημείο που οι Elmuti et al (1997) να το χαρακτηρίσουν ως εργαλείο πληροφορίας. Η
συλλογή, καταγραφή, ανάλυση, αποθήκευση και επαναφορά των πληροφοριών είναι
ενέργειες που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο εύρος στις εφαρμογές benchmarking. Είναι
αυτονόητο λοιπόν ότι οποιαδήποτε υποστήριξη για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των
ενεργειών αυτών συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχή έκβαση της συνολικής προσπάθειας.
Σημαντικός παράγοντας στο κομμάτι αυτό του benchmarking, είναι η χρήση της
πληροφορικής τεχνολογίας, των βάσεων δεδομένων και των δικτύων benchmarking (Drew,
1997). Σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας, η Paine (1994) χαρακτηριστικά
αναφέρει ότι, αν η ΔΟΠ θεωρήθηκε ο «πατέρας» του benchmarking, η τεχνολογία των
υπολογιστών με την παροχή προσιτής και ταχύτατης ισχύος αποτέλεσε τη «μητέρα» η οποία
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επέτρεψε τη γέννηση της έννοιας του benchmarking. Με ανάλογο τρόπο, ο Juran (1995)
υποστηρίζει την αναγκαιότητα δημιουργίας και ανάπτυξης τραπεζών δεδομένων με
δυνατότητα εντοπισμού όχι μόνο των βέλτιστων αποδόσεων αλλά και του τρόπου με τον
οποίο επιτυγχάνονται αυτές.
Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα μεθοδολογικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν από
τους ερευνητές του benchmarking με στόχο την υποστήριξη των εφαρμογών του στην
αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών. Οι Pfohl και Ester (1999) και ο Chen (2002)
χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία Quality Function Deployment (Q.F.D.) στην εφαρμογή του
benchmarking την οποία ο Chen χαρακτηρίζει ως Quality Benchmarking Deployment
(Q.B.D.). Στην εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής οι τρέχουσες και οι μελλοντικές
απαιτήσεις του πελάτη μεταφράζονται σε χαρακτηριστικά προϊόντων/διαδικασιών μέσα από
την ανάπτυξη ενός πίνακα συσχετίσεων. Ανάλογα, η προσέγγιση Q.F.D. για το
benchmarking καταλήγει σε μια μήτρα που συσχετίζει τις απαιτήσεις του πελάτη με τις
δομές των διαδικασιών για την ανάπτυξη σημείων μέτρησης σε δραστηριότητες. Η μέτρηση
της απόδοσης στα σημεία αυτά προσδιορίζει τη συμβολή της δραστηριότητας της
διαδικασίας στην εκπλήρωση της απαίτησης του πελάτη και χρησιμοποιείται για την
ανάπτυξη μετρήσεων για benchmarking (Pfohl και Ester, 1999). Η μέθοδος Q.F.D. στο
benchmarking επιτρέπει στην επιχείρηση να εντοπίσει τις ανάγκες των πελατών της και να
θέσει προτεραιότητες βελτίωσης. Στόχος της μεθόδου είναι η διευκόλυνση των συγκρίσεων
σε προϊόντα και υπηρεσίες με τα αντίστοιχα βέλτιστα στην αγορά δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάλυση του ανταγωνισμού και στην εκτίμηση της θέσης της επιχείρησης σε σχέση με
τον ανταγωνισμό (Chen, 2002).
Με ανάλογο τρόπο οι Campenhausen και Petrisch (2004) αναπτύσσουν ένα εργαλείο που το
ονομάζουν Benchmarking Matrix. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί συγκρίσεις στις δομές
δαπανών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και βοηθά στον προσδιορισμό των διαφορών στις
δαπάνες, στην ποσοτικοποίηση των χασμάτων απόδοσης και στον εντοπισμό πιθανών
βελτιώσεων. Σύμφωνα με την άποψη των εμπνευστών του, το Benchmarking Matrix
διευκολύνει στην αποφυγή των περιορισμών που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση των
συγκρίσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και προκύπτουν ως αποτέλεσμα των ιδιαιτεροτήτων
τους (γεωγραφικών, κλάδου, δομής κλπ) και εντοπίζει τις περιοχές που έχουν μεγάλα
περιθώρια βελτίωσης. Ωστόσο το Benchmarking Matrix δεν μπορεί να προσδιορίσει τον
τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι βελτιώσεις. Αντίστοιχα οι Fernandez et al (2001)
παρουσιάζουν ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την αποτελεσματική εφαρμογή του
benchmarking

το

οποίο

αποκαλούν

«εξελικτικό
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benchmarking»

(evolutionary

benchmarking). Το πλαίσιο αυτό αναφέρεται κυρίως στη διαχείριση της πληροφορίας που
συγκεντρώνεται και δίνει έμφαση στην ερευνητική πλευρά του benchmarking με στόχο την
επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού ομοιομορφίας, καλύτερης επικοινωνίας και αποδοχής των
εφαρμογών.
Οι εφαρμογές πληροφορικής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται μέσα στα πλαίσια του
benchmarking περιλαμβάνουν προγράμματα υπολογιστών με λογιστικά φύλλα (spreadsheet)
και βάσεις δεδομένων, προγράμματα χαρτογράφησης διαδικασιών και γραφικών
παρουσιάσεων, βιβλιοθήκες πληροφοριών CD-rom και βάσεις δεδομένων on-line, δίκτυα
υπολογιστών με συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λογισμικού επικοινωνίας. Οι
βάσεις benchmarking σχεδιάζονται με στόχο να παρέχουν τη δυνατότητα της άμεσης
απεικόνισης συγκριτικών δεδομένων σε βασικές μετρήσεις απόδοσης των οργανισμών και
είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην έναρξη εφαρμογής του benchmarking (Codling, 1998). Για τη
συλλογή και σύγκριση των δεδομένων benchmarking έχουν αναπτυχθεί ποικίλα
προγράμματα υπολογιστών όπου οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται – συνήθως από
ερωτηματολόγια ευρείας κάλυψης αλλά και από ποικίλα άλλα έντυπα (πχ ισολογισμοί) –
εισάγονται στον υπολογιστή και τροφοδοτούν ένα σύστημα benchmarking (expert diagnosis
system) που πραγματοποιεί τη σχετική αξιολόγηση. Τα προγράμματα αυτά εκτελούν
συγκρίσεις και αξιολογήσεις πρακτικών και διαδικασιών και παράγουν λεπτομερείς
αναφορές με συστάσεις σχετικά με τις ενέργειες που θα μπορούσε να αναλάβει ο
οργανισμός ο οποίος ενδιαφέρεται για τη βελτίωση της απόδοσής του (St-Pierre and Delisle,
2006).
Ταυτόχρονα όμως με τις διαδικασίες της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων απόδοσης,
το benchmarking προβλέπει εξ ορισμού του και την ανάγκη της ανταλλαγής πληροφοριών
για τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών. Για την κάλυψη αυτής της ανάγκης
δημιουργήθηκαν δίκτυα benchmarking με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών τους στις
εφαρμογές benchmarking. Οι Büyüközkan και Maire (1998) παρατηρούν ότι οι εφαρμογές
benchmarking βασίζονται κυρίως σε βάσεις δεδομένων με στοιχεία που αφορούν μετρήσεις
αποδόσεων και όχι τις πρακτικές που συνδέονται με τις βέλτιστες αποδόσεις. Οι συγγραφείς
υποστηρίζουν ότι η δικτύωση των οργανισμών μπορεί να συνδυάσει τη σύγκριση των
μετρήσεων απόδοσης με την παροχή τεχνογνωσίας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που
εφαρμόζουν οι οργανισμοί αυτοί.
Τα δίκτυα benchmarking προέκυψαν ως μέρος της δραστηριότητας παροχής υποστήριξης
στο benchmarking τόσο από ανεξάρτητους φορείς (πχ εταιρείες συμβούλων) όσο και από
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επαγγελματικές οργανώσεις. Στόχος των δικτύων benchmarking είναι από τη μια η
δημιουργία ενός κέντρου πληροφόρησης και αναφοράς για εκπαίδευση στις αρχές του
benchmarking και από την άλλη ο προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών που
εφαρμόζονται και γενικά η παροχή βοήθειας στην εφαρμογή και προώθηση του εργαλείου.
Η λειτουργία των δικτύων βασίζεται στη συλλογή και ανάλυση στοιχείων απόδοσης που
συγκεντρώνονται από τα συμμετέχοντα μέλη σε περιοδική βάση. Επιπλέον τα δίκτυα
benchmarking βοηθούν σημαντικά στην προώθηση της ιδέας του benchmarking για την
επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας, στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και
στην εδραίωση συνεργασιών μεταξύ των μελών τους (Lee et al, 2006) (Brah et al, 2000).
Σημαντική ώθηση στη λειτουργία τέτοιων δικτύων έδωσε η ευρεία ανάπτυξη της χρήσης του
διαδικτύου. Σήμερα στο διαδίκτυο υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ιστοσελίδων που
αφορούν δίκτυα εφαρμογής benchmarking. Πρόκειται για πύλες οι οποίες δίνουν την
ευκαιρία στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να «δοκιμάσουν» την απόδοσή τους. Οι πύλες
αυτές συνήθως δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο που γίνονται οι σχετικές μετρήσεις και
εξάγουν συμπεράσματα για την απόδοση της επιχείρησης. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα
συμμετοχής σε έρευνες οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, η λήψη
αποτελεσμάτων αλλά και η μελέτη ερευνών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί (π.χ. βλ.
www.dti.gov.uk, όπου φαίνονται οι έρευνες που πραγματοποιούνται από το Υπουργείο
Εμπορίου και Βιομηχανίας της Μ. Βρετανίας με στόχο τη σύγκριση αποδόσεων σε
διάφορους τομείς).
Οι πύλες benchmarking του διαδικτύου αποτελούν ηλεκτρονικά κέντρα benchmarking. Οι
δραστηριότητες ενός τέτοιου κέντρου σύμφωνα με τους Welch και Mann (2001) είναι οι
εξής: συλλογή μετρήσεων απόδοσης, συλλογή πρακτικών βελτίωσης της απόδοσης, διάθεση
πληροφοριών για επιτυχείς εφαρμογές, διάθεση σχετικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων,
σχεδιασμός και χρήση σχετικών εντύπων, διάθεση ερωτηματολογίων αυτό-αξιολόγησης,
τήρηση αρχείου βραβευμένων οργανισμών ή οργανισμών που θεωρούνται ηγέτες σε
κάποιον τομέα, παρακολούθηση σχετικών ερευνητικών εργασιών, και λειτουργία μίας
συνεχώς αναπτυσσόμενης βάσης δεδομένων. Ωστόσο παρά την εκτεταμένη παροχή
υπηρεσιών αυτών των κέντρων και των φορέων benchmarking, η έρευνα των Mayle et al
(2002) έδειξε ότι είναι πολύ λίγοι οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν τελικά τις υπηρεσίες
αυτές. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι οι οργανώσεις αυτές μπορούν να παίξουν ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο τόσο σε δύο περιπτώσεις: (α) όταν δεν υπάρχει προηγούμενη επαφή μεταξύ
των οργανισμών που συμμετέχουν στις εφαρμογές benchmarking και κατά συνέπεια η
ανταλλαγή των πληροφοριών είναι περιορισμένη, και (β) στη φάση των αρχικών εφαρμογών
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benchmarking για να καλυφθεί η έλλειψη της απαραίτητης εμπειρίας και γνώσης. Ο
Maleyeff (2003) παρατήρησε ένα σκεπτικισμό στη χρήση των ανεξάρτητων οργανώσεων
benchmarking. Ο σκεπτικισμός αυτός αφορά κυρίως την αξιοπιστία των στατιστικών
στοιχείων των ερευνών που δημοσιεύονται η χρήση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε
λάθος συμπεράσματα.
Οι Bogan και English (1994), αν και αναγνωρίζουν τη χρήση συστημάτων πληροφορικής
τεχνολογίας ως κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του benchmarking, προτείνουν σε όσους
έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με το benchmarking να παραμείνουν στη χρήση της ήδη
υπάρχουσας τεχνολογίας με την οποία είναι εξοικειωμένοι για διευκόλυνση της εφαρμογής
και αποφυγή πιθανών συγχύσεων. Από την έρευνα των Camp και Andersen (1995)
διαπιστώθηκε ότι η χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών δεν είναι υψηλής
προτεραιότητας για τους οργανισμούς που εφαρμόζουν το benchmarking. Οι συμμετέχοντες
στην έρευνα δήλωσαν ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται για τις βασικές διαδικασίες
αναζήτησης πληροφοριών και για τη διαχείριση της κατεχόμενης γνώσης ενώ σχετικά με τη
χρησιμότητα των βάσεων δεδομένων μέσω υπολογιστή (on-line) η πλειοψηφία των
ερωτώμενων τήρησε ουδέτερη στάση, εκφράζοντας μάλιστα αμφιβολίες όσον αφορά τα
οφέλη αυτών των βάσεων. Πάντως, ακόμα και για τους επικριτές τους, οι βάσεις δεδομένων
και οι οργανώσεις που αναπτύχθηκαν για την υποστήριξη του benchmarking έχουν κάποια
σημαντικό ρόλο να παίξουν σύμφωνα με τους Mayle et al (2003): να υποστηρίξουν τους
αρχάριους του benchmarking στις πρώτες τους προσπάθειες και τους έμπειρους εφαρμοστές
στη διεύρυνση της σκέψης τους.

2.3

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΟΥ

BENCHMARKING
Η επιτυχία στην εφαρμογή του benchmarking αποτελεί αντικείμενο μελέτης ενός
σημαντικού τμήματος της βιβλιογραφίας. Θεωρητικοί και πρακτικοί μελετητές του
benchmarking αναφέρουν διάφορα στοιχεία τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή του και
μπορούν να εξασφαλίσουν την επίτευξη επιτυχών αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία αυτά
συνήθως αποκαλούνται κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (critical success factors) (Bogan and
English, 1994), (Harrington and Harrington, 1996), (Longbottom, 2000), δείκτες επιτυχίας
(success indicators) (Camp, 1989) ή προϋποθέσεις εφαρμογής (requirements) (Elmuti and
Kathawala, 1997), ενώ ως προς την αναγκαιότητα της εφαρμογής τους μπορεί να
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κυμαίνονται από απλές συστάσεις (recommendations) (Spendolini, 1992) έως «πρέπει»
(musts) (Grayson, 1992). Αν και συνήθως αυτό που οι συγγραφείς αποκαλούν «προϋπόθεση
για benchmarking» αποτελεί την ελάχιστα απαιτούμενη συνθήκη που πρέπει να καλύπτει ο
οργανισμός που ενδιαφέρεται για την εφαρμογή του benchmarking, θα πρέπει να αναφερθεί
ότι στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός των παραγόντων επιτυχίας των
επιμέρους εφαρμογών και των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική χρήση του
benchmarking γενικά, και οι συγγραφείς συχνά χρησιμοποιούν μεταξύ τους διαφορετικούς
όρους για να περιγράψουν το ίδιο χαρακτηριστικό που διασφαλίζει την επιτυχή εφαρμογή
του benchmarking. Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται αρχικά τα στοιχεία
που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία συνθέτουν την επιτυχή εφαρμογή του benchmarking από
τα οποία προκύπτουν οι κρίσιμοι παράγοντες αποτελεσματικής εφαρμογής του και στη
συνέχεια περιγράφονται τα βραβεία benchmarking που απονέμονται σε επιτυχείς εφαρμογές.

2.3.1

Στοιχεία επιτυχημένων εφαρμογών

Στη βιβλιογραφία οι επιτυχημένες εφαρμογές του benchmarking συνδυάζονται με ποικίλα
στοιχεία που το επηρεάζουν. Οι Bogan και English (1994) δηλώνουν ότι τα αποτελεσματικά
προγράμματα benchmarking απλά ενέχουν τα στοιχεία των τριών «Α»: «Adopt, Adapt,
Advance» δηλαδή «υιοθετήστε, προσαρμοστείτε, προωθήστε». Οι συγγραφείς θεωρούν ότι
το επιτυχές benchmarking εξασφαλίζεται με την απλή διαδικαστική ενσωμάτωσή του στον
τρόπο λειτουργίας του οργανισμού η οποία περιλαμβάνει την υιοθέτηση των καλύτερων
πρακτικών, την προσαρμογή τους στο περιβάλλον του οργανισμού και τη συνεχή βελτίωσή
τους για την επίτευξη της άριστης απόδοσης. Ανάλογα ο Longbottom (2000) διερεύνησε τη
θέση του benchmarking στη Μ. Βρετανία και προσδιόρισε τους κρίσιμους παράγοντες που
είναι εμφανείς στις επιτυχείς εφαρμογές. Τα αποτελέσματα της μελέτης του αποκάλυψαν ότι
οι καλύτερες εφαρμογές ξεκινούν και καθιερώνονται μέσα από τη διαδικασία του
στρατηγικού σχεδιασμού, εστιάζουν στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών μέσω της
κατανόησης των διαφορών στις διαδικασίες, διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά στην ομαδική
προσέγγιση των εφαρμογών (cross-function, multi-skill teams, sponsor, facilitator),
εστιάζονται εξωτερικά στην προσθήκη αξίας στον πελάτη, και διαθέτουν κουλτούρα τέτοια
που να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες benchmarking (π.χ. πρόγραμμα ΔΟΠ, σαφείς στόχους,
εμπιστοσύνη, έμφαση στην κατάρτιση, καλή επικοινωνία).
Η διαμόρφωση κατάλληλης κουλτούρας στην επιχείρηση που ενδιαφέρεται για την
εφαρμογή του benchmarking είναι σημαντική παράμετρος για την επιτυχία της όλης
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προσπάθειας και στη βιβλιογραφία συχνά καλύπτει ένα μεγάλο εύρος παραγόντων που
σχετίζονται άμεσα με τις αρχές της ποιότητας όπως η συμμετοχή της διοίκησης, η ανοιχτή
επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης, η δέσμευση για την ολοκλήρωση της
προσπάθειας, η κατανόηση των διαδικασιών λειτουργίας και η διεύρυνση της εφαρμογής
του benchmarking σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (Tutcher, 1994).
Οι παράγοντες αυτοί χαρακτηρίζονται στη βιβλιογραφία ως παράγοντες κουλτούρας (cultural
factors) και ουσιαστικά αφορούν την προεργασία που απαιτείται να γίνει πριν την έναρξη
των εφαρμογών benchmarking. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Tutcher, αν ρίξει κανείς
μία ματιά στους οργανισμούς που εφαρμόζουν αποτελεσματικά το benchmarking θα
διαπιστώσει ότι πρόκειται για οργανισμούς που ακολουθούν τις αρχές της ολικής ποιότητας
και έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την επιτυχή ολοκλήρωση των
εφαρμογών του. Ανάλογη άποψη εκφράζει και ο Ross (1999) ο οποίος υποστηρίζει ότι το
benchmarking μπορεί να φέρει βελτίωση της απόδοσης μόνο αν λειτουργήσει σε περιβάλλον
ποιότητας όπου ακολουθούνται τα βασικά στοιχεία της ΔΟΠ (έλεγχος διαδικασιών,
προγράμματα ανθρώπινου δυναμικού κλπ).
Προσπαθώντας να περιγράψουν το απαραίτητο οργανωσιακό πλαίσιο για την εφαρμογή του
benchmarking, οι Ramabadron et al (1997) παραθέτουν μια σειρά συνθηκών και
παραγόντων που θα πρέπει να ισχύουν πριν την εκκίνηση εφαρμογής της διαδικασίας:
εκπαίδευση, συμμετοχή του προσωπικού, ενδυνάμωση, συστήματα επιβράβευσης,
προσανατολισμό στην ικανοποίηση του πελάτη, εσωτερική και εξωτερική δικτύωση
πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων για την εύκολη και αποτελεσματική
συλλογή των πληροφοριών. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι οι οργανισμοί προετοιμάζονται για
την εφαρμογή του benchmarking γενικά με δύο τρόπους: (α) με την καθιέρωση της
κατάλληλης κουλτούρας για benchmarking, και (β) με την καλλιέργεια στο προσωπικό της
απαραίτητης γνώσης και των επιδεξιοτήτων για την εφαρμογή του. Οι Ramabadron et al
χαρακτηρίζουν ως «οργανωσιακούς» τους παράγοντες που σχετίζονται με την πρώτη
κατηγορία απαιτήσεων και αφορούν στοιχεία όπως η συμμετοχή της διοίκησης, η συνεχής
βελτίωση, ο προσανατολισμός στον πελάτη, και «τεχνικούς» τους παράγοντες της δεύτερης
κατηγορίας με στοιχεία όπως είναι η διαθεσιμότητα των δεδομένων και η εκπαίδευση τα
οποία, αν δεν διατίθενται εσωτερικά από τον οργανισμό μπορούν να αποκτηθούν από
ενδιάμεσο φορέα (πχ σύμβουλο).
Ο Camp (1989) αναφέρει την επιθυμία για αλλαγή και την ανοικτή διάθεση σε νέες ιδέες και
προσπάθεια υιοθέτησής τους με δημιουργική και καινοτομική προσέγγιση ως δείκτες
επιτυχίας στην εφαρμογή του benchmarking ενώ οι Bendell et al (1993) προσδιορίζουν την
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οργανωσιακή κουλτούρα του benchmarking στα στοιχεία που υποστηρίζουν τη διάθεση
μάθησης και δημιουργούν την υποδομή για την ανάπτυξη του «μαθησιακού οργανισμού»
(learning organization). Ανάλογη άποψη εκφράζουν και οι Bogan και English (1994) όταν
αναφέρουν ότι οι μαθησιακοί οργανισμοί διαθέτουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα
οποία ενθαρρύνουν την εξωτερική αναζήτηση και την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων και
πρακτικών από τους εργαζομένους τους. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι
οργανισμοί αυτοί προτιμούν να ελευθερώνουν παρά να ελέγχουν τις δυνατότητες των
εργαζομένων τους, ενθαρρύνουν την ολιστική σκέψη και εκμάθηση πέρα από τα στενά όρια
της απλής επίλυσης προβλημάτων, και προσβλέπουν στη δημιουργικότητα, τη καινοτομία
και τη συνεχή εκμάθηση παρά τη συμμόρφωση από όλο το προσωπικό.
Πρόσθετα στοιχεία κουλτούρας που, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, απαιτούνται για την
επιτυχή εφαρμογή του benchmarking είναι η οργανωσιακή ταπεινότητα (organisational
humility) και η επιθυμία για μάθηση από πηγές εκτός των ορίων της επιχείρησης με διάθεση
βελτίωσης και όχι άσκησης κριτικής (Trosa και Williams, 1996) (Beckford, 1998)
(Ammons, 1999). Η οργανωσιακή ταπεινότητα εκφράζεται κυρίως με την αποδοχή της
άποψης ότι ο οργανισμός δεν είναι ο βέλτιστος και ότι είναι επιθυμητό να υποβληθεί σε
σύγκριση με άλλους οργανισμούς που αναγνωρίζονται ως βέλτιστοι. Ο Karlöf (1995)
προχωρά παραπέρα και υποστηρίζει ότι οι οργανισμοί που επιδιώκουν την επιτυχή
εφαρμογή του benchmarking δεν θα πρέπει να είναι μόνο ταπεινοί αλλά και σοφοί. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγγραφέας οι οργανισμοί θα πρέπει να είναι ταπεινοί σε βαθμό
τέτοιο ώστε να παραδεχτούν ότι κάποιος άλλος οργανισμός είναι καλύτερος από αυτούς σε
έναν τομέα, αλλά και σοφοί σε βαθμό τέτοιο ώστε να προσπαθήσουν να βρουν τον τρόπο να
φθάσουν ή και να ξεπεράσουν τον οργανισμό αυτό. Άλλα στοιχεία οργανωσιακής
κουλτούρας τα οποία συνδυάζονται με την επιτυχή εφαρμογή του benchmarking, είναι η
ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων του οργανισμού και η διάθεση ανταλλαγής
πληροφοριών με τους εταίρους (Elmuti και Kathawala, 1997) (Camp, 1989). Η ανάπτυξη
συνεργατικής διάθεσης επισημαίνεται και από τους Zairi και Ahmed (1999) οι οποίοι
υποστηρίζουν ότι ο οργανισμός που επιθυμεί να εφαρμόσει το benchmarking θα πρέπει να
φροντίσει για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος έτσι ώστε να υποστηρίζεται η
από κοινού γνώση των βέλτιστων πρακτικών εσωτερικά και η κοινή χρήση της γνώσης
εξωτερικά

με

άλλους

οργανισμούς.

Όπως

διαπιστώθηκε

και

από

έρευνα

που

πραγματοποιήθηκε σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στη Μ. Βρετανία (Hinton et
al, 2000) η ύπαρξη οργανωσιακής κουλτούρας τέτοιας η οποία να προωθεί την από κοινού
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χρήση της κατεχόμενης πληροφορίας αποτελεί σημαντικότατο στοιχείο επιτυχούς
εφαρμογής του benchmarking.
Οι Elmuti και Kathawala (1997) υποστηρίζουν ότι τα πιο σημαντικά στοιχεία για την
αποτελεσματική ολοκλήρωση της κάθε εφαρμογής benchmarking είναι ο επαρκής
σχεδιασμός, η εκπαίδευση, και η εσωτερική επικοινωνία και καταγράφουν πέντε γενικές
απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για την επιτυχή χρήση του benchmarking ως
εργαλείου βελτίωσης:

(α) ενδιαφέρον και υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση, (β)

στιβαρή αντίληψη των λειτουργιών του οργανισμού, (γ) ανοιχτή διάθεση προς τις αλλαγές
και τις νέες ιδέες, (δ) διάθεση κοινής χρήσης της πληροφορίας, και (ε) αφοσίωση στη
συνεχή εφαρμογή του benchmarking. Οι Elmuti και Kathawala χρησιμοποιούν το
χαρακτηρισμό «στιβαρός» (solid) για να τονίσουν την αναγκαιότητα της ξεκάθαρης
κατανόησης των διαδικασιών που εκτελεί ο οργανισμός και συμπληρώνουν ότι αφού γίνουν
απόλυτα κατανοητές οι διαδικασίες, ο οργανισμός είναι σε θέση να κατανοήσει και να
καθορίσει τις απαιτήσεις βελτίωσής του με βάση τις οποίες θα προσδιορίσει στη συνέχεια
τους στόχους βελτίωσης. Ανάλογη άποψη εκφράζουν και οι Trosa και Williams (1996) και ο
Camp (1989) οι οποίοι συμπληρώνουν ότι η κατανόηση των εσωτερικών διαδικασιών
λειτουργίας του οργανισμού βοηθά στον καθορισμό των διαφορών στην απόδοση και στον
προσδιορισμό των επιδιωκομένων επιπέδων βελτίωσης. Μάλιστα οι συγγραφείς προτείνουν
για τη διευκόλυνση της κατανόησης των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισμού, την
εφαρμογή του εσωτερικού benchmarking, όπου οι λειτουργίες του οργανισμού γίνονται
κατανοητές μέσα από την αναζήτηση βελτιώσεων από το περιβάλλον του οργανισμού. Οι
Voss et al (1994) εισηγούνται την εκτέλεση διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης (self-assessment)
πριν την εφαρμογή του benchmarking ενώ τονίζουν τη σημασία της καθιέρωσης ενός
ενιαίου μοντέλου εσωτερικών διαδικασιών για την ευκολότερη και την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή του. Συγκεκριμένα ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησαν στις λειτουργίες της
διαχείρισης τεχνολογίας και καινοτομίας των παραγωγικών επιχειρήσεων, οι Voss et al
συμπέραναν ότι η εφαρμογή του benchmarking διευκολύνεται σημαντικά αν η επιχείρηση
διαθέτει διαδικαστικό μοντέλο των λειτουργιών της στο οποίο εντοπίζονται οι βασικές της
διαδικασίες (key processes), οι παράγοντες που διευκολύνουν τις διαδικασίες αυτές
(enablers) και τα αποτελέσματα των διαδικασιών (outcomes).
Μετά από μελέτη εφαρμογών benchmarking σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ, ο Grayson (1992)
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πιο συχνό λάθος των οργανισμών που εμπλέκονται στην
εφαρμογή του benchmarking είναι να ξεκινούν την εφαρμογή του πριν κατανοήσουν τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι κανένας οργανισμός δεν
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είναι σε θέση να αποκομίσει χρήσιμες πληροφορίες από άλλους οργανισμούς αν δεν
γνωρίζει σε βάθος πώς ο ίδιος λειτουργεί, ποια είναι τα αδύναμα και ποια τα ισχυρά του
στοιχεία, ποιες είναι οι δικές του μετρήσεις απόδοσης και τί είναι ακριβώς αυτό που
επιθυμεί να μάθει από τους άλλους οργανισμούς. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, είναι πολύ
πιθανόν σύμφωνα με τον Grayson, η εφαρμογή του benchmarking να εξελιχθεί σε
«βιομηχανικό τουρισμό» (industrial tourism) ή σε απλές «επισκέψεις που μας κάνουν να
αισθανόμαστε καλά» (feel-good trips). Το στοιχείο της κατανόησης των διαδικασιών
τονίζεται και από την Auluck (2002). Η συγγραφέας εντάσσει την κατανόηση των
διαδικασιών στα πλαίσια μιας διαδικασίας «ελέγχου της παρούσας κατάστασης» την οποία
θεωρεί σημείο-κλειδί για την επιτυχή έκβαση κάθε προσπάθειας benchmarking. Τέλος η
Auluck αναφέρει ότι ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να εκτελείται με εντιμότητα, ειλικρίνεια και
ευθύτητα ώστε να επιτυγχάνεται μία κατά το δυνατόν ακριβέστερη καταγραφή της
υπάρχουσας κατάστασης πριν την εκκίνηση της διαδικασίας benchmarking.
Η κατανόηση των διαδικασιών λειτουργίας του οργανισμού συνδέεται και με την ανάπτυξη
και εφαρμογή συστήματος μέτρησης της απόδοσης (Bogan και English, 1994) ) (Davies και
Kochhar, 1999). Ο Neely (1999) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι όλες οι προσπάθειες
συνεχούς βελτίωσης (στατιστικός έλεγχος ποιότητας, κύκλος του Deming, ΔΟΠ κλπ) δεν
μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τις μετρήσεις της απόδοσης. Σύμφωνα με το συγγραφέα η
έννοια της συνεχούς βελτίωσης βασίζεται στην αρχή της αναζήτησης μεθόδων με τις οποίες
διαδικασίες και προϊόντα βελτιώνονται έτσι ώστε να αποδίδεται μεγαλύτερη αξία στον
πελάτη με αποδοτικότερο για την επιχείρηση τρόπο. Για να οριστεί όμως η περιοχή που
χρήζει βελτίωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες μετρήσεις απόδοσης. Στην
εφαρμογή του benchmarking, θεμελιώδεις ενέργειες όπως είναι η συλλογή και η σύγκριση
δεδομένων και ο εντοπισμός των χασμάτων, βασίζονται στη χρήση δεδομένων απόδοσης και
για το λόγο αυτό ο Neely περιγράφει το benchmarking ως «δομημένη εφαρμογή μετρήσεων
απόδοσης». Η συνεχής βελτίωση επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των αποτελεσμάτων των
ενεργειών βελτίωσης χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις απόδοσης του οργανισμού. Επιπλέον
οι μετρήσεις αυτές χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών οι
οποίες ορίζονται με βάση τις πρότυπες μετρήσεις αποδόσεις ή benchmarks. Τα benchmarks
απεικονίζουν τις σημαντικότερες διαστάσεις μιας επιχειρησιακής λειτουργίας και
καθορίζουν το επίπεδο επιτεύγματός της. Σύμφωνα με τους Bogan και English, (1994) ο
σχεδιασμός των benchmarks είναι αποτελεσματικός όταν λαμβάνονται υπόψη τέσσερα
στοιχεία: η εστίαση της μέτρησης, η προοπτική της μέτρησης, ο βαθμός ελέγχου της
μέτρησης και η δυνατότητα να συλλεχθούν τα απαραίτητα δεδομένα. Επιπλέον ο Schmidt
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(1992) προτείνει την κανονικοποίηση (normalization) των benchmarks. Συγκεκριμένα
αναφέρει ότι σε κάθε εφαρμογή θα πρέπει αρχικά να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στον
τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς και οι επιδράσεις που έχουν πιθανές οικονομίες
κλίμακας, στη συνέχεια να εκτιμώνται οι διαφοροποιήσεις στις φιλοσοφίες διοίκησης, να
σταθμίζονται οι διαφορές προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών, και τέλος να
ερευνώνται οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στο περιβάλλον λειτουργίας της κάθε
επιχείρησης. Στο θέμα της σύγκρισης αναφέρονται και οι Mayle et al (2002) και ο Maleyeff
(2003) οι οποίοι υποστηρίζουν την εφαρμογή ενός τυποποιημένου συστήματος συγκρίσεων
ώστε να επιτυγχάνεται σύγκριση ομοειδών στοιχείων η οποία επιπλέον θα είναι στατιστικά
ορθή.
Ο Watson (1993) θεωρεί ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα μέτρησης της απόδοσης θα
πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως ο χρονικός ορίζοντας μέτρησης, οι πιθανές αλλαγές
στο σύστημα μέτρησης, ο βαθμός επίδρασης της ανθρώπινης παρέμβασης στη μέτρηση, η
συχνότητα λήψης των μετρήσεων, το εκτιμούμενο περιθώριο λάθους των μετρήσεων, το
σύνολο των ελεγχόμενων μεταβλητών, το σύνολο των μη ελεγχόμενων μεταβλητών και οι
πιθανές προσαρμογές τους, και τέλος κατά πόσο οι μετρήσεις είναι επαληθεύσιμες,
επιθεωρούμενες και επαναλαμβανόμενες. Ανάλογα, οι Trosa και Williams (1996)
υποστηρίζουν ότι ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα μέτρησης της απόδοσης θα πρέπει να
είναι περιεκτικό και ευρύ ώστε να καλύπτονται όλες οι κρίσιμες λειτουργίες του οργανισμού
και να παρέχεται μία συνολική εικόνα της απόδοσής του ενώ ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να
διαταράσσει τη λειτουργία του οργανισμού ή τη θέσπιση των στόχων του. Για το λόγο αυτό
οι Harrington και Harrington (1996) τη χρήση ενός συστήματος μέτρησης της απόδοσης
όπως το balanced scorecard* το οποίο παρακολουθεί ποικίλες μετρήσεις απόδοσης,
οικονομικές και μη οικονομικές. Την αναγκαιότητα παρακολούθησης ποικίλων μέτρων
απόδοσης υποστηρίζουν και οι Tucker et al (1987) οι οποίοι ωστόσο παρατηρούν ότι όπως
διαπίστωσαν και οι ίδιοι με την εφαρμογή του benchmarking στην εταιρεία Xerox, είναι
φυσιολογικό στα πρώτα στάδια της ενασχόλησης με το benchmarking η ανθρώπινη σκέψη
να οδηγείται σε συγκρίσεις κόστους. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι όσο οι άνθρωποι
αποκτούν περισσότερη εμπειρία στην εφαρμογή του benchmarking τόσο ανακαλύπτουν ότι
*

Στη βιβλιογραφία περιγράφονται ποικίλα συστήματα μέτρησης της απόδοσης. Το πιο δημοφιλές είναι εκείνο
που αναπτύχθηκε από τους Kaplan και Norton (1992) το οποίο ονομάζεται «εξισορροπημένη κάρτα μέτρησης»
(balanced scorecard) και πρόκειται για μία συνδυαστική καταγραφή και παρουσίαση τόσο των οικονομικών όσο
και των λειτουργικών μετρήσεων απόδοσης ενός οργανισμού. Οι οικονομικές μετρήσεις (financial measures)
αφορούν τα αποτελέσματα των ενεργειών που έχουν ήδη εκτελεσθεί ενώ οι λειτουργικές μετρήσεις (operational
measures) καθορίζουν τη μελλοντική οικονομική απόδοση του οργανισμού. Τα δεδομένα των μετρήσεων
συγκεντρώνονται στην «εξισορροπημένη κάρτα μέτρησης» η οποία επιτρέπει την καταγραφή μόνο
περιορισμένου αριθμού δεδομένων ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική και περιττή πληροφόρηση.
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η κατανόηση των πρακτικών, των διαδικασιών και των μεθόδων είναι σημαντικότερη από τα
οικονομικά μεγέθη: η κατανόηση αυτή καθορίζει τις αλλαγές που είναι απαραίτητες να
γίνουν για να επιτευχθούν τελικά οι στόχοι κόστους.
Ανάλογη άποψη εκφράζει και ο Then (1996) ο οποίος υποστηρίζει ότι θα πρέπει να
βλέπουμε πίσω από τα μεγέθη για να κατανοούμε όλα τα δεδομένα και τον τρόπο με τον
οποίο παράγονται οι μετρήσεις αυτές. Για παράδειγμα η πραγματοποίηση συγκρίσεων
αποκλειστικά και μόνο σε στοιχεία κόστους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλες μεταβλητές
(όπως π.χ. η δραστηριότητα της επιχείρησης) μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες
εκτιμήσεις και απογοήτευση. Για το λόγο αυτό ο Then θεωρεί ότι στο benchmarking θα
πρέπει να αποφεύγεται η εύκολη λύση της χρήσης δημοσιευμένων δεδομένων απόδοσης τα
οποία αν δεν χρησιμοποιηθούν κατάλληλα μπορεί να αποδειχθούν παραπλανητικά, ή ακόμη
και επικίνδυνα, και προτείνει την εξισορροπημένη χρήση πληροφοριών σχετικά τόσο με τις
μετρήσεις απόδοσης όσο και με τις πρακτικές που προκαλούν αυτές τις μετρήσεις. Με
αντίστοιχο τρόπο ο Dervitsiotis (2000) υποστηρίζει ότι το benchmarking μπορεί να είναι
αποδοτικό όταν τα δεδομένα απόδοσης των διαδικασιών της επιχείρησης δεν εξετάζονται
μεμονωμένα αλλά μέσα στα πλαίσια ενός συνολικού συστήματος επιχειρηματικών
διαδικασιών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Κατά συνέπεια η συνολική επίδοση της
επιχείρησης μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα βελτίωσης της απόδοσης κάποιων
διαδικασιών και μη βελτίωσης κάποιων άλλων. Σύμφωνα με το συγγραφέα, η διοίκηση της
επιχείρησης θα πρέπει να θέσει προτεραιότητες και να κάνει τις κατάλληλες επιλογές ώστε
να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ένα από τα πέντε «πρέπει» (musts) που σύμφωνα με τον Grayson (1992) οδηγούν στην
επιτυχή εφαρμογή του benchmarking είναι η υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση. Ο
ρόλος της ηγεσίας στην επιτυχία του benchmarking τονίζεται επανειλημμένα στη
βιβλιογραφία (Camp, 1989) (Spendolini, 1992) (APQC, 1993) (Harrington και Harrington,
1996) (Elmuti και Kathawala, 1997) (Davies και Kochhar, 1999) (Zairi και Ahmed, 1999).
Μάλιστα η Cook (1995) μετά από παρακολούθηση διαφόρων πρακτικών εφαρμογών
benchmarking, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δέσμευση της ανώτατης διοίκησης είναι η
πιο βασική απαίτηση για την επιτυχή έκβαση της συνολικής προσπάθειας. Η υποστήριξη της
διοίκησης διασφαλίζει την ολοκλήρωση των εφαρμογών benchmarking και δεν επιτρέπει να
μετατραπεί η όλη προσπάθεια σε μία ακαδημαϊκή έρευνα στο ράφι της βιβλιοθήκης. Ωστόσο
η υποστήριξη αυτή θα πρέπει να εκφράζεται όχι μόνο ως απλή αποδοχή της εφαρμογής του
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benchmarking αλλά και ως ενεργός συμμετοχή και ενίσχυση της προσπάθειας (Camp, 1989)
(Harrington και Harrington, 1996) (Beckford, 1998). Σύμφωνα με τον Grayson (1992), τα
μέλη της ανώτατης διοίκησης θα πρέπει να είναι οι πρώτοι συμμετέχοντες τόσο σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με την εφαρμογή του benchmarking όσο και στις αρχικές
πρακτικές εφαρμογές του ενώ η εφαρμογή του benchmarking θα πρέπει να αποτελέσει
τμήμα της τακτικής ατζέντας συναντήσεων της ανώτατης διοίκησης.
Για την Auluck (2002) η σταθερή και ακλόνητη συμμετοχή της ηγεσίας αποτελεί σημείοκλειδί για την επιτυχή έκβαση κάθε προσπάθειας benchmarking. Σύμφωνα με τη συγγραφέα
η ηγεσία του οργανισμού συμμετέχει ενεργά για να κάνει ξεκάθαρους τους λόγους που
επιλέγεται η εφαρμογή του benchmarking, για να καθορίσει τις επιδιώξεις του οργανισμού
και για να θέσει ρεαλιστικούς στόχους. Εκτός από αυτούς τους στόχους, η συμμετοχή της
διοίκησης μπορεί επιπλέον να εξασφαλίσει την υποστήριξη και τη συμμετοχή του
προσωπικού από όλα τα επίπεδα του οργανισμού (Davies και Kochhar, 1999). Οι Bogan και
English (1994) θεωρούν και αυτοί ότι η υποστήριξη της διοίκησης είναι κρίσιμος
παράγοντας επιτυχίας για την αποτελεσματική εφαρμογή όχι μόνο του benchmarking αλλά
οποιουδήποτε προγράμματος εισαγωγής αλλαγών. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η διοίκηση
είναι εκείνη που μπορεί να προάγει το benchmarking μέσα στον οργανισμό, να παρουσιάσει
τα οφέλη του, να μεταφράσει την υποστήριξή της για το benchmarking σε σαφείς απαιτήσεις
προς τα ανώτερα στελέχη του οργανισμού, να εξασφαλίσει ότι η οργανωσιακή κουλτούρα
ενθαρρύνει τη μάθηση, και να βοηθήσει τους εργαζομένους να λειτουργήσουν ως ιδιοκτήτες
διαδικασίας (process owners) έτσι ώστε να παρακινηθούν για να προσδιορίσουν, να
υιοθετήσουν και να προσαρμόσουν τις καλύτερες πρακτικές προκειμένου να βελτιωθούν οι
δικές τους διαδικασίες.
Ωστόσο εκτός από την υποστήριξη της εισαγωγής των απαιτούμενων αλλαγών και την
επίδειξη υπομονής για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, η ηγεσία θα πρέπει
επιπλέον να διαθέσει τους πόρους (οικονομικούς και χρονικούς) που απαιτούνται για την
πλήρη εφαρμογή του benchmarking (Dale και Cooper, 1992) (Bendell et al, 1993) (Cook,
1995) (Harrington και Harrington, 1996) (Beckford, 1998). Για τους Bogan και English
(1994), οι αναγκαίοι πόροι πρέπει να διατίθενται υπό μορφή χρόνου, χρηματοδότησης και
εξοπλισμού. Ο οργανισμός οφείλει να παρέχει στα μέλη της ομάδας benchmarking τον
απαραίτητο χρόνο για την εκπαίδευσή της σε θέματα benchmarking, την πραγματοποίηση
της έρευνας και τη συμμετοχή της στις συνεδριάσεις benchmarking. Επιπλέον οι συγγραφείς
θεωρούν ότι οι ομάδες benchmarking θα πρέπει να υποστηρίζονται με επαρκή
χρηματοδότηση για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών του προγράμματος όπως η
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έρευνα, η εκπαίδευση, οι επισκέψεις στους πρότυπους οργανισμούς, η συγκέντρωση των
πληροφοριών, και η λήψη συνεντεύξεων. Η Auluck (2002) θεωρεί τη διάθεση των
απαραίτητων πόρων σημείο-κλειδί για την επιτυχία του benchmarking ενώ υποστηρίζει ότι
κάθε περικοπή πόρων περιορίζει τα αποτελέσματα της όλης προσπάθειας. Ανάλογη άποψη
εκφράζουν και οι Kablan και Dweiri (2003) οι οποίοι πιστεύουν ότι η λογική κατανομή των
πόρων και μάλιστα στα αρχικά στάδια της διαδικασίας, αυξάνει τη βεβαιότητα της επιτυχίας
της συνολικής προσπάθειας. Για το σκοπό αυτό οι συγγραφείς αναπτύσσουν ένα γραμμικό
πρότυπο βελτιστοποίησης που διευκολύνει τη βέλτιστη κατανομή των πόρων μεταξύ των
διαφορετικών δραστηριοτήτων benchmarking και

προσδιορίζει την αποδοτικότητα της

γενικής διαδικασίας benchmarking.
Η υποστήριξη της ηγεσίας (είτε ηθική είτε υλική) εξασφαλίζει επιπρόσθετα και τη
συμμετοχή του προσωπικού η οποία επιβάλλεται για την αποτελεσματική εφαρμογή των
συγκρίσεων και της εισαγωγής των αλλαγών που πιθανόν να προκύψουν (Trosa και
Williams, 1996). Στο θέμα αυτό η Auluck (2002) προτείνει την ανάπτυξη κατάλληλης
επικοινωνιακής στρατηγικής σε κάθε εφαρμογή benchmarking ενώ οι Bendell et al (1993)
τονίζουν τη συνεχή διάχυση της πληροφόρησης και των αποτελεσμάτων της έρευνας
συνεχώς σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εφαρμογής με κατεύθυνση κυρίως προς το
προσωπικό που πρόκειται να επηρεασθεί περισσότερο από την εισαγωγή των επικείμενων
αλλαγών. Η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού μπορεί σύμφωνα με τους Davies και
Kochhar (1999) να ενισχυθεί με την παροχή εκπαίδευσης η οποία αποσκοπεί στην
εξοικείωση του προσωπικού τόσο με την έννοια και την τυποποιημένη διαδικασία του
benchmarking όσο και με τις μεθόδους μέτρησης της απόδοσης, με τις τεχνικές και τα
εργαλεία benchmarking και με τις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών (Camp,
1989) (Spendolini, 1992) (Bendell et al, 1993) (Cook, 1995) (Elmuti και Kathawala, 1997)
(Beckford, 1998) (Davies και Kochhar, 1999) (Auluck, 2002). Ο ξεκάθαρος προσδιορισμός
της έννοιας του benchmarking χαρακτηρίζεται από τους Zairi και Ahmed (1999) ως βασική
«δράση» που θα πρέπει αναπτύξει ο οργανισμός για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική
εφαρμογή του ενώ οι Harrington και Harrington (1996) υποστηρίζουν ότι το benchmarking
θα πρέπει να ορισθεί σωστά ώστε να μην αντιμετωπίζεται ως απλή ανάλυση ανταγωνισμού.
Οι Davies και Kochhar (1999) συμπληρώνουν ότι η κατανόηση της έννοιας και της
διαδικασίας εφαρμογής του benchmarking σε όλο το εύρος του οργανισμού, και η
κοινοποίηση προς το προσωπικό – και κυρίως στους άμεσα ενδιαφερόμενους – των
πραγματικών αλλά και των πιθανών θετικών αποτελεσμάτων του benchmarking, συμβάλλει
σημαντικά στη διατήρηση του ενθουσιασμού και στη δέσμευση του προσωπικού
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μακροπρόθεσμα. Τέλος οι Bogan και English (1994) πιστεύουν ότι η εκπαιδευτική
διαδικασία για το benchmarking οφείλει να προωθεί τη φιλοσοφία των καλύτερων
πρακτικών ως καταλύτη για τη βελτίωση της απόδοσης και να βοηθά στην κατανόηση της
θέσης του benchmarking μέσα στα πλαίσια των άλλων πρωτοβουλιών βελτίωσης που
εκτελούνται από τον οργανισμό.
Όσο αφορά την οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού για την εφαρμογή του benchmarking,
δεν προτείνεται κάποια συγκεκριμένη μορφή της στη βιβλιογραφία ωστόσο τονίζεται η
σημασία της ομαδικής προσέγγισης (Camp, 1989) (Spendolini, 1992) (Bogan και English,
1994) (Harrington και Harrington, 1996) (Codling, 1998) (Longbottom, 2002). Σύμφωνα με
τους Harrington και Harrington η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να ορίσει τα μέλη της
ομάδας εφαρμογής του benchmarking η οποία θα πρέπει να αναπτύξει ένα ρεαλιστικό και
συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης. Στη συνέχεια σύμφωνα με τους συγγραφείς η διοίκηση
και τα μέλη της ομάδας του benchmarking θα πρέπει να ελέγχουν με μετρήσεις την
εφαρμογή της διαδικασίας του benchmarking. Ο Grayson (1992) υποστηρίζει ότι η
οργάνωση αυτή μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας του
οργανισμού. Συγκεκριμένα, κάποιοι οργανισμοί προτιμούν τον ορισμό ενός επικεφαλής για
τις εφαρμογές benchmarking, άλλοι προτιμούν τον καθορισμό στόχων benchmarking μέσα
στις υπευθυνότητες του προσωπικού τους, άλλοι ορίζουν κάποια στελέχη τους ως
συντονιστές των επιμέρους εφαρμογών ή δημιουργούν ειδικά τμήματα που λειτουργούν
συμβουλευτικά στις εφαρμογές benchmarking ενώ κάποιοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν το
benchmarking ως αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος ολικής ποιότητας που
εφαρμόζουν και το εντάσσουν στις λειτουργίες της. Πάντως στην πράξη σύμφωνα με τον
Grayson, η πλειοψηφία των οργανισμών που το εφαρμόζουν με επιτυχία δηλώνει ότι
ακολουθεί την ομαδική προσέγγιση.
Η σημασία της ενσωμάτωσης του benchmarking μέσα στο συνολικό τρόπο λειτουργίας του
οργανισμού και της σύνδεσής του με άλλα προγράμματα βελτίωσης επισημάνθηκε από τους
Grayson (1992), Bogan και English (1994), Harrington και Harrington (1996) και Davies και
Kochhar (1999). Οι συγγραφείς προτείνουν την ενσωμάτωση του benchmarking στο
στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού και τη σύνδεσή του με τους στρατηγικούς του
στόχους. Η σχέση του benchmarking με το στρατηγικό σχεδιασμό είναι αμφίδρομη: το
benchmarking θα πρέπει να υποστηρίζει και να συνεισφέρει στην επίτευξη των
επιχειρηματικών στόχων της επιχείρησης ενώ τα επιχειρηματικά σχέδια πρέπει να
αποτελούν βασική πηγή πληροφόρησης για την εφαρμογή του benchmarking (επιθυμίες και
απαιτήσεις του πελάτη, κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας της επιχείρησης κλπ) (Davies και
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Kochhar, 1999). Οι Harrington και Harrington (1996) συγκεκριμενοποιούν την
αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης του benchmarking στη στρατηγική του οργανισμού,
υποστηρίζοντας ότι το benchmarking θα πρέπει να αποτελεί μέρος του ετήσιου
επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης ενώ οι αναμενόμενες βελτιώσεις θα πρέπει να
καταγράφονται στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό. Παράλληλα υποστηρίζουν ότι η
συμμετοχή του benchmarking στο στρατηγικό σχεδιασμό επιβάλλει την εναρμόνισή του με
τις υπόλοιπες προσπάθειες βελτίωσης που πραγματοποιεί ο οργανισμός όπως είναι η ΔΟΠ, ο
ανασχεδιασμός των λειτουργιών (Businees Process Reengineering) κλπ έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η συμπληρωματική λειτουργία τους και η ικανοποίηση κοινών στόχων. Οι
Shiba και Walden (2001) πιστεύουν ότι, για την αποτελεσματική χρήση του benchmarking,
οι εφαρμογές του θα πρέπει να καλύπτουν όλο το εύρος των διαδικασιών του οργανισμού
ενώ ο Ross (1999) υποστηρίζει ότι ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα benchmarking θα
πρέπει να προσεγγίζει συνολικά το σύστημα (total system approach) εξετάζοντας το ρόλο
της επιχείρησης από τους προμηθευτές της μέχρι τα κανάλια διανομής της.
Η στρατηγική του οργανισμού, σύμφωνα με τους Fong et al, (1998) έχει άμεση σχέση και με
τον τύπο benchmarking που συνήθως ακολουθείται από τον οργανισμό. Ο οργανισμός που
αποφασίζει να εφαρμόσει το benchmarking έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να ακολουθήσει
κάποιον ή κάποιους από τους διάφορους τύπους που καταγράφονται στη βιβλιογραφία (βλ.
παρ. 2.2.2). Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η επιλογή του κατάλληλου τύπου
benchmarking, δεν σχετίζεται μόνο με τις ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής όπως ο
αριθμός των οργανισμών που συμμετέχουν στην προσπάθεια, η έκταση της αλληλεξάρτησης
με τους οργανισμούς αυτούς, ο βαθμός της αμοιβαίας εμπιστοσύνης κλπ αλλά και με
παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή του benchmarking γενικά όπως οι ενέργειες
στρατηγικής που ακολουθεί ο οργανισμός. Ωστόσο κατά την εκτέλεση των επιμέρους
εφαρμογών, σύμφωνα με τον Drew (1997) η επιλογή του τύπου benchmarking που θα
εφαρμοσθεί τελικά θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
Χαρακτηριστικά ο συγγραφέας αναφέρει ότι σε περίπτωση που η «γνώση» αποτελεί
σημαντικό στοιχείο διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης-στόχου,
κάθε προσπάθεια εφαρμογής benchmarking σε βασικές ικανότητές της (core capabilities)
είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Ο Drew υποστηρίζει ότι μπορεί να προκύψουν
διαφορετικά οφέλη από την εφαρμογή του κάθε τύπου benchmarking. Αυτό έδειξε και η
έρευνα που έκαναν στη Μ. Βρετανία, οι Massheder και Finch (1998) οι οποίοι κατέληξαν
στην εξής ταξινόμηση των τύπων benchmarking με βάση τα αναμενόμενα οφέλη ξεκινώντας
από τον αποδοτικότερο προς το λιγότερο αποδοτικό: (α) λειτουργικό world class, (β)
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λειτουργικό σε κρατικό επίπεδο, (γ) κλαδικό συμπεριλαμβανομένων και των ανταγωνιστών,
(δ) ανταγωνιστικό, και (ε) εσωτερικό. Παράλληλα η έρευνα των συγγραφέων έδειξε ότι
περιορίζοντας την εφαρμογή του benchmarking σε έναν μόνο τύπο, ιδιαίτερα αν πρόκειται
για το εσωτερικό benchmarking, μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες επιτυχίας. Ο Camp
(1989) προτείνει την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών γενικά εκτός των ορίων της
επιχείρησης με εστίαση σε οργανισμούς που κατέχουν ηγετική θέση στο χώρο τους ή σε
οργανισμούς που εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες με βέλτιστο τρόπο.
Σημαντικό συστατικό επιτυχίας της εφαρμογής του benchmarking αποτελεί η καθιέρωση και
χρήση δομημένης διαδικασίας εφαρμογής του (βλ. παρ. 2.2.1). Η αναγκαιότητα της
υιοθέτησης μίας απόλυτα δομημένης διαδικασίας για την εφαρμογή του benchmarking
τονίζεται συχνά στη βιβλιογραφία. Ο Grayson (1992) υποστηρίζει την εφαρμογή μίας
συστηματικής και εντατικής διαδικασίας η οποία απαιτεί πειθαρχία και «μετατόπιση του
ιδανικού» (paradigm shift) ενώ οι Massheder και Finch (1998) δηλώνουν ότι αν η
διαδικασία εφαρμογής του benchmarking δεν είναι δομημένη ή συστηματική είναι απίθανο
να επιτευχθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο Garvin (1993) υποστηρίζει ότι το
benchmarking είναι μία αυστηρά καθορισμένη διαδικασία η οποία ξεκινά με μία έρευνα σε
βάθος για τον εντοπισμό των οργανισμών που διαθέτουν βέλτιστες πρακτικές, συνεχίζει με
την προσεκτική μελέτη των πρακτικών και της απόδοσης του κάθε οργανισμού χωριστά, τις
οργανωμένες επισκέψεις και συνεντεύξεις, και καταλήγει με την ανάλυση των
αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη των κατάλληλων σχεδίων και την ολοκλήρωσή τους.
Σύμφωνα με την άποψη του Garvin, μέσα στα πλαίσια του benchmarking δεν μπορούν να
ενταχθούν τυχαίες ενέργειες παρακολούθησης των ενεργειών οργανισμών που έχουν
διακριθεί σε κάποιον τομέα ή έχουν απλά κερδίσει κάποιο βραβείο διάκρισης.
Ο γκουρού του benchmarking Camp (1989) προτείνει μία διαδικασία εφαρμογής
benchmarking η οποία χωρίζεται σε δέκα βήματα (βλ. Εικόνα 2.1) και τονίζει την
αναγκαιότητα της τήρησης της εκτέλεσης του συνόλου των δέκα βημάτων για κάθε
εφαρμογή benchmarking. Οι Bendell et al (1993) τονίζουν και αυτοί τη σημασία της
υιοθέτησης συγκεκριμένης μεθοδολογίας από τον οργανισμό που εφαρμόζει το
benchmarking και υποστηρίζουν ότι η καθιέρωση ενός μοντέλου εφαρμογής διευκολύνει
τους συμμετέχοντες στην αποφυγή της υπερφόρτωσης πληροφοριών και της σύγχυσης
προτεραιοτήτων. Ωστόσο εκτός από δομημένη, η διαδικασία του benchmarking θα πρέπει να
είναι και απλή. Οι Elmuti και Kathawala (1997) χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι η δομή της
διαδικασίας δεν θα πρέπει να κυριαρχεί στην εφαρμογή της απλής ιδέας του benchmarking.
Στη βιβλιογραφία αναπτύσσονται διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις οι οποίες αν και
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ποικίλουν στον αριθμό των επιμέρους σταδίων βημάτων που περιγράφουν, ουσιαστικά
βασίζονται σε ένα απλό μοντέλο αναζήτησης και εισαγωγής βελτιώσεων (βλ. παρ. 2.2.1).
Βασικός στοιχείο επιτυχίας του benchmarking σύμφωνα με τον Bullivant (1996) αποτελεί
και η επιδίωξη εκτέλεσης ολοκληρωμένων εφαρμογών η οποία αποδεικνύεται με την
επίδοση μετρήσιμων βελτιώσεων. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι ενώ οι προσπάθειες
benchmarking χρειάζονται μια ισχυρή δέσμευση στην επίτευξη των επιθυμητών
αποτελεσμάτων τόσο από τη διοίκηση όσο και από το προσωπικό του οργανισμού, συχνά
παρατηρείται μια χαλαρή προσέγγιση στην εφαρμογή του η οποία περιορίζεται μόνο στην
εξέταση του προβλήματος, έχει την τάση να αποσπάται εύκολα από το βασικό στόχο της
επίτευξης της βέλτιστης απόδοσης, δεν καταφέρνει να κλείσει το χάσμα απόδοσης που
εντοπίζεται, και οδηγεί σε αποτυχία και απογοήτευση. Σε αυτό το σημείο οι Davies και
Kochhar (1999) προτείνουν τη θέσπιση ρεαλιστικών στόχων σε βραχυπρόθεσμο,
μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Ένα επιπρόσθετο θέμα που αφορά την
ολοκλήρωση των εφαρμογών benchmarking είναι ο καθορισμός των μηχανισμών εισαγωγής
των βέλτιστων πρακτικών (Camp και Andersen, 1995) (Davies και Kochhar, 2000). Οι
οργανισμοί που εφαρμόζουν το benchmarking, αντιμετωπίζουν συνήθως εμπόδια στη
μεταφορά της αποκτηθείσας γνώσης στο δικό τους περιβάλλον. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να
φθάσουν στο σημείο να περιορίσουν τελικά την αποτελεσματικότητα του benchmarking και
κατά συνέπεια να μειώσουν την αποδοτικότητα των πόρων που επενδύθηκαν για την
πραγματοποίηση της προσπάθειας. Έτσι καταλήγει τελικά το benchmarking να κρίνεται,
αδίκως μάλλον, ως μη αποδοτικό εργαλείο βελτίωσης. Όπως κάθε προσέγγιση εισαγωγής
οργανωσιακών αλλαγών και βελτιώσεων, έτσι και το benchmarking απαιτεί ιδιαίτερη
προσπάθεια και για να αποβεί η εφαρμογή του αποτελεσματική θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται ως μία συνεχής και μόνιμη πρακτική, αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής
διαχειριστικής διαδικασίας του οργανισμού (Harrington και Harrington, 1996) (Elmuti και
Kathawala, 1997) (Shiba και Walden, 2001). Ο Camp (1989) αιτιολογεί την αναγκαιότητα
της συνεχούς εφαρμογής του benchmarking με βάση το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός
μεταβάλλεται συνεχώς και άρα θα πρέπει να παρακολουθείται αέναα ώστε να ξεπερασθεί
και να επιτευχθεί έτσι η βέλτιστη απόδοση. Μάλιστα τονίζει ότι η επιτυχία στην εφαρμογή
του benchmarking εξασφαλίζεται με τη θεσμοθέτηση του benchmarking ως καθημερινή
πρακτική μέσα στον οργανισμό, ως τρόπο σκέψης.
Κλείνοντας το βιβλίο του με τίτλο “The benchmarking book”, ο Spendolini (1992)
συνοψίζει τις βασικές συστάσεις που κατέγραψαν οι έμπειροι benchmarkers για να
διευκολύνουν όσους βρίσκονται στο στάδιο εκκίνησης των προσπαθειών τους: (1)
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αναζητήστε την αλλαγή και δραστηριοποιηθείτε, (2) ανοίξτε τους ορίζοντές σας σε νέες
ιδέες, (3) γνωρίστε τον εαυτό σας πριν προσπαθήσετε να γνωρίσετε τους άλλους, (4)
καθορίστε τη διαδικασία του benchmarking και τηρήστε την, και (5) διαθέστε τους πόρους
που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση της εφαρμογής. Ανάλογα εκφράζεται και ο Watson
(1993) ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «η συνταγή εφαρμογής επιτυχημένου
benchmarking στη λύση ενός προβλήματος απαιτεί τρία βασικά συστατικά στοιχεία: την
υποστήριξη της ηγεσίας η οποία έχει αντιληφθεί τη σημασία της λύσης του προβλήματος,
πρόσβαση στους πιθανούς partners οι οποίοι έχουν ήδη ξεπεράσει το αντίστοιχο πρόβλημα και
μια κατάλληλα εκπαιδευμένη ομάδα εργασίας η οποία θα γνωρίζει τις αρχές των βασικών
εργαλείων ποιότητας και των μεθόδων έρευνας για την σε βάθος διερεύνηση του προβλήματος.
Στα τρία αυτά συστατικά θα πρέπει να προσθέσουμε μία σταγόνα επιμονής στην έρευνα και μια
φούχτα υπομονής».
2.3.2

Κρίσιμοι παράγοντες αποτελεσματικής εφαρμογής του benchmarking

Από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας των στοιχείων επιτυχίας που αναφέρονται στην
προηγούμενη παράγραφο, προκύπτει ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν τόσο γενικούς
παράγοντες εφαρμογής του (πχ περιβάλλον ποιότητας, συνεργατική διάθεση, υποστήριξη
από την ηγεσία κλπ) όσο και ειδικούς παράγοντες επιτυχίας επιμέρους εφαρμογών (πχ η
δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα που επιδιώκεται να συγκεντρωθούν, η οργανωσιακή
δομή για την εκτέλεση των εφαρμογών κλπ). Oι Elnathan et al (1996) χαρακτήρισαν τους
παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή του benchmarking ως «μεταβλητές» (variables) και
τις κατηγοριοποίησαν σε τρεις ομάδες: (α) προϋπάρχουσες μεταβλητές (antecedent
variables) που δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του
benchmarking ως εργαλείου βελτίωσης, (β) μεταβλητές που αναφέρονται σε κάθε
συγκεκριμένη εφαρμογή (contextual variables) και καθορίζουν τις ιδιαιτερότητές της, και
(γ) μεταβλητές αποτελεσμάτων (outcome variables) με τις οποίες μετράται η γενική
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής.
Στον Πίνακα 2.1 τα στοιχεία επιτυχίας που εντοπίστηκαν με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση
ομαδοποιούνται στους «κρίσιμους παράγοντες αποτελεσματικής εφαρμογής». Οι παράγοντες
αυτοί προσδιορίζουν κυρίως το περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται το benchmarking και
αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικών εφαρμογών. Η ικανοποίηση των
παραγόντων μπορεί να αποτελέσει και ένα είδος ελέγχου και αξιολόγησης της κατάστασης
στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός σχετικά με την εφαρμογή του benchmarking.
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2.3.3

Βραβεία benchmarking

Οι εφαρμογές benchmarking μπορούν να αξιολογηθούν τόσο εσωτερικά από τον ίδιο τον
οργανισμό που το εκτελεί όσο και εξωτερικά από φορείς που απονέμουν βραβεία
benchmarking. Για την εσωτερική αξιολόγηση, ο Camp (1989) προτείνει την
πραγματοποίηση εσωτερικής έρευνας με στόχο την εκτίμηση της σημασίας του
benchmarking εντός του οργανισμού. Ο στόχος της διερεύνησης αυτής σύμφωνα με το
συγγραφέα είναι να εκτιμηθεί η κατανόηση της διαδικασίας και της σημασίας του
benchmarking από το προσωπικό που πρόκειται να εμπλακεί στη διαδικασία καθώς και να
γίνει ρεαλιστική εκτίμηση των τιθέμενων στόχων. Μετά την υλοποίηση κάθε εφαρμογής

Πίνακας 2. 1: Κρίσιμοι παράγοντες αποτελεσματικής εφαρμογής του benchmarking
ΚΡΙΣΙΜΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κουλτούρα υιοθέτησης του
benchmarking

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Διάθεση μάθησης
Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την κοινή
γνώση των βέλτιστων πρακτικών εσωτερικά και
εξωτερικά
Ανοιχτή διάθεση προς τις αλλαγές και τις νέες ιδέες
Διάθεση κοινής χρήσης της πληροφορίας
Νοοτροπία αμφισβήτησης των δεδομένων
Δημιουργικότητα, καινοτομία και ανάπτυξη νέων ιδεών
Προώθηση συνεχούς βελτίωσης
Κουλτούρα ΔΟΠ
Οργανωσιακή ταπεινότητα
Συνεργατική διάθεση – εσωτερική επικοινωνία

Κατανόηση της έννοιας του
benchmarking

9
9

Κατανόηση της έννοιας του benchmarking
Ξεκάθαρος προσδιορισμός του benchmarking

Ηγεσία

9
9

Υποστήριξη της εφαρμογής του benchmarking από την
ανώτατη διοίκηση
Εξασφάλιση συμμετοχής προσωπικού

Διάθεση πόρων

9
9

Διάθεση χρονικών και οικονομικών πόρων
Κατανομή πόρων

Συνεργασία με άλλα
προγράμματα βελτίωσης

9

Ενσωμάτωση του benchmarking στον τρόπο λειτουργίας
και στο στρατηγικό σχεδιασμό του οργανισμού
Συνδυασμός του benchmarking με άλλα προγράμματα
βελτίωσης – συνολική προσέγγιση

9
Εύρος επιλογής τύπων
benchmarking

9
9
9
9

Εστίαση κατά κύριο λόγο στις βέλτιστες πρακτικές και
στη συνέχεια στις μετρήσεις απόδοσης
Επικέντρωση των προσπαθειών στις επιχειρήσεις που
κατέχουν ηγετική θέση
Εφαρμογή του benchmarking κυρίως στα χαμηλά επίπεδα
του οργανισμού
Εφαρμογή στους κρίσιμους παράγοντες ανταγωνισμού της
επιχείρησης
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9

Εφαρμογή εντός και εκτός κλάδου

Διαδικασία εφαρμογής του
benchmarking

9
9
9

Καθορισμένη διαδικασία εφαρμογής του benchmarking
Τήρηση της διαδικασίας
Αναθεώρηση της διαδικασίας

Ανθρώπινο δυναμικό

9
9

Εκπαίδευση
Αντιμετώπιση του benchmarking ως ομαδική ενέργεια

Κατανόηση των
διαδικασιών του
οργανισμού

9
9

Καταγραφή των διαδικασιών
Γνώση των λειτουργιών και των απαιτήσεων βελτίωσης
του οργανισμού
Ενιαίο μοντέλο εσωτερικών διαδικασιών

9
Μετρήσεις απόδοσης

9
9

Θεσμοθέτηση του
benchmarking

9
9

Συνδυασμός του benchmarking με τις μετρήσεις της
απόδοσης
Σύστημα μέτρησης της απόδοσης
Ολοκλήρωση των εφαρμογών και επίδοση
αποτελεσμάτων
Αφοσίωση στη συνεχή εφαρμογή του benchmarking

benchmarking ο Camp προτείνει την αξιολόγηση της επιτυχούς ολοκλήρωσής της με τη
χρήση ενός πίνακα ελέγχου (checklist) όπου εξετάζεται η επιτυχής υλοποίηση των
απαιτήσεων της διαδικασίας benchmarking. Ο γκουρού του benchmarking προτείνει ένα
πίνακα ελέγχου χωρισμένο σε 10 ενότητες – όσα είναι και τα βήματα της διαδικασίας
benchmarking που έχει αναπτύξει – με ερωτήσεις σε κάθε υποενότητα οι οποίες εξετάζουν
κατά πόσο εκτελέσθηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες για την επιτυχή εφαρμογή του
benchmarking. Αντίστοιχα ο Zairi (1994) αναφέρει τα κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να
εξετάζονται για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιμέρους εφαρμογών
benchmarking: (α) επίδραση της εφαρμογής του benchmarking στην ικανοποίηση του
πελάτη ώστε να εξασφαλίζεται περισσότερη προστιθέμενη αξία στον τελικό πελάτη, (β)
συνεισφορά του benchmarking στη βελτίωση των επιπέδων ανταγωνισμού, ως επέκταση των
εσωτερικών στόχων της αποδοτικότητας, (γ) βαθμός διατήρησης της εξωτερικής προοπτικής
στον οργανισμό μια και κατά τον Zairi το benchmarking είναι το μόνο εργαλείο που
υπενθυμίζει συνεχώς στη διοίκηση και στο προσωπικό του οργανισμού την αναγκαιότητα
εξωτερικής εστίασης προς την αγορά και τον πελάτη, και (δ) βαθμός εμπλουτισμού της
δεξαμενής της γνώσης (pool of knowledge) αφού με την εξωτερική διερεύνηση των
βέλτιστων πρακτικών που γίνεται με το benchmarking επεκτείνεται το εύρος της γνώσης που
διαθέτει ο οργανισμός.
Κατά την εποχή της μεγάλης ανάπτυξης του benchmarking, οι οργανισμοί που ασχολήθηκαν
και προώθησαν την εφαρμογή του, δημιούργησαν και απένειμαν βραβεία για την ανάδειξη
των επιτυχών εφαρμογών του. Έτσι αναπτύχθηκε το
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“The European Best Practice

Benchmarking Award” που απένειμε το Βρετανικό Κέντρο Benchmarking (The
Benchmarking Centre Ltd) και τρία βραβεία που απένειμε το International Benchmarking
Clearinghouse του American Productivity and Quality Centre. Σύμφωνα με τους Porter και
Tanner (1998) τα βραβεία benchmarking εμφανίστηκαν εξαιτίας της ενίσχυσης της θέσης
του benchmarking μέσα στα κριτήρια των δημοφιλέστερων βραβείων ποιότητας (MBNQA,
EQA). Επιπλέον οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα βραβεία benchmarking αποδεικνύουν
ότι υπάρχει κάτι περισσότερο στο benchmarking από τις απλές επισκέψεις σε επιχειρήσεις,
τον «βιομηχανικό τουρισμό» (industrial tourism) όπως συχνά αποκαλούνται οι επισκέψεις
αυτές, και ότι το benchmarking είναι κάτι παραπάνω από τον εντοπισμό του βέλτιστου
οργανισμού (best in class). Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι σημαντικό στοιχείο της
εφαρμογής του benchmarking είναι η επιτυχής μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών κάτι που
απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια για να επιτευχθεί. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα
τελευταία χρόνια τα βραβεία αυτά δεν απονέμονται και έχουν αδρανήσει κυρίως εξαιτίας
της εισαγωγής του benchmarking ως κριτήριο στα βραβεία ποιότητας τα οποία εκδίδονται
από τους ίδιους φορείς που απένειμαν και τα βραβεία benchmarking.

Το βραβείο “The European Best Practice Benchmarking Award”
Η εισαγωγή του βραβείου έγινε από το The Benchmarking Centre Ltd (UK) στο δεύτερο
ετήσιο forum του το Νοέμβριο του 1994 (Zairi, 1998a). Το βραβείο στοχεύει στην
προώθηση και αναγνώριση του benchmarking καθώς και στο να εντοπίσει τα καλύτερα
παραδείγματα εφαρμογής benchmarking στην Ευρώπη, να διευκολύνει τη διεύρυνση των
καλύτερων πρακτικών στο benchmarking, να προωθήσει την ανταλλαγή πρακτικών
εμπειριών, και να διαλευκάνει τους μύθους που αφορούν το benchmarking
Η απονομή του βραβείου είναι ετήσια και απευθύνεται σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς οι
οποίοι διακρίνονταν για την επιτυχή εφαρμογή του benchmarking. Η διαδικασία συμμετοχής
απαιτεί την κατάθεση έκθεσης μίας συγκεκριμένης εφαρμογής (case study) η οποία
περιλαμβάνει τα εξής (Zairi, 1998a):
-

περιγραφή της διαδικασίας benchmarking που εφαρμόζεται,

-

εφαρμογή της διαδικασίας,

-

τρόπος επιλογής του αντικειμένου που έχει εφαρμοσθεί το benchmarking,
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-

περιγραφή των διαδικασιών του οργανισμού και των στοιχείων απόδοσής του,

-

μέθοδος έρευνας για τον εντοπισμό και την επιλογή των βέλτιστων διαδικασιών και
εταίρων

-

σχεδιασμός της συλλογής πληροφοριών, των επισκέψεων και των συνεντεύξεων

-

διαδικασία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών

-

αποδοχή των αλλαγών και εφαρμογή τους

-

μετρήσεις πριν και μετά την εφαρμογή του benchmarking

-

συμμετοχή της διοίκησης και σύνθεση της ομάδας εργασίας

-

ενσωμάτωση του benchmarking στην κουλτούρα και στις διαδικασίες του
οργανισμού

-

διδάγματα και επιτεύγματα από την εφαρμογή του benchmarking.

Κάτοχοι του βραβείου είναι επιχειρήσεις όπως οι Hewlett Packard Finance and Remarketing
Division, IBM Call Management Centre, Shell Exploration and Production, HM Customs
and Excise. Η ομάδα των κριτών αναζητά τη βέλτιστη εφαρμογή benchmarking με βάση τα
κριτήρια του πίνακα 2.2 (Zairi, 1998a) τα οποία αναπτύσσονται σε τρεις άξονες: (α)
κριτήρια που αφορούν την ηγεσία, (β) κριτήρια που αφορούν τη διαδικασία του
benchmarking, και (γ) κριτήρια που αφορούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής. Στον πρώτο
άξονα διερευνάται η πολιτική επιλογής του benchmarking, η υποστήριξη της ηγεσίας στην
εφαρμογή του, η διάθεση των απαραίτητων πόρων και η επιλογή του τύπου του
benchmarking. Στον δεύτερο άξονα αξιολογούνται η χρήση δομημένης διαδικασίας στην
εφαρμογή του, η καταλληλότητα της ομάδας benchmarking, η κατανόηση των διαδικασιών
λειτουργίας του οργανισμού, η συλλογή των πληροφοριών και η τήρηση των κανόνων
επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Τέλος, στον τρίτο άξονα αξιολογούνται η
υλοποίηση των αποτελεσμάτων, η εισαγωγή των αλλαγών και οι ενέργειες μετά την
ολοκλήρωση της εφαρμογής.
Εκτός από τα προφανή οφέλη της βράβευσης για τον οργανισμό στον οποίο απονέμεται το
βραβείο “The European Best Practice Benchmarking Award”, ο Zairi (1998a) υποστηρίζει
ότι το βραβείο αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αναγνώρισης των προσπαθειών και προώθησης
της ιδέας των βέλτιστων πρακτικών. Ο συγγραφέας μάλιστα αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις
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που διακρίθηκαν με αυτό το βραβείο δήλωσαν ότι η εξωτερική αναγνώριση αποτέλεσε
κίνητρο για να συνεχίσουν και σε άλλες εφαρμογές, η γνώση που αποκτήθηκε
κοινοποιήθηκε σε όλο το εύρος του οργανισμού, οι επαφές που αναπτύχθηκαν βοήθησαν
στην ανάπτυξη σχέσεων και στην ανεύρεση πληροφοριών για μελλοντικές εφαρμογές, και
παράλληλα οι επιχειρήσεις απέκτησαν τη φήμη των άριστων στην αγορά.

Τα βραβεία του International Benchmarking Clearinghouse
Το International Benchmarking Clearinghouse (IBC) ιδρύθηκε το 1992 από το American
Productivity and Quality Centre με σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή της ιδέας του
benchmarking παρέχοντας στα μέλη του πληροφορίες και συμβουλές για ορθή και

ΗΓΕΣΙΑΣ

Πίνακας 2.2: Κριτήρια αξιολόγησης του βραβείου “The European Best Practice
Benchmarking Award”
Αιτία επιλογής του benchmarking ως
τεχνική (/διαδικασία)
• Συγκρίσεις, ανάλυση ανταγωνισμού,
μετρήσεις, ανασχεδιασμός
διαδικασιών (BPR)
• Εμπλοκή των πελατών και των
προμηθευτών
• Επιθυμία συνεχούς βελτίωσης
Υποστήριξη του benchmarking
• Εμφανής ανάμιξη της διοίκησης
• Αναφέρεται στην ικανοποίηση του
πελάτη
• Εξωτερική προώθηση του
benchmarking
• Εκπαίδευση
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Δέσμευση και χρήση διαθέσιμων πόρων
σε σχέση με το μέγεθος του οργανισμού
•
•

Πρόβλεψη πόρων
Θέση με τη φιλοσοφία της διοίκησης
ολικής ποιότητας σε σχέση με το
μέγεθος του οργανισμού

Αποδείξεις καινοτομίας στην επιλογή
της διαδικασίας του benchmarking
• Τεχνικές
• Εισαγωγή δεδομένων από πελάτες και
προμηθευτές
• Γεωγραφική και κλαδική διεύρυνση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Εφαρμογή μιας δομημένης /σταθερής
προσέγγισης για το benchmarking
• Ύπαρξη και κατοχή της διαδικασίας
• Σύμφωνη ομαδική κατανόηση της
διαδικασίας
• Αναθεώρηση και τροποποίηση

Ευρύτητα/ εφαρμοσιμότητα της
βασικής έρευνας benchmarking
• Τεχνικές – εφημερίδες, βάσεις
δεδομένων, παράλληλη σκέψη
• Άνθρωποι – σύμβουλος, πελάτες,
προμηθευτές, ακαδημαϊκοί
• Ερωτηματολόγιο – διαμόρφωση
• Σχεδιασμός

Καταλληλότητα σύνθεσης της ομάδας

Εντιμότητα στις συναλλαγές με τους
εταίρους σύμφωνα με τον Κώδικα
Συμπεριφοράς

•
•

Διευκολυντής, ειδήμων
Εξωτερικής προέλευσης (πελάτες/
άλλο)

•

Αποδείξεις κατανόησης του σχεδιασμού,
των επιδόσεων και των “enablers” των
διαδικασιών που εφαρμόζονται
•
•
•
•

•

Κώδικας Συμπεριφοράς – κάθε
στοιχείο
Αλληλεπίδραση με τους εταίρους –
γραπτή, προφορική, ανάδραση

Κατοχή και μέτρηση της διαδικασίας
Τεχνικές για τον εντοπισμό των
δυνάμεων, αδυναμιών, βελτιώσεων
Καταγραφές
Χρήση εξωτερικών δεδομένων πχ
έρευνες πελατών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
Διαδικασία εφαρμογής των
αποτελεσμάτων

Απόδειξη σχέσης νικητών για τους
συμμετέχοντες εταίρους

•
•

•
•
•

•
•

Ανάλυση των δεδομένων
Αποδοχή των σημαντικών enablers για
την κατοχή της διαδικασίας και της
ομάδας
Υποστήριξη της διοίκησης
Σχέδιο υλοποίησης

Εποικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας
Αναφορά στους συμμετέχοντες
Αποκτηθείσα γνώση

Υλοποίηση των αλλαγών και βελτιώσεις
•
•
•

Αλλαγές που εντοπίσθηκαν έναντι
αλλαγών που υλοποιήθηκαν
Μέτρηση της επίδρασης των αλλαγών
– διαδικασία, άνθρωποι,
επιχειρηματικά αποτελέσματα
Όφελος για τον πελάτη

ΠΗΓΗ: Μ. Zairi (1998) “Effective Management of Benchmarking Projects: Practical guidelines &
examples of best practice”

αποτελεσματική εφαρμογή του εργαλείου και ταυτόχρονα δυνατότητα δικτύωσης με άλλους
οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την εφαρμογή του (Porter και Tanner, 1998). Το IBC
ανέπτυξε ένα σύστημα αναγνώρισης των εφαρμογών benchmarking με στόχο:
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-

να προβάλει τις βέλτιστες πρακτικές

-

να αναγνωρίσει την αριστεία

-

να καθορίσει σταθερές για διαδικασίες και αποτελέσματα

-

να παρέχει κριτήρια αυτό-αξιολόγησης.

Το IBC παρέχει βραβεία σε τρεις διαφορετικούς τομείς: (α) βραβείο έρευνας στο θεματικό
πεδίο του benchmarking (Benchmarking Research Prize), (β) βραβείο εφαρμογής
benchmarking (Benchmarking Study Prize), και (γ) βραβείο αριστείας στο benchmarking
(Award for Excellence in Benchmarking) (Watson, 1993). Τα δύο πρώτα απονέμονται σε
άτομα και ομάδες ενώ το τρίτο αφορά την ανάπτυξη των εφαρμογών benchmarking σε
επίπεδο οργανισμών και συμπληρώνει το βραβείο Malcolm Baldrige National Quality
Award εστιάζοντας κυρίως στην εφαρμογή και τα αποτελέσματα του benchmarking εντός
των οργανισμών.
Το βραβείο έρευνας στο benchmarking (Benchmarking Research Prize) στοχεύει στην
διεύρυνση της γνώσης στο αντικείμενο του benchmarking και αφορά την αναγνώριση
καινοτόμων προσπαθειών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε τεχνικές, μεθόδους και
εργαλεία

benchmarking. Περιλαμβάνει δύο

κατηγορίες:

ακαδημαϊκή

έρευνα

και

εφαρμοσμένη έρευνα. Η απονομή βραβείων στο θέμα της έρευνας αποσκοπεί, σύμφωνα με
τα κριτήρια του βραβείου, στην προώθηση των τεχνικών στοιχείων του benchmarking όπως
είναι η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, η ενοποίηση των διαφόρων τεχνικών και η
διεύρυνση της εφαρμογής στατιστικών εργαλείων (Porter και Tanner, 1998).
Το βραβείο εφαρμογής benchmarking (Benchmarking Study Prize) στοχεύει στη βράβευση
διακεκριμένων εφαρμογών benchmarking και στην επιτυχή εκτέλεση των αρχών του (Porter
και Tanner, 1998). Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται στη διερεύνηση της επιτυχούς
εφαρμογής του η οποία χωρίζεται σε 4 φάσεις, προσομοιάζοντας τη λογική αξιολόγησης του
Camp:
Φάση 1 – Σχεδιασμός της μελέτης: Αξιολογούνται στοιχεία όπως: καταγραφή του στόχου
του benchmarking, η λογική επιλογής των εφαρμογών και πώς αυτές συνδέονται με το
στρατηγικούς στόχους του οργανισμού, επιλογή της ομάδας και καθορισμός υπευθύνων,
κατανόηση των διαδικασιών, αναζήτηση πληροφοριών για τον εντοπισμό των εταίρων,
επιλογή των εταίρων.
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Φάση 2 – Συλλογή των πληροφοριών: Αξιολογούνται στοιχεία όπως: σχεδιασμός της
μεθόδου συλλογής πληροφοριών, ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι ερωτήσεις που
υποστηρίζουν την ερευνητική προσπάθεια, ο

τρόπος με τον οποίο συλλέγονται οι

πληροφορίες, ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται το πρόβλημα που πρόκειται να
διερευνηθεί.
Φάση 3 – Ανάλυση των δεδομένων: Αξιολογούνται στοιχεία όπως: ο τρόπος ανάλυσης των
πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, συμπεράσματα και συστάσεις που προκύπτουν από τη
μελέτη, διδάγματα από τη μελέτη.
Φάση 4 – Αποτελέσματα και βελτιώσεις: Αξιολογούνται στοιχεία όπως: αποτελέσματα που
επιτεύχθηκαν, ο τρόπος με τον οποίο τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τους αρχικούς στόχους
της μελέτης.
Το βραβείο αριστείας στο benchmarking (Award for Excellence in Benchmarking)
απονέμεται σε οργανισμούς που εφαρμόζουν το benchmarking σε συνεχή βάση σύμφωνα με
τα κριτήρια του βραβείου και με τρόπο ώστε να κατέχουν ηγετική θέση και να προωθούν τις
καινοτομικές προσεγγίσεις στη διαδικασία εφαρμογής του με στόχο τη βελτίωση των
επιχειρηματικών διαδικασιών τους σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους. Το μοντέλο που
ακολουθείται για το βραβείο αριστείας benchmarking είναι ανάλογο με εκείνο του βραβείου
Malcolm Baldrige National Quality Award και αξιολογεί την εφαρμογή του benchmarking
στον οργανισμό σε πέντε κατηγορίες (Porter και Tanner, 1998):
Κατηγορία 1 – Στρατηγικός σχεδιασμός, ολοκλήρωση και ηγεσία: Αξιολογούνται στοιχεία
όπως: η ενσωμάτωση του benchmarking και των αποτελεσμάτων στο στρατηγικό
σχεδιασμό, η εστίαση του benchmarking σε διαδικασίες που είναι κρίσιμες για τον
οργανισμό, ο ρόλος που παίζει η ανώτατη διοίκηση στην ανάπτυξη στρατηγικής
benchmarking ώστε να διασφαλισθεί ότι καλύπτει σημαντικά οργανωσιακά θέματα.
Κατηγορία 2 – Διαχείριση της πληροφορίας: Αξιολογούνται στοιχεία όπως: η κάλυψη
ικανοποιητικού εύρους δεδομένων στη συλλογή πληροφοριών (ικανοποίηση πελατών,
ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, εσωτερικές διαδικασίες, οικονομικά στοιχεία απόδοσης,
απόδοση προμηθευτών), η διαδικασία ενσωμάτωσης των δεδομένων benchmarking με άλλα
δεδομένα του οργανισμού (στοιχεία ανταγωνισμού, πελατών), η λήψη απόφασης σχετικά με
το αν θα εφαρμοσθεί το εσωτερικό ή το εξωτερικό benchmarking, η αξιολόγηση και
βελτίωση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται, η λειτουργική αποθήκευση των
πληροφοριών.
92

Κατηγορία 3 – Ομαδική εργασία και συμμετοχή του προσωπικού: Αξιολογούνται στοιχεία
όπως: η λειτουργία των διατμηματικών ομάδων, η συμμετοχή των άμεσα σχετιζόμενων με
τις διαδικασίες που τίθενται στην εφαρμογή του benchmarking, τα κριτήρια επιλογής του
προσωπικού που στελεχώνει την ομάδα benchmarking, η διάθεση πόρων (οικονομικών και
χρονικών) για την ομάδα benchmarking, η αναγνώριση και επιβράβευση για τη συμμετοχή
στις εφαρμογές benchmarking.
Κατηγορία 4 – Διαχείριση της διαδικασίας benchmarking και υποστηρικτική υποδομή:
Αξιολογούνται στοιχεία όπως: η διαδικασία και το μοντέλο benchmarking που
ακολουθούνται, η αξιολόγηση και αναθεώρηση των στόχων benchmarking, η μέθοδος
μέτρησης της προόδου των εφαρμογών benchmarking, η εφαρμογή του Κώδικα
Επικοινωνίας, η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο θέμα του benchmarking, η επικοινωνία
των αποτελεσμάτων των εφαρμογών, η βελτίωση της μεθόδου εφαρμογής benchmarking, η
μέτρηση της ικανοποίησης από τις εφαρμογές benchmarking.
Κατηγορία 5 – Εξωτερική υποστήριξη, επιχειρηματικές συνεργασίες και δικτύωση:
Αξιολογούνται στοιχεία όπως: ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι συνεργασίες για
benchmarking, η συμμετοχή σε οργανισμούς που προωθούν την ποιότητα και το
benchmarking, η συμμετοχή των προμηθευτών και των πελατών στην όλη προσπάθεια.
Κατηγορία 6 – Αποτελέσματα και μετρήσιμες βελτιώσεις στις διαδικασίες που εφαρμόσθηκε
το benchmarking: Αξιολογούνται στοιχεία όπως: μέθοδος εκτίμησης των βελτιώσεων από το
benchmarking, τρέχοντα επίπεδα και τάσεις στις διαδικασίες που τέθηκαν στην εφαρμογή
του benchmarking συγκρινόμενα με εκείνα πριν την εφαρμογή του, περιγραφή στόχων
(benchmarks) και αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του benchmarking σε δεδομένα που
μετρούν σημαντικά στοιχεία του οργανισμού όπως η ικανοποίηση του πελάτη, η ποιότητα
και παραγωγικότητα, ο κύκλος προϊόντων, η ικανοποίηση του προσωπικού, η επίδραση στο
περιβάλλον.

2.4

ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο Spendolini (1992) υποστηρίζει ότι το benchmarking δεν είναι δύσκολο εργαλείο. Η
επιτυχία της ολοκλήρωσής του προϋποθέτει την κάλυψη κάποιων βασικών απαιτήσεων
όπως είναι η υποστήριξη από τη διοίκηση, η διάθεση χρόνου και πόρων, η συνεργατική
διάθεση κλπ, οι οποίες, σύμφωνα με το συγγραφέα, δεν προϋποθέτουν ιδιαίτερες ικανότητες
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ή γνώσεις (βλ. παρ. 2.3). Ένα θέμα που απαιτεί προσπάθεια για την αποφυγή δυσχερειών
είναι η ανταλλαγή πληροφοριών η οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα σε «ευαίσθητα»
δεδομένα. Για το λόγο αυτό οι οργανισμοί που πρόκειται να ανταλλάξουν πληροφορίες θα
πρέπει να προσδιορίζουν το πλαίσιο της ανταλλαγής ώστε να καλύπτονται οι κανόνες ηθικής
στη μεταξύ τους συνεργασία.

2.4.1

Δυσκολίες και εμπόδια στην εφαρμογή του benchmarking

Το στοιχείο εκείνο που φαίνεται να δυσκολεύει αρκετά τους οργανισμούς που αποφασίζουν
να ασχοληθούν με την εφαρμογή του benchmarking είναι η αποδοχή της άποψης ότι
«μπορούμε να μάθουμε από τους άλλους» (Bullivant, 1996). Το benchmarking απαιτεί από
τους οργανισμούς που το εφαρμόζουν αρκετή «ταπεινότητα» ώστε να αποδεχτούν την ιδέα
της αναζήτησης καινοτόμων ιδεών εκτός του περιβάλλοντός τους και «διάθεση
συνεργασίας» ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και γνώσεις με άλλους
οργανισμούς. Οι Ιάπωνες εφαρμόζουν ευρέως το benchmarking χωρίς δυσκολία επειδή
διαθέτουν την κατάλληλη κουλτούρα η οποία διευκολύνει την απόκτηση, την από κοινού
χρήση και τη μετάδοση της γνώσης ταχύτατα (Grayson, 1992). Αντίθετα οι Αμερικανοί και
οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με τον Grayson, δεν έχουν την ίδια σχέση με το benchmarking
κυρίως εξαιτίας της περιορισμένης εμπειρίας τους στην ανταλλαγή πληροφοριών και της
προκατάληψής τους για τήρηση μυστικότητας. Ο συγγραφέας μάλιστα θεωρεί το
benchmarking ως πρόκληση για τις επιχειρήσεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ και υποστηρίζει
ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι έτοιμες να δημιουργήσουν τη δικτύωση που απαιτείται
για την εφαρμογή του benchmarking σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο ο Drew (1996) πιστεύει
ότι η δικτύωση των οργανισμών και η ίδρυση ενδιάμεσων φορέων (συμβούλων, επιτροπών,
οργανισμών κλπ) μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό του φόβου για
διάθεση πληροφοριών και του έντονου σκεπτικισμού κατά την εισαγωγή καινοτόμων
λύσεων που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον ενώ παράλληλα να διευκολύνουν
την καθιέρωση αποδοτικών και μακροπρόθεσμων σχέσεων benchmarking.
Οι Brah et al (2000) χωρίζουν τις «παγίδες» του benchmarking σε τρεις κατηγορίες: (α)
παγίδες που συναντώνται κατά τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων (πχ λανθασμένες
μέθοδοι συλλογής δεδομένων, ελλιπής επικοινωνία των δεδομένων στο προσωπικό, θέσπιση
μη ρεαλιστικών στόχων με βάση τα δεδομένα κλπ) και για το λόγο αυτό αποκαλούνται
«προ-αναλυτικοί παράγοντες» (pre-analysis factors), (β) παγίδες που σχετίζονται με τον
ανεπαρκή σχεδιασμό (πχ λανθασμένη επιλογή διαδικασίας για benchmarking, θέσπιση
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ακατάλληλων δεικτών απόδοσης, αντίδραση του προσωπικού στις αλλαγές κλπ) οδηγούν σε
προβλήματα κατά την υλοποίηση του benchmarking και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζονται
ως «παράγοντες εφαρμογής» (implementation factors), και (γ) παγίδες που αφορούν τη
δέσμευση της διοίκησης στην εφαρμογή του benchmarking και στην αναγνώρισή του ως
στρατηγικό διοικητικό εργαλείο (πχ ανεπαρκής υποστήριξη για το benchmarking, εφαρμογή
του benchmarking περιστασιακά και όχι συνεχώς κλπ) και για το λόγο αυτό ονομάζονται
«παράγοντες διοίκησης» (management factors). Οι σημαντικότερες παγίδες για κάθε
κατηγορία που εντόπισαν μετά από την έρευνά τους σε διάφορες επιχειρήσεις οι Brah et al,
είναι «η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού» για τους προ-αναλυτικούς παράγοντες, «η
περιορισμένη ή επιφανειακή έρευνα» για τους παράγοντες εφαρμογής, και «η αποτυχία στη
συνεχή εφαρμογή του benchmarking» για τους παράγοντες διοίκησης. Επιπλέον η έρευνα
έδειξε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικά το benchmarking
και ότι δεν υπάρχει επαρκής συμμετοχή του προσωπικού στις εφαρμογές. Για το λόγο αυτό
οι ερευνητές προτείνουν εντατικοποίηση της προσπάθειας με κατεύθυνση προς την αύξηση
της συμμετοχής του προσωπικού (μέσω της εκπαίδευσης, της ευρύτερης επικοινωνίας των
αποτελεσμάτων κλπ) και της δέσμευσης της διοίκησης μέσω της εισαγωγής του
benchmarking στο στρατηγικό σχεδιασμό.
Ο Main (1994) και ο Τhen (1996) αναφέρουν ότι η συνηθέστερη παγίδα στην οποία πέφτουν
οι οργανισμοί που ξεκινούν την εφαρμογή του benchmarking είναι η υπερβολική εστίαση
της προσοχής τους στη συλλογή πληροφοριών. Για το λόγο αυτό ο συγγραφέας προτείνει
την ανάπτυξη στρατηγικής στη συλλογή πληροφοριών με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Ο Then πιστεύει ότι η συλλογή και ανάλυση περιττών
δεδομένων είναι συνήθως αποτέλεσμα μη ξεκάθαρων στόχων για την εφαρμογή του
benchmarking και προτείνει την ελαχιστοποίηση των δεδομένων. Η ελαχιστοποίηση αυτή
σύμφωνα με το συγγραφέα μπορεί να επιτευχθεί αν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: (α)
ξεκάθαροι στόχοι benchmarking, (β) ποιότητα δεδομένων, (γ) καταλληλότητα δεδομένων,
(δ) συνάφεια και χρήση των δεδομένων. Επιπλέον ο Then αναφέρει ότι οι οργανισμοί που
διαθέτουν εμπειρία στην εφαρμογή του benchmarking πέφτουν συνήθως στην αντίθετη
παγίδα: αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην τελική εκτέλεση του benchmarking εξαιτίας της
ελλιπούς προετοιμασίας τους κατά τη φάση του σχεδιασμού και της βιασύνης τους να
ολοκληρώσουν τη φάση της συλλογής πληροφοριών.
Ο ανεπαρκής σχεδιασμός και η ελλιπής προετοιμασία μπορεί να αποτελέσουν στοιχεία μη
επιτυχημένων εφαρμογών benchmarking. Οι Ribeiro και Cabral (2006) υποστηρίζουν ότι
πολλές εφαρμογές benchmarking δεν πέτυχαν επειδή οι οργανισμοί που τις εφάρμοσαν δεν
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φρόντισαν να προετοιμασθούν κατάλληλα ώστε να υπομείνουν μια χρονοβόρα και ιδιαίτερα
απαιτητική άσκηση όπως είναι το benchmarking ενώ ο Schmidt (1992) πιστεύει ότι ο χρόνος
που αναλώνεται για την οργάνωση μίας μελέτης benchmarking εξοικονομείται στη συνέχεια
στην υλοποίηση της όλης προσπάθειας. Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι οι οργανισμοί
συνήθως δεν αφιερώνουν την ανάλογη προσπάθεια για την επιλογή του αντικειμένου του
benchmarking στην αρχή της προσπάθειας και ξεκινούν την εφαρμογή του εστιάζοντας στις
διαδικασίες στις οποίες μπορούν να το εφαρμόσουν ευκολότερα. Αυτό όμως συχνά δεν
επιφέρει τις αναμενόμενες βελτιώσεις και πιθανόν να οδηγήσει σε απογοήτευση και
εγκατάλειψη της προσπάθειας. Για το λόγο αυτό, οι Ribeiro και Cabral (2006) υποστηρίζουν
ότι προκειμένου να αποφευχθεί μία πρόωρη περάτωση της προσπάθειας benchmarking είναι
σημαντικό να ακολουθείται μία μέθοδος ιεράρχησης των πρακτικών βελτίωσης και
προτείνουν την εφαρμογή της διαδικασίας αναλυτικής ιεράρχησης (analytic hierarchy
process)*. Στο σημείο αυτό ο Beckford (1998) υποστηρίζει ότι οι διαδικασίες θα πρέπει να
επιλέγονται με βάση (α) τη σημασία τους για τον πελάτη, και (β) τη σημασία τους για την
επιχείρηση, ενώ ο Ross (1999) εστιάζεται περισσότερο στην επίδραση της διαδικασίας στην
αγοραστική απόφαση του πελάτη και προτείνει την επιλογή της με βάση τη συμβολή της
στο κόστος και στη διαφοροποίηση του προϊόντος. Επιπλέον τονίζει ότι θα πρέπει να
αποφεύγονται διαδικασίες μεγάλου εύρους (πχ διαδικασία παραγωγής). Ανάλογα οι Davies
και Kochhar (1999) εισηγούνται την εφαρμογή του benchmarking σε δραστηριότητες που
βρίσκονται στα χαμηλά επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού και υποστηρίζουν ότι η
εστίαση σε αυτά τα επίπεδα βοηθά στην οικοδόμηση των θεμελίων των κύριων
ανταγωνιστικών στοιχείων (core competencies) και την επίτευξη ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος.
Η Codling (1998) αναφέρει διάφορες προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό του αντικειμένου
αυτού: (1) μέσα από τη θεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού όπου το benchmarking
τοποθετείται μέσα στη συνολική διαδικασία σχεδιασμού της επιχείρησης και στοχεύει στη
βελτίωση της θέσης της στην αγορά, (2) μέσα από τη θεώρηση των κύριων ανταγωνιστικών
στοιχείων (core competencies) του οργανισμού (Beckford, 1998) (Davies και Kochhar,
1999) και την εφαρμογή του benchmarking σε αυτά με σειρά προτεραιότητας, (3) μέσα από
τη θεώρηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών του πελάτη και την εφαρμογή του

*

Analytical Hierarchy Process (A.H.P.): πρόκειται για μία προσέγγιση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων η
οποία έχει ως σκοπό να επιλέξει την καλύτερη από διάφορες εναλλακτικές λύσεις οι οποίες αξιολογούνται με
βάση ποικίλα κριτήρια. Κατά τη διαδικασία A.H.P., ο λήπτης αποφάσεων χρησιμοποιεί τόσο τη λογική όσο και
τη διαίσθησή του για να πραγματοποιήσει απλές ζευγαρωτές συγκρίσεις από τις οποίες προκύπτει η ταξινόμηση
των εναλλακτικών λύσεων. Η διαδικασία επιτρέπει την ασυνέπεια των κρίσεων ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μέσο
βελτίωσης της συνέπειας (Saaty και Vargas, 2001)
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benchmarking με στόχο τον εντοπισμό και την ικανοποίησή τους (Trosa και Williams,
1996), (4) μέσα από τη θεώρηση των επιχειρηματικών στόχων και την εφαρμογή του
benchmarking σε αυτούς με σκοπό την ικανοποίησή τους και την επίτευξη μακροπρόθεσμων
αποτελεσμάτων, και (5) μέσα από τη θεώρηση της επιδίωξης της επιχειρηματικής αριστείας
όπου το benchmarking βοηθά τόσο στην αυτό-αξιολόγηση της επιχείρησης όσο και στην
επίτευξη βελτιώσεων σε διάφορους τομείς λειτουργίας της.
Αν και η φάση της προετοιμασίας δεν πρέπει να παραβλέπεται, ωστόσο θα πρέπει να
ελέγχεται χρονικά. Ο Main (1994) υποστηρίζει ότι η διάσταση του χρόνου αποτελεί
σημαντικότατο παράγοντα στην αποτελεσματική εφαρμογή του benchmarking. Καθώς οι
βέλτιστες πρακτικές εξελίσσονται και βελτιώνονται συνεχώς, οποιαδήποτε καθυστέρηση
στην εφαρμογή της διαδικασίας του benchmarking μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη
διαφοροποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και κατά συνέπεια να επιδράσει αρνητικά
στα τελικά αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή. Βέβαια ο συγγραφέας συμπληρώνει ότι
η ταχύτητα των ενεργειών δεν θα πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της ποιότητας της
συνολικής προσπάθειας και προτείνει τη διατήρηση ισορροπίας στη χρονική διάρκεια
εκτέλεσης των ενεργειών για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Ανάλογα, η
Auluck (2002) εισηγείται την καταγραφή και ανάλυση σε βάθος ενός περιορισμένου
αριθμού ενεργειών που απαιτείται να πραγματοποιηθούν για να επιτευχθεί η βελτίωση και
με τρόπο ώστε να εντάσσονται και να εναρμονίζονται απόλυτα με τις ήδη υπάρχουσες
λειτουργίες του οργανισμού. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι «όσο λιγότερο τόσο καλύτερα»
ακόμη και αν η καταγραφή πολλών συστάσεων και ενεργειών ως αποτέλεσμα της
διαδικασίας benchmarking φαίνεται ιδιαίτερα ελκυστική. Οι Trosa και Williams (1996)
προσθέτουν τη διάσταση του κόστους και υποστηρίζουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος
που συνεπάγεται η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών με την εφαρμογή του benchmarking
και το κόστος της επίδρασης των εισαγομένων αλλαγών στο προσωπικό, οι συγγραφείς
πιστεύουν ότι η συνεχής αλλαγή μπορεί να αποδειχθεί δυσλειτουργική και για το λόγο αυτό
προτείνουν τη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ σταθερότητας και αλλαγής.
Ωστόσο αξίζει να τονισθεί ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των Brah et al (2000)
οι παγίδες του benchmarking δεν σχετίζονται αρνητικά με τα οφέλη του και άρα δεν
αποτελούν λόγο για την επιλογή ή όχι της εφαρμογής του. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι
οι οργανισμοί παρόλο που γνωρίζουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και δυσχέρειες του
benchmarking, προτιμούν να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους στην εκτέλεσή του παρά να
το αποκλείσουν από τις δραστηριότητές τους. Ανάλογη διαπίστωση έκαναν και οι Lee et al
(2006) οι οποίοι μετά από έρευνα κατέληξαν ότι τα εμπόδια του benchmarking δεν
97

αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την υιοθέτησή του και ότι οι επιχειρήσεις μπορεί
να αποφασίσουν να μην εμπλακούν στην εφαρμογή του benchmarking μόνο όταν υπάρχουν
σαφείς και σημαντικές ενδείξεις εμποδίων.
Τα λάθη που γίνονται κατά την εφαρμογή του benchmarking αφορούν κυρίως παράγοντες
που αναστέλλουν την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας και είναι αντίστροφοι των
παραγόντων επιτυχίας (βλ. παρ. 2.3). Τα συνηθέστερα λάθη που αναφέρονται στη
βιβλιογραφία είναι τα εξής (De Toro, 1995) (Elmuti et al, 1997) (Burpo, 1998) (Love και
Dale, 1999):
•

έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση

•

ελλιπής κατανόηση της αποστολής, των στόχων και του αντικειμενικού σκοπού του
οργανισμού και παράβλεψη συσχέτισης του benchmarking με τη στρατηγική του
οργανισμού

•

ανεπαρκής σχεδιασμός και προετοιμασία, έλλειψη σχεδίου δράσης

•

μη ρεαλιστικές υποθέσεις κατά τον προγραμματισμό της εφαρμογής του benchmarking
σχετικά με τις απαιτήσεις σε χρόνο, πόρους και προσωπικό

•

ανεπαρκής στελέχωση της ομάδας benchmarking και του υπευθύνου

•

αποφυγή της διαδικασίας εκπαίδευσης για το benchmarking και μη κατανόηση των
ενεργειών από τους συμμετέχοντες

•

περιορισμένη συμμετοχή του προσωπικού, μη συμμετοχή του προσωπικού που
σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία που πρόκειται να αλλάξει

•

ανεπαρκής επικοινωνία του σχεδίου και των αποτελεσμάτων των ενεργειών στο
προσωπικό

•

ελλιπής κατανόηση των διαδικασιών και πρακτικών που ήδη εφαρμόζονται

•

μεγάλο εύρος της διαδικασίας στην οποία πρόκειται να εφαρμοσθεί το benchmarking

•

επικέντρωση των ερευνών benchmarking σε αριθμητικά στοιχεία και όχι σε διαδικασίες,
άκριτη πραγματοποίηση επί τόπου επισκέψεων οι οποίες μπορούν να αποφευχθούν και
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να αντικατασταθούν από έρευνα, εφαρμογή του benchmarking μόνο στους άμεσους
ανταγωνιστές κλπ
•

σφάλματα πρακτικής π.χ. εφαρμογή του benchmarking σε μη κρίσιμα στοιχεία του
οργανισμού

•

ελλιπή και μη ξεκάθαρα δεδομένα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία
εκτέλεσης αποτελεσματικών συγκρίσεων

•

αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης της αντίδρασης των εργαζομένων στην
εισαγωγή αλλαγών

•

παράβλεψη εφαρμογής της διαδικασίας αναθεώρησης του benchmarking

•

θεώρηση του benchmarking ως απλή διαδικασία αντιγραφής και περιορισμός των
εφαρμογών του για ηθικούς λόγους

•

αντιμετώπιση του benchmarking ως μόδα και μανία και εφαρμογή του χωρίς κρίση με
στόχο αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεσή του και απομάκρυνση από τους πελάτες και
το προσωπικό

•

αντιμετώπιση του benchmarking ως έργου και όχι ως συνεχούς προσπάθειας.

Η παρουσία ενός ή περισσοτέρων από τους παραπάνω παράγοντες μπορεί να περιορίσει την
αποτελεσματικότητα ή ακόμη και να οδηγήσει σε αποτυχία τις εφαρμογές benchmarking.
Ωστόσο από την εκτεταμένη αυτή λίστα παραγόντων αποτυχίας, κάποιοι είναι ιδιαίτερα
σημαντικοί και θα πρέπει να προλαμβάνονται. Έτσι σύμφωνα με έρευνα του APQC (APQC,
1993), οι πιο συχνά εμφανιζόμενοι λόγοι αποτυχίας του benchmarking είναι ο ανεπαρκής
σχεδιασμός, η μη συμμετοχή του προσωπικού που ασχολείται με τη διαδικασία στην οποία
εφαρμόζεται το benchmarking, η έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση, και η ανεπάρκεια
γνώσης στις ιδιαίτερες ικανότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή benchmarking.
Η μη επιτυχής ολοκλήρωση κάποιων προσπαθειών benchmarking είχε ως αποτέλεσμα να
του ασκηθεί κριτική σχετικά με την αποτελεσματικότητά του και την ικανότητά του να
επιφέρει τις προσδοκώμενες βελτιώσεις και να περιγράφεται κάποιες φορές ως διαδικασία
μίμησης και αντιγραφής χωρίς θετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα ο Drew (1997)
αναφέρει ότι επειδή βασίζεται στη μίμηση πρακτικών δεν μπορεί από μόνο του να
αποτελέσει στρατηγική επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενώ δεν είναι ξεκάθαρα
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τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τακτικών μίμησης όπως είναι το benchmarking
στη διαμόρφωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης. Επιπλέον για τον ίδιο λόγο ο
συγγραφέας υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking δεν μπορούν
να κερδίσουν τα πλεονεκτήματα του πρωτοστάτη (first mover) και είναι απίθανο να
αναγνωρισθούν ως πρωτοπόροι στον κλάδο τους (market pioneers). Ανάλογα ο Dervitsiotis
(2000) θεωρεί ότι το benchmarking διερευνά την υπάρχουσα κατάσταση και δεν είναι
κατάλληλο εργαλείο για τη διερεύνηση του ανταγωνιστικού τοπίου όπως αυτό πρόκειται να
διαμορφωθεί στο μέλλον.
Οι Kouzmin et al (1999) πιστεύουν ότι εξαιτίας του υψηλού κόστους εκτέλεσης των ερευνών,
η βέλτιστη πρακτική ενός συγκεκριμένου προϊόντος, μίας υπηρεσίας ή μίας διαδικασίας
μπορεί να μην εντοπισθεί ποτέ και άρα η εφαρμογή του benchmarking μπορεί να οδηγήσει
μόνο σε σχετικά ή σε μερικά βέλτιστα ευρήματα. Για το λόγο αυτό οι συγγραφείς προτιμούν
να προσδιορίζουν το benchmarking ως μία διαδικασία μέτρησης προϊόντων, υπηρεσιών και
πρακτικών έναντι οργανισμών που θεωρούνται βέλτιστοι με στόχο τη διόρθωση των
χασμάτων απόδοσης και όχι του εντοπισμού βέλτιστων πρακτικών. Επιπλέον οι Kouzmin et
al πιστεύουν ότι το benchmarking βοηθά στη διάχυση της καινοτομίας, όχι όμως και στη
δημιουργία καινοτομίας, ενώ οι Arrowsmith et al (2004) υποστηρίζουν ότι σε κάποιες
περιπτώσεις η εφαρμογή του benchmarking μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό της
καινοτομίας και της δημιουργικότητας και να καθυστερήσει τη βελτίωση της απόδοσης
μακροπρόθεσμα. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η σταθερή βελτίωση συχνά προέρχεται
από παράγοντες που δεν μπορούν να προσδιορισθούν με ακριβείς μετρήσεις και
εμπεριέχονται σε περισσότερο αφηρημένες έννοιες όπως για παράδειγμα η έννοια του
μαθησιακού οργανισμού (learning organization) η οποία συντίθεται από παράγοντες οι
οποίοι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπισθούν και να προσομοιωθούν από άλλους
οργανισμούς. Οι Arrowsmith et al θεωρούν το benchmarking καταλληλότερο για την
αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων παρά των σύνθετων θεμάτων που σχετίζονται με τη
διαχείριση των διαδικασιών. Αντίστοιχα ο Dervitsiotis (2000) πιστεύει ότι το benchmarking
έχει περιορισμένο εύρος βελτιώσεων και ότι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται ως
εργαλείο επίτευξης σημαντικών βελτιώσεων στις ήδη επιτυχημένες πρακτικές που
εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Τέλος ο Beckford (1998), αναφέρει ότι με την εφαρμογή του
benchmarking ελλοχεύει ένας σημαντικός κίνδυνος: η επιχείρηση περιορίζει το βαθμό
βελτίωσης που μπορεί να επιτύχει προσπαθώντας απλά να βελτιωθεί στο επίπεδο που
βρίσκεται και η επιχείρηση-στόχος και όχι να την ξεπεράσει.
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Ένα επιπλέον στοιχείο κριτικής εκφράζει η Rohlfer (2004) η οποία υποστηρίζει ότι το
benchmarking δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα καθαρά θετικό διαχειριστικό
εργαλείο ούτε ως μία ήπια μεθοδολογία μεγιστοποίησης της απόδοσης. Η έρευνα της
συγγραφέως σε οργανισμούς που χρησιμοποιούν ευρέως το benchmarking κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι το benchmarking αντιμετωπίζεται συνήθως με προκατάληψη ως μία
απόλυτα αποδεκτή και αδιαμφισβήτητη έννοια ενώ τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση
του θα πρέπει να ζυγοσταθμίζονται ανάλογα με τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στις
εργασιακές σχέσεις εντός του οργανισμού. Σύμφωνα με τη Rohlfer η απόφαση για τη χρήση
ή όχι του benchmarking θα πρέπει να διερευνάται εκ των προτέρων σε βάθος και η απόφαση
να λαμβάνεται με βάση το περιεχόμενο της εφαρμογής του και τα τελικά οφέλη του.
Ανάλογη άποψη εκφράζουν και οι Arrowsmith et al (2004) οι οποίοι χαρακτηριστικά
αναφέρουν ότι τα στοιχεία της αναζήτησης των βέλτιστων πρακτικών, της μάθησης και της
συνεχούς βελτίωσης αποτελούν το ένα κομμάτι του benchmarking. Το άλλο κομμάτι του –
κυρίως όταν εφαρμόζεται σε μεγάλες επιχειρήσεις – περιλαμβάνει στοιχεία όπως η άσκηση
ελέγχου και η πίεση για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Μάλιστα οι Arrowsmith
et al πιστεύουν ότι το benchmarking δεν είναι τελικά μία τόσο ξεκάθαρη πρακτική όσο
υποστηρίζεται ότι είναι και ότι η κάθε αποτυχία ή δυσκολία που απαντάται στην εφαρμογή
του δεν οφείλεται σε εκείνους που την εφαρμόζουν.

2.4.2

Ηθικά ζητήματα στην εφαρμογή του benchmarking

Στη βιβλιογραφία του benchmarking συχνά γίνεται αναφορά σχετικά με ηθικά και νομικά
ζητήματα με τα οποία σχετίζεται η εφαρμογή του. Και μόνο η συνύπαρξη δύο
αντικρουόμενων εννοιών κάτω από την ομπρέλα του benchmarking, του ανταγωνισμού
(competition) που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανεύρεση ευκαιριών βελτίωσης και
της συνεργασίας (collaboration) που απαιτείται για την πρακτική εφαρμογή του
benchmarking, μπορεί να προβληματίσει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές (Cox et al,
1997). Ωστόσο ανεξάρτητα από την προέλευση των οργανισμών η συνεργασία μπορεί να
συναντήσει ηθικές δυσχέρειες μια και μπορεί να απαιτήσει την ανταλλαγή πληροφοριών που
δεν διατίθενται εύκολα κυρίως λόγω εμπιστευτικότητας. Η ανταλλαγή πληροφοριών σε
εμπιστευτικά δεδομένα αποτελεί ένα δύσκολο ζήτημα στην εφαρμογή του benchmarking και
αν δεν μπορεί να αποφευχθεί, απαιτείται να ρυθμισθεί με την εκ των προτέρων συμφωνία
από όλους τους συμμετέχοντες για την τήρηση της εμπιστευτικότητας (Balm,1992). Είναι
απαραίτητο να γίνει κατανοητό σε όλους του συμμετέχοντες ότι ο στόχος των εφαρμογών
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benchmarking είναι η έρευνα των καλύτερων μεθόδων και πρακτικών ενώ στοιχεία που
εκφράζουν κόστος, παραγωγικότητα κλπ είναι προτιμότερο να εκφράζονται σε ποσοστιαία
μορφή παρά σε απόλυτες τιμές.
Οι Elmuti και Kathawala (1997), προσδιορίζουν την έννοια των ηθικών αρχών στο
benchmarking ως «αρχές, οδηγίες, ή πρότυπα που καθορίζουν ένα πρωτόκολλο
αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμων και οργανισμών». Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι εξαιτίας
της γενικής φύσης του benchmarking οι οργανισμοί που συμμετέχουν στις εφαρμογές του θα
πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι το είδος της σχέσης που καθιερώνει το benchmarking έχει
μερικά κρίσιμα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τεθούν σε συγκεκριμένα πλαίσια για την
αποφυγή προβλημάτων. Τα στοιχεία αυτά είναι (α) η προσδοκία (expectation), η οποία
αναφέρεται στο τί νομίζει ο κάθε οργανισμός ότι μπορεί να διερευνηθεί και τι όχι, (β) η
εμπιστευτική πληροφορία (proprietary information), η οποία αναφέρεται σε οποιεσδήποτε
πληροφορίες δημιουργήθηκαν, αποκτήθηκαν ή ελέχθησαν από έναν οργανισμό οι οποίες δεν
έχουν δημοσιευθεί ή δοθεί και ο οργανισμός επιθυμεί να παραμείνουν εμπιστευτικές, (γ) η
πνευματική ιδιοκτησία (intellectual property), η οποία αναφέρεται σε ιδιοκτησίες όπως είναι
οι επιστημονικές εργασίες, τα βιομηχανικό σχέδια, και τα προγράμματα υπολογιστών, (δ) οι
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (antitrust) οι οποίες ρυθμίζονται από το νόμο, (ε) τα
αποδεικτικά στοιχεία (evidence) τα οποία αφορούν πληροφορίες που παρέχονται από τον
έναν οργανισμό στον άλλον και περιέχουν στοιχεία επιτυχών και μη επιτυχών πρακτικών,
και (στ) η δυσφήμηση (trade libel) η οποία αναφέρεται στην πληροφόρηση που
δημοσιοποιείται μετά την εφαρμογή του benchmarking.
Για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που πιθανόν να προκύψουν ανάμεσα στους
οργανισμούς που εφαρμόζουν το benchmarking, διεθνείς φορείς που προωθούν την
εφαρμογή του, έχουν καθιερώσει και

προωθούν προς τα μέλη τους έναν «Κώδικα

Συμπεριφοράς» (Code of Conduct). Μέσα σε αυτόν τον κώδικα καταγράφονται βασικές
οδηγίες για τους συμμετέχοντες και καθορίζονται οι αρχές που πρέπει να διέπουν την
ανταλλαγή πληροφοριών. Αποσκοπώντας στο να προσφέρει καθοδήγηση στις προσπάθειες
benchmarking, να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή τους και να βοηθήσει τους
εμπλεκομένους στο benchmarking από πιθανές παγίδες, το International Benchmarking
Clearinghouse του APQC (APQC, 2004) ανέπτυξε έναν «Κώδικα Συμπεριφοράς» με αρχές
που πρέπει να τηρούνται στις συνεργασίες benchmarking. Η τήρηση του κώδικα, σύμφωνα
με το IBC, μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη αποδοτικών, αποτελεσματικών
και ηθικών εφαρμογών benchmarking. Ο κώδικας αυτός αποτελείται από εννέα βασικές
αρχές:
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Αρχή της νομιμότητας (Principle of Legality): να αποφεύγονται συζητήσεις σε θέματα
ευαίσθητα όπως είναι ο καθορισμός των τιμών, εμπορικών μυστικών κλπ.
Αρχή της ανταλλαγής (Principle of Exchange): να ζητούνται πληροφορίες τις οποίες είναι σε
θέση να διαθέσει και αυτός που τις ζητάει.
Αρχή της εμπιστευτικότητας (Principle of Confidentiality): να μην κοινοποιούνται
πληροφορίες εκτός της συνεργασίας χωρίς την άδεια του οργανισμού που τις διαθέτει.
Αρχή της χρήσης (Principle of Use): οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται να
χρησιμοποιούνται για το σκοπό του benchmarking.
Αρχή της επικοινωνίας (Principle of Contact): να γίνεται σεβαστός ο τρόπος λειτουργίας του
οργανισμού από τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες.
Αρχή της προετοιμασίας (Principle of Preparation): ο οργανισμός που συλλέγει πληροφορίες
για την εφαρμογή του benchmarking στις λειτουργίες του να φροντίζει ώστε οι
συμμετέχοντες στην εφαρμογή να προετοιμάζονται πριν την επαφή με τους εταίρους ώστε
να μη γίνεται κακή χρήση του χρόνου.
Αρχή της αποπεράτωσης (Principle of Completion): η ολοκλήρωση των προσπαθειών να
γίνεται μέσα στα πλαίσια (χρονικά και θεματολογικά).
Αρχή της κατανόησης και δράσης (Principle of Understanding and Action): ο τρόπος
συνεργασίας να γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων.
Ο κώδικας συμπεριφοράς του IBC αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του αντίστοιχου
κώδικα από το EFQM (Zairi, 1998a) του “European Benchmarking Code of Conduct” με
οκτώ αρχές: αρχή της προετοιμασίας (Principle of Preparation), αρχή της επαφής (Principle
of Contact), αρχή της ανταλλαγής (Principle of Exchange), αρχή της εμπιστευτικότητας
(Principle of Confidentiality), αρχή της χρήσης (Principle of Use), αρχή της νομιμότητας
(Principle of Legality), αρχή της αποπεράτωσης (Principle of Completion), και αρχή της
κατανόησης και συμφωνίας (Principle of Understanding and Agreement).
Για την αποφυγή των δυσχερειών στην επικοινωνία και στην ανταλλαγή των πληροφοριών,
ο Spendolini (1992) προτείνει την καθιέρωση μίας επίσημης δήλωσης ηθικής (formal
statement of ethics) στην έναρξη κάθε εφαρμογής benchmarking. Η δήλωση αυτή σύμφωνα
με το συγγραφέα, θα πρέπει να περιγράφει τα όρια της επικοινωνίας με τους οργανισμούς με
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τους οποίους πρόκειται να αναπτυχθούν επαφές με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών. Ο
Spendolini υποστηρίζει ότι μία ισχυρή και καλά διατυπωμένη δήλωση έχει το πλεονέκτημα
ότι μπορεί να επιδράσει θετικά σε εκείνους που αντιστέκονται και δεν μπορούν να
κατανοήσουν πλήρως την έννοια του benchmarking και τους στόχους του. Σχετικά με τα
ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του benchmarking, ο Zairi (1998a)
πιστεύει ότι το benchmarking δεν είναι ένα μέσο νίκης με κάθε τρόπο αλλά μία νόμιμη,
συστηματική και ηθική διαδικασία για την επίτευξη αποτελεσματικής ανταγωνιστικότητας.
Ο συγγραφέας υπογραμμίζει ότι το benchmarking πρέπει να λειτουργεί κάτω από το πνεύμα
της «εκμάθησης μέσα από την κοινοποίηση της γνώσης» (learning through sharing) και να
μην μετατρέπεται σε εμμονή παρακολούθησης των ανταγωνιστών. Αντίθετα με την
βιομηχανική κατασκοπία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Zairi, το benchmarking
βασίζεται στην αρχή του αμοιβαίου οφέλους (win-to-win) για όλους τους συμμετέχοντες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ BENCHMARKING ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

3.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το benchmarking αναγνωρίζεται συχνά ως ένα από τα σύγχρονα εργαλεία ποιότητας. Στην
πράξη σύμφωνα με τους Garlick και Pryor (2004) το benchmarking χρησιμοποιείται τόσο ως
μέσο για την εκτίμηση της απόδοσης της ποιότητας όσο και ως ένα συνεχές διαγνωστικό
εργαλείο διοίκησης το οποίο εστιάζεται στη μάθηση, στη συνεργασία και στην ηγεσία με
στόχο τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού. Ο γκουρού της ποιότητας Juran (1995)
προσδιορίζει τη σχέση του benchmarking με την ποιότητα στο θέμα της θέσπισης στόχων
ποιότητας όπου όπως υποστηρίζει, το benchmarking μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύ
χρήσιμο εργαλείο για την καθιέρωση στόχων που βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και
όχι στην εμπειρική κρίση. Η αποτελεσματικότητά του benchmarking στον τομέα της
συνεχούς βελτίωσης και η σημαντική συνεισφορά του στην επίτευξη των στόχων ποιότητας,
είχε ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωσή του στις αρχές της ποιότητας και της ΔΟΠ σε βαθμό
τέτοιο που η ανάπτυξή του συνδυάσθηκε με την ανάπτυξη των αρχών αυτών.
Στο παρόν κεφάλαιο αρχικά καταγράφονται τα ευρήματα της βιβλιογραφίας σχετικά με τη
θεωρητική σχέση του benchmarking με τις αρχές της ποιότητας και της ΔΟΠ και στη
συνέχεια παρουσιάζεται η θέση που κατέχει το benchmarking σε τυπικά πλαίσια διαχείρισης
της ποιότητας όπως είναι το πρότυπο ISO 9000, το μοντέλο του βραβείου MBNQA και το
μοντέλο αριστείας του EFQM.

3.2

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ BENCHMARKING ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Το benchmarking είναι μία μεθοδολογία πραγματοποίησης συγκρίσεων με τους οργανισμούς
που αναγνωρίζονται ως βέλτιστοι με στόχο την υιοθέτηση βελτιώσεων. Η προσπάθεια
ακριβούς προσδιορισμού του κατέληξε στην καταγραφή ποικίλων στοιχείων που συνθέτουν
την έννοιά του (βλ. παρ. 1.3) όπως είναι η συνεχής βελτίωση, η θέσπιση στόχων, η βελτίωση
της απόδοσης, η απόκτηση γνώσης, η καινοτομία και η δημιουργικότητα, η εισαγωγή
αλλαγών κλπ. Τα στοιχεία αυτά μαζί με τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας στην
εφαρμογή του (βλ. παρ. 2.3.2), παραπέμπουν στις αρχές της ποιότητας και της ΔΟΠ
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αποδεικνύοντας τη στενή σχέση των αρχών αυτών με το benchmarking. Ωστόσο στη
βιβλιογραφία η σχέση αυτή δεν θεωρείται πάντα ως δεδομένη. Συγκεκριμένα ο Longbottom
(2000) διαπιστώνει ότι στη βιβλιογραφία του benchmarking, διακρίνονται τρεις
διαφορετικές θεωρήσεις του: η παραδοσιακή, η επικριτική και η μοντερνιστική. Στην
παραδοσιακή θεώρηση, το benchmarking αντιμετωπίζεται ως εργαλείο κατανόησης των
διαδικασιών και η εφαρμογή του συνδυάζεται με τις αρχές της ΔΟΠ. Η επικριτική θεώρηση
περιλαμβάνει τις απόψεις εκείνων που αντιμετωπίζουν το benchmarking αρνητικά ως
αντιγραφή του ανταγωνισμού ή ως ανασταλτικό παράγοντα στη διαδικασία βελτίωσης ενώ η
μοντερνιστική άποψη δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μετρήσεις της απόδοσης και τις
συγκρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων (metrics style benchmarking). Αν και παραδοσιακά το
benchmarking θεωρείται τμήμα της ΔΟΠ, οι σύγχρονοι θεωρητές του παρουσιάζουν μία
τάση να αποδεσμεύσουν την εφαρμογή του από τα όρια της ΔΟΠ. Αυτή η τάση σύμφωνα με
τον Longbottom μπορεί να λειτουργήσει θετικά στη διεύρυνση των εφαρμογών του μια και
δίνει τη δυνατότητα στο benchmarking να προσελκύσει το ενδιαφέρον των οργανισμών που
δεν ακολουθούν τις αρχές της ΔΟΠ.
Η άποψη που επικρατεί πάντως στη βιβλιογραφία είναι ότι το benchmarking αποτελεί μέρος
εφαρμογής προγράμματος ποιότητας ενώ σύμφωνα με τους Brah et al (2000) η αρχική
ενασχόληση με το benchmarking ξεκινά συχνά ως επέκταση ενός ήδη υπάρχοντος
προγράμματος ποιότητας. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι αυτό παρατηρείται επειδή η
λειτουργία τέτοιων προγραμμάτων παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού ευκαιριών βελτίωσης
οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να τεθούν στην εφαρμογή του benchmarking. Για τους
Ahire et al (1996a) το benchmarking είναι συστατικό στοιχείο ενός ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας το οποίο, σύμφωνα με την άποψή τους, θα πρέπει να
εστιάζεται στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και στη μείωση του κόστους ενώ για
τον Haksever (1996) το benchmarking είναι μια ουσιαστική μέθοδος για τον καθορισμό
στόχων στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας. Ο σκοπός του benchmarking είναι να
καθορίσει ποιος λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο σε ένα συγκεκριμένο τομέα,
αποδεικνύοντας έτσι στην επιχείρηση τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί στο θέμα της
ικανοποίησης του πελάτη και της ποιότητας. Αντίστοιχα και προχωρώντας παραπέρα οι
Moreland et al (2000), χαρακτηρίζουν το benchmarking ως «εργαλείο ανάπτυξης της
ποιότητας» (quality development tool) και παρόλο που η έρευνά τους περιορίζεται στην
εφαρμογή του σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, υποστηρίζουν ότι η χρήση των συγκριτικών
μετρήσεων επίδοσης (benchmarks) που γίνεται κατά την εφαρμογή του benchmarking
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μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας στο σύνολο του
οργανισμού.
Με ανάλογο τρόπο και τονίζοντας την εξωτερική προοπτική του benchmarking, ο Zairi
(1995) υποστηρίζει ότι αποτελεί εξωτερική επέκταση της διαχείρισης της ποιότητας ενός
οργανισμού. Μέσω μιας συνεχούς διαδικασίας ανάλυσης διεργασιών και πρακτικών, και
μέτρησης της απόδοσης, το benchmarking, σύμφωνα με τον Zairi, μπορεί να καθορίσει εάν
υπάρχουν αρνητικά χάσματα απόδοσης προτρέποντας έτσι τα μέλη της ανώτερης διοίκησης
να ξανασκεφτούν τους τιθέμενους στρατηγικούς στόχους και να λάβουν τα κατάλληλα
μέτρα. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι το benchmarking είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί
να βοηθήσει τους οργανισμούς σημαντικά στη διαδικασία της αλλαγής είτε πρόκειται για
εξελικτική διαδικασία αλλαγής είτε πρόκειται για έκτακτη ανάγκη εισαγωγής κάποιας
ραγδαίας και επαναστατικής αλλαγής. Ωστόσο ο Zairi τονίζει ότι εάν υιοθετηθεί ως συνεχής
διαδικασία, το benchmarking μπορεί να κρατήσει τους οργανισμούς στην πρώτη γραμμή της
αλλαγής και να εξαλείψει έτσι την ανάγκη για ριζικό επανασχεδιασμό.
Ενισχύοντας περισσότερο τη θέση του benchmarking στη λειτουργία των οργανισμών, ο
Jones (1999) υποστηρίζει ότι το benchmarking δεν πρέπει να αποτελεί μόνο τμήμα ενός
προγράμματος

ποιότητας

αλλά

ενός

ευρύτερου

και

εξελισσόμενου

προγράμματος

αναμόρφωσης της κουλτούρας του οργανισμού, το οποίο βασίζεται στις αρχές του εταιρικού
προγραμματισμού (corporate planning), της ποιότητας (quality) και της διαχείρισης της
απόδοσης (performance management). Ο συγγραφέας διερευνά το ρόλο που παίζει το
benchmarking στην προσπάθεια διαμόρφωσης μίας νέας κουλτούρας σε έναν οργανισμό που
βραβεύθηκε για την εφαρμογή προγράμματος ποιότητας και καταλήγει στην άποψη ότι η
αναμόρφωση της κουλτούρας του οργανισμού ξεκίνησε από την εφαρμογή των αρχών της
ΔΟΠ οι οποίες δημιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον για τις απαραίτητες αλλαγές οι
οποίες με τη σειρά τους δημιούργησαν τις βάσεις για την εφαρμογή του benchmarking.
Όπως διαπιστώνει ο συγγραφέας, η εφαρμογή του benchmarking στην περίπτωση αυτή
βασίστηκε στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη και η εισαγωγή του εργαλείου στον
οργανισμό έγινε αργά και σε στάδια με τρόπο ώστε η εμπειρία που αποκτιόταν σε κάθε
στάδιο αποτελούσε τη βάση για την ανάπτυξη του επόμενου σταδίου.
Η θέση που κατέχει το benchmarking στη θεωρία της ποιότητας περιγράφεται από τον
Laszlo (2000) ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η διάθεση υιοθέτησης και η
πραγματοποίηση αλλαγών και βελτιώσεων με βάση την καινοτομία, την αποκτηθείσα
εμπειρία και την εφαρμογή του benchmarking αποτελούν απαραίτητα συστατικά για την
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προσέγγιση της διαχείρισης της ποιότητας. Ανάλογα οι Ahire et al (1996a) υποστηρίζουν ότι
ο κατάλληλος σχεδιασμός και η εκτέλεση των προσπαθειών benchmarking καταλαμβάνουν
πια μεγάλο χώρο στη διαδικασία της βελτίωσης και θεωρούν το benchmarking τόσο κρίσιμο
παράγοντα εφαρμογής αρχών ποιότητας ώστε προτείνουν τη μέτρηση και παρακολούθηση
του εύρους εφαρμογών του. Θέλοντας να τονίσει τις δυνατότητές του ως εργαλείο
ποιότητας, ο Zairi το 1992 μιλά για την «τέχνη» του benchmarking (the art of
benchmarking) και προβλέποντας την επερχόμενη ανάπτυξή του σε συνδυασμό με την
ανάπτυξη της εφαρμογής των αρχών της ποιότητας, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το
benchmarking θα κερδίζει τόσο περισσότερο έδαφος όσο περισσότερο θα ακολουθείται το
«κίνημα της ποιότητας» (quality movement).
Κάθε οργανισμός μπορεί να αναπτύξει το δικό του πλαίσιο διαχείρισης της ποιότητας και
μέσα από αυτό να καθιερώσει τη δική του προσέγγιση στο benchmarking. Στην προσπάθεια
αυτή σημαντικό ρόλο παίζουν τα πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας και τα μοντέλα των
βραβείων ποιότητας. Τα πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας με την πιο ευρεία εφαρμογή
είναι τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 ενώ τα περισσότερο διαδεδομένα βραβεία ποιότητας
είναι το αμερικανικό βραβείο Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) και το
ευρωπαϊκό βραβείο European Quality Award (EQA) το οποίο βασίζεται στο μοντέλο
αριστείας του European Foundation for Quality Management (EFQM). Σήμερα η εφαρμογή
των αρχών της ποιότητας συνδυάζεται με την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ και των
απαιτήσεων των προτύπων ISO 9000. O Sun (2000) υποστηρίζει την εισαγωγή μιας
ολοκληρωμένης και σταθερής προσέγγισης της ποιότητας μέσω της συνδυαστικής
εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ και του ISO ενώ οι Pun et al (1999) πιστεύουν ότι όταν τα
πρότυπα ποιότητας ISO συνδυάζονται με τα κριτήρια ενός βραβείου ποιότητας, παρέχουν
ένα αποτελεσματικό πλαίσιο επίτευξης στόχων για κάθε οργανισμό. Καθένα από τα τυπικά
πλαίσια διαχείρισης της ποιότητας που βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σήμερα αντιμετωπίζει με
διαφορετικό τρόπο την εφαρμογή του benchmarking.

3.3

BENCHMARKING ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Δ.Ο.Π.)

Η συνδυασμένη ανάπτυξη του benchmarking με τη θεωρία της ποιότητας δεν μπορούσε
παρά να οδηγήσει, όπως ήταν αναμενόμενο, στη συσχέτισή του με τη θεωρία και τις αρχές
της ΔΟΠ. Είτε ως μέρος της προσπάθειας ΔΟΠ (Spendolini, 1992) ή ως κριτήριο (Sun,
2000) και κρίσιμος παράγοντας (Zairi και Youssef, 1995b) εφαρμογής ΔΟΠ, είτε ως
φυσιολογική εξέλιξη στην εφαρμογή της (Zairi, 1992) ή ως δεύτερη γενιά εξέλιξής της
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(Ramabadran et al, 1997), το benchmarking σήμερα αναγνωρίζεται ως σημαντικό κομμάτι
της εφαρμογής αρχών της ΔΟΠ.
Σύμφωνα με τους Swift et al (1995), υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία μεταξύ του
benchmarking και της ΔΟΠ τα οποία ενισχύουν τη μεταξύ τους σχέση: η συνεχής βελτίωση,
η ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, η χρήση συγκεκριμένων επιπέδων απόδοσης, η
κατανόηση των βέλτιστων πρακτικών, η παράλληλη μηχανική (concurrent engineering), οι
μετρήσεις (στόχοι). Οι Hackman και Wageman (1995) υποστηρίζουν ότι το benchmarking
αποτελεί ένα πρόσθετο κομμάτι στην παραδοσιακή προσέγγιση της ΔΟΠ και επισημαίνουν
ότι ακόμη και αν δεν έχει υποστηριχθεί ρητά από τους ιδρυτές της, το benchmarking είναι
γενικά απόλυτα συμβατό με τις αρχές της ΔΟΠ. Οι συγγραφείς αναφέρουν επίσης ότι το
benchmarking εξυπηρετεί και υποστηρίζει πολλαπλές οργανωσιακές λειτουργίες οι οποίες
είναι σύμφωνες με τις αρχές της ΔΟΠ όπως η εκτίμηση του τι προσδοκά ο πελάτης, η
μάθηση και χρήση εναλλακτικών μεθόδων λειτουργίας, ο καθορισμός στόχων βελτίωσης της
ποιότητας, η αποδοχή των στόχων βελτίωσης από το προσωπικό απλά και μόνο μέσω της
απόδειξης ότι άλλοι οργανισμοί έχουν ήδη επιτύχει ανάλογους στόχους. Και οι δύο
προσεγγίσεις – benchmarking και ΔΟΠ – στοχεύουν στη βελτίωση και η συνδυασμένη
εφαρμογή τους μπορεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερη επιτυχία στην επίτευξη των στόχων
βελτίωσης. Όπως υποστηρίζει και ο Grayson (1992) – με μία δόση υπερβολής όπως και ο
ίδιος ομολογεί – το benchmarking σε συνδυασμό με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι ο
μόνος δρόμος για την επιβίωση των επιχειρήσεων στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.
Η στενή σχέση μεταξύ του benchmarking και της ΔΟΠ περιγράφεται χαρακτηριστικά από
τους Zairi και Hutton (1995) ως εξής: «Το benchmarking προσθέτει μια εξωτερική προοπτική
σε έναν οργανισμό ολικής ποιότητας. Διασφαλίζει ότι ο τροχός της συνεχούς βελτίωσης
περιστρέφεται προς τη σωστή κατεύθυνση η οποία είναι η επίτευξη υψηλότερων επιπέδων
ανταγωνιστικότητας». Αυτή η στενή σχέση του benchmarking με τη ΔΟΠ στη βιβλιογραφία
συνήθως προσδιορίζεται με δύο τρόπους: (α) το benchmarking αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα και σημαντικό εργαλείο της ΔΟΠ, και (β) το benchmarking είναι ένα εξελικτικό
κομμάτι της ΔΟΠ όπου οι αρχές της συνθέτουν το κατάλληλο πλαίσιο εφαρμογής του το
οποίο θα πρέπει να προϋπάρχει ώστε να εξασφαλίζεται η επιτυχής εκτέλεσή του.
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3.3.1

Το benchmarking ως τμήμα της Δ.Ο.Π.

Η εμφάνιση και πρακτική εφαρμογή του benchmarking συνδυάσθηκε με την εφαρμογή των
αρχών της ΔΟΠ. Οι Cox et al (1997) διαπίστωσαν μετά από διερεύνηση της βιβλιογραφίας
ότι το benchmarking αναγνωρίζεται βασικά ως εργαλείο ΔΟΠ η εφαρμογή του οποίου
προσεγγίζεται είτε από τη διοίκηση του οργανισμού (top-down) ως αντίδραση σε κάποιον
εξωτερικό παράγοντα (απειλή ή κρίση) είτε από τους εργαζομένους (bottom-up) ως
αποτέλεσμα της διάχυσης της συνειδητοποίησης της ανάγκης για βελτίωση των εσωτερικών
συστημάτων και διαδικασιών. Μάλιστα οι Lee et al (2006) υποστηρίζουν ότι αποτελεί ένα
από τα βασικά στρατηγικά εργαλεία της ΔΟΠ και συνδυάζουν την χρήση του με την
εφαρμογή των αρχών της σε βαθμό τέτοιο που να εξετάζουν τους παράγοντες υιοθέτησης
της ΔΟΠ προκειμένου να διερευνήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση
του benchmarking. Ο Appleby (1999) υποστηρίζει ότι το benchmarking είναι ένα εργαλείο
το οποίο στηρίζει και προωθεί τις αρχές της ΔΟΠ και βοηθά στο να αναπτυχθούν τα άτομα
στην εργασία τους, διευρύνει την εκπαίδευση και τις γνώσεις τους και παρέχει κίνητρα
βελτίωσης ενώ ο Weller (1996) διερευνώντας την εφαρμογή του στην εκπαίδευση, αναφέρει
ότι το benchmarking μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχές για την εφαρμογή των αρχών
της διοίκησης ολικής ποιότητας και πιστεύει ότι το πραγματικό όφελος από το
benchmarking προκύπτει από την ίδια την εφαρμογή του εργαλείου.
Για τον Zairi (1992) η σχέση του benchmarking με τη ΔΟΠ είναι προφανής και
περιγράφεται ως εξής: αν κανείς θεωρήσει ότι βασικός στόχος της ΔΟΠ είναι η αέναη
βελτίωση, το benchmarking είναι το εργαλείο με το οποίο ενεργοποιείται η ώθηση για τη
βελτίωση αυτή. Αναλύοντας περισσότερο την άποψη αυτή, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η
ολοκλήρωση της ΔΟΠ περνάει από δύο διαφορετικές φάσεις. Στην πρώτη φάση, ο
οργανισμός δίνει έμφαση στην εσωτερική οργάνωση, τη διερεύνηση των αιτίων, την
ιχνηλασιμότητα, τη μείωση των αχρήστων και τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων. Η
δεύτερη φάση έρχεται αυτόματα ως εξέλιξη της πρώτης, βασίζεται κυρίως στην εφαρμογή
του benchmarking και στοχεύει στην εξωτερική σύγκριση των ισχυρών και αδύναμων
σημείων του οργανισμού με εκείνα των βασικών ανταγωνιστών του και των βέλτιστων του
κλάδου. Έτσι σύμφωνα με τον Zairi, η πρώτη φάση εφαρμογής της ΔΟΠ συνδυάζεται με την
εφαρμογή του εσωτερικού benchmarking ενώ η δεύτερη με την εφαρμογή του εξωτερικού
benchmarking. Ωστόσο ο συγγραφέας συμπληρώνει ότι η ολοκληρωτική εφαρμογή των
αρχών της ΔΟΠ που επιτυγχάνεται στη συνέχεια συνδυάζεται με την εφαρμογή του γενικού
benchmarking το οποίο αποτελεί πια ουσιαστικό τμήμα στη διαδικασία της συνεχούς
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βελτίωσης. Ο Zairi χρησιμοποιεί τον πίνακα 3.1 για να περιγράψει τη σχέση του
benchmarking με τη ΔΟΠ.

Πίνακας 3.1: Η σχέση του benchmarking με τη ΔΟΠ
ΔΟΠ

Benchmarking

Ικανοποίηση απαιτήσεων του εσωτερικού και
εξωτερικού benchmarking

Καθορισμός στόχων με βάση τις βέλτιστες
πρακτικές του κλάδου

Ομάδες απόδοσης (performance teams)

Διαχείριση της απόδοσης (performance
management)

Συμμετοχή των εργαζομένων για
ανεύρεση λύσεων στις πρακτικές
εφαρμόζονται

την
που

Επικοινωνία των στόχων και αναγνώριση των
εργαζομένων για την απόδοση

ΠΗΓΗ: M. Zairi (1992) “The art of benchmarking: using customer feedback to establish a
performance gap”

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.1, στόχος της ΔΟΠ είναι η καθιέρωση μιας αλυσιδωτής
σχέσης πελάτη-προμηθευτή με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων τόσο εσωτερικά όσο
και εξωτερικά του οργανισμού. Για να το επιτύχει αυτό η ΔΟΠ προωθεί την οργάνωση
ομάδων απόδοσης και την εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών για την ανεύρεση λύσεων σε
προβλήματα ώστε οι απαιτήσεις των πελατών να ικανοποιούνται συνεχώς. Από την άλλη
πλευρά, το benchmarking ενθαρρύνει τους οργανισμούς να βλέπουν πέρα από την
ικανοποίηση του πελάτη, και να λειτουργούν με τρόπο ώστε να προβλέπουν και να
αναζητούν από μόνοι τους την καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών ώστε να επιτυγχάνονται
υψηλά επίπεδα απόδοσης. Το benchmarking, σύμφωνα με τον Zairi, βασίζεται στη
διαχείριση της απόδοσης (performance management) η οποία μέσα στα πλαίσια της ΔΟΠ
περιλαμβάνει την κοινοποίηση των πρακτικών benchmarking στο προσωπικό, τη θέσπιση
στόχων για τη μείωση των χασμάτων απόδοσης και τη δραστηριοποίηση των ομάδων των
εργαζομένων με στόχο το κλείσιμο αυτών των χασμάτων. Ο Agus (2005) επιβεβαιώνει την
άποψη αυτή και διαπιστώνει εμπειρικά ότι το benchmarking συσχετίζεται σημαντικά και
επιδρά τόσο στην απόδοση ποιότητας προϊόντος (product quality performance) όσο και στην
επιχειρηματική απόδοση (business performance).
Τη στενή σχέση του benchmarking με την απόδοση μέσα στα πλαίσια της ΔΟΠ εκφράζει
και ο Chen (2002) ο οποίος αναφέρεται στην αξιολόγηση
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της απόδοσης ως

συμπληρωματικό στοιχείο του benchmarking. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι το benchmarking
και η αξιολόγηση της απόδοσης μαζί αποτελούν στοιχεία της σύγχρονης διοικητικής
πρακτικής και τμήματα της ΔΟΠ και τονίζει ότι ενώ οι δύο αυτές προσεγγίσεις θα πρέπει να
λειτουργούν ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να συγχέονται. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η
αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί ένα εργαλείο μέτρησης της παραγωγικότητας, της
αποδοτικότητας των δαπανών και των λειτουργικών πλεονεκτημάτων και χρησιμοποιεί
δεδομένα τα οποία παρακολουθούνται ιστορικά στο χρόνο. Αντίθετα το benchmarking
παρακολουθεί τη θέση διαφόρων παροντικών παραμέτρων σε σχέση με τον ανταγωνισμό
και βασίζεται στη λήψη αποφάσεων και εκτέλεση ενεργειών με βάση τη σύγκρισή τους. Στο
σημείο αυτό οι Taylor και Wright (2006) συμπληρώνουν την αναγκαιότητα εφαρμογής της
διαδικασίας αυτοαξιολόγησης ταυτόχρονα με την εφαρμογή του benchmarking. Οι
συγγραφείς τονίζουν ότι οι διαδικασίες αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται προαιρετικές ή
συμπληρωματικές σε άλλες πρακτικές ΔΟΠ αλλά να εκτελούνται ως συστατικά στοιχεία
επιτυχίας της ΔΟΠ, με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται στο στάδιο εκείνο που η
οργάνωση για ποιότητα του οργανισμού που τα εφαρμόζει έχει ωριμάσει σε βαθμό που να
διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων αρχικά και την
εκτέλεση μετρήσεων και συγκρίσεων στη συνέχεια.
Επιπλέον το benchmarking αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης έννοια και κρίσιμο στοιχείο της
ΔΟΠ. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Motwani (2001) ο οποίος βλέπει τη ΔΟΠ ως ένα
σπίτι όπου η συμμετοχή της διοίκησης αποτελεί τη βάση – θεμελίωση του σπιτιού, ενώ οι
μετρήσεις της ποιότητας και το benchmarking μαζί με την εκπαίδευση και ενίσχυση του
προσωπικού, τη διαχείριση των διαδικασιών καθώς και τη συμμετοχή και την ικανοποίηση
του πελάτη αποτελούν τις τέσσερεις βασικές κολώνες στήριξής του. Ο συγγραφέας
υποστηρίζει ότι αφού τοποθετηθούν και εμπλουτισθούν οι κολώνες μπορούν στη συνέχεια
να ενσωματωθούν η διαχείριση της ποιότητας του προμηθευτή και ο σχεδιασμός προϊόντος
τα οποία αποτελούν και τα τελικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της ΔΟΠ. Ανάλογα οι Chin
και Poh (1999) θεωρούν ότι το benchmarking είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της έννοιας της
ΔΟΠ. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι η έννοια της ΔΟΠ περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία.
Το πρώτο στοιχείο αφορά την ικανοποίηση του πελάτη, το δεύτερο είναι ο στατιστικός
έλεγχος διαδικασιών και το τρίτο στοιχείο είναι η συνεχής βελτίωση. Το benchmarking με
τη συνεχή μέτρηση της απόδοσης, την αδιάκοπη σύγκριση με τους βέλτιστους οργανισμούς
και την αέναη αναζήτηση νέων βελτιωμένων μεθόδων και πρακτικών έρχεται να
υποστηρίξει το στοιχείο της συνεχούς βελτίωσης. Με ανάλογο τρόπο, ο Powell (1995) μετά
από διερεύνηση της βιβλιογραφίας των Deming, Juran και Crosby, καθώς και των κριτηρίων
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του βραβείου ποιότητας Malcolm Baldrige, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το
benchmarking αποτελεί έναν από τους 12 παράγοντες που συνιστούν την έννοια της ΔΟΠ
ενώ ο Agus (2005) περιγράφει την έννοια της ΔΟΠ χρησιμοποιώντας εννέα βασικούς
δείκτες ένας εκ των οποίων και το benchmarking.
Ωστόσο υπάρχουν συγγραφείς που, αν και υποστηρίζουν την άποψη ότι το benchmarking
αποτελεί εργαλείο και κομμάτι της ΔΟΠ, κρατούν μια περισσότερο μετριοπαθή στάση στη
σχέση του με την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ. Έτσι οι Dow et al (1999) υποστηρίζουν τη
χρήση του ως «περιφερειακό» εργαλείο ΔΟΠ και διαπιστώνουν από την εμπειρική τους
μελέτη ότι η σημαντικότητα πρακτικών εργαλείων όπως το benchmarking στην εφαρμογή
της ΔΟΠ εξαρτάται σε μεγάλο μέρος τόσο από τον ορισμό της έννοιας «διαχείριση της
ποιότητας» που υιοθετεί ο οργανισμός όσο και από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις
οποίες λειτουργεί (πχ κλάδος στον οποίο ανήκει). Ο Weller (1996) και οι Dale και Cooper
(1992), αν και αναγνωρίζουν τη σημαντικότητά του στην εφαρμογή της ΔΟΠ, τονίζουν
περισσότερο τη δυνατότητά του ως εργαλείο υποστήριξης στη διαδικασία εισαγωγής των
οργανωσιακών αλλαγών που απαιτούνται για την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ.
Τέλος, το benchmarking συχνά βρίσκει εφαρμογή ως εργαλείο βελτίωσης των ίδιων των
προγραμμάτων ΔΟΠ (Love και Dale, 1999) κυρίως μέσω της σύγκρισής τους με εκείνα που
εφαρμόζουν οργανισμοί που διαθέτουν «ώριμο» πρόγραμμα ΔΟΠ με στόχο την επίτευξη
του ιδανικού επιπέδου (Zairi, 1994). Όπως έδειξε η έρευνα του Chung (2001) το
benchmarking θεωρείται από τους οργανισμούς σημαντική στρατηγική βελτιστοποίησης της
ωριμότητας ΔΟΠ μια και δίνει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών για τη βελτίωση του
προγράμματος ΔΟΠ που εφαρμόζουν.

3.3.2

Η Δ.Ο.Π. ως προϋπόθεση εφαρμογής του benchmarking

Στόχος του benchmarking είναι η αναζήτηση εφαρμογών που λειτούργησαν ήδη με επιτυχία
και οι οποίες ενέχουν την πιθανότητα ύπαρξης βέλτιστων πρακτικών. Ενώ η συνήθης
διοικητική προσέγγιση είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων όταν αυτά εμφανίζονται, το
benchmarking προϋποθέτει την καθιέρωση μίας ξεχωριστής διοικητικής προσέγγισης
σύμφωνα με την οποία συνεχώς αναζητούνται και εντοπίζονται επιτυχείς πρακτικές είτε
εντός είτε εκτός των ορίων του οργανισμού οι οποίες μπορούν να γίνουν κατανοητές και να
επαναληφθούν με επιτυχία. Σύμφωνα με τους Bogan και English (1994), η ΔΟΠ με τη
συνεχή αναζήτηση ευκαιριών για βελτίωση που καλλιεργεί, δημιουργεί το κατάλληλο
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περιβάλλον που απαιτείται για την ανάπτυξη αυτής της μη παραδοσιακής διοικητικής
προσέγγισης.
Το benchmarking εμφανίσθηκε και αναπτύχθηκε μέσα στους κόλπους της ΔΟΠ. Ιστορικά η
πρακτική εφαρμογή του ταυτίστηκε με την εξέλιξη της κουλτούρας της συνεχούς βελτίωσης
της ποιότητας που προωθεί η ΔΟΠ. Η Codling (1998) υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη αυτής της
κουλτούρας πέρασε από διάφορα στάδια για να καταλήξει στην εφαρμογή του
benchmarking. Έτσι, σύμφωνα με τη συγγραφέα, πρώτα εμφανίστηκαν οι μελέτες χρόνου
(time studies) και οι μελέτες κινήσεων (motion studies) οι οποίες οδήγησαν στην ανάπτυξη
του στατιστικού ελέγχου ποιότητας αρχικά και στη διασφάλιση της ποιότητας στη συνέχεια.
Η εισαγωγή της διασφάλισης της ποιότητας στη διαδικασία παραγωγής είχε ως αποτέλεσμα
την ανάπτυξη της διαχείρισης της ποιότητας με την καθιέρωση των προτύπων ποιότητας σε
πρώτη φάση και του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας σήμερα. Από το στάδιο αυτό της
διαχείρισης της ποιότητας και μετά, όπως υποστηρίζει η Codling προέκυψε η εφαρμογή του
εσωτερικού και του εξωτερικού benchmarking.
Ανάλογη άποψη εκφράζει και ο Watson (1993) ο οποίος αναλύει τη θέση που έχουν οι αρχές
της ΔΟΠ στην εφαρμογή του benchmarking παρακολουθώντας την εξελικτική διαδικασία
της ποιότητας μέσα σε έναν οργανισμό. Συγκεκριμένα ο συγγραφέας πιστεύει ότι η
εφαρμογή των πρακτικών benchmarking θα πρέπει να συμπληρώνει την εφαρμογή των
αρχών ποιότητας και υποστηρίζει ότι η ωριμότητα ποιότητας σε κάθε επιχείρηση περνά από
τέσσερα στάδια, το καθένα από τα οποία συμβάλλει χωριστά στην ανάπτυξη της έννοιας της
ποιότητας μέσα στον οργανισμό∗: επιθεώρηση, έλεγχος, συνεργασία και ωριμότητα. Στο
αρχικό στάδιο εφαρμογής των αρχών της ποιότητας, το στάδιο δηλαδή της επιθεώρησης, ο
οργανισμός έχει την τάση να επικεντρώνεται στην ποιότητα του τελικού προϊόντος ή της
υπηρεσίας που παρέχει με την πραγματοποίηση μετρήσεων και συγκρίσεων με
προκαθορισμένα πρότυπα τόσο στα εισερχόμενα υλικά όσο και στα τελικά προϊόντα. Στις
περιπτώσεις αυτές το benchmarking δεν θεωρείται κατάλληλο εργαλείο βελτίωσης από τον
Watson επειδή όπως υποστηρίζει δεν καλύπτεται η βασική προϋπόθεση εφαρμογής του που
αφορά την πλήρη κατανόηση των διαδικασιών που ακολουθεί ο οργανισμός. Στο δεύτερο
στάδιο του ελέγχου, ο οργανισμός εστιάζεται στην πρόληψη και σε στοιχεία ποιότητας του
τελικού προϊόντος που μπορούν να προσδιορισθούν εσωτερικά στην επιχείρηση. Στο στάδιο
αυτό βρίσκει εφαρμογή η έννοια του εσωτερικού πελάτη όπου το προϊόν ελέγχεται στις
∗
Η έννοια της ωριμότητας στην ποιότητα (quality maturity) αρχικά εκφράσθηκε από τον Ph. B. Crosby στο
βιβλίο του “Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain” (1979) pp 25-40. Ο Crosby ανέπτυξε το Quality
Management Maturity Grid στο οποίο διαχώρισε 5 στάδια: (1) αβεβαιότητα (uncertainty), (2) αφύπνιση
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διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας του πριν προωθηθεί στην επόμενη φάση
ώστε να διασφαλίζεται η κάλυψη των απαιτήσεων ποιότητας της κάθε φάσης. Συχνά οι
οργανισμοί σε αυτό το στάδιο ακολουθούν τις αρχές του συστήματος ISO 9000, και
εφαρμόζουν εργαλεία για τη βελτίωση της ποιότητας. Στο σημείο αυτό ο οργανισμός είναι
σε θέση να ξεκινήσει την εφαρμογή του benchmarking κάτι που, σύμφωνα με τον Watson,
στην πράξη εκτελείται συνήθως με δύο τρόπους: (α) συμμετοχή του οργανισμού σε κάποια
κλαδική μελέτη σχετικά με συγκεκριμένη επιχειρηματική πρακτική (π.χ. διαχείριση
αποβλήτων), και (β) μελέτη στρατηγικής σημασίας για τον οργανισμό που πραγματοποιείται
από κάποιον εξωτερικό φορέα (π.χ. σύμβουλο). Το τρίτο επίπεδο ωριμότητας της ποιότητας
σύμφωνα με τον Watson χαρακτηρίζεται από την ανάγκη για βελτίωση της συνεργασίας
εσωτερικά του οργανισμού ανάμεσα στα λειτουργικά του τμήματα με στόχο τη διάχυση της
πληροφορίας μεταξύ των τμημάτων. Το στάδιο αυτό της ανάπτυξης της ποιότητας
εστιάζεται στις γενικές επιχειρηματικές λειτουργίες, οι έννοιες του εσωτερικού πελάτη και
της ικανοποίησης του πελάτη επεκτείνονται σε ευρύτερο επίπεδο, και αναγνωρίζονται οι
ευρύτερες συνεργασίες τόσο με τους προμηθευτές οι οποίοι συμβάλλουν στην ποιότητα του
τελικού προϊόντος όσο και με τους πελάτες οι οποίοι εκφράζουν τις επιθυμίες τους και
συνεισφέρουν στο σχεδιασμό των προϊόντων. Ο Watson υποστηρίζει ότι οργανισμοί που
έχουν αναπτύξει αυτού του είδους τις συνεργασίες είναι έτοιμοι να εμπλακούν στην
εφαρμογή του στρατηγικού benchmarking το οποίο υποστηρίζει τη βελτίωση βασικών
επιχειρηματικών λειτουργιών. Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο ωριμότητας της ποιότητας
που αναγνωρίζει ο συγγραφέας χαρακτηρίζεται από την αυτόματη εφαρμογή των αρχών της
ποιότητας σε όλες τις περιοχές του οργανισμού: εφαρμογή της ομαδικής εργασίας σε όλες
τις λειτουργίες, χρήση της πληροφόρησης και των δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων,
αναγνώριση της ικανοποίησης του πελάτη ως γνώμονα στη λήψη των επιχειρηματικών
αποφάσεων. Οι οργανισμοί σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης της ποιότητας εφαρμόζουν το
benchmarking σε συνεχή βάση, ένα στάδιο που από τον Watson χαρακτηρίζεται ως
«ουτοπικό».
Οι Zairi και Hutton (1995) υποστηρίζουν ότι αν δεν προϋπάρχει η εφαρμογή των αρχών της
ΔΟΠ όπου απαιτείται η πλήρης κατανόηση των διαδικασιών που ακολουθούνται και των
στόχων βελτίωσης που τίθενται, υπάρχει κίνδυνος να μην γίνει απόλυτα ξεκάθαρη η έννοια
του benchmarking στον οργανισμό. Η σύγχυση που παρατηρήθηκε αρχικά στους
οργανισμούς που επιχείρησαν να εφαρμόσουν το benchmarking όταν αυτό άρχισε να
διαδίδεται με ραγδαίους ρυθμούς, σχετικά με το τι ακριβώς είναι το νέο αυτό εργαλείο είχε
(awakening), (3) διαφώτιση (enlightenment), (4) γνώση (wisdom), και (5) βεβαιότητα (certainty).
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ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους Zairi και Hutton, πολλές επιχειρήσεις να το εφαρμόζουν
ως μία προσέγγιση κόστους ή αποτελεσμάτων με στόχο τη μείωση κόστους και όχι ως μία
προσέγγιση διαδικασιών. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η ανάγκη της ξεκάθαρης αντίληψης
για το τι συνθέτει την έννοια του benchmarking είναι που τονίζει τη σημασία της εφαρμογής
των αρχών της ΔΟΠ (με τεκμηριωμένο σύστημα μέτρησης και βελτίωσης των διαδικασιών)
πριν την εφαρμογή του benchmarking. Επιπλέον ο Zairi (1994) υποστηρίζει ότι στις
περιπτώσεις που εισάγεται η εφαρμογή του benchmarking χωρίς να ακολουθούνται οι αρχές
της ΔΟΠ, υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί ανασφάλεια στο προσωπικό ενώ ταυτόχρονα να
δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι η όλη προσπάθεια γίνεται αποβλέποντας στη
θέσπιση υψηλότερων στόχων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές δυνατότητες του
οργανισμού. Κατά ανάλογο τρόπο, αν και αναφέρεται στις υπηρεσίες υγείας, ο Grayson
(1993) υποστηρίζει ότι η ΔΟΠ θα πρέπει να προηγείται όχι μόνο του benchmarking αλλά και
της διαδικασίας μέτρησης της απόδοσης έτσι ώστε η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων,
να γίνεται με την υποστήριξη και την αποδοχή όλων των συμμετεχόντων. Ωστόσο για τις
περιπτώσεις που αυτό δεν μπορεί να συμβεί, ο συγγραφέας προτείνει την πραγματοποίηση
και διαχείριση των μετρήσεων μέσα από μία συνολική προσέγγιση και με τρόπο ώστε να
αποτελέσουν πρότυπο για την ανάπτυξη ενός προγράμματος ΔΟΠ με τη συμμετοχή όλων.
Ο Balm (1992) αναφέρει ότι, από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ,
διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ηγετικών επιχειρήσεων εφαρμόζει το
benchmarking μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας ΔΟΠ που ακολουθούν ενώ ο Appleby
(1999) υποστηρίζει ότι για τους οργανισμούς που έχουν ήδη ξεκινήσει την εφαρμογή της
ΔΟΠ, η εφαρμογή του benchmarking γίνεται ευκολότερη και διασφαλίζει περισσότερο
επιτυχή αποτελέσματα επειδή (α) το προσωπικό είναι περισσότερο δεκτικό σε αλλαγές, (β)
οι διαδικασίες είναι ήδη κατανοητές στο προσωπικό, (γ) πιθανόν το προσωπικό να έχει ήδη
γνώση των βασικών εργαλείων επίλυσης προβλημάτων, και (δ) τα κανάλια επικοινωνίας
εντός και εκτός του οργανισμού – με το υπόλοιπο προσωπικό και με τους προμηθευτές –
είναι ήδη ανοιχτά. Επιπλέον ο καθορισμός του οράματος, της αποστολής, των κρίσιμων
παραγόντων επιτυχίας, κ.λπ. που γίνεται στη ΔΟΠ συμβάλλει σημαντικά στη θέσπιση
προτεραιοτήτων τόσο στο αντικείμενο εφαρμογής του benchmarking όσο και στην επιλογή
των δεικτών ανάλυσης χάσματος που απαιτούνται (Balm, 1996). Οι Ittner και Larcker
(1995) διαπιστώνουν ότι στις επιχειρήσεις που εφαρμόζονται προηγμένες πρακτικές
ποιότητας, η εφαρμογή του εξωτερικού benchmarking σε προϊόντα, διαδικασίες και
υπηρεσίες είναι πιο συχνή σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τους
συγγραφείς τα απλά προγράμματα ποιότητας είναι προσανατολισμένα κυρίως στην
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παραγωγική διαδικασία και εστιάζονται στη συγκέντρωση πληροφοριών για τη λύση
προβλημάτων ενώ τα προηγμένα συστήματα ποιότητας στοχεύουν στη συλλογή εξωτερικών
δεδομένων κατάλληλα για benchmarking. Μάλιστα η έρευνά τους έδειξε ότι υπάρχει
συσχέτιση μεταξύ της εφαρμογής του benchmarking με τη λειτουργία διατμηματικών
ομάδων (cross functional teamwork) εντός της επιχείρησης, με την επέκταση των
δραστηριοτήτων του τμήματος διασφάλισης ποιότητας και με τη διεύρυνση των σχέσεων
της επιχείρησης με τους προμηθευτές. Αντίστοιχα οι McAdam και Kelly (2002) και οι Voss
et al (1997) διαπίστωσαν ότι το benchmarking βρίσκει ιδιαίτερη αναγνώριση από τους
οργανισμούς που προωθούν τη μάθηση (learning organizations) και συνήθως πρόκειται για
οργανισμούς που εφαρμόζουν ένα συνδυασμό τεχνικών benchmarking και εργαλείων
υψηλής βελτίωσης (world-class), διαθέτουν υψηλό επίπεδο συμμετοχής του προσωπικού,
προωθούν την ομαδική εργασία, έχουν εκτενή ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία, διαθέτουν
σχετικά επίπεδη οργανωτική δομή κ.α. Σύμφωνα μάλιστα με τους Voss et al (1997) οι
οργανισμοί αυτοί ακόμη κι αν δεν εφαρμόζουν το benchmarking σήμερα, έχουν πολύ
μεγάλη πιθανότητα να το εφαρμόσουν στο άμεσο μέλλον.
Οι πρακτικές ΔΟΠ, σύμφωνα με τους Deros et al (2006), αποτελούν προϋποθέσεις για την
υιοθέτηση του benchmarking και θεμέλια στην ανάπτυξη μιας επιτυχούς διαδικασίας
benchmarking ενώ όπως διαπιστώνουν οι Brah et al (2000), οι οργανισμοί που δεν έχουν
εφαρμόσει το benchmarking αλλά σκοπεύουν να το κάνουν, προωθούν την εφαρμογή του
μέσα στα πλαίσια και ως επέκταση του προγράμματος ποιότητας που ήδη εφαρμόζουν.
Μετά από εμπειρική έρευνα που έκαναν πάνω στην εφαρμογή του benchmarking, οι
συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι οργανισμοί που εφαρμόζουν το
benchmarking δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και διαθέτουν ψηλά επίπεδα
συμμετοχής της ανώτατης διοίκησης στην εφαρμογή των αρχών ποιότητας. Είναι γενικά
αποδεκτό λοιπόν ότι η επιτυχής εφαρμογή του benchmarking συνδέεται άμεσα με τη
λειτουργία προηγμένων συστημάτων ποιότητας όπως της ΔΟΠ. Όπως επισημαίνει και ο
Ross (1999), το benchmarking δεν μπορεί να φέρει βελτίωση της απόδοσης αν δεν υπάρχει η
υποδομή της ΔΟΠ. Και προχωρώντας υποστηρίζει ότι χωρίς την κατάλληλη κουλτούρα
ποιότητας και χωρίς την εφαρμογή των βασικών στοιχείων της ΔΟΠ, κάθε προσπάθεια
υιοθέτησης της βέλτιστης πρακτικής μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική.
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3.4

BENCHMARKING ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9000

Η εφαρμογή του benchmarking, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3.3, συνδυάζεται με την
εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ. Ποια είναι όμως η θέση του και η σχέση του με τα ευρέως
χρησιμοποιούμενα πρότυπα ποιότητας ISO 9000; Ιστορικά, τα πρότυπα ISO 9000 προήλθαν
από την ανάγκη να οργανωθούν ορθολογικά τα ποιοτικά ζητήματα στις συμβατικές
επιχειρησιακές σχέσεις (Conti, 1999). Προερχόμενα από μια μεγάλη περίοδο που
χαρακτηριζόταν από την επιθεώρηση των προϊόντων, τα πρότυπα ISO 9000, σύμφωνα με
τον Conti, εμφανίστηκαν ως δώρο και ανταποκρίθηκαν σε απτές ανάγκες των οργανισμών.
Ωστόσο η συνεχώς αναπτυσσόμενη τάση εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ, είχε ως
αποτέλεσμα την ανάγκη διεύρυνσης των αρχών των προτύπων.
Έτσι, η τελευταία έκδοση των προτύπων χαρακτηρίζεται από τον προσανατολισμό στις
αρχές της ΔΟΠ με μία τάση σύγκλισης προς τις αρχές του μοντέλου αριστείας του EFQM.
Το ISO 9000 περιγράφει τις βασικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, το
ISO 9001 διευκρινίζει τις απαιτήσεις για τα συστήματα αυτά ενώ το ISO 9004 παρέχει
οδηγίες σχετικά με τα συστήματα αυτά. Τα πρότυπα αυτά αποτελούν ένα αναπόσπαστο
τμήμα του γενικού συστήματος διαχείρισης ενός οργανισμού. Οι Sun et al (2004)
υποστηρίζουν ότι στις νέες αναθεωρήσεις τους, και τα δύο πλαίσια προσπάθησαν να
ενισχύσουν τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να επιτύχουν
καλύτερη απόδοση. Στο ISO 9000:2000 προστέθηκαν πολλές έννοιες της ΔΟΠ ενώ ο ίδιος ο
οργανισμός ISO υποστήριξε ότι η έκδοση του 2000 είναι συμβατή με άλλα μοντέλα
ποιοτικής διαχείρισης, όπως το μοντέλο αριστείας του EFQM. Πριν την έκδοση της
τελευταίας αναθεώρησης του προτύπου, οι Najmi και Kehoe (2000) διερεύνησαν τη σχέση
της ΔΟΠ και του προτύπου ISO 9000:1994 και πρότειναν ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για την
εφαρμογή των αρχών της ποιότητας στην μετά-ISO εποχή. Το τελικό πλαίσιο των
συγγραφέων τοποθετεί την εφαρμογή του benchmarking σε ένα στάδιο μετά την εφαρμογή
των αρχών του ISO 9000 με στόχο την αξιολόγηση του οργανισμού μέσω της σύγκρισής του
με τους βέλτιστους. Στις επόμενες παραγράφους, μετά από μία σύντομη περιγραφή του
προτύπου ISO 9000, πραγματοποιείται η διερεύνηση της θεωρητικής σχέσης του με το
benchmarking.
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3.4.1

Το πρότυπο ISO 9000

Η σειρά των προτύπων ISO 9000 προέρχεται από στρατιωτικά πρότυπα που αναπτύχθηκαν
περίπου κατά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η πρώτη δημοσίευση προτύπου έγινε το 1979
από το British Standards Institute και αφορούσε το πρότυπο BS 5850 το οποίο υιοθετήθηκε
το 1987 με μικρές διαφοροποιήσεις από το διεθνές πρότυπο ISO 9000 (Boulter και Bendell,
2002). Με την εισαγωγή του το 1987, το ISO 9000 αποτέλεσε ένα σύνολο πέντε προτύπων
για την ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας αναγνωρισμένων
παγκοσμίως. Τα πρότυπα ISO 9001, ISO 9002, και ISO 9003 προορίζονταν για να
χρησιμοποιηθούν ως προδιαγραφές για τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας ενώ τα
ISO 9000 και ISO 9004 ήταν υποστηρικτικά έγγραφα και προορίζονταν είτε για να
παρέχουν οδηγίες για την εφαρμογή των τριών προηγούμενων προτύπων είτε για να
βοηθήσουν στη βελτίωση του συστήματος ποιότητας. Η δεύτερη έκδοση της σειράς των
προτύπων ISO 9000 δημοσιεύθηκε το 1994 και βασίσθηκε στη συνήθη πρακτική των
οργανισμών να λειτουργούν σύμφωνα με τις συμβάσεις που συνάπτουν με τους πελάτες
τους (Pun et al, 1999). Μετά από βιβλιογραφική έρευνα στην εφαρμογή των προτύπων, οι
Najmi και Kehoe (2000) διαπιστώνουν ότι η πιστοποίηση σύμφωνα με την έκδοση 1994 του
προτύπου ISO 9000 έφερε διάφορα ποιοτικά και ποσοτικά επιχειρησιακά οφέλη ωστόσο δεν
οδηγούσε από μόνη της στη συνεχή βελτίωση και δεν προωθούσε τον προσανατολισμό προς
τον πελάτη.
Προς το τέλος της δεκαετίας του '90 οι συνθήκες για την αναθεώρηση των προτύπων προς
τη ΔΟΠ ήταν κατάλληλες μια και οι αρχές της ΔΟΠ ήταν πλέον περισσότερο κατανοητές
και αποδεκτές μέσω της καθιέρωσης των βραβείων MBNQA και EQA. Η δυσκολία
μετάβασης από τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας
του ISO 9000 προς τη ΔΟΠ είχε αναγνωριστεί από το διεθνή οργανισμό για την τυποποίηση
ISO. Η Τεχνική Επιτροπή του προχώρησε στην αναθεώρηση της έκδοσης του 1994 της
σειράς των προτύπων ISO 9000 στο έτος 2000. Οι αλλαγές που προτάθηκαν ήταν στις
περιοχές που θα βοηθούσαν τους οργανισμούς να γεφυρώσουν το χάσμα με τη ΔΟΠ και να
εισαγάγουν πιο σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης. (Mann και Voss, 2000). Η απαίτηση να
γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της προσέγγισης της διασφάλισης της ποιότητας που
περιγράφεται στην έκδοση του ISO 9000 του 1994 και των αρχών της διαχείρισης της
ποιότητας αποτέλεσε τη σημαντικότερη πρόκληση για έκδοση του 2000. Στη διευρυμένη
αναθεώρησή του 2000 αποδίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στις διαδικασίες, στον πελάτη και
στη συνεχή βελτίωση. Οι αρχές της διασφάλισης της ποιότητας ενσωματώνονται στις
απαιτήσεις της έκδοσης του 1994 του ISO 9000 ενώ οι αρχές της διαχείρισης της ποιότητας
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συνοψίζονται στην έκδοση του 2000 (Laszlo, 2000). Η σειρά των προτύπων ISO 9000:2000
είναι στην πραγματικότητα μία οικογένεια προτύπων που αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν
τους οργανισμούς να εφαρμόσουν αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης της ποιότητας
(Russell, 2000). Στον πρόλογο του εντύπου «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας –
Απαιτήσεις» του ελληνικού προτύπου ΕΝ ISO 9001 (ΕΛΟΤ, 2001) αναφέρεται
χαρακτηριστικά (σελ. iv):
«Σε αυτή την έκδοση ο τίτλος του ISO 9001 έχει αναθεωρηθεί και δεν περιλαμβάνει πλέον τον
όρο «Διασφάλιση της ποιότητας». Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι οι απαιτήσεις συστήματος
διαχείρισης της ποιότητας, οι οποίες καθορίζονται σε αυτή την έκδοση του ISO 9001, σε
συνδυασμό με τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος, στοχεύουν επίσης να αυξήσουν την
ικανοποίηση του πελάτη.» Η αναθεώρηση αυτή του ISO 9000 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη
διαχείριση των διαδικασιών και των πόρων έτσι ώστε οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες της
διασφάλισης της ποιότητας να ευθυγραμμίζονται απόλυτα ενώ τα κριτήριά του
αναπτύχθηκαν με τρόπο ώστε να έχουν περισσότερα κοινά σημεία με τα μοντέλα ποιότητας
και αριστείας που εφαρμόζονται ευρέως (Boulter και Bendell, 2002).
Οι τρέχουσες εκδόσεις του ISO 9001 και ISO 9004 αναπτύχθηκαν ως ένα συνεκτικό ζεύγος
προτύπων συστήματος διαχείρισης της ποιότητας με τρόπο ώστε το ένα να συμπληρώνει το
άλλο ενώ ταυτόχρονα να μπορούν να εφαρμοσθούν και ανεξάρτητα. Συγκεκριμένα το ISO
9001 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς για εσωτερική εφαρμογή, για πιστοποίηση ή για
εξυπηρέτηση συμβάσεων. Στόχος του είναι η αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας
ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών. Το ISO 9004 είναι ευρύτερο σε σχέση
με το ISO 9001 και καλύπτει επιπλέον το θέμα της συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης του
οργανισμού ενώ δεν προορίζεται για πιστοποίηση ή για σκοπούς εξυπηρέτησης συμβάσεων
αλλά για εσωτερική χρήση. Για το λόγο αυτό το ISO 9004 συνιστάται περισσότερο σε
οργανισμούς που επιθυμούν να προχωρήσουν πέρα από τις απαιτήσεις του ISO 9001 προς
την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης (ΕΛΟΤ, 2001).
Το νέο μεθοδολογικό πλαίσιο που περιγράφεται από το ISO 9004 μπορεί να χαρακτηρισθεί
ως πλαίσιο ΔΟΠ καθώς παρέχει οδηγίες για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού
και την ικανοποίηση των πελατών και των άλλων ενδιαφερομένων μερών (Porter και
Tanner, 2004). Δεν αποτελεί πια οδηγία για την οικοδόμηση και τη διαχείριση του
συστήματος ποιότητας των προϊόντων οι απαιτήσεις του οποίου περιγράφονται στο ISO
120

9001, αλλά ένα έγγραφο με προσανατολισμό στις αρχές της ΔΟΠ. Συγκεκριμένα ο Conti
(1999) αναφέρει ότι το ISO 9004 παρέχει οδηγίες σχετικά με όλες τις πτυχές ενός
συστήματος ποιοτικής διαχείρισης, με στόχο να βελτιώσει τη γενική απόδοση του
οργανισμού. Όσο αφορά το πρότυπο ISO 9001:2000, αυτό αποτελεί ένα σύνολο
τυποποιημένων απαιτήσεων για συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, ανεξάρτητα από το
αντικείμενο απασχόλησης του οργανισμού-χρήστη, το μέγεθός του, ή την προέλευσή του
(ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα) (ISO, 2007). Αποτελεί ένα ελεγμένο και δοκιμασμένο πλαίσιο
για μια συστηματική μέθοδο στη διαχείριση των διαδικασιών του οργανισμού με τρόπο
ώστε ο οργανισμός να παράγει με συνέπεια τα προϊόντα που ικανοποιούν τις προσδοκίες
των πελατών του. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό ISO (ISO, 2007) είναι το μόνο
πρότυπο στην οικογένεια των ISO 9000 έναντι του οποίου οι οργανισμοί μπορούν να
πιστοποιηθούν - αν και η πιστοποίηση δεν είναι μια υποχρεωτική απαίτηση των προτύπων.
Σύμφωνα με τον Conti (1999) το νέο ISO 9001 βελτιώνει και ολοκληρώνει το παλιό ISO
9001/2 /3 /4 με δύο τρόπους. Κατ' αρχήν, εισάγει την άποψη ότι η ικανοποίηση του πελάτη,
και όχι μόνο η ποιότητα προϊόντων/ υπηρεσιών, πρέπει να είναι ο στόχος οποιασδήποτε
επιχείρησης που ανταγωνίζεται στην αγορά. Η δεύτερη βελτίωση του νέου ISO 9001 όσον
αφορά το παλιό ISO 9001/2 /3 /4 είναι η διαδικαστική θεώρηση (process view), η οποία
διαδραμάτισε θεμελιώδη ρόλο στον ανταγωνισμό με βάση την ποιότητα (Conti, 1999).
Η οικογένεια των νέων προτύπων ISO 9000 αντιπροσωπεύει μια διεθνή συναίνεση στις
πρακτικές διαχείρισης καλής ποιότητας και αποτελείται από πρότυπα και οδηγίες σχετικά με
τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας (ISO, 2007). Συγκεκριμένα ασχολείται με το τί
κάνει ο οργανισμός για να εκπληρώσει:
-

τις απαιτήσεις του πελάτη για ποιότητα, και

-

τις εφαρμοσμένες ρυθμιστικές απαιτήσεις, στοχεύοντας ταυτόχρονα στο

-

να ενισχύσει την ικανοποίηση του πελάτη, και

-

να επιτύχει τη συνεχή βελτίωση της απόδοσής του στην αναζήτηση αυτών των στόχων.

Οι οχτώ αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται τα αναθεωρημένα πρότυπα ISO του 2000
καθορίζονται στο ISO 9000:2000, “Quality management systems: Fundamentals and
vocabulary” και στο ISO 9004:2000, “Quality management systems: Guidelines for
performance improvements” και είναι οι εξής (ISO, 2007):
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•

Αρχή 1η: Εστίαση στον πελάτη: Οι οργανισμοί εξαρτώνται από τους πελάτες τους και
κατά συνέπεια οφείλουν να κατανοούν τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες των
πελατών τους, να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και να προσπαθούν να υπερβούν τις
προσδοκίες τους

•

Αρχή 2η: Ηγεσία: Οι ηγέτες καθορίζουν τον ενιαίο σκοπό και την κατεύθυνση του
οργανισμού. Οφείλουν να δημιουργούν και να διατηρούν το εσωτερικό περιβάλλον στο
οποίο οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην επίτευξη των στόχων του
οργανισμού.

•

Αρχή 3η: Συμμετοχή του προσωπικού: Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα του
οργανισμού είναι η ουσία του και η πλήρης συμμετοχή τους επιτρέπει την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων τους προς όφελος του οργανισμού.

•

Αρχή 4η: Διαδικαστική προσέγγιση: Ένα επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται
αποτελεσματικότερα όταν οι δραστηριότητες και οι σχετικοί με αυτές πόροι
αντιμετωπίζονται και ρυθμίζονται ως διαδικαστική.

•

Αρχή 5η: Συστημική προσέγγιση της διοίκησης: Ο εντοπισμός, η κατανόηση και η
διαχείριση των αλληλένδετων διαδικασιών ως ένα συνολικό σύστημα, συμβάλλουν
στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα του οργανισμού ως προς την
επίτευξη των στόχων του.

•

Αρχή 6η: Συνεχής βελτίωση: Η συνεχής βελτίωση της γενικής απόδοσης πρέπει να
αποτελεί αέναο στόχο του οργανισμού.

•

Αρχή 7η: Ρεαλιστική προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων: Οι αποτελεσματικές
αποφάσεις λαμβάνονται με βάση την ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών

•

Αρχή 8η: Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τους προμηθευτές: Ο οργανισμός και οι
προμηθευτές του είναι αλληλοεξαρτώμενοι και κατά συνέπεια η καλλιέργεια αμοιβαίας
ευεργετικής σχέσης μεταξύ τους ενισχύει τη δυνατότητα για τη δημιουργία αξίας και
των δύο.

Οι παραπάνω αρχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ανώτερη διαχείριση ως πλαίσιο
για την επίτευξη βελτιωμένης απόδοσης (ISO, 2007).
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Οι ομοιότητες με την ΔΟΠ μπορούν να εντοπισθούν σε πολλές πτυχές των νέων προτύπων.
Βασικές έννοιες όπως η κεντρική τοποθέτηση του πελάτη και η ικανοποίησή του, η συνεχής
βελτίωση, η αξιοποίηση του προσωπικού και η συμμετοχή του, η ολοκληρωτική προσέγγιση
των διαδικασιών, οργανισμού και αποτελεσμάτων, η σύνδεση των πελατών, προμηθευτών
και ανταγωνιστών, που αντιπροσωπεύουν τη βάση της ΔΟΠ, έχουν αφομοιωθεί και έχουν
υπογραμμιστεί στη νέα αρχιτεκτονική του ISO 9000 (Franceschini et al, 2006). Με τον
τρόπο αυτό, σύμφωνα με τον Bendell (2000), το πρότυπο ακολουθεί την κατεύθυνση των
μοντέλων του EFQM και του MBNQA, αν και υπάρχουν σαφείς διαφοροποιήσεις από αυτά.
Ο όρος «αριστεία» που εισάγεται από τα βραβεία ποιότητας είναι περισσότερο καθολικός
και εστιάζεται κυρίως στην αυτό-αξιολόγηση σε αντίθεση με το πρότυπο ISO 9000 το οποίο
εστιάζεται κυρίως στις λεπτομέρειες, στη συμμόρφωση και στην επιθεώρηση από τρίτους.
Σημαντική διαφοροποίηση αποτελεί το ISO 9004 το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο αυτόαξιολόγησης και επίτευξης της αριστείας, το οποίο με αυτήν την έννοια βρίσκεται
πλησιέστερα στις αρχές των μοντέλων του EFQM και του MBNQA (Bendell, 2000).

3.4.2

Η θέση του benchmarking στο ISO 9000

Μετά την εξάπλωση τόσο της εφαρμογής των προτύπων όσο και των αρχών της ΔΟΠ,
παρατηρήθηκε μια τάση σύγκλισης των δύο αυτών προσεγγίσεων. Ωστόσο, όπως
υποστηρίζουν οι Sun et al (2004) αυτό δεν σημαίνει ότι οι οργανισμοί θα καλούνται να
εφαρμόσουν τις προσεγγίσεις αυτές χωριστά αλλά ότι θα γίνει προσπάθεια ενσωμάτωσής
τους σε μία κοινή προσέγγιση. Στην προσπάθεια της ενσωμάτωσης, η έκδοση του ISO
9000:1994 δεν εμφανιζόταν κατάλληλη. Κι αυτό γιατί μεταξύ άλλων δεν έκανε αναφορά σε
σημαντικά στοιχεία ποιότητας όπως είναι το κόστος της ποιότητας, η ανάπτυξη προσωπικού,
η ικανοποίηση του πελάτη, το benchmarking και η ανταγωνιστικότητα (Tsiotras και
Gotzamani, 1996). Ειδικότερα για το benchmarking, οι Swift et al (1995) διαπίστωσαν ότι
στα κριτήρια του ISO 9000:1994 δινόταν πολύ μικρή έμφαση στο benchmarking και
παρατήρησαν ότι αν και υπήρχαν παράγραφοι οι οποίες σχετίζονταν με τους στόχους του,
δεν υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια που απαιτούσαν την εφαρμογή του. Συγκεκριμένα ενώ
το παλιό πρότυπο απαιτούσε την παρακολούθηση δεδομένων δεν προέβλεπε τη χρήση τους
για σκοπούς benchmarking. Έτσι, τα αρχεία ποιότητας των διοικητικών αναθεωρήσεων, των
εσωτερικών επιθεωρήσεων της ποιότητας, των ελέγχων και των δοκιμών, της
βαθμολόγησης, της κατάρτισης, και των μη-συμμορφώσεων θα έπρεπε να τηρούνται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ενώ τα δεδομένα που παρακολουθούσαν
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καταγράφονταν κατά τη στιγμή που συνέβαιναν με στόχο να αποδείξουν την επίτευξη της
ποιότητας και την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων σύμφωνα με το πρόγραμμα. Δεν
απαιτούσε δηλαδή το πρότυπο την παρακολούθηση δεδομένων για μια χρονική περίοδο με
στόχο την ανάλυση τάσεων, την εκτέλεση προβλέψεων ή την εφαρμογή benchmarking ούτε
προέβλεπε τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με εκείνα των ανταγωνιστών (Tummala και
Tang, 1996).
Η αναθεώρηση του έτους 2000 του προτύπου ISO 9000 υιοθετεί ένα μοντέλο λειτουργίας
βασισμένο στη διαδικαστική προσέγγιση (ΕΛΟΤ, 2001). Στο μοντέλο αυτό οι πελάτες
παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των απαιτήσεων (εισροές) για την υλοποίηση των
προϊόντων (εκροές). Όπως αναφέρεται και στην ελληνική έκδοση (ΕΛΟΤ, 2001), η
διαδικαστική προσέγγιση δίνει έμφαση:
-

στην κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών,

-

στην εξέταση των διαδικασιών με όρους προστιθέμενης αξίας,

-

στη λήψη των αποτελεσμάτων των διαδικασιών που μετρούν την απόδοση και
αποτελεσματικότητά τους, και

-

στη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών με βάση τη μέτρηση.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται εμμέσως πλην σαφώς το έναυσμα για την εφαρμογή του
benchmarking. Μάλιστα στις απαιτήσεις της διαδικασίας μετρήσεων του ISO 9001 (ΕΛΟΤ,
2001) αναφέρεται ότι ο οργανισμός θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικές με την
ικανοποίηση του πελάτη, με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αφορούν το προϊόν, με
τα χαρακτηριστικά και τις τάσεις των διαδικασιών και των προϊόντων και με τους
προμηθευτές. Σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις δηλαδή, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση
στη χρήση της μέτρησης και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων με σκοπό την ενεργοποίηση
των διαδικασιών αναθεώρησης και βελτίωσης (Russell, 2000). Πάντως και πάλι δεν γίνεται
σαφής αναφορά σε διαδικασίες ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με τους ανταγωνιστές ή με
τους βέλτιστους οργανισμούς κάτι που θα παρέπεμπε άμεσα στο benchmarking.
Στην έκδοση του 2000, στην παράγραφο 7.2 του προτύπου ISO 9004 με τίτλο «Διεργασίες
που σχετίζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη» (Processes related to interested parties), σύμφωνα
με τους Porter και Tanner (2004), περιλαμβάνονται διαδικασίες όπως η έρευνα αγοράς, η
ανάλυση ανταγωνισμού και το benchmarking. Μάλιστα οι συγγραφείς παρατηρούν μία
σημαντική διαφοροποίηση στο εύρος κάλυψης της παραγράφου αυτής σε σχέση με την
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αντίστοιχη παράγραφο 7.2 του προτύπου ISO 9001:2000 η οποία αναφέρεται στις
«Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες» (Customer-related processes) και η οποία
συμβάλλει στη διαφοροποίηση των δύο προτύπων, ISO 9001 και ISO 9004 του 2000, με το
δεύτερο να προσεγγίζει περισσότερο τα μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας. Όπως
αναφέρουν οι Porter και Tanner, η εισαγωγή του προτύπου ISO 9004:2000 διευκόλυνε τη
μετάβαση από το ISO 9001 στην επιχειρηματική αριστεία. Ωστόσο ο Russell (2000)
υποστηρίζει ότι οι οργανισμοί που επιδιώκουν την επίτευξη αριστείας, θα πρέπει να
κατευθύνουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να υπερβούν τις απαιτήσεις του ISO
9000:2000 και να εισάγουν και άλλα διοικητικά πρότυπα, εργαλεία και τεχνικές. Η άποψη
του συγγραφέα είναι ότι πρότυπα όπως το ISO 9001:2000 παρέχουν συμπληρωματικές παρά
ανταγωνιστικές προσεγγίσεις στην επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας. Κι αυτό γιατί
σημαντικοί παράγοντες που αξιολογούνται από άλλα μοντέλα αριστείας, όπως η
ανταγωνιστικότητα, η εστίαση στον πελάτη, η συνεχής βελτίωση, το benchmarking, η
διαχείριση με βάση τα γεγονότα, η συμμετοχή του προσωπικού και ο στρατηγικός
σχεδιασμός της ποιότητας, απαιτούν συστήματα διαχείρισης της ποιότητας πέρα από την
απλή πιστοποίηση κατά ISO 9000.
Ο Sun (2000) διερευνά τη σχέση του benchmarking ως κριτήριο ΔΟΠ με την εφαρμογή του
ISO και μεταξύ άλλων η έρευνά του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το benchmarking είναι
ένα από τα κριτήρια τα οποία δεν εξαρτώνται σημαντικά από την εφαρμογή ή όχι των αρχών
του ISO. Ωστόσο ο συγγραφέας αναφέρει ότι δεν μπορεί να αιτιολογήσει τη σχέση του ISO
με κάποια από τα κριτήρια και τονίζει την πιθανότητα ύπαρξης έμμεσης σχέσης του
benchmarking με την εφαρμογή του ISO μέσω των υπολοίπων κριτηρίων. Παρόλα αυτά οι
Porter και Tanner (2004) υποστηρίζουν ότι το benchmarking μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
τους οργανισμούς αποδοτικά (productively) όταν έχουν ολοκληρώσει την εφαρμογή του
ISO9000. Συγκεκριμένα οι συγγραφείς προτείνουν για τους οργανισμούς που στοχεύουν
στην επιχειρηματική αριστεία να οργανώσουν την προσπάθειά τους προς το σκοπό αυτό σε
τρεις φάσεις: (α) στην επίτευξη ελέγχου όπου ο οργανισμός καθιερώνει τα βασικά στοιχεία
για τη διασφάλιση ενός σταθερού τρόπου λειτουργίας συνήθως με την ανάπτυξη
συστήματος ποιότητας κατά ISO 9000, (β) στην οικοδόμηση των βέλτιστων πρακτικών όπου
ο οργανισμός εντοπίζει και υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές με την εφαρμογή τεχνικών
εσωτερικής αυτό-αξιολόγησης και benchmarking, και (γ) στην επίδοση εξαιρετικών
αποτελεσμάτων όπου ο οργανισμός εφαρμόζει πιο ισχυρές τεχνικές αυτό-αξιολόγησης και
benchmarking σε παγκόσμιο επίπεδο. Για τους Kouzmin et al (1999) το πρότυπο ISO9000
αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο-στόχο (benchmark) το οποίο βοηθά
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σημαντικά τους οργανισμούς να προσδιορίσουν το σύστημα ποιότητας που διαθέτουν. Για
το λόγο αυτό οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι μπορεί να θεωρηθεί «προαπαίτηση» για την
εφαρμογή του benchmarking.
Ο Prado (2001) βρίσκει ιδιαίτερα ελκυστική την προσπάθεια συνδυασμένης εφαρμογής του
benchmarking με τη διασφάλιση της ποιότητας. Η ιδέα αυτή οδήγησε το συγγραφέα στη
δημιουργία ενός δικτύου benchmarking, του «The Benchmarking Network» με σκοπό την
ανταλλαγή εμπειριών στο θέμα της διασφάλισης της ποιότητας μέσα στα πλαίσια των
συστημάτων ISO 9000. Η λειτουργία του δικτύου αυτού σύμφωνα με τον Prado αποσκοπεί
στην παροχή υποστήριξης προς τους συμμετέχοντες οργανισμούς ώστε να επιλύσουν τυχόν
προβλήματα και δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν κατά την ανάπτυξη και λειτουργία των
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών.
Φαίνεται λοιπόν ότι το benchmarking μπορεί να συνδυασθεί με την εφαρμογή του ISO με
δύο τρόπους: το ISO μπορεί να αποτελέσει την ελάχιστα απαιτούμενη εφαρμογή αρχών
ποιότητας για την εφαρμογή του benchmarking ενώ το benchmarking μπορεί να αποτελέσει
βασικό εργαλείο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων μέτρησης και των στόχων βελτίωσης
του προτύπου. Με τον τρόπο αυτό η εφαρμογή του benchmarking στα πλαίσια του προτύπου
ISO 9000:2000 μπορεί να δώσει ώθηση στο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και να τη
βοηθήσει να μετακινηθεί στα επίπεδα της επιχειρηματικής αριστείας.

3.5

BENCHMARKING ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όταν το πρότυπο ISO 9000 είχε ήδη καθιερωθεί στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας,
ο επιχειρηματικός κόσμος αναγνώρισε την ανάγκη να προχωρήσει παραπάνω στον τομέα
της ποιότητας. Η κατανόηση των προβλημάτων του πελάτη, η εστίαση στην αξία του
πελάτη, και η συνεχής βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, ήταν οι κυρίαρχες πτυχές της
νέας προσέγγισης στην ποιότητα που προέκυψε στη δεκαετία του '80. Όπως αναφέρει ό
Conti (1999), η μετάβαση από την εσωτερική εστίαση στην εστίαση στον πελάτη, απαίτησε
αντίστοιχες αλλαγές στην κουλτούρα του οργανισμού, αλλαγές που ήταν δύσκολο να
προσδιορισθούν και ακόμα περισσότερο δύσκολο να εφαρμοσθούν. Μέσα από αυτές τις
αλλαγές αναδείχτηκε μια νέα άποψη στη διαχείριση και την οργάνωση της ποιότητας που
πήρε το όνομα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Η προσέγγιση αυτή συνοδεύτηκε με την
ανάπτυξη μοντέλων και βραβείων εφαρμογής της με κύρια χαρακτηριστικά την εμφάνιση
παραγόντων όπως η ηγεσία, η ενδυνάμωση, η συμμετοχή και η μείωση της γραφειοκρατίας.
Όλοι οι νέοι παράγοντες σύμφωνα με τον Conti στόχευαν στη δημιουργία ενός κλίματος
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ευθύνης, αυτό-ελέγχου, βελτίωσης και καινοτομίας το οποίο έκανε τους οργανισμούς να
επιδιώκουν τη διαχείριση της ποιότητας σε επίπεδα πέρα από τη διασφάλισή της, προς τη
ΔΟΠ και προς τα μοντέλα αριστείας.
Οι Porter και Tanner (2004) υποστηρίζουν ότι σημαντική ώθηση στη διεύρυνση της
εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ έδωσε η καθιέρωση των βραβείων ποιότητας. Οι
συγγραφείς δικαιολογούν την άποψή τους αυτή αναφέροντας ότι η προηγούμενη έκδοση του
προτύπου ISO 9000 κάλυπτε μόνο το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του οργανισμού
ενώ τα μοντέλα των βραβείων αναπτύχθηκαν για να αξιολογήσουν το συνολικό
προσανατολισμό της ποιότητας ολόκληρου του οργανισμού. Ένα σύστημα ποιότητας
σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 9000 αποτελούσε ουσιαστικά ένα σύνολο βασικών
και σημαντικών απαιτήσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
αλλά κατά κύριο λόγο εξέταζε περιορισμένους τομείς των μοντέλων των βραβείων
ποιότητας. Για τους Porter και Tanner, την εποχή που αναπτύχθηκαν τα μοντέλα των
βραβείων ποιότητας, τα πρότυπα έδιναν πολύ λίγο βάρος στις περιοχές που επιδρούν άμεσα
στην επιχειρηματική αποτελεσματικότητα ενώ τα μοντέλα των βραβείων εξέταζαν όλες τις
περιοχές που αναγνωρίζονται γενικά ως σημαντικές για τη γενική επιτυχία και τη συνεχή
βελτίωση του οργανισμού.
Η Loeffler (2001) υποστηρίζει ότι τα βραβεία ποιότητας έχουν διπλό ρόλο: (α) να εισάγουν
τον ανταγωνισμό μεταξύ των οργανισμών και (β) να προωθήσουν την οργανωσιακή μάθηση
με τον εντοπισμό των «βέλτιστων πρακτικών» διαχείρισης της ποιότητας. Παρέχουν ένα
γενικό μοντέλο εφαρμογής ΔΟΠ και αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με τους Sun και Cheng
(2002), την καλύτερη επεξήγηση της έννοιας της ποιότητας και του τρόπου με τον οποίο
μπορεί να επιτευχθεί, ενώ έδωσαν τη δυνατότητα σε πολλές επιχειρήσεις να προσδιορίσουν
ακριβώς τον όρο και τις αρχές της ΔΟΠ. Όπως αναφέρει και ο Lee (2002), τα προγράμματα
βραβείων ποιότητας προωθούν την ποιοτική συνειδητοποίηση, αναγνωρίζουν τα
επιτεύγματα των επιχειρήσεων στο θέμα της ποιότητας, και αποτελούν πλατφόρμα για τη
δημοσιοποίηση επιτυχών προσπαθειών διαχείρισης της ποιότητας. Τα βραβεία ποιότητας
βασίζονται σε μοντέλα ποιότητας και χρησιμοποιούν ένα πλαίσιο κριτηρίων όπως η ηγεσία,
η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η μέτρηση της απόδοσης και άλλα, τα οποία στο
σύνολό τους αξιολογούνται και βαθμολογούνται για την ανάδειξη των καλύτερων
εφαρμογών. Οι υποψήφιοι οργανισμοί καλούνται να αποδείξουν ότι εφαρμόζουν καινοτόμες
προσεγγίσεις, διαθέτουν φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης, πραγματοποιούν μετρήσεις της
απόδοσής τους, προωθούν την εισαγωγή βελτιώσεων στις λειτουργίες τους, εκτελούν
συγκρίσεις με τους βέλτιστους οργανισμούς τόσο εντός όσο και εκτός του κλάδου τους και
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επιδιώκουν μακροπρόθεσμη θετική τάση των λειτουργικών και των χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων τους καθώς και των αποτελεσμάτων που αφορούν τον πελάτη (Lee, 2002)
(Codling, 1998).
Αναγνωρίζοντας ότι οι οργανισμοί μπορούν να ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις
στο ταξίδι τους προς την ποιότητα, τα κριτήρια των βραβείων δεν αναζητούν συγκεκριμένες
πρακτικές αλλά στηρίζονται σε μια μη-προδιαγραμμένη θεώρηση για την αξιολόγηση των
πρακτικών ποιότητας (Lee, 2002). Οι στόχοι των βραβείων ποιότητας σύμφωνα με τους
Ghobadian και Woo (1996) είναι οι εξής:
-

να διευρύνουν τη σημασία της ποιότητας και να τονώσουν το ενδιαφέρον για τη
διαχείριση της ποιότητας συμβάλλοντας σε υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας,

-

να ενθαρρύνουν τη συστηματική αυτό-αξιολόγηση έναντι καθιερωμένων κριτηρίων,

-

να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών σε ένα ευρύ φάσμα μηεμπορικών ζητημάτων,

-

να υποκινήσουν τη διανομή και τη διάδοση των πληροφοριών για τις επιτυχείς
στρατηγικές ποιότητας και για τα οφέλη που απορρέουν από την εφαρμογή αυτών των
στρατηγικών,

-

να προωθήσουν την κατανόηση των απαιτήσεων για την επίτευξη της «ποιοτικής
αριστείας» και την επιτυχή εφαρμογή της «διαχείρισης της ποιότητας», και

-

να παροτρύνουν τους οργανισμούς για την εισαγωγή της διαδικασίας βελτίωσης της
διαχείρισης της ποιότητας.

Το αμερικανικό βραβείο ποιότητας MBNQA δέχεται ότι η ποιότητα είναι προσαρμοσμένη
στις ανάγκες του πελάτη και εστιάζεται κυρίως στην ικανοποίηση του πελάτη, στο
benchmarking, στις ανταγωνιστικές συγκρίσεις με το μέσο όρο του κλάδου, με την ηγετική
επιχείρηση στον κλάδο, και με τους κύριους ανταγωνιστές στις βασικές αγορές της
επιχείρησης. Αντίστοιχα, το EQA, σύμφωνα με τον Bohoris (1995), εστιάζεται στις σχέσεις
με την κοινότητα, και στην ικανοποίηση πελατών και των εργαζομένων και παρά τις
ελλείψεις για τις οποίες έχει κατηγορηθεί, όπως αναφέρουν οι Ghobadian και Woo (1996),
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο επειδή αποτελεί ένα εκτελέσιμο πρότυπο ΔΟΠ, ένα εργαλείο
benchmarking, μια μέθοδο αυτό-αξιολόγησης και ένα όχημα για την ανταλλαγή εμπειριών
και καλών πρακτικών.
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Επιπλέον οι Kumar et al (2006) υποστηρίζουν ότι τα βραβεία ποιότητας διευκολύνουν
σημαντικά την εφαρμογή του benchmarking μια και οι οργανισμοί που έχουν διακριθεί με
κάποιο από αυτά αποτελούν υποψήφιους βέλτιστους οργανισμούς–στόχους ενώ οι Porter και
Tanner (1998) βλέπουν μία αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στα βραβεία ποιότητας και στο
benchmarking υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του benchmarking συνέβαλε στην ευρεία
διάδοση των βραβείων. Ανάλογα υποστηρίζει και η Loeffler (2001) η οποία αναφέρει ότι η
ίδια η λειτουργία των βραβείων πραγματοποιείται εφαρμόζοντας τις αρχές του
benchmarking: ο εντοπισμός των βέλτιστων υποψηφίων οργανισμών βασίζεται σε
συγκρίσεις δεδομένων τα οποία είτε προέρχονται από ανταγωνιστικούς οργανισμούς
(relative benchmarks) είτε αποτελούν προκαθορισμένες μετρήσεις απόδοσης (absolute
benchmarks).

3.5.1

Το βραβείο Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)

Το αμερικανικό βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige National Quality Award εμφανίστηκε
την περίοδο που εκδόθηκαν τα πρότυπα του ISO 9000. Η ανάπτυξη του βραβείου αυτού
όμως σύμφωνα με τον Conti (1999) προήλθε από μία διαφορετική ανάγκη από εκείνη των
προτύπων: τη διατήρηση των πελατών. Κάτω από την πίεση της ανόδου των ιαπωνικών
επιχειρήσεων, πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν ότι η ποιότητα όφειλε να
ικανοποιεί όχι μόνο τις προδιαγραφές και τους συμφωνημένους στόχους, αλλά τις
προσδοκίες των πελατών σε βαθμό μάλιστα μεγαλύτερο από εκείνο των ανταγωνιστών.
Το 1988 το National Institute of Standards and Technology καθιέρωσε το Malcolm Baldrige
National Quality Award ως το αμερικανικό βραβείο ποιότητας με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας και της παραγωγικότητάς τους. Συγκεκριμένα ο Easton (1993) αναφέρει ότι ο
νόμος που εισήγαγε το βραβείο δήλωνε ότι «το βραβείο προορίζεται για να διευρύνει την
ποιοτική συνείδηση και την ποιοτική διαχείριση ως κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων των ΗΠΑ». Επιπρόσθετα ο νόμος ανέφερε ότι το
βραβείο προοριζόταν για να αναπτύξει και να προωθήσει την κατανόηση των απαιτήσεων
για τα άριστα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονταν με τον
καθορισμό οδηγιών και κριτηρίων που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, όχι μόνο στην
αξιολόγηση των υποψηφίων οργανισμών για την απονομή του βραβείου, αλλά και στην
αυτό-αξιολόγηση των συστημάτων ποιότητας από τους ίδιους τους οργανισμούς. Οι
αντικειμενικοί στόχοι του βραβείου εξελίχθηκαν με το πέρασμα των χρόνων χωρίς ωστόσο
ιδιαίτερα δραματικές αλλαγές (Loomba και Johannessen, 1997).
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Οι Porter και Tanner (2004) υποστηρίζουν ότι η επίτευξη των στόχων του βραβείου γίνεται
τόσο μέσα από τον καθορισμό των κριτηρίων ποιότητας όσο και από τη διαδικασία
αναγνώρισης των ποιοτικών επιχειρήσεων και τη διάθεση των πληροφοριών σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο διακρίθηκαν οι επιχειρήσεις στις οποίες απονεμήθηκε το βραβείο. Το
μοντέλο του MBNQA έχει τέσσερα βασικά στοιχεία: οδηγό (driver), σύστημα (system),
μέτρα προόδου (measures of progress) και στόχο (goal). Οι δύο βασικές υποθέσεις αυτού του
μοντέλου είναι ότι η ανώτερη διοίκηση είναι ο αρχικός οδηγός για την επιχείρηση και ότι ο
βασικός στόχος της ποιότητας είναι να μεγιστοποιηθεί η ικανοποίηση του πελάτη (Lee,
2002) (Pun et al, 1999). Επιπλέον οι Pun et al (1999) αναφέρουν ότι το βραβείο MBNQA
επιτρέπει την πραγματοποίηση της διαδικασίας αυτό-αξιολόγησης σε συνεχή βάση και έχει
τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως μετρητικό όργανο για τη σύγκριση της απόδοσης με
άλλους οργανισμούς.
Οι απαιτήσεις των κριτηρίων του βραβείου ενσωματώνονται σε επτά κατηγορίες (Baldrige
National Quality Program, 2008):
1. Ηγεσία (Leadership)
2. Στρατηγικός σχεδιασμός (Strategic Planning)
3. Εστίαση στον πελάτη και στην αγορά (Customer and Market Focus)
4. Μέτρηση, ανάλυση και διαχείριση της γνώσης (Measurement, Analysis, and Knowledge
Management)
5. Εστίαση στο εργατικό δυναμικό (Workforce Focus)
6. Διαχείριση των διαδικασιών (Process Management)
7. Αποτελέσματα (Results)
Η Εικόνα 3.1 δείχνει το μοντέλο σύμφωνα με το οποίο συνδέονται και ολοκληρώνονται οι
κατηγορίες αυτές.

Εικόνα 3.1: Το μοντέλο του βραβείου MBNQA
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ΠΗΓΗ: «Baldrige National Quality Program» στο http://www.quality.nist.gov

Οι επτά κατηγορίες υποδιαιρούνται σε «Στοιχεία» (Items) και «Περιοχές Αναφοράς» (Areas
to Address). Υπάρχουν 18 στοιχεία καθένα από τα οποία εστιάζεται σε μία απαίτηση ενώ
κάθε στοιχείο αποτελείται από μία ή περισσότερες περιοχές αναφοράς. Τα στοιχεία που
καταθέτουν οι υποψήφιοι οργανισμοί θα πρέπει να ικανοποιούν απαιτήσεις αυτών των
περιοχών. Το μοντέλο χρησιμοποιεί ένα σύστημα βαθμολόγησης 1.000 πόντων. Η
αξιολόγηση των υποψηφίων οργανισμών γίνεται σε δύο διαστάσεις, τις διαδικασίες και τα
αποτελέσματα, και οι οργανισμοί υποχρεούνται να παρέχουν αποδείξεις σχετικά με αυτές
(Baldrige National Quality Program, 2008). Μικρές αλλαγές και βελτιώσεις στα κριτήρια
μπορούν να γίνουν κάθε χρόνο ενώ αλλαγές μεγαλύτερου εύρους οι οποίες στοχεύουν στη
συνολική βελτίωση του μοντέλου, πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια (Vokurka et al,
2000).
Ένα σημαντικό στοιχείο του μοντέλου του βραβείου Baldrige είναι η δυνατότητα που
παρέχει για τη χρησιμοποίηση των κριτηρίων του ως οδηγό στη διαδικασία αξιολόγησης της
υπάρχουσας κατάστασης καθώς και στη θέσπιση στόχων για βελτίωση. Με τον τρόπο αυτό
το μοντέλο λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη αλλαγής, προτρέποντας ταυτόχρονα τους
οργανισμούς να συμμετάσχουν στο κίνημα της βελτίωσης της ποιότητας. Έτσι, σύμφωνα με
τους Loomba και Johannessen (1997) τα κριτήρια του μοντέλου μπορούν να παίξουν έναν
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πολλαπλό ρόλο για τους υπεύθυνους της ποιότητας. Εκτός ότι παρέχουν ένα σύνολο
επιλογών για την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας μπορούν να λειτουργήσουν και ως
πρόγραμμα αυτο-εκπαίδευσης στο θέμα της επίτευξης της ποιότητας αλλά και να
προσδιορίσουν την έννοια της ποιότητας δίνοντας έναν σφαιρικό και γενικά αποδεκτό
ορισμό της. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο του μοντέλου σύμφωνα με τους συγγραφείς
είναι ότι μπορεί εύκολα να βρει εφαρμογή σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων ενός
οργανισμού καθώς και σε κάθε τύπο οργανισμού. Ωστόσο οι Loomba και Johannessen
τονίζουν ότι τα κριτήρια δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται δογματικά και απόλυτα.
Το μοντέλο του βραβείου Malcolm Baldrige, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο ως ένα
σύνολο κριτηρίων για τους οργανισμούς που υποβάλλουν αίτηση για το βραβείο, αλλά και
ως οδηγός για όσους ενδιαφέρονται για την εφαρμογή αποδεδειγμένα αποδοτικών ενεργειών
επίτευξης αριστείας (Vokurka et al, 2000). Σύμφωνα με τους Doerfel και Ruben (2002), η
επικράτηση του βραβείου Malcolm Baldrige οφείλεται βασικά στο γεγονός ότι παρέχει ένα
σαφή τρόπο για να γίνει αντιληπτή και να εκτιμηθεί η οργανωσιακή αριστεία. Αν και
ασχολήθηκαν κυρίως με το χώρο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι συγγραφείς αναφέρουν
ότι το μοντέλο του Baldrige μεταξύ άλλων είναι χρήσιμο εργαλείο για την εφαρμογή του
benchmarking μέσα και μεταξύ των οργανισμών.

3.5.2

Η θέση του benchmarking στο MBNQA

Οι Hackman και Wageman (1995) υποστηρίζουν ότι η επικράτηση του benchmarking στο
χώρο της ποιότητας επιβεβαιώθηκε από την εισαγωγή του στα κριτήρια του MBNQA.
Ανάλογη άποψη εκφράζει και ο Spendolini (1992) ο οποίος αναφέρει ότι το βραβείο
ποιότητας MBNQA αποτέλεσε χρονικό σημείο-σταθμό για την εξέλιξη του benchmarking
μια και έθεσε στους υποψήφιους οργανισμούς το θέμα της εφαρμογής «εξωτερικών
συγκρίσεων». Ήταν ουσιαστικά η πρώτη φορά που οι υποψήφιοι οργανισμοί παροτρύνονταν
με σαφή τρόπο να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με εκείνες όχι μόνο των ανταγωνιστών
τους αλλά οποιουδήποτε άλλου οργανισμού που έχει επιτύχει άριστα αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα τα κριτήρια του βραβείου προέτρεπαν τους ενδιαφερομένους να
αξιολογήσουν τις πρακτικές και τα αποτελέσματα ποιότητας που παρουσίαζαν συγκρίνοντάς
τα με εκείνα άλλων οργανισμών που θεωρούνταν βέλτιστοι (“best-in-class” και “world
class”). Ο Grayson (1992) υποστηρίζει ότι η ευρεία διάδοση της έννοιας του benchmarking
στις Η.Π.Α. οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος και στην απαίτηση εφαρμογής του από το
βραβείο ποιότητας Malcolm Baldrige. Σήμερα η εφαρμογή του benchmarking αποτελεί ρητή
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απαίτηση του βραβείου ποιότητας MBNQA. Αυτό σημαίνει ότι οργανισμοί που δεν
εφαρμόζουν το benchmarking δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για το βραβείο.
Μέχρι το 1991 ο φορέας του βραβείου Malcolm Baldrige δεν πρότεινε τρόπους εντοπισμού
των βέλτιστων οργανισμών με τους οποίους θα πραγματοποιούνταν οι απαιτούμενες
συγκρίσεις, αφήνοντάς το στην ευχέρεια των άμεσα ενδιαφερομένων (Spendolini, 1992). Τη
χρονιά εκείνη οι αναθεωρημένες απαιτήσεις του βραβείου εμπλουτίσθηκαν στην κατηγορία
«Πληροφορίες και Ανάλυση» (Information and Analysis) με το στοιχείο 2.2 με τίτλο
«Ανταγωνιστικές Συγκρίσεις και Πρότυποι Στόχοι» (Competitive Comparisons and
Benchmarks) το οποίο απαιτούσε την περιγραφή των προσεγγίσεων που εφάρμοζε ο
υποψήφιος οργανισμός για την εκτέλεση συγκρίσεων και τη θέσπιση προτύπων στόχων για
την υποστήριξη των στόχων ποιότητας. Ο Spendolini αναφέρει ότι αυτή η έμφαση που έδινε
στο benchmarking η αναθεωρημένη έκδοση των κριτηρίων του βραβείου εμφανιζόταν και
σε άλλα στοιχεία του όπως η αξιολόγηση των προσπαθειών συνεχούς βελτίωσης, τα
αποτελέσματα ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, τα αποτελέσματα ποιότητας των
προμηθευτών και ο καθορισμός της ικανοποίησης του πελάτη. Οι Porter και Tanner (2004)
κάνοντας μία αναδρομή στην ιστορία του βραβείου αναφέρουν τη σημαντική διεύρυνση που
έγινε το 1992 στους αντικειμενικούς σκοπούς του (σελ. 134): «να βοηθήσει στην αξιολόγηση
των προτύπων (standards) και των προσδοκιών (expectations) ποιότητας, και να διευκολύνει
την επικοινωνία και την κοινή χρήση των πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών κάθε τύπου
με βάση την κοινή τους αντίληψη για τις βασικές απαιτήσεις ποιότητας». Στην πράξη,
σύμφωνα με τον Bohoris (1995), το MBNQA αναζητά τις τάσεις και τα τρέχοντα επίπεδα
των βασικών οικονομικών δεικτών της επιχείρησης απαιτώντας ταυτόχρονα την εκτέλεση
συγκρίσεων σε δείκτες της χρηματοοικονομικής απόδοσής της με αντίστοιχους δείκτες
κατάλληλα επιλεγμένων επιχειρήσεων και στόχων επίδοσης (benchmarks).
Τονίζοντας τη σημαντική θέση που κατέχει το benchmarking στο αμερικανικό βραβείο
ποιότητας, οι Bogan και English (1994) και ο Grayson (1994) παρατήρησαν ότι τα σημεία
που απαιτούσαν από τους αιτούντες να επιδείξουν στοιχεία ανάλυσης ανταγωνισμού και
εφαρμογής benchmarking κάλυπταν τουλάχιστον 500 από τους 1000 πόντους της συνολικής
βαθμολογίας του βραβείου. Σε μια πιο πρόσφατη δημοσίευση, ο Meybodi (2005)
χαρακτηριστικά αναφέρει ότι καμία άλλη έννοια που αφορά την ποιότητα όπως πχ η
διαχείριση των διαδικασιών (process management), η συμμετοχή του προσωπικού
(employee involvement) και ο σχεδιασμός της ποιότητας (quality planning) δεν έχει
καταφέρει να έχει τόσο ευρεία επίδραση στα κριτήρια του MBNQA όσο το benchmarking.
Η θέση του benchmarking στο μοντέλο του βραβείου προσδιορίζεται στην κατηγορία που
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σχετίζεται με τη μέτρηση και ανάλυση δεδομένων. Έτσι, σε παλαιότερη έκδοση του
βραβείου, το benchmarking αναφερόταν στην κατηγορία με τίτλο «Πληροφορίες και
ανάλυση» η οποία σύμφωνα με τους Ghobadian και Woo (1996) κατείχε κεντρική θέση στο
μοντέλο του βραβείου. Κι αυτό γιατί οι υπόλοιπες έξι κατηγορίες του μοντέλου καλούνταν
να αποδείξουν ότι το περιεχόμενό τους σχετιζόταν με αυτήν χρησιμοποιώντας μία διπλή ροή
πληροφοριών και ανάλυσης μεταξύ τους. Συγκεκριμένα οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η
πληροφορία και ανάλυση ακολουθεί την εξής διαδρομή: ξεκινά από την ηγεσία, συνεχίζει
μέσω των αποτελεσμάτων που προκαλούν την ικανοποίηση του πελάτη και την εμπιστοσύνη
του πελάτη, και επιστρέφει πάλι στις υπόλοιπες κατηγορίες ως ανατροφοδότηση (feedback).
Επιπρόσθετα ένας από τους παράγοντες που χρησιμοποιούνταν για την αξιολόγηση των
διαδικασιών ήταν η μάθηση (learning) ενώ το benchmarking αναγνωριζόταν ως ένα από τα
εργαλεία απόκτησης αυτής της μάθησης.
Στην πιο πρόσφατη έκδοση των κριτηρίων του βραβείου (Baldrige National Quality
Program, 2008), το benchmarking αναφέρεται ξεκάθαρα στην κατηγορία με τίτλο
«Μέτρηση, Ανάλυση και Διαχείριση της Γνώσης» η οποία εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο
ο οργανισμός επιλέγει, συλλέγει, αναλύει, διαχειρίζεται και βελτιώνει τα δεδομένα, τις
πληροφορίες και τη γνώση που κατέχει και επιπλέον τον τρόπο που διαχειρίζεται την
τεχνολογία της πληροφορίας (information technology). Η κατηγορία αυτή επιπλέον εξετάζει
τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός πραγματοποιεί αναθεωρήσεις και χρησιμοποιεί τις
αναθεωρήσεις αυτές για βελτίωση της απόδοσής του. Στην παράγραφο 4.1 με τίτλο
«Μέτρηση, Ανάλυση και Βελτίωση της Οργανωσιακής Απόδοσης» στην ερώτηση που
αφορά τη μέθοδο μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης της απόδοσης η οποία αξιολογείται με
45 βαθμούς, οι υποψήφιοι οργανισμοί καλούνται να αποδείξουν τον τρόπο με τον οποίο το
επιτυγχάνουν αυτό χρησιμοποιώντας δεδομένα και πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα και
τμήματα του οργανισμού. Για την ενίσχυση της θέσης τους, μεταξύ άλλων οι οργανισμοί θα
πρέπει να εκθέσουν τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν και χρησιμοποιούν αποτελεσματικά
τα συγκριτικά δεδομένα που διαθέτουν για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων.

Στις

επεξηγήσεις

της

παραγράφου

4.1

του

βραβείου

αναφέρεται

χαρακτηριστικά ότι η συλλογή των συγκριτικών δεδομένων γίνεται με την εφαρμογή του
benchmarking και επεξηγείται στη συνέχεια ότι το benchmarking αφορά τον εντοπισμό
διαδικασιών και αποτελεσμάτων που αντιπροσωπεύουν βέλτιστες πρακτικές και αποδόσεις
από παρόμοιες δραστηριότητες, εντός ή εκτός του κλάδου που ανήκει ο οργανισμός.
Επιπλέον αναφέρεται ότι η χρησιμοποίηση συγκριτικών δεδομένων και πληροφοριών είναι
σημαντική επειδή (α) βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίζουν τη θέση τους σε σχέση με τους
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ανταγωνιστές τους και με τις πρακτικές που χαρακτηρίζονται ως βέλτιστες, (β) δίνει ώθηση
για την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων και αλλαγών, (γ) συχνά οδηγεί σε καλύτερη
κατανόηση των διαδικασιών και των αποδόσεων του οργανισμού. Τα συγκριτικά δεδομένα
επιπρόσθετα μπορούν να υποστηρίξουν ποικίλες επιχειρηματικές αποφάσεις όπως αυτές που
σχετίζονται με τις βασικές ικανότητες του οργανισμού, τις συνεργασίες και τις προμήθειες.
Στο βραβείο καθορίζεται ότι μία μορφή συγκριτικών δεδομένων αποτελούν τα benchmarks*
ενώ ο όρος benchmark, σύμφωνα με τις επεξηγήσεις του βραβείου, αναφέρεται σε
διαδικασίες και αποτελέσματα που αντιπροσωπεύουν βέλτιστες πρακτικές και αποδόσεις
παρόμοιων ενεργειών, εντός ή εκτός του κλάδου που ανήκει ο οργανισμός.
Ένα αρνητικό στοιχείο της ένταξης του benchmarking στο βραβείο MBNQA εντοπίζει ο
Garvin (1991) ο οποίος υποστηρίζει ότι η θέσπιση του benchmarking ως απαίτηση του
βραβείου αυτού είχε ως αποτέλεσμα πολλοί υποψήφιοι οργανισμοί να αντιμετωπίζουν το
benchmarking ως συλλογή κάθε είδους πληροφορίας από μία και μοναδική επιχείρηση που
θεωρείται βέλτιστη σε κάποια πρακτική και όχι ως διαδικασία εντοπισμού πληροφοριών που
αφορούν το σύνολο των διαδικασιών και προέρχονται από ποικίλες επιχειρήσεις. Ωστόσο η
εισαγωγή του benchmarking στα κριτήρια του MBNQA αποτελεί για τους Spendolini (1992)
και Brah et al (2000) απόδειξη της βαρύτητας που έδωσαν οι οργανισμοί στην εφαρμογή του
benchmarking ως εργαλείο βελτίωσης. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι οργανισμοί
εμπλέκονται στην εφαρμογή του benchmarking με σκοπό να κατανοήσουν τις παρούσες
διαστάσεις της βέλτιστης απόδοσης σε παγκόσμιο επίπεδο (world-class performance) και να
επιτύχουν τις μέγιστες δυνατές βελτιώσεις.
3.5.3

Το βραβείο αριστείας του EFQM

Το μοντέλο του βραβείου ποιότητας που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Ευρώπη είναι αυτό
που αναπτύχθηκε από το ευρωπαϊκό ίδρυμα για τη διαχείριση της ποιότητας EFQM
(European Foundation for Quality Management). Ο οργανισμός αυτός ιδρύθηκε το 1988 από
14 μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές επιχειρήσεις όταν πολλές από αυτές συνειδητοποίησαν ότι ο
μόνος τρόπος για να επιβιώσουν στην αγορά ήταν να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην
ποιότητα. Σκοπός του ιδρύματος ήταν να καλύψει την ανάγκη να ενσωματωθεί η διαχείριση
της ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και να βελτιωθεί η γνώση σχετικά με
τα οφέλη της ΔΟΠ (Bohoris, 1995) (Zairi και Youssef, 1995a) (Dale et al, 2000) (Vokurka
*

Άλλα είδη συγκριτικών δεδομένων αποτελούν τα στοιχεία βιομηχανικών κλάδων που συλλέγονται από έναν
τρίτο φορέα (συχνά μέσοι όροι βιομηχανίας), στοιχεία που αφορούν την απόδοση των ανταγωνιστών, και οι
συγκρίσεις με παρόμοιους οργανισμούς που είναι στην ίδια γεωγραφική περιοχή ή που παράγουν παρόμοια
προϊόντα και υπηρεσίες αλλά βρίσκονται σε άλλες γεωγραφικές περιοχές.
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et al, 2000) (Loeffler, 2001) (Porter και Tanner, 2004). Το 1991 το EFQM ανέπτυξε το
πρόγραμμα του ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας (European Quality Award, EQA) με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης για την Ποιότητα (European Organisation for
Quality, EOQ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) με στόχο να τιμηθούν οι ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις που διακρίνονται στο θέμα της διαχείρισης της ποιότητας (EFQM, 2004 –
Appendix 3). Ο αρχικός σκοπός του βραβείου EQA ήταν να υποστηριχθεί, να ενθαρρυνθεί
και να αναγνωριστεί η ανάπτυξη των αποτελεσματικών πρακτικών ΔΟΠ από τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις (Ghobadian και Woo, 1996) και επιπλέον να ενισχυθεί η θέση των
επιχειρήσεων αυτών στην παγκόσμια αγορά επιταχύνοντας την αποδοχή της ποιότητας ως
στρατηγική για επίτευξη παγκόσμιου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προωθώντας την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων βελτίωσης της ποιότητας (Bohoris, 1995).
Το ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας βασίζεται σε ένα γενικευμένο μεθοδολογικό πλαίσιο όπου
οι λειτουργίες μιας επιχείρησης είναι οργανωμένες σε εννέα τομείς, πέντε από τους οποίους
επιτρέπουν την επίτευξη των αποτελεσμάτων των λειτουργιών (enablers) και τέσσερεις
αντανακλούν τα αποτελέσματα (results) των λειτουργιών της επιχείρησης. Το πλαίσιο αυτό
αποτελεί το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (Codling, 1998). Το
ευρωπαϊκό μοντέλο ποιότητας εξετάζει τα αποτελέσματα και τις τάσεις της επιχείρησης σε
βασικές οικονομικές μετρήσεις τόσο ως προς τους στόχους της, όσο και ως προς την
απόδοση των κύριων ανταγωνιστών της και των επιχειρήσεων που αναγνωρίζονται ως
βέλτιστες (Bohoris, 1995). Σύμφωνα με τους Dale et al (2000), το ολιστικό μοντέλο (holistic
model) του ευρωπαϊκού βραβείου ποιότητας και η σχετική διαδικασία αυτό-αξιολόγησης
του EFQM έδωσαν νέα κατεύθυνση στο κίνημα της ποιότητας και εισήγαγαν βαθιές και
μόνιμες αλλαγές στους συμμετέχοντες οργανισμούς. Ταυτόχρονα το μοντέλο αυτό
αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη πολλών εθνικών και τοπικών βραβείων ποιότητας
(EFQM, 2002).
Στην πορεία εξέλιξής του, το μοντέλο του EFQM βελτιώνεται συνεχώς αναλύοντας την
ανάδραση πληροφοριών από τους υποψηφίους οργανισμούς και διενεργώντας τις
απαραίτητες προσαρμογές (Vokurka et al, 2000). Αν και η ανάπτυξή του βασίστηκε σε
μεγάλο βαθμό στην εμπειρία από τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα ποιότητας (Deming Prize &
MBNQA), ωστόσο χαρακτηρίζεται από μία σημαντική καινοτομία (Porter και Tanner,
2004): με τη ρητή αναφορά του στα επιχειρηματικά αποτελέσματα (business results) του
οργανισμού που αξιολογείται, το ευρωπαϊκό μοντέλο οδήγησε στην ανάπτυξη της έννοιας
της επιχειρηματικής αριστείας. Έτσι, τον Απρίλιο του 1999, το EFQM αναθεώρησε το
μοντέλο ποιότητας και εισήγαγε μια σημαντική μετάβαση στη γλώσσα, από την έννοια της
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«ποιότητας» στην έννοια της «αριστείας» (Conti, 1999). Όπως αναφέρουν και οι Vokurka et
al (2000), η λέξη «ποιότητα» δεν εμφανίζεται στο αναθεωρημένο μοντέλο ούτε στα
«υποκριτήρια» ούτε «στις περιοχές που εξετάζονται» ενώ το όνομα του ευρωπαϊκού
βραβείου ποιότητας (EQA) άλλαξε σε «βραβείο αριστείας» (business excellence award) του
EFQM. Το μοντέλο αριστείας του EFQM που προέκυψε από αυτή την αλλαγή είναι ένα μη
καθοδηγητικό πλαίσιο βασισμένο σε εννέα κριτήρια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
αξιολογήσει την πρόοδο ενός οργανισμού προς την αριστεία αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν
πολλές προσεγγίσεις στην επίτευξη της τελειότητας σε όλες τις πτυχές της απόδοσης
(EFQM, 2003a). Είναι βασισμένο στην προϋπόθεση ότι: τα άριστα αποτελέσματα στην
απόδοση, στους πελάτες, στους εργαζομένους και στην κοινωνία επιτυγχάνονται μέσω της
πολιτικής και της στρατηγικής που καθοδηγούνται από την ηγεσία, και αναπτύσσονται μέσω
των ανθρώπων, των συνεργασιών, των πόρων και των διαδικασιών.
Ο Lee (2002) αναφέρει ότι το ευρωπαϊκό μοντέλο ποιότητας είναι αυστηρό όσο αφορά τη
φιλοσοφία και τις αξίες που αναπτύσσει, αλλά όχι περιοριστικό όσο αφορά τα ιδιαίτερα
εργαλεία, μεθόδους, διαδικασίες, ή πρακτικές που εφαρμόζει ο οργανισμός στην τήρηση των
αρχών της ΔΟΠ. Το μοντέλο αναγνωρίζει ότι η διοίκηση του οργανισμού διαδραματίζει
βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των δομών και υποδομών που απαιτούνται για να μπορέσει ο
οργανισμός να παράγει τα προϊόντα του και να εκπληρώσει τους στόχους του. Επιπλέον, ο
Lee υποστηρίζει ότι το μοντέλο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού, στην ικανότητα της διαδικασίας και στον προγραμματισμό. Όσο αφορά τα
αποτελέσματα του οργανισμού, το μοντέλο υπογραμμίζει ότι τα χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα (εξαγόμενα – outputs) δεν αποτελούν το μόνο μέτρο της απόδοσής του και
προσδιορίζει τρεις ακόμη περιοχές μέτρησης της απόδοσης (τελικά αποτελέσματα –
outcomes): ικανοποίηση πελατών, αποδοχή από την κοινωνία, ικανοποίηση εργαζομένων.
Το μοντέλο του EFQM υποθέτει ότι υπάρχει μια βασική σχέση μεταξύ των εξαγομένων
(outputs) και των τελικών αποτελεσμάτων (outcomes).
Στη δομή του μοντέλου χρησιμοποιούνται οι όροι «enablers» (δυνάμεις επίτευξης) και
«results» (αποτελέσματα) για να περιγραφούν δύο κατηγορίες κριτηρίων (βλ. Εικόνα 3.2).
Τα κριτήρια enabler εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός αναλαμβάνει τις
βασικές του δραστηριότητες ενώ τα κριτήρια results τα αποτελέσματα που επιτυγχάνει ο
οργανισμός (EFQM, 2004 – Appendix 2).

Εικόνα 3.2: Το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM
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ΠΗΓΗ: «European Foundation for Quality Management» στο http://www.efqm.org

Οι θεμελιώδεις έννοιες της αριστείας σύμφωνα με το μοντέλο του EFQM είναι οι εξής
(EFQM, 2003b):
-

προσανατολισμός στα αποτελέσματα,

-

εστίαση στον πελάτη,

-

ηγεσία συνδυασμένη με σταθερούς στόχους,

-

διοίκηση με βάση τις διεργασίες και τα γεγονότα,

-

εμπλοκή και ανάπτυξη των εργαζομένων,

-

συνεχής μάθηση, καινοτομία και βελτίωση,

-

ανάπτυξη συνεργασιών,

-

εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Οι οδηγίες αξιολόγησης του EFQM χρησιμοποιούν την αποκαλούμενη λογική RADAR που
αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: αποτελέσματα (results), προσέγγιση (approach),
επέκταση (deployment), αξιολόγηση (assessment) και αναθεώρηση (review). Σύμφωνα με τη
λογική RADAR αρχικά γίνεται ο προσδιορισμός των απαιτούμενων αποτελεσμάτων, στη
συνέχεια ο σχεδιασμός των μεθόδων προσέγγισης, ακολουθεί η ανάπτυξη των μεθόδων, η
αξιολόγηση και τέλος η αναθεώρηση (Consortium for Excellence in Higher Education,
2003). Τα στοιχεία της προσέγγισης, της επέκτασης, της αξιολόγησης και της αναθεώρησης
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χρησιμοποιούνται όταν γίνεται η αξιολόγηση των κριτηρίων «enablers» και το στοιχείο των
αποτελεσμάτων όταν γίνεται η αξιολόγηση των «results» (EFQM, 2003a).
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει το μοντέλο και τη διαδικασία του
βραβείου για την ανάπτυξη εθνικών βραβείων ποιότητας. Το EFQM επισημαίνει ότι ο
αριθμός των οργανισμών που χρησιμοποιεί το μεθοδολογικό πλαίσιο του βραβείου με στόχο
τη βελτίωση αυξάνεται ταχύτατα. Σύμφωνα με τους Porter και Tanner (2004), η αίτηση
συμμετοχής στο βραβείο από μόνη της ενέχει σημαντικά πλεονεκτήματα: επιτρέπει τη
σύγκριση του οργανισμού έναντι άλλων οργανισμών, παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης
του οργανισμού από ανεξάρτητους αξιολογητές οι οποίοι με σχετική έκθεση εντοπίζουν τα
δυνατά και αδύναμα σημεία του, προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία εκμάθησης από άλλους
οργανισμούς με την ανταλλαγή εμπειριών σε καλές πρακτικές ενώ σε περίπτωση απονομής
ή πρόκρισης στην ομάδα των υποψήφιων νικητών αποτελεί επιπλέον εργαλείο προώθησης
και διαφήμισης.

3.5.4

Η θέση του benchmarking στο μοντέλο αριστείας του EFQM

Το μοντέλο αριστείας του EFQM δίνει έμφαση στο benchmarking τόσο ως στοιχείο των
βασικών αρχών της αριστείας όσο και ως μεθοδολογία της λογικής RADAR (EFQM,
2003c). O όρος benchmarking εισάγεται το 1992 στο ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας (Welch
και Mann, 2001) και ορίζεται ως (EFQM, 2003c): «η διαδικασία της συνεχούς σύγκρισης και
μέτρησης των επιχειρηματικών διαδικασιών του οργανισμού έναντι των διακεκριμένων
επιχειρήσεων οπουδήποτε στον κόσμο ώστε να συλλεχθούν πληροφορίες που θα βοηθήσουν
τον οργανισμό να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσής του». Σήμερα το benchmarking
αναγνωρίζεται από το EFQM ως θεμελιώδης προσέγγιση στην προσπάθεια επίτευξης της
αριστείας (Dervitsiots, 2000). Η συμβολή του benchmarking στην επίτευξη αριστείας
θεωρείται μάλιστα τόσο σημαντική ώστε οι Hinton et al (2000) διαπιστώνουν ότι οι
οργανισμοί που στοχεύουν στο μοντέλο της επιχειρηματικής αριστείας, δυσκολεύονται να
προχωρήσουν με επιτυχία προς αυτήν χωρίς την εφαρμογή του benchmarking.
Στην πορεία εξέλιξης του μοντέλου του EFQM, το benchmarking εμφανίστηκε σε διάφορα
σημεία της δομής του στα οποία η εφαρμογή του προτεινόταν είτε άμεσα ως πρακτική
επίτευξης βελτιώσεων είτε έμμεσα ως μέθοδος εφαρμογής συγκρίσεων και εντοπισμού των
βέλτιστων πρακτικών. Έτσι στην ανάλυση των κριτηρίων του εντύπου EFQM (1999), στο
κριτήριο της «πολιτικής και στρατηγικής» αναφέρεται ότι η πολιτική και η στρατηγική του
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υποψήφιου οργανισμού μπορεί να βασίζεται σε πληροφορίες που, μεταξύ άλλων,
προέρχονται και από αναλύσεις της απόδοσης των ανταγωνιστών και των βέλτιστων
οργανισμών. Στο ίδιο έντυπο, στο κριτήριο «άνθρωποι» αναφέρεται ότι ο υποψήφιος
οργανισμός μπορεί να αποδείξει ότι καλλιεργεί το διάλογο με το προσωπικό μεταξύ άλλων
και μέσα από την κοινοποίηση της γνώσης και των βέλτιστων πρακτικών. Η κοινοποίηση
(sharing) της γνώσης αναφέρεται επιπλέον και στο κριτήριο των «συνεργασιών και πόρων».
Στο έντυπο EFQM (2002) – Appendix 2b στο κριτήριο της στρατηγικής περιγράφεται η
απαίτηση της παροχής αποδεικτικών στοιχείων που προέρχονται από μελέτες benchmarking
που εκτελεί ο υποψήφιος οργανισμός και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός
εντοπίζει, συγκεντρώνει, αναλύει και κάνει χρήση πληροφοριών σχετικά με διάφορους
παράγοντες λειτουργίας του όπως οι πελάτες, το προσωπικό, οι ανταγωνιστές κλπ.
Οι κριτές του EFQM κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων οργανισμών κρίνουν τη
συνέπεια των στοιχείων που παρουσιάζονται ως προς τα κριτήρια του βραβείου αλλά και ως
προς τις μεταξύ τους σχέσης (EFQM, 2002 – Appendix 2a). Συγκρίσεις των αποτελεσμάτων
του οργανισμού με εσωτερικούς στόχους όσο και με στόχους που καθορίζονται από τα
επιτεύγματα των ανταγωνιστών, παρόμοιων ή/και βέλτιστων οργανισμών, είναι για τους
κριτές επιθυμητές οι οποίοι αναζητούν τεκμηριώσεις ότι οι στόχοι αυτοί χρησιμοποιούνται
για τη θέσπιση προτεραιοτήτων και την καθοδήγηση των προσπαθειών βελτίωσης (EFQM,
2002) (EFQM, 2004). Στο πληροφοριακό έντυπο του 2004 (EFQM, 2004, σελ. 14)
αναφέρεται συγκεκριμένα ότι οι πληροφορίες που κατατίθενται σχετικά με τη κριτήρια της
κατηγορίας των «αποτελεσμάτων» θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τις
παραμέτρους που χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την μέτρηση των αποτελεσμάτων του και
για κάθε παράμετρο τις προβλεπόμενες τάσεις της ενώ όπου είναι δυνατόν θα πρέπει να
περιλαμβάνονται και στοιχεία σχετικά με την απόδοση των ανταγωνιστών ή παρόμοιων
οργανισμών και την απόδοση των οργανισμών που αναγνωρίζονται ως «βέλτιστοι».
Παράλληλα θα πρέπει να τεκμηριώνεται η σχέση μεταξύ των κριτηρίων. Για παράδειγμα
στο έντυπο EFQM (2002) αναφέρεται ότι σε επιχειρηματικό επίπεδο, συγκρίσεις των
βασικών δεικτών απόδοσης με τους εσωτερικά τιθέμενους στόχους της επιχείρησης καθώς
και με τα επιτεύγματα των ανταγωνιστών θα πρέπει να προκαλούν ενεργοποίηση των
στοιχείων που σχετίζονται με την ικανοποίηση του πελάτη και ανάλογες τροποποιήσεις στην
πολιτική και στρατηγική της επιχείρησης.
Στην ανάλυση των θεμελιωδών εννοιών που χρησιμοποιεί το μοντέλο του EFQM (βλ. παρ.
3.4.2.3), το benchmarking εμφανίζεται ως στοιχείο της «Συνεχούς Μάθησης, Καινοτομίας
και Βελτίωσης» (Continuous Learning, Innovation and Improvement) (EFQM 2003a, σελ. 7)
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(EFQM 2003b, σελ. 6) (EFQM, 2004, σελ. 26). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι : «Οι άριστοι
οργανισμοί επιδιώκουν τη μάθηση συνεχώς, μέσα από τις δραστηριότητες και επιδόσεις όχι
μόνο τις δικές τους αλλά και εκείνες άλλων οργανισμών. Εφαρμόζουν αυστηρά τόσο το
εσωτερικό benchmarking όσο και το εξωτερικό. Εκμεταλλεύονται και μοιράζονται τη γνώση
των ανθρώπων τους προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη μάθηση σε όλο το εύρος του
οργανισμού. Είναι ανοιχτοί στην αποδοχή και εφαρμογή ιδεών που προέρχονται από όλους
τους συμμετέχοντες ενώ περιφρουρούν. Οι άνθρωποι στους οργανισμούς αυτούς
ενθαρρύνονται να βλέπουν πέρα από το σήμερα και τις σημερινές δυνατότητες. Είναι
προσεκτικοί στη διαφύλαξη της πνευματικής τους ιδιοκτησίας και στην εκμετάλλευσή της για
εμπορικό κέρδος, όταν αυτό είναι δυνατόν. Οι άνθρωποί τους αμφισβητούν συνεχώς το
κατεστημένο και επιδιώκουν ευκαιρίες για συνεχή καινοτομία και βελτίωση οι οποίες
προσδίδουν προστιθέμενη αξία». Επιπλέον το έντυπο «The Fundamental Concepts of
Excellence» στη σελίδα 6 (EFQM 2003b) προτρέπει τους οργανισμούς που ενδιαφέρονται
για την αριστεία να αξιολογήσουν την ωριμότητά τους σε καθεμία από τις θεμελιώδεις
έννοιές της αριστείας. Για την αξιολόγηση αυτή οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ένα απλό διάγραμμα με προτεινόμενα στοιχεία ελέγχου. Στο διάγραμμα
αυτό το benchmarking εμφανίζεται εμμέσως στη θεμελιώδη έννοια «Διοίκηση με βάση τις
Διεργασίες και τα Γεγονότα» (Management by Processes and Facts) όπου προτείνεται στους
οργανισμούς που βρίσκονται ήδη στο δρόμο για την αριστεία να διερευνήσουν αν πράγματι
κάνουν χρήση συγκριτικών δεδομένων και πληροφοριών για να θεσπίσουν δύσκολους
στόχους.
Επιπρόσθετα το benchmarking εμφανίζεται στη λογική αξιολόγησης RADAR που
ακολουθεί το μοντέλο

του EFQM. Συγκεκριμένα η λογική RADAR (EFQM, 2003c)

βαθμολογεί τι επιτυγχάνει ο οργανισμός και σε έναν άριστο οργανισμό τα αποτελέσματα
επιδεικνύουν θετικές τάσεις και/ ή σταθερά καλή απόδοση. Σύμφωνα με το έντυπο «The
EFQM Excellence Model» (EFQM, 1999) τα «αποτελέσματα» που επιτυγχάνουν οι
υποψήφιοι οργανισμοί κρίνονται ως προς τις τάσεις που παρουσιάζουν, ως προς τους
τιθέμενους στόχους, ως προς τις σχέσεις τους με τις προσεγγίσεις που εφαρμόζονται για την
επίτευξη των αποτελεσμάτων αλλά και ως προς την εφαρμογή συγκρίσεων με εξωτερικούς
οργανισμούς, με τους μέσους όρους του κλάδου και με τους βέλτιστους οργανισμούς.
Ακόμη και μόνο η συμμετοχή ενός οργανισμού στο βραβείο EQA με τη χρήση του μοντέλου
του EFQM, συνδυάζεται με την εφαρμογή του benchmarking μέσα από τη διάχυση της
γνώσης των βέλτιστων πρακτικών που εντοπίζονται. Συγκεκριμένα στο έντυπο «EFQM
Levels of Excellence – European Quality Award – Information brochure – SME Award
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Version 2002» (EFQM, 2002) αναφέρονται τα οφέλη που αποκομίζουν οι οργανισμοί που
συμμετέχουν στο βραβείο EQA ένα από τα οποία αποτελεί και η ευκαιρία που δίνεται στον
οργανισμό να μάθει από τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουν άλλοι οργανισμοί. Κι αυτό
γιατί οι οργανισμοί που διακρίνονται από το EFQM οφείλουν να μοιρασθούν την εμπειρία
και τη γνώση που διαθέτουν σε καλές πρακτικές μέσα από σεμινάρια και διαλέξεις, από την
καταγραφή των αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών σε βάσεις δεδομένων του EFQM,
και από την κοινοποίηση εγγράφων που αποδεικνύουν τις καλές πρακτικές. Όπως
αναφέρεται και από το EFQM (2002) η κοινοποίηση των καλών πρακτικών και η εκμάθηση
από αυτές αποτελούν θεμελιώδη τμήματα της πορείας κάθε οργανισμού προς την αριστεία.
Το Consortium for Excellence in Higher Education (2003) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι το
μοντέλο αριστείας του EFQM παρέχει ένα αποτελεσματικό δρόμο προς το benchmarking.
Όχι μόνο ενθαρρύνει την εφαρμογή του benchmarking έναντι μέτρων απόδοσης αλλά και
προτρέπει την αναζήτηση και διάχυση των βέλτιστων πρακτικών.

3.5.5

Τα βραβεία ποιότητας ως εργαλεία benchmarking

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο για συμμετοχή
τους σε προγράμματα βραβείων ποιότητας, δεν οφείλεται μόνο στην αναγνώριση που
συνεπάγεται η απονομή του βραβείου. Σύμφωνα με τους Vokurka et al, (2000) οι
οργανισμοί χρησιμοποιούν τα βραβεία ως μοντέλα και εργαλεία για την ανάπτυξη
στρατηγικής της ποιότητας, για την αναζήτηση βέλτιστων πρακτικών με την εφαρμογή του
benchmarking, για την πραγματοποίηση αξιολογήσεων, και για την επίτευξη βελτιώσεων.
Έτσι η σχέση των βραβείων ποιότητας με το benchmarking δεν περιορίζεται στην εφαρμογή
του ως απαίτηση των κριτηρίων τους. Τα ίδια τα κριτήρια των βραβείων χρησιμοποιούνται
ως κριτήρια εφαρμογής benchmarking με σκοπό των εντοπισμό της θέσης της επιχείρησης
σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις και με στόχο την επίτευξη της επιχειρηματικής αριστείας
ενώ επιπλέον αποτελούν συχνά βάση για την εφαρμογή μελετών benchmarking μεταξύ των
επιχειρήσεων (Codling, 1998) (Sun και Cheng, 2002). Η ευρύτατη εφαρμογή των βραβείων
στον τομέα αυτό, σύμφωνα με τους Jennings και Westfall (1992) οφείλεται κυρίως στο ότι
αποτελούν ένα σύνολο ευρέως αναγνωρισμένων και εμπειρικά επικυρωμένων κριτηρίων για
τον καθορισμό σταθερών στη μέτρηση των βασικών ικανοτήτων (core competencies) των
οργανισμών. Επιπλέον ο Chung, (2001) αναφέρει και δύο ακόμη λόγους: τα μοντέλα των
βραβείων ποιότητας είναι ιδιαίτερα περιεκτικά και έχουν το πλεονέκτημα ότι διευκολύνουν
την πρόσβαση σε οργανισμούς που χαρακτηρίζονται ως βέλτιστοι. Ο συγγραφέας πιστεύει
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ότι, αν και στη βιβλιογραφία αναπτύσσονται ποικίλες βάσεις συγκριτικής αξιολόγησης, τα
μοντέλα των βραβείων πλεονεκτούν έναντι των υπολοίπων και ότι βρίσκουν ευρύτατη
εφαρμογή τόσο στο θέμα της αυτό-αξιολόγησης των οργανισμών όσο και στο θέμα της
σύγκρισης εφαρμογής πρακτικών ποιότητας μεταξύ των οργανισμών.
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται η σημαντική εφαρμογή των μοντέλων των βραβείων ως
εργαλεία αυτό-αξιολόγησης. Οι Finn και Porter (1994) αναφέρουν ότι παρέχουν ρεαλιστικά
πλαίσια ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν στην
πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τους οργανισμούς σήμερα και ταυτόχρονα μπορούν να
διαχειριστούν τη σχέση μεταξύ αιτίας και αποτελέσματος χρησιμοποιώντας τη διαδικασία
της αυτό-αξιολόγησης. Στα πλαίσια της αυτό-αξιολόγησης, τα μοντέλα των βραβείων
χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των ισχυρών και αδύναμων στοιχείων των οργανισμών
και για τον προσδιορισμό της θέσης τους ως προς την αριστεία (Schreurs και Moreau, 2006).
Η διαδικασία περιλαμβάνει τη σύγκριση των πρακτικών και της απόδοσης ενός οργανισμού
μέσω της χρήσης ποσοτικών αξιολογήσεων και ποιοτικών κρίσεων, με τα πρότυπα
συγκριτικής μέτρησης επιδόσεων του μοντέλου. Ο Conti (1999) υπογραμμίζει τη διαφορά
της αυτό-αξιολόγησης με την αξιολόγηση από την επιτροπή αξιολόγησης των βραβείων.
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η αξιολόγηση της επιτροπής γίνεται με βαθμολόγηση των
αποτελεσμάτων του οργανισμού ταξινομημένα σε κατηγορίες παραγόντων οι οποίες
διαμορφώνουν το μοντέλο του βραβείου. Η αυτό-αξιολόγηση διαφέρει στο ότι στοχεύει στη
βελτίωση, ότι πραγματοποιείται από τον ίδιο τον οργανισμό και ότι δεν συνδέεται με κάποιο
εξωτερικό πρότυπο. Σκοπός της είναι η διάγνωση των αδυναμιών που εμποδίζουν την
επίτευξη των στόχων και τη βελτίωση της απόδοσης γενικά. Στο θέμα αυτό οι Nelder και
Skandalakis, (1999) παραλληλίζουν την αυτό-αξιολόγηση με το διαγνωστικό benchmarking
για την εφαρμογή του οποίου προτείνουν τη χρήση του μοντέλου του EFQM. Συγκεκριμένα
οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι σε μία καλά ισορροπημένη επιχείρηση η αναλογία της
βαθμολογίας των «δυνάμεων επίτευξης» (enablers) με τη βαθμολογία των «αποτελεσμάτων»
(results) είναι κοντά στη μονάδα. Όταν η αναλογία της βαθμολογίας των αποτελεσμάτων
προς τις δυνάμεις επίτευξης είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη μονάδα, στόχος της
επιχείρησης είναι να προσεγγίσει μία πιο ισορροπημένη κατάσταση με την εφαρμογή του
benchmarking με οργανισμούς που διαθέτουν καλύτερη απόδοση στα στοιχεία των
δυνάμεων επίτευξης ή αποτελεσμάτων. Ωστόσο οι Pemberton et al, 2001 τονίζουν ότι παρά
τις προφανείς ομοιότητες με το διαγνωστικό benchmarking, η αυτό-αξιολόγηση εστιάζεται
στα απόλυτα πρότυπα που καθορίζονται από το μοντέλο, και όχι στις συγκρίσεις μεταξύ των
οργανισμών.
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Εκτός από την περιορισμένη εφαρμογή σε επίπεδο οργανισμού μέσα στα πλαίσια της αυτόαξιολόγησης
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χρησιμοποιούνται ως εργαλεία benchmarking για τη συγκριτική αξιολόγηση πολλών
οργανισμών. Όταν ένας οργανισμός αξιολογείται έναντι ενός μοντέλου ποιότητας, αυτό
δημιουργεί ένα προφίλ το οποίο μπορεί να συγκριθεί με το προφίλ άλλων οργανισμών και
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή του benchmarking (Consortium for
Excellence in Higher Education, 2003). Αν και η έρευνά τους περιορίστηκε στη χρήση του
ευρωπαϊκού μοντέλου, οι McAdam και Kelly (2002) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το
μοντέλο αυτό μπορεί να αναπτυχθεί κατάλληλα και να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την
εφαρμογή του γενικού benchmarking μεταξύ των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της
έρευνας έδειξαν ότι το γενικό benchmarking και οι γενικές παράμετροι του μοντέλου
μπορούν να συνδυασθούν με τρόπο ώστε να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ενός
μεθοδολογικού πλαισίου benchmarking κατάλληλο για τις ΜΜΕ. Η έρευνα των
συγγραφέων επίσης έδειξε ότι το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας βοηθά στο να ληφθούν
υπόψη και άλλα στοιχεία πέρα από τις παραδοσιακές μετρήσεις της απόδοσης όπως είναι οι
παράγοντες κουλτούρας του οργανισμού (πχ ηγεσία, ανθρώπινοι πόροι κλπ). Ωστόσο,
σύμφωνα με τη Loeffler (2001) τα βραβεία ποιότητας δεν πρέπει να θεωρούνται ως εργαλεία
benchmarking που μπορούν να εφαρμοσθούν σε κάθε περίπτωση. Για τη συγγραφέα η
χρήση τους στην εφαρμογή του benchmarking έχει διπλή λειτουργία: (α) την εισαγωγή μιας
μορφής ψευδούς ανταγωνισμού σε τομείς ή οργανισμούς που δεν λειτουργούν κάτω από
συνθήκες ανταγωνισμού, και (β) τον εντοπισμό βέλτιστων οργανισμών και τη
γνωστοποίηση των ισχυρών τους σημείων σε ένα ευρύτερο περιβάλλον.
Οργανισμοί που ακολουθούν στρατηγική επιχειρηματικής αριστείας αναγνωρίζουν ότι τα
πλαίσια των βραβείων MBNQA και EQA αποτελούν κάτι παραπάνω από ένα μέσο
αναγνώρισης. Σύμφωνα με τους Porter και Tanner (2004) τα μοντέλα αυτά λειτουργούν ως
μοντέλα βέλτιστων πρακτικών για την πραγματοποίηση στρατηγικών αριστείας, για την
εκτέλεση αυτό-αξιολογήσεων, για την εφαρμογή του benchmarking, και τελικά για την
επίτευξη βελτιωμένης απόδοσης. Μπορούν να προσδιορίσουν τις καλύτερες πρακτικές και
να αποτελέσουν εξωτερικά πρότυπα για σύγκριση, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο
benchmarking. Όπως αναφέρουν οι Kouzmin et al (1999) είναι σημαντικό να
αναγνωρίσουμε ότι τα βραβεία ποιότητας, στην πραγματικότητα, αποτελούν εργαλεία
benchmarking που σχεδιάζονται για να ενθαρρύνουν την καινοτομία και την ποιότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BENCHMARKING &
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η στενή σχέση του benchmarking με την ποιότητα και τη ΔΟΠ που εντοπίσθηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο, αποτέλεσε αυταπόδεικτο στοιχείο πολλών δημοσιευμένων ερευνών.
Οι Holloway et al (1999a) υποστηρίζουν ότι ιστορικά το benchmarking αναπτύσσεται κάπου
μετά τη ΔΟΠ και σε ανταγωνιστική θέση με τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών (business
process re-engineering). Σε αυτή την εξελικτική πορεία του benchmarking, η βιβλιογραφία
του εμπλουτίστηκε με δημοσιεύσεις διερεύνησης της έννοιας και του εύρους εφαρμογών του
καθώς και με την παρουσίαση επιτυχημένων εφαρμογών του (case studies) ενώ εμφανίστηκε
ελλιπής σε θέματα θεωρητικής διερεύνησης της σχέσης του με την ποιότητα και τη ΔΟΠ.
Στη χώρα μας αν και έχει σημειωθεί κάποια δραστηριοποίηση στην εφαρμογή του
benchmarking, οι εφαρμογές του δεν έχουν διευρυνθεί στο σημείο που να εντάσσεται στον
τρόπο λειτουργίας των οργανισμών. Προς το παρόν αναπτύσσονται κέντρα παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης των εφαρμογών benchmarking ενώ
προωθούνται πρωτοβουλίες από διάφορους φορείς με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση
δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων.
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αρχικά ανασκόπηση των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών
που αφορούν το benchmarking γενικά και των εργασιών που αφορούν ειδικότερα τη σχέση
του με την ποιότητα. Στη συνέχεια διερευνάται η θέση του benchmarking στην ελληνική
πραγματικότητα και τέλος αναπτύσσεται η θεωρία που πρόκειται να ερευνηθεί με την
παρούσα εργασία και καταγράφονται οι στόχοι και η βασική υπόθεση της έρευνας.

4.2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ BENCHMARKING

Η σημαντική ανάπτυξη των εφαρμογών του benchmarking που σημειώθηκε τις τελευταίες
δεκαετίες, συνοδεύτηκε από ανάλογη ανάπτυξη της σχετικής βιβλιογραφίας. Ωστόσο οι
ερευνητές παρατηρούν ότι η συμβολή των ακαδημαϊκών σε αυτή την ανάπτυξη είναι μικρή
και ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων σε θέματα επιτυχημένων εφαρμογών και
γενικής θεωρίας του benchmarking ενώ περιορισμένος αριθμός σε αποτελέσματα ερευνών
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του (Voss et al, 1994) (Longbottom, 2000) (Yasin, 2002).
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Μετά από έρευνα που διενέργησε ο Longbottom (2000), τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και
στον επιχειρηματικό κόσμο σχετικά με τη σπουδαιότητα του benchmarking, κατέληξε
μεταξύ άλλων ότι ο όγκος των εφαρμογών είναι μικρότερος από τον αναμενόμενο σε σχέση
με το μέγεθος της σχετικής βιβλιογραφίας. Ο συγγραφέας παρατηρεί ότι υπάρχει μία τάση
επικέντρωσης του ενδιαφέροντος σε εφαρμογές μετρήσεων απόδοσης και όχι σε
παρατηρήσεις μεθόδων και διαδικασιών, και ότι σπάνια το benchmarking συνδυάζεται με τη
στρατηγική της επιχείρησης. Ανάλογα είναι και τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής
έρευνας των Dattakumar και Jagadeesh (2003) οι οποίοι διαπιστώνουν ότι η συντριπτική
πλειοψηφία (88%) των δημοσιεύσεων για το benchmarking καλύπτει βασικά δύο τομείς: (α)
τη γενική περιγραφή του που περιλαμβάνει την παρουσίαση των βασικών εννοιών του και
απευθύνεται κυρίως σε όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το benchmarking, και
(β) ειδικές εφαρμογές και case studies όπου περιλαμβάνονται η παρουσίαση περιπτώσεων
επιτυχημένων εφαρμογών του. Μικρό μέρος της βιβλιογραφίας (7%) καλύπτει θέματα
σχετικά με καινοτομικές εφαρμογές και με νέες προσεγγίσεις και τεχνικές, και το υπόλοιπο
τμήμα αφορά κατά βάση την εφαρμογή του benchmarking στην εκπαίδευση. Αναφορικά με
τη χρονολογική εξέλιξη της βιβλιογραφίας, οι Dattakumar και Jagadeesh παρατηρούν ότι η
αρθρογραφία του benchmarking εμφάνισε σημαντική ανάπτυξη μέχρι το τέλος της δεκαετίας
του 1990 ενώ στη συνέχεια παρουσίασε πτώση κάτι που σύμφωνα με τους συγγραφείς,
αποτελεί ένδειξη ότι το benchmarking μετά από μία πορεία σταθερής ανόδου έφτασε στο
στάδιο της ωριμότητας.

4.2.1

Έρευνες σχετικά με την εφαρμογή του benchmarking

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί διάφορες μελέτες που αφορούν την εφαρμογή του
benchmarking. Στη Βρετανία οι Hinton et al (2000) πραγματοποίησαν έρευνα για την
εφαρμογή του benchmarking τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους οργανισμούς. Η
έρευνα υλοποιήθηκε από το 1997 έως το 1999 και οι συγγραφείς κατέληξαν σε διάφορα
συμπεράσματα όπως π.χ. ότι υπάρχει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων τις οποίες οι
οργανισμοί χαρακτηρίζουν ως benchmarking και ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που
επηρεάζουν την εφαρμογή του όπως το μέγεθος της επιχείρησης, ο τομέας στον οποίο
ανήκει, το αν η επιχείρηση ανήκει σε επιχειρηματικό όμιλο ή όχι. Αυτό που προκάλεσε
έκπληξη στους συγγραφείς ήταν τα χαμηλά επίπεδα εφαρμογής του benchmarking στη
λιανική πώληση και στις υπηρεσίες, και σε έναν μικρότερο βαθμό στην παραγωγή. Επιπλέον
διαπιστώθηκε ότι το benchmarking, αντιμετωπίζεται από πολλούς οργανισμούς ως ιδιωτική
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προσπάθεια (εσωτερικό benchmarking) κυρίως εξαιτίας της δυσκολίας εντοπισμού εταίρων
πρόθυμων να μοιραστούν τις πληροφορίες που διαθέτουν, καθώς επίσης και της
λανθασμένης πεποίθησης ότι το benchmarking μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο όταν
συγκεντρώνονται στοιχεία παρόμοιων περιπτώσεων. Ωστόσο οι Hinton et al διαπίστωσαν
ότι για κάποιους οργανισμούς το benchmarking είχε ήδη ενταχθεί στον καθημερινό τρόπο
λειτουργίας τους και αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της επιχειρησιακής φιλοσοφίας τους.
Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Zairi και Ahmed (1999) οι οποίοι υποστήριξαν ότι,
παρά τη διχογνωμία που διαπιστώθηκε από τις έρευνες που δημοσιεύθηκαν στο θέμα του
ορισμού της έννοιας του benchmarking, η ραγδαία ανάπτυξη πρωτοβουλιών που αφορούν
την ευρύτερη εφαρμογή και διάδοσή του (βάσεις δεδομένων, δίκτυα, βραβεία κλπ)
αποδείκνυε ότι στη Μ. Βρετανία η χρήση του benchmarking είχε ήδη φτάσει σε στάδιο
ωριμότητας.
Σε αντίθετο συμπέρασμα κατέληξαν οι Davies και Kochhar (1999), οι οποίοι διερεύνησαν το
εύρος εφαρμογής του benchmarking σε βρετανικές παραγωγικές επιχειρήσεις, και
διαπίστωσαν ότι παρόλο που οι επιχειρήσεις δήλωναν ότι γνώριζαν την έννοια του
benchmarking, η εφαρμογή του δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη και δεν ανταποκρινόταν στο
μέγεθος του ενδιαφέροντος που υπήρχε για αυτό στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα οι
συγγραφείς συμπέραναν ότι δεν ήταν ακόμη κατανοητό από τον επιχειρηματικό κόσμο τι
ακριβώς είναι το benchmarking και ότι οι προσπάθειες εφαρμογής του επικεντρώνονταν
κυρίως σε μετρήσεις και όχι σε μεθόδους και πρακτικές. Επιπλέον από την έρευνα φάνηκε
ότι δεν υπήρχε προγραμματισμός στις εφαρμογές και ότι συνήθως η χρήση του
benchmarking
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βελτίωσης

που

πραγματοποιούσε ο οργανισμός.
Ανάλογα ήταν και τα συμπεράσματα της έρευνας του Longbottom (2000), όπου
διαπιστώθηκε ότι το benchmarking αντιμετωπιζόταν ως μία διαδικασία ρουτίνας βασισμένη
κατά ένα μεγάλο μέρος στην κοινή λογική, ότι δεν εφαρμοζόταν σε στρατηγικό επίπεδο και
ότι οι συγκρίσεις μεταξύ των οργανισμών ήταν ουσιαστικά άτυπες. Επιπλέον διαπιστώθηκε
ότι η πλειοψηφία των εφαρμογών αφορούσε το εσωτερικό benchmarking (54%) με μεγάλη
διαφορά από το ανταγωνιστικό (32%) και το γενικό (14%). Εμπόδια που εντοπίσθηκαν στην
εφαρμογή του ήταν η έλλειψη χρόνου, πόρων και εμπιστοσύνης στην ανταλλαγή των
πληροφοριών. Τέλος όσο αφορά τα οφέλη που προέκυπταν από την εφαρμογή του
benchmarking αυτά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αφορούσαν κυρίως
βελτιώσεις στην απόδοση ενώ αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι ακόμη και στις
περιπτώσεις που τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα, οι συμμετέχοντες στην έρευνα
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κρατούσαν θετική στάση για την εφαρμογή του.
Στη διαπίστωση ότι δεν είναι σαφής η αντίληψη του benchmarking από τους οργανισμούς
που το χρησιμοποιούν, κατέληξε και η έρευνα της Rohlfer (2004) η οποία διερεύνησε τόσο
την κατανόηση της έννοιάς του όσο και το εύρος των ενεργειών που προωθούν την
εφαρμογή του. Η συγγραφέας συμπέρανε ότι το benchmarking συνήθως αντιμετωπίζεται
από τις επιχειρήσεις ως μία τυποποιημένη και δομημένη εφαρμογή για την αναζήτηση
βελτιωμένης απόδοσης μέσω της βελτίωσης των λειτουργιών τους. Περιορισμένη
κατανόηση της έννοιας του benchmarking διαπίστωσαν και οι Harrington και Harrington
(1996) μετά από έρευνα που έκαναν σε αμερικανικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα οι
συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, αν και θεωρούν
το benchmarking απαραίτητο εργαλείο επιβίωσης, δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να το
εφαρμόσουν συστηματικά.
Οι Voss et al (1994) υποστήριξαν ότι οι παραγωγικές (manufacturing) επιχειρήσεις
αποτελούν ένα ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την εφαρμογή του benchmarking. Ωστόσο
από την έρευνά τους διαπιστώθηκε ότι η χρήση του σε αυτές τις επιχειρήσεις ήταν
περιορισμένη για τους εξής λόγους: (α) δεν υπήρχε ένα γενικά αποδεκτό μοντέλο για την
εφαρμογή του benchmarking, (β) δεν υπήρχαν εργαλεία για την υποστήριξη της εφαρμογής
του, και (γ) δεν υπήρχαν επαρκείς βάσεις δεδομένων με στοιχεία βέλτιστων πρακτικών ώστε
να διευκολύνεται η εφαρμογή του. Σε ανάλογη διαπίστωση κατέληξε και η έρευνα των
Magnan et al (1999) οι οποίοι διερεύνησαν την εφαρμογή διαφόρων πρακτικών* στις
παραγωγικές διαδικασίες, και διαπίστωσαν ότι οι προηγμένες πρακτικές ποιότητας –
συμπεριλαμβανομένου και του benchmarking – δεν είχαν ιδιαίτερα ευρεία εφαρμογή στις
διαδικασίες αυτές.
Η έρευνα των Büyüközkan και Maire (1998) εστιάστηκε κυρίως στα εμπόδια εφαρμογής του
benchmarking στη Γαλλία και γενικά στην Ευρώπη. Από την έρευνα αυτή οι συγγραφείς
διαπίστωσαν ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που εμποδίζουν την ανάπτυξη του
benchmarking στον κόσμο των επιχειρήσεων όπως η πεποίθηση ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο
μία επιχείρηση να αντλήσει πληροφόρηση από άλλες επιχειρήσεις, ότι δεν είναι ηθικά
αποδεκτό να αντιγράφεται η τεχνολογία και οι μεθοδολογίες άλλων επιχειρήσεων κλπ.
Παράλληλα οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η εξάπλωση των εφαρμογών του benchmarking
περιοριζόταν από την έλλειψη θεωρητικού υπόβαθρου στη μεθοδολογία εφαρμογής του.
*

Ο κατάλογος των πρακτικών που διερεύνησαν Magnan et al περιελάμβανε πρακτικές όπως η Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας, ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας, το Materials Requirement Planning, το Master Production
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Ο Appleby (1999) διερεύνησε τα οφέλη του benchmarking και διαπίστωσε ότι υπάρχει
χάσμα μεταξύ της θεωρίας και της πράξης του benchmarking στο θέμα αυτό. Οι λόγοι που
δημιουργούν αυτό το χάσμα σύμφωνα με το συγγραφέα είναι οι εξής: (α) οι προσπάθειες
εστιάζονται σε μετρήσεις και συγκρίσεις και λιγότερο στον εντοπισμό και στην αξιοποίηση
των βέλτιστων πρακτικών, (β) το benchmarking ξεκίνησε από τη συλλογή δεδομένων που
αφορούν τους ανταγωνιστές και τις αποδόσεις τους, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
περιορίζεται στον εντοπισμό των χασμάτων απόδοσης και όχι στην ανεύρεση μεθόδων
μείωσης αυτών των χασμάτων, και (γ) η επιλογή των διαδικασιών στις οποίες πρόκειται να
εφαρμοσθεί το benchmarking δεν γίνεται συνήθως μα βάση κάποια διαδικασία θέσπισης
προτεραιοτήτων με αποτέλεσμα οι εφαρμογές να εστιάζονται κυρίως στις διαδικασίες με τη
μεγαλύτερη επίδραση στην απόδοση. Όλα αυτά περιορίζουν τα οφέλη που αποκομίζονται
τελικά από την εφαρμογή του benchmarking με φυσικό επακόλουθο να αποθαρρύνεται η
συνέχιση της εφαρμογής του στο μέλλον.
Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του benchmarking, η έρευνα των Zairi και Sinclair (1995)
που διενεργήθηκε κατά τη δεκαετία του 1990, έδειξε ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
οργανισμών δήλωνε ότι χρησιμοποιούσε δημοσιευμένες στατιστικές και έρευνες πελατών
για να εφαρμόσει το benchmarking με τους ανταγωνιστές ενώ ένας σημαντικός αριθμός των
οργανισμών αυτών δήλωνε ότι σχεδίαζε να αξιολογήσει την εσωτερική απόδοση και τις
εσωτερικές διαδικασίες του χρησιμοποιώντας το benchmarking. Τα ποσοστά εφαρμογής του
benchmarking ήταν παρόμοια στους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους ενώ όταν οι
συμμετέχοντες στην έρευνα κλήθηκαν να προσδιορίσουν τους σκοπούς για τους οποίους
χρησιμοποιούσαν ή σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν το benchmarking, οι απαντήσεις τους
επικεντρώθηκαν κυρίως στον προσδιορισμό των «χασμάτων» απόδοσης και των ευκαιριών
βελτίωσης. Ένας μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων ωστόσο, προέβλεψε τη χρήση του
στον προσδιορισμό της απόδοσης και των βέλτιστων πρακτικών για το μέλλον.
Σε διαφορετικά συμπεράσματα κατέληξε η έρευνα των Holloway et al (1999a) οι οποίοι
διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία των οργανισμών που εισήγαγαν το benchmarking το έκαναν
με στόχο την αναζήτηση νέων ιδεών ή τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών καλύπτοντας
έτσι πλήρως τους θεωρητικούς στόχους εφαρμογής του. Επιπλέον οι συγγραφείς
διαπίστωσαν ότι η απόφαση ενασχόλησης με το benchmarking είτε επιβάλλεται από
εξωτερικές αιτίες είτε προκύπτει ως φυσικό συστατικό στοιχείο των προσπαθειών επίτευξης
της επιχειρηματικής αριστείας και βελτίωσης της απόδοσης. Τέλος, οι Holloway et al

Schedule, η Ανάπτυξη λειτουργίας ποιότητας, η Computer Integrated Manufacturing κλπ.
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κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το benchmarking απέχει πολύ από το να χαρακτηρισθεί ως
πανάκεια στην οργανωτική αλλαγή, ότι μπορεί να αποβεί αποτελεσματικότερο όταν
εφαρμόζεται στα πλαίσια σχετικά μικρών αλλά σημαντικών βελτιώσεων σε διαδικασίες και
ότι οι οργανισμοί που κερδίζουν περισσότερο από την εφαρμογή του είναι εκείνοι που
μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συνεχείς αλλαγές και την πολυπλοκότητα
γενικά.
Ερευνητικές μελέτες που ασχολήθηκαν με το εύρος εφαρμογής του benchmarking, έδειξαν
ότι αποτελεί ένα ευρύτατα χρησιμοποιούμενο εργαλείο βελτίωσης. Έτσι το 1992, το
American Quality Foundation και η εταιρία Ernst & Young πραγματοποιώντας έρευνα σε
580 επιχειρήσεις οι οποίες προέρχονταν από 4 κλάδους – υπολογιστές, αυτοκίνητα,
νοσοκομεία και τράπεζες – διαπίστωσαν ότι το 31% των αμερικανικών επιχειρήσεων
υλοποιούσε τακτικές εφαρμογές benchmarking ενώ μόνο το 7% δήλωνε ότι δεν είχε
ασχοληθεί καθόλου με αυτό (Main 1992). Από ανάλογη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη
Γερμανία, διαπιστώθηκε ότι η έννοια του benchmarking άρχισε να διαδίδεται ραγδαία μετά
το 1992/93 σε τέτοιο βαθμό ώστε μετά από μερικά χρόνια να το εφαρμόζουν σχεδόν όλες οι
μεγάλες επιχειρήσεις και κυρίως όσες δρούσαν σε συνθήκες ολιγοπωλιακού ανταγωνισμού
και παρήγαγαν συνήθως προϊόντα σύνθετου χαρακτήρα (Walgenbach και Hegele, 2001).
Σύμφωνα με την έρευνα του Strittmatter (1996) το 100% των αυτοκινητοβιομηχανιών, το
80% των ηλεκτρολογικών επιχειρήσεων, το 50% των μηχανολογικών επιχειρήσεων και το
40% των προμηθευτών των αυτοκινητοβιομηχανιών στη χώρα αυτή είχε κάποια εμπειρία
στην εφαρμογή του benchmarking.
Από διάφορες μελέτες εξάγεται το συμπέρασμα ότι το μέγεθος του οργανισμού αποτελεί
σημαντικό παράγοντα για την απόφαση επιλογής του benchmarking ως εργαλείου
βελτίωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας των Hinton et al (2000), η
πιθανότητα εφαρμογής του benchmarking φαίνεται να είναι συνάρτηση του μεγέθους του
οργανισμού ως εξής: όσο μεγαλύτερος είναι ένας οργανισμός, τόσο πιθανότερο είναι να
εφαρμόσει το benchmarking ενώ εάν ο οργανισμός είναι μέρος μιας μεγαλύτερης μονάδας, η
πιθανότητα εφαρμογής του benchmarking είναι ακόμη μεγαλύτερη. Σε παρόμοια
συμπεράσματα κατέληξε εκτεταμένη έρευνα της εταιρείας Ernst & Young (1992) σε
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις η οποία έδειξε ότι το μέγεθος της επιχείρησης αποτελεί σημαντικό
παράγοντα όχι μόνο εφαρμογής αλλά και επιτυχίας του benchmarking. Όπως διαπιστώθηκε
από την έρευνα αυτή, η εφαρμογή του benchmarking είναι ευρύτερη και ευκολότερη για τις
μεγάλες επιχειρήσεις που διέθεταν τους απαιτούμενους πόρους και λιγότερο διαδεδομένη
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ανάλογη ήταν και η διαπίστωση των Kouzmin et al
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(1999) οι οποίοι υποστήριξαν ότι, καθώς ο ορισμός των «κατάλληλων» δεικτών και η
συλλογή των δεδομένων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχή εφαρμογή του
benchmarking, μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις που θέτουν οι παράγοντες αυτοί, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις αναγκάζονται
είτε να βασίζονται σε προηγούμενες εφαρμογές είτε να επενδύουν μόνο σε εκπαιδευτικά
σεμινάρια για την εφαρμογή του.
Ωστόσο οι Maire et al (2005), διερευνώντας την εφαρμογή του benchmarking στη Γαλλία,
διαπίστωσαν ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το χρησιμοποιούν ευρύτατα και το
θεωρούν μέσο επίτευξης σημαντικών και άμεσων βελτιώσεων στην απόδοση. Στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις επικεντρώθηκε και η έρευνα των Cassell et al (2001) η οποία
έδειξε ότι το benchmarking εφαρμόζεται κυρίως στους αποκαλούμενους hard παράγοντες
όπως είναι οι δείκτες οικονομικής απόδοσης και λιγότερο στους soft παράγοντες όπως είναι
η ικανοποίηση προσωπικού, η επικοινωνία κλπ. Βέβαια οι εφαρμογές αυτές όπως
διαπιστώθηκε από την έρευνα συνήθως γίνονται ανεπίσημα χωρίς να ακολουθείται μία
δομημένη διαδικασία και επικεντρώνονται κυρίως σε εξωτερικές μετρήσεις απόδοσης όπως
η κερδοφορία, το μερίδιο αγοράς, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση του πελάτη, δεδομένα που
σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. Σημαντικό
αποτέλεσμα της παραπάνω έρευνας αποτέλεσε το γεγονός ότι αν και οι επιχειρήσεις
διστάζουν να προχωρήσουν στη εφαρμογή του benchmarking, όταν το πράττουν δηλώνουν
ικανοποίηση από τα αποτελέσματα. Οι κυριότεροι λόγοι της μη εφαρμογής του είναι η
έλλειψη χρόνου και πόρων.
Την ανάγκη περεταίρω διερεύνησης της εφαρμογής του benchmarking στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις τόνισαν οι McAdam και Kelly (2002) οι οποίοι διαπίστωσαν ότι θα πρέπει να
γίνουν μελέτες σχετικά με τον τρόπο που μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να ανταλλάξουν
πληροφορίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβάνονται την έννοια της επιχειρηματικής αριστείας. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (περιορισμένους πόρους, έλλειψη μακροπρόθεσμου στρατηγικού
σχεδιασμού κλπ) και μπορούν σύμφωνα με τους συγγραφείς να χρησιμοποιήσουν το γενικό
benchmarking για να εντοπίσουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη στρατηγικών θεμάτων οι
οποίες διαφορετικά θα παραμένουν ανεκμετάλλευτες.
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4.2.2

Έρευνες σχετικά με τη σχέση του benchmarking με την ποιότητα

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της σχέσης του benchmarking με την ποιότητα,
διαπιστώθηκε ότι το benchmarking κυρίως αντιμετωπίζεται ως κομμάτι, πρακτική, εργαλείο
ή παράγοντας της ΔΟΠ η οποία ταυτόχρονα συνιστά την απαραίτητη υποδομή που θα
πρέπει να προϋπάρχει για την αποτελεσματική εφαρμογή του. Το θέμα της σχέσης του
benchmarking με την ποιότητα και κυρίως με τη ΔΟΠ που ερευνάται στην παρούσα
εργασία, αν και δεν αποτέλεσε αντικείμενο ξεχωριστής διερεύνησης των μέχρι σήμερα
δημοσιεύσεων, αναφέρεται από την πλειοψηφία των μελετών που εξετάζουν είτε την
εφαρμογή του benchmarking είτε την εφαρμογή της ΔΟΠ. Δεδομένου ότι το benchmarking
αντιμετωπίζεται γενικά ως πρακτική και εργαλείο ποιότητας, πληροφορίες για τη θέση που
κατέχει στην εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ μπορούν να αντληθούν από τις δημοσιευμένες
ερευνητικές εργασίες σχετικά με τις πρακτικές ποιότητας που εφαρμόζονται από τους
οργανισμούς που ακολουθούν σύστημα ποιότητας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με
τους Dow et al (1999) σε πολλές από τις δημοσιευμένες εργασίες – κυρίως παλαιότερων
χρόνων – το benchmarking δεν συμπεριλαμβάνεται στις βασικές πρακτικές ποιότητας ούτε
αναφέρεται στα συγγράμματα των γκουρού της ποιότητας. Επιπρόσθετα αρκετές εργασίες
που πράγματι συμπεριλαμβάνουν το benchmarking στις πρακτικές ΔΟΠ, το αντιμετωπίζουν
αρκετά γενικευμένα ως μία από αυτές τις πρακτικές και διερευνούν την εφαρμογή του μέσα
από την εφαρμογή του συνόλου των πρακτικών. Παράλληλα υπάρχουν έρευνες όπως εκείνη
των Chen και Jones (2007) όπου το benchmarking αναγνωρίζεται ως ένα γενικό
διαχειριστικό εργαλείο (management tool) και η θέση του στους οργανισμούς διερευνάται σε
σχέση με άλλα διαχειριστικά εργαλεία όπως είναι η ΔΟΠ, ο σχεδιασμός στρατηγικής, η
κοστολόγηση ABC, ο ανασχεδιασμός των λειτουργιών (process reengineering) κλπ.
Οι Zairi και Youssef (1995b) διερεύνησαν τους κρίσιμους παράγοντες ΔΟΠ χωρίς να
συμπεριλάβουν το benchmarking ως ξεχωριστό παράγοντα και διαπίστωσαν ότι σύμφωνα με
την άποψη των συμμετεχόντων στην έρευνα, οι παράγοντες που καταγράφηκαν δεν
κάλυπταν ικανοποιητικά το benchmarking και ότι ο παράγοντας αυτός θα έπρεπε να
αποκτήσει ξεχωριστή θέση στη λίστα των παραγόντων ΔΟΠ. Ανάλογες με αυτή έρευνες
εξετάσθηκαν από τους Sila και Ebrahimpour (2002) οι οποίοι μελέτησαν τα δημοσιευμένα
άρθρα μεταξύ των ετών 1989 και 2000 που διερευνούσαν την εφαρμογή της ΔΟΠ. Οι
συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι παράγοντες ΔΟΠ που εμφανίζονταν στις
έρευνες αυτές συγκεντρώνονταν σε 25 συνολικά στοιχεία (όπως η ικανοποίηση του πελάτη,
η εκπαίδευση του προσωπικού, η δέσμευση της ηγεσίας και της ανώτατης διοίκησης, η
ομαδική εργασία, η συμμετοχή του προσωπικού, η συνεχής βελτίωση και η καινοτομία κλπ).
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Η μελέτη αυτών των δημοσιευμένων ερευνών έδειξε ότι κάποιοι παράγοντες ΔΟΠ
εμφανίζονταν στην πλειοψηφία των ερευνών, κάποιοι άλλοι λιγότερο συχνά και κάποιοι
ακόμη πιο σπάνια. Στην τελευταία κατηγορία με χαμηλή συχνότητα εμφάνισης ανήκε και το
benchmarking μαζί με παράγοντες όπως η ενίσχυση του προσωπικού, η ικανοποίηση του
προσωπικού, η ευελιξία, η εξάλειψη των ελαττωματικών κλπ για τους οποίους οι συγγραφείς
θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να διερευνηθούν περεταίρω ώστε να γίνει πλήρως αντιληπτή
η τελική συμμετοχή τους στη συνολική εφαρμογή της ΔΟΠ.
Την επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων και τους παράγοντες ΔΟΠ διερεύνησε και η
εργασία του Powell (1995) ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόδοση των
προγραμμάτων αυτών δεν σχετίζεται θετικά με την εφαρμογή παραγόντων, εργαλείων και
τεχνικών όπως το benchmarking αλλά με την ύπαρξη μη απτών στοιχείων όπως είναι η
κουλτούρα ποιότητας και παράγοντες συμπεριφοράς (δέσμευση της διοίκησης, ανοιχτή
επικοινωνία, συμμετοχή προσωπικού κλπ). Σύμφωνα με το συγγραφέα τα εργαλεία
ποιότητας παίζουν και αυτά το ρόλο τους στην επιτυχή εφαρμογή της ΔΟΠ αλλά σε
περίπτωση απουσίας των μη απτών στοιχείων, τα εργαλεία χάνουν την αξία τους. Ο Powell
υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα αυτό της έρευνάς του διαφοροποιείται από τις μέχρι τότε
υπάρχουσες έρευνες σχετικά με την επιτυχή εφαρμογή της ΔΟΠ οι οποίες εστιάστηκαν
κυρίως στην εφαρμογή των εργαλείων και τεχνικών της. Ωστόσο οι Dow et al (1999)
προβληματίζονται σχετικά με αυτό το συμπέρασμα και προτείνουν μία περεταίρω
διερεύνηση του θέματος θέτοντας το ερώτημα της συνολικής συσχέτισης των εργαλείων
αυτών με τα μη απτά στοιχεία της ποιότητας.
Ανάλογα οι Porter και Parker (1993) διερεύνησαν τους κρίσιμους παράγοντες ολοκλήρωσης
της ΔΟΠ και χρησιμοποίησαν τον όρο «τεχνολογίες ποιότητας» (quality technologies) για
να περιγράψουν εργαλεία όπως ο στατιστικός έλεγχος της ποιότητας, η κοστολόγηση της
ποιότητας, το benchmarking κλπ. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα
εργαλεία αυτά εφαρμόζονται από τους οργανισμούς που ακολουθούν τις αρχές της ΔΟΠ με
στόχο την διεύρυνση των εφαρμογών της. Ωστόσο διαπίστωσαν ότι η εφαρμογή των
τεχνολογιών αυτών σε κάθε οργανισμό έχει ετερόκλητο χαρακτήρα και σχετίζεται με την
αντίληψη και τον ορισμό που δίνει ο κάθε οργανισμός στην τεχνολογία που εφαρμόζει.
Η εταιρεία Ernst & Young (1992) πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την εφαρμογή του
benchmarking σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και επιβεβαίωσε την άποψη ότι ένας από
τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την καταλληλότητά του ως εργαλείο για
την επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας, είναι το επίπεδο ποιότητας στο οποίο βρίσκεται η
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επιχείρηση τη χρονική στιγμή που αποφασίζει να προχωρήσει στην εφαρμογή του. Ανάλογα,
η Codling (1998) διαπίστωσε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που αποφασίζουν να
εφαρμόσουν το benchmarking έχουν ήδη αναπτύξει κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης.
Ωστόσο η συγγραφέας υποστηρίζει (σελ. 57) ότι «αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατό και σίγουρα
η απουσία της δεν θα πρέπει να είναι αποτρεπτικός παράγοντας στο benchmarking». Μία
διαφορά που εντοπίζει η συγγραφέας μεταξύ benchmarking και ΔΟΠ είναι ότι η ΔΟΠ
προωθεί την εστίαση στην εξυπηρέτηση του εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη ενώ το
benchmarking προωθεί την αναζήτηση εκτός των ορίων του οργανισμού για τον εντοπισμό
άριστων αποδόσεων με στόχο την ανάπτυξη νέας προοπτικής και νέων ιδεών. Πάντως η
συγγραφέας θεωρεί ότι το benchmarking είναι το «λογικό» επόμενο βήμα μετά την
εφαρμογή της ΔΟΠ. Στην ίδια διαπίστωση καταλήγει και η έρευνα των Zairi και Sinclair
(1995) η οποία έδειξε ότι οι οργανισμοί που εφαρμόζουν τις αρχές της ΔΟΠ χρησιμοποιούν
το benchmarking περισσότερο από άλλους οργανισμούς.
Οι Maiga και Jacobs (2006) διαπίστωσαν ότι οι οργανισμοί που έχουν υιοθετήσει τις αρχές
της ΔΟΠ απολαμβάνουν μεγαλύτερα οφέλη από την εφαρμογή του benchmarking σε σχέση
με τους οργανισμούς που δεν ακολουθούν τη ΔΟΠ. Μάλιστα οι συγγραφείς υποστηρίζουν
ότι υπάρχει θετική σχέση του benchmarking με τη βελτίωση της ποιότητας η οποία είναι
τόσο πιο θετική όσο μεγαλύτερη πρότερη εμπειρία στην εφαρμογή του benchmarking
διαθέτει ο οργανισμός που το εφαρμόζει. Τη θετική επίδραση του benchmarking στην
ποιότητα επαλήθευσε και η έρευνα των Godfrey και Godfrey (1999) η οποία, αν και
περιοριζόταν

στην

εφαρμογή

του

benchmarking

στα

γραφεία

αποφοίτων

των

Πανεπιστημίων, διαπίστωσε ότι οι οργανισμοί που υιοθετούν το benchmarking εμφανίζουν
καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με εκείνους που δεν το εφαρμόζουν στις παρακάτω
διαστάσεις: στη δέσμευση για την εφαρμογή πρακτικών ποιότητας, στην επικοινωνία με το
προσωπικό, στη συνεχή βελτίωση, στην έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη, και στη
συμμετοχική διοίκηση (participative management). Οι διαστάσεις αυτές συνιστούν
σημαντικά στοιχεία της ΔΟΠ και για καθεμία, οι Godfrey και Godfrey παρατήρησαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των οργανισμών που εφαρμόζουν και εκείνων που
δεν εφαρμόζουν το benchmarking.
Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγουν οι Taylor και Wright (2006) οι οποίοι διαπίστωσαν
ότι υψηλά επίπεδα επιτυχίας στην εφαρμογή της ΔΟΠ σχετίζονται άμεσα με την καθιέρωση
και εφαρμογή του benchmarking και της αυτοαξιολόγησης, κυρίως επειδή οι πρακτικές
αυτές σχετίζονται άμεσα με την κατανόηση της απόδοσης. Οι διαπιστώσεις αυτές οδήγησαν
τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι οι οργανισμοί που επιθυμούν να επιτύχουν στην
154

εφαρμογή της ΔΟΠ θα πρέπει να εφαρμόζουν μία συνεχή και συστηματική διαδικασία
αυτοαξιολόγησης η οποία θα πρέπει να συνδυάζεται με την εφαρμογή συγκρίσεων σε
πρακτικές και αποτελέσματα από οργανισμούς που χαρακτηρίζονται από υψηλές αποδόσεις.
Την επίδραση του benchmarking στην ποιότητα διερεύνησαν και οι Wilson και Town
(2006). Αν και αναφέρθηκαν στην περίπτωση εφαρμογής του benchmarking στις
βιβλιοθήκες, οι συγγραφείς εξέτασαν αν η εφαρμογή του benchmarking επιφέρει απτά και
σημαντικά οφέλη στη λειτουργία των πρακτικών ποιότητας. Για την πραγματοποίηση των
μετρήσεων ποιότητας οι Wilson και Town ανέπτυξαν το Quality Maturity Model (Q.M.M.),
το οποίο διαχωρίζει την εφαρμογή της ποιότητας σε πέντε επίπεδα με ανάλογο τρόπο με
εκείνον που ακολουθεί και ο Dale (1996): από το επίπεδο 1 όπου η διαχείριση της ποιότητας
γίνεται ανεπίσημα και συχνά με τρόπο τυχαίο, μέχρι το επίπεδο 5 όπου ακολουθούνται οι
αρχές της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες. Η πλειοψηφία των
βιβλιοθηκών που συμμετείχαν στην έρευνα βρίσκονταν στο αρχικό επίπεδο ποιότητας πριν
την εφαρμογή του benchmarking. Για τις βιβλιοθήκες αυτές η έρευνα των συγγραφέων
έδειξε ότι παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο και τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή του, ενώ οι
βιβλιοθήκες που χαρακτηρίζονταν από υψηλά επίπεδα ποιότητας στην αρχή της έρευνας
μετακινήθηκαν σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα μετά την εφαρμογή του benchmarking. Έτσι οι
συγγραφείς οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του benchmarking μπορεί να
επιδράσει θετικά στην ποιότητα όταν προϋπάρχει ένα ήδη ανεπτυγμένο επίπεδο ποιότητας.
Επιπλέον οι συγγραφείς με την παραπάνω έρευνα επιβεβαίωσαν την άποψη ότι «οργανισμοί
με χαμηλά επίπεδα ωριμότητας στην ποιότητα δεν διαθέτουν την κουλτούρα που απαιτείται για
να κάνουν χρήση του benchmarking». Και συνεχίζουν υποστηρίζοντας ότι, για να μπορέσει η
συνολική προσπάθεια να στεφθεί με επιτυχία, θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή δέσμευση της
διοίκησης στα στοιχεία του benchmarking (έρευνα, συγκρίσεις, κατανόηση, εισαγωγή
αλλαγών κλπ) κάτι που παρατηρείται σε οργανισμούς στους οποίους η επίτευξη της
ποιότητας αποτελεί βασικό στόχο σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας τους.
Η διαπίστωση ότι το benchmarking είναι επιτυχές μόνο στους οργανισμούς με υψηλή
ωριμότητα ποιότητας μπορεί επίσης, σύμφωνα με τους Wilson και Town, να αιτιολογήσει
την ευρεία χρήση του benchmarking από τη βιομηχανία, και την περιορισμένη διάδοσή του
σε υπηρεσίες όπως η βιβλιοθήκη. Η ανταγωνιστική φύση της βιομηχανίας ωθεί τις
πρωτοπόρες επιχειρήσεις στην εφαρμογή ποικίλων προσεγγίσεων ποιότητας που
καταλήγουν στη ΔΟΠ πριν να προχωρήσουν στην εφαρμογή του benchmarking. Οργανισμοί
που δεν διαθέτουν ανάλογο ιστορικό στην ανάπτυξη της ποιότητας και δεν έχουν φθάσει σε
ανάλογο επίπεδο ποιότητας για να προχωρήσουν στην εφαρμογή του benchmarking, αν
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μετακινηθούν απευθείας στο στάδιο της εφαρμογής ενός εργαλείου που είναι κατάλληλο για
οργανισμούς υψηλού επιπέδου ποιότητας, θα οδηγηθούν σύμφωνα με τους Wilson και Town
σε αποτυχία. Αν και, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, απαιτείται ακόμη αρκετή διερεύνηση του
θέματος, ένα συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ότι το benchmarking πρέπει να
αντιμετωπισθεί ως εργαλείο κατάλληλο για οργανισμούς που βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο
ωριμότητας της ποιότητας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το benchmarking μπορεί να έχει
απτά και μακράς διάρκειας οφέλη ενώ σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι
χάσιμο χρόνου και κόπου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Wilson και Town «πρέπει να
θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να τρέξουμε προτού να μπορέσουμε να περπατήσουμε».
Οι Ahire et al (1996) διερεύνησαν τη διαφοροποίηση των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν
αρχές και εργαλεία ΔΟΠ με εκείνες που δεν τα εφαρμόζουν. Η έρευνά τους επικεντρώθηκε
στην ανάλυση δέκα βασικών αρχών και εργαλείων της ΔΟΠ ένα από τα οποία και το
benchmarking*. Η έρευνα κατέληξε στα εξής συμπεράσματα αναφορικά με το
benchmarking:
−

Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν τις αρχές της ΔΟΠ εφαρμόζουν περισσότερο το
benchmarking σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν ακολουθούν τις αρχές της ΔΟΠ.

−

Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν τις αρχές της ΔΟΠ εφαρμόζουν το benchmarking σε
χαμηλότερο βαθμό από τις υπόλοιπες εννιά αρχές και εργαλεία της ΔΟΠ. Αυτό
σύμφωνα με τους συγγραφείς οφείλεται στο γεγονός ότι αν και τα οφέλη του
benchmarking έχουν δημοσιευθεί και αναγνωρισθεί ευρέως, ωστόσο κάποιοι
παράγοντες εφαρμογής του όπως οι δυσκολίες της συλλογής των πληροφοριών και της
εύρεσης οργανισμού που θα συμφωνήσει να συμμετάσχει στην όλη προσπάθεια ως
πρότυπο, εμποδίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή του από τις επιχειρήσεις.

−

Το benchmarking αναγνωρίζεται από όλες τις επιχειρήσεις – είτε εφαρμόζουν είτε δεν
εφαρμόζουν τις αρχές της ΔΟΠ – ως σημαντικό στοιχείο της ποιότητας.

Ωστόσο από τα αποτελέσματα πιο πρόσφατης έρευνας που πραγματοποίησαν οι O’Regan
και Ghobadian (2005) διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή του benchmarking δεν προϋποθέτει
απόλυτα την εφαρμογή της ΔΟΠ. Οι συγγραφείς διερευνούν την εφαρμογή και την πρόθεση
*

Συγκεκριμένα διερεύνησαν τα εξής: (1) δέσμευση της ανώτατης διοίκησης (top management commitment), (2)
εστίαση στον πελάτη (customer focus), (3) διαχείριση ποιότητας προμηθευτών (supplier quality management),
(4) διαχείριση ποιότητας σχεδιασμού (design quality management), (5) benchmarking, (6) χρήση στατιστικού
ελέγχου ποιότητας (statistical process control usage), (7) χρήση εσωτερικής πληροφόρησης ποιότητας (internal
quality information usage), (8) συμμετοχή του προσωπικού (employee involvement), (9) εκπαίδευση του
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(prospectors) ή όχι (defenders) την καινοτομία και διαπιστώνουν ότι αν και οι πρώτοι
εφαρμόζουν σε μεγαλύτερα ποσοστά τη ΔΟΠ σε σχέση με τους δεύτερους, και οι δύο τύποι
οργανισμών εμφανίζουν παραπλήσια ποσοστά εφαρμογής του benchmarking. Επιπλέον τα
ποσοστά εφαρμογής benchmarking είναι ψηλότερα από εκείνα που αφορούν την εφαρμογή
της ΔΟΠ, με μεγαλύτερη μάλιστα έμφαση στην πρόθεση εφαρμογής του benchmarking.
Ανάλογη διαπίστωση προκύπτει και από τα δεδομένα της έρευνας των Mayle et al (2002)
όπου φαίνεται ότι σε σύνολο 97 οργανισμών που δηλώνουν ότι εφαρμόζουν το
benchmarking, οι 36 μόνο οργανισμοί δηλώνουν ότι εφαρμόζουν πρόγραμμα ΔΟΠ και οι 57
δηλώνουν ότι ακολουθούν ένα γενικό πρόγραμμα διαχείρισης της ποιότητας. Στο ίδιο
συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα των Chen και Jones (2007) η οποία έδειξε ότι, αν και
συνήθως το benchmarking εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη ΔΟΠ με στόχο την
αποτελεσματικότερη επίτευξη βελτιώσεων, τα ποσοστά εφαρμογής του ως διαχειριστικό
εργαλείο είναι ιδιαίτερα ψηλά τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους οργανισμούς και
μάλιστα ελαφρώς ψηλότερα από εκείνα της ΔΟΠ ενώ η σειρά κατάταξής του ως προς την
εφαρμογή αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητα ήταν δεύτερη με πρώτη την εφαρμογή
του στρατηγικού σχεδιασμού και τρίτη τη ΔΟΠ*!
Ο Dale (1996) αιτιολογεί την εφαρμογή του benchmarking από επιχειρήσεις που δεν
βρίσκονται σε επίπεδο ΔΟΠ. Συγκεκριμένα διαπίστωσε ότι οι οργανισμοί που εφαρμόζουν
την ποιότητα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε πέντε τύπους με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο
κάθε τύπος. Η εφαρμογή των αρχών της ποιότητας διευρύνεται από τον τύπο 1 όπου οι
οργανισμοί πραγματοποιούν βασικές μόνο ενέργειες ποιότητας όπως η επιθεώρηση των
εισερχομένων υλικών ενώ η έννοιες και αρχές της ΔΟΠ είναι άγνωστες, μέχρι τον τύπο 5
όπου οι οργανισμοί διαθέτουν ανεπτυγμένη κουλτούρα ποιότητας με συμμετοχή του
προσωπικού και υποστήριξη από τη διοίκηση ενώ η εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ αποτελεί
συστατικό στοιχείο της διαδικασίας του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Χρησιμοποιώντας
αυτή την κατηγοριοποίηση ο Dale υποστηρίζει ότι η εφαρμογή του benchmarking
εμφανίζεται σε εμβρυακή μορφή στον τύπο 4 και σε περισσότερο ανεπτυγμένη στον τύπο 5
όπου εφαρμόζεται ως δομημένη διαδικασία βελτίωσης. Σύμφωνα δηλαδή με την άποψη του
Dale, το benchmarking εφαρμόζεται στην πράξη όταν υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο
εφαρμογής αρχών ποιότητας γενικά. Τα στοιχεία που περιγράφουν αυτό το υπόβαθρο (τύπος
προσωπικού (employee training), (10) ενίσχυση του προσωπικού (employee empowerment).
*
Οι Chen και Jones βρίσκουν κάπως παράδοξο το συμπέρασμα αυτό όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της
ΔΟΠ σε σχέση με το benchmarking και το αιτιολογούν αναφέροντας ότι επειδή το benchmarking εφαρμόζεται
συνήθως ως εργαλείο της ΔΟΠ, είναι πιθανόν οι συμμετέχοντες στην έρευνα να απέδωσαν – εσφαλμένα ίσως –
μεγαλύτερο κομμάτι της συνολικής αποκτηθείσας αποτελεσματικότητας στο benchmarking παρά στη ΔΟΠ.
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3 σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Dale) είναι η αναγνώριση της ΔΟΠ ως τυπική
διαδικασία βελτίωσης, η εφαρμογή κάποιων από τα βασικά εργαλεία της ΔΟΠ και ίσως
κάποιων από τα πιο προηγμένα εργαλεία της, η χρήση του στατιστικού ελέγχου ποιότητας
κυρίως στην εκτίμηση των ελαττωματικών προϊόντων, ο περιορισμός της προσπάθειας
βελτίωσης της ποιότητας κυρίως στο επίπεδο της παραγωγής, η έμφαση στην επίλυση και
όχι στην πρόληψη των προβλημάτων, η λειτουργία ομάδων, η εφαρμογή σε περιορισμένο
βαθμό της συνεργασίας με τους προμηθευτές, η περιορισμένη γνώση και κατανόηση των
αρχών της ΔΟΠ και η επιφανειακή εφαρμογή κάποιων από τα βασικά στοιχεία της
διαδικασίας βελτίωσης. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε αυτό το επίπεδο ποιότητας ο Dale
θεωρεί δεδομένη την κατοχή του πιστοποιητικού ISO 9000 και την τήρηση των αρχών του.
Ανάλογη διαπίστωση σχετικά με τη σχέση του ISO και του benchmarking έκαναν και οι
Prabhu et al (2000) οι οποίο διερεύνησαν τη συσχέτιση της απόδοσης των επιχειρήσεων με
την εφαρμογή πρακτικών ποιότητας σε βρετανικές παραγωγικές επιχειρήσεις, και
κατέληξαν, μεταξύ άλλων, ότι οι επιχειρήσεις που είχαν προχωρήσει πέρα από την
εφαρμογή του ISO στην εφαρμογή της ΔΟΠ εμφάνιζαν σαφώς μεγαλύτερα ποσοστά
εφαρμογής του benchmarking σε σχέση με τις επιχειρήσεις που περιοριζόντουσαν στις αρχές
του ISO καθώς και με τις επιχειρήσεις που δεν διέθεταν πιστοποιητικό κατά ISO. Μάλιστα
διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις που είχαν προχωρήσει σε επίπεδο ΔΟΠ, είχαν μικρή
εμπειρία στο benchmarking η οποία περιοριζόταν κυρίως σε εσωτερικές εντός της
επιχείρησης συγκρίσεις.
Ωστόσο σε διαφορετικά αποτελέσματα κατέληξε η έρευνα των Spencer και Loomba (2001)
η οποία πραγματοποιήθηκε σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις των ΗΠΑ και αφορούσε την
εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ. Οι συγγραφείς, μεταξύ άλλων, διαπίστωσαν ότι περίπου το
60% των συμμετεχόντων εφήρμοζε το ανταγωνιστικό benchmarking και λιγότερο από το
30% το εσωτερικό. Επιπλέον η πιστοποίηση κατά ISO 9000 είχε επιτευχθεί μόνο από το
25% περίπου των επιχειρήσεων ενώ το 23% αυτών βρισκόταν στη διαδικασία έκδοσης
πιστοποιητικού. Τα μεγαλύτερα ποσοστά εφαρμογής του benchmarking σε σχέση με τα
ποσοστά κατοχής ή προοπτικής κατοχής πιστοποιητικού ISO υποστηρίζουν τη μη
αναγκαιότητα ύπαρξης του πιστοποιητικού ISO για την εφαρμογή του benchmarking. Αυτό
ωστόσο δεν συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να διαθέτουν την κατάλληλη
κουλτούρα ποιότητας η οποία απαιτείται για την εφαρμογή του benchmarking.
Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξαν και οι Claver και Tari (2003) οι οποίοι μελέτησαν τα
επίπεδα ποιότητας των πιστοποιημένων επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας το βαθμό
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εφαρμογής παραγόντων διαχείρισης της ποιότητας. Στόχος της έρευνάς τους ήταν να
επαληθεύσουν αν πράγματι οι πιο προηγμένες στην ποιότητα πιστοποιημένες επιχειρήσεις
διαθέτουν υψηλότερο βαθμό εφαρμογής αυτών των παραγόντων, και κατά συνέπεια
εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα από τις λιγότερο προηγμένες στην ποιότητα
επιχειρήσεις*. Η έρευνα έδειξε ότι οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις με υψηλότερα επίπεδα
ποιότητας προς τη ΔΟΠ έκαναν μεγαλύτερη χρήση κάποιων εργαλείων και τεχνικών αλλά
όσον αφορά το benchmarking δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των
επιχειρήσεων με χαμηλά και με υψηλά επίπεδα ΔΟΠ.
Αυτή η άποψη διαπιστώθηκε και από την έρευνα των Kumar και Chandra (2001) η οποία
πραγματοποιήθηκε σε αμερικανικές παραγωγικές επιχειρήσεις που εφάρμοζαν ή είχαν
εφαρμόσει στο παρελθόν το benchmarking. Η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των
συμμετεχόντων ξεκίνησε το benchmarking χωρίς να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9000
κάτι που οδήγησε τους συγγραφείς στο συμπέρασμα ότι το πιστοποιητικό ISO δεν επιδρά
στην εφαρμογή του benchmarking. Ανάλογη διαπίστωση έκαναν και οι Ozgur et al (2002) οι
οποίοι διερεύνησαν τη χρήση διαφόρων εργαλείων ποιότητας σε τουρκικές παραγωγικές
επιχειρήσεις και τη σχέση τους με την ύπαρξη ή όχι πιστοποίησης κατά ISO. Αναφορικά με
το benchmarking διαπίστωσαν ότι τόσο οι πιστοποιημένες όσο και οι μη πιστοποιημένες
επιχειρήσεις κατά ISO δεν διέφεραν στη μέση τιμή χρήσης του ως προηγμένο (advanced)
εργαλείο ποιότητας. Οι ερευνητές ωστόσο διαπίστωσαν ότι για την πλειοψηφία των
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου και του benchmarking, το επίπεδο χρήσης ήταν πιο
υψηλό για τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις από ότι για τις μη πιστοποιημένες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία σε εμπειρικές μελέτες σχετικά με τη
γενική εφαρμογή του benchmarking αλλά δεν υπάρχουν επαρκείς ερευνητικές προσπάθειες
για τη θεωρητική διερεύνησή του. Παράλληλα δεν υπάρχει εμπειρική μελέτη που να
επικεντρώνεται στη διερεύνηση της θεωρητικής σχέσης του benchmarking με τις αρχές της
ΔΟΠ. Η σχέση αυτή διερευνάται συνήθως εμμέσως ως στοιχείο γενικευμένων ερευνών και
τα αποτελέσματα δεν μπορούν να υποστηρίξουν ξεκάθαρα το είδος της σχέσης αυτής. Τέλος
δεν υπάρχει ξεκάθαρη αντίληψη σχετικά με την εφαρμογή του benchmarking σε περιβάλλον
ποιότητας που βρίσκεται σε επίπεδο συστήματος πιστοποιημένου κατά ISO 9000.
*

Ταυτόχρονα οι συγγραφείς διερεύνησαν την εφαρμογή διαφόρων εργαλείων και τεχνικών ποιότητας με στόχο
να εντοπίσουν τα συνηθέστερα εργαλεία και τεχνικές που εφαρμόζονται μεταξύ των εξής εργαλείων:
γραφήματα, στατιστικός έλεγχος ποιότητας, benchmarking, κόστη ποιότητας, εσωτερικές επιθεωρήσεις, failure
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4.3

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για να διερευνηθεί η θέση του benchmarking στην ελληνική πραγματικότητα πρέπει να γίνει
πρώτα κατανοητή η θέση της ποιότητας στο ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Η έννοια
της ποιότητας στην Ελλάδα, όπως αναφέρει και ο Dervitsiotis (1999), συνδυάστηκε με την
ευρεία διάδοση και εφαρμογή των αρχών του ISO 9000. Το έντονο ενδιαφέρον που
παρατηρήθηκε για την πιστοποίηση κατά ISO 9000 από πολλές ελληνικές επιχειρήσεις κατά
τη δεκαετία του 1990, οφειλόταν κατά ένα μεγάλο μέρος στις οδηγίες και απαιτήσεις
ποιότητας που τέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο
Dervitsiotis, η επιλογή που πρόσφερε η εφαρμογή του ISO 9000 θεωρήθηκε για πολλές
ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά για όσες ήταν προσανατολισμένες προς τις εξαγωγές, ένας
καλός τρόπος να αντιμετωπιστούν άμεσα ζητήματα σχετικά με την ποιότητα. Οι Lipovatz et
al (1999) αναφέρουν ότι το 1993 μόνο 30 ελληνικές επιχειρήσεις κατείχαν το πιστοποιητικό
ISO 9000, το 1995 ο αριθμός αυτό ανήλθε στις 222 ενώ με έρευνα που πραγματοποίησαν οι
συγγραφείς τα έτη 1995-1996 διαπίστωσαν ότι οι περισσότερες πιστοποιημένες επιχειρήσεις
επιθυμούσαν να συνεχίσουν την προσπάθεια τους στο θέμα της ποιότητας με το ένα τρίτο να
δηλώνει ότι στοχεύει στην υιοθέτηση των αρχών της ΔΟΠ.
Η ανάπτυξη των εφαρμογών της ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις είχε ως αποτέλεσμα
τη διάκριση κάποιων από αυτές από το ευρωπαϊκό ίδρυμα για την ποιότητα (EFQM). Έτσι η
εταιρεία ΕΛΑΪΣ διακρίθηκε από το EFQM για το σύστημα ποιότητας που ανέπτυξε, και
ήταν η πρώτη ελληνική επιχείρηση που έφτασε στην τελική αξιολόγηση για την απονομή
του βραβείου. Ειδικότερα για την εφαρμογή του benchmarking, η Tsitoura (1997) αναφέρει
ότι μέσα στα πλαίσια του συστήματος ποιότητάς της η εταιρεία αναπτύσσει και
χρησιμοποιεί πρακτικές benchmarking σε ποικίλες δραστηριότητές της. Σύμφωνα με τη
συγγραφέα, η εταιρεία για να τονίσει την ιδιαίτερη σημασία που δίνει στην εφαρμογή του,
δημιούργησε μία δια-λειτουργική ομάδα (cross-functional team) η οποία αναφέρεται
απευθείας στην ανώτατη διοίκηση και η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός χάρτη
αναγκών benchmarking και την διερεύνηση όλων των δυνατών ευκαιριών εφαρμογής του
από την εταιρεία.
Η Γκοτζαμάνη (1999) διερεύνησε την επίδραση της πιστοποίησης κατά ISO 9000 στον
δρόμο προς την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε ελληνικές επιχειρήσεις. Η μελέτη της
mode and effects analysis (FMEA), διάγραμμα αιτίας – αποτελέσματος, διάγραμμα Pareto, ιστογράμματα,
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βελτίωσης που επέφερε η πιστοποίηση στα διάφορα στοιχεία ΔΟΠ έδειξε ότι το
benchmarking αποτελούσε ένα από τα δέκα στοιχεία με τη μικρότερη βελτίωση από την
πιστοποίηση και ένα από τα δέκα στοιχεία με τη χαμηλότερη απόδοση μετά την εφαρμογή
του ISO 9000:1984 στις ελληνικές επιχειρήσεις. Πιθανόν βέβαια αυτό να οφείλεται στην
περιορισμένη γνώση της έννοιας του benchmarking τη χρονολογική περίοδο εκτέλεσης της
έρευνας όσο και στον περιορισμένο προσανατολισμό προς τη ΔΟΠ που χαρακτήριζε το
πρότυπο ISO 9000:1984. Στοιχεία για την επίδραση της νέας έκδοσης του προτύπου ISO
9000:2000 στο benchmarking μπορούν να εξαχθούν από την έρευνα των Vouzas και
Gotzamani (2005) οι οποίοι μελέτησαν τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν ελληνικοί
οργανισμοί που διακρίθηκαν για την ποιότητα από το EFQM και ήταν υποψήφιοι για το
βραβείο ποιότητας EQA. Επιπλέον οι συγγραφείς διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο οι
οργανισμοί αυτοί συνδυάζουν τις προσπάθειές τους προς την επιχειρηματική αριστεία με τα
υπάρχοντα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ιδιαίτερα με τη νέα σειρά του προτύπου
ISO 9000:2000. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το μοντέλο του EFQM αποτελεί
για όλους τους οργανισμούς μία χρήσιμη προσέγγιση για τη βελτίωση της ποιότητας και
ταυτόχρονα ένα σημαντικό βοήθημα για την πλειοψηφία των οργανισμών στην προσπάθειά
τους να ενσωματώσουν τα ποικίλα στοιχεία του συστήματος ποιότητας τους κάτω από μία
«ολιστική ομπρέλα στρατηγικής ποιότητας». Ακόμη διαπιστώθηκε ότι οι οργανισμοί
χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία και τεχνικές βελτίωσης της ποιότητας (όπως το
benchmarking και BPR) προκειμένου να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους προς τη
«νοοτροπία των βέλτιστων πρακτικών» χρησιμοποιώντας την απόδοση των ανταγωνιστών
ως βάση για τη βελτίωση. Η έρευνα επίσης έδειξε ότι το EQA θεωρείται πολύ πιο ζωτικής
σημασίας από το πρότυπο ISO 9000 και χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσο για να προωθήσει
την ποιοτική συνείδηση σε όλους τους «εσωτερικούς» και «εξωτερικούς» πελάτες ενός
οργανισμού. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, σημαντικοί
παράγοντες που αξιολογούνται από το EQA, όπως η ανταγωνιστικότητα, η εστίαση στον
πελάτη, η συνεχής βελτίωση, το benchmarking, η διαχείριση με βάση τα γεγονότα (factbased management), η συμμετοχή και η συνεργασία, καθώς και ο στρατηγικός
προγραμματισμός της ποιότητας, είναι στοιχεία που προωθούν τα συστήματα διαχείρισης
της ποιότητας πολύ πέρα από την απλή πιστοποίηση κατά ISO 9000.
Στοιχεία για την εφαρμογή του benchmarking ως εργαλείο διοίκησης, δίνει η μελέτη των
Makridakis et al (1997). Οι ερευνητές μελέτησαν το προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων
και διαπίστωσαν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από δυϊσμό. Στο ένα άκρο
γραφήματα συσχετίσεων, διαγράμματα ροής, και διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων.
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υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών (subsidiaries) και
επιχειρήσεις όπου η ανώτατη διοίκηση στελεχώνεται από επαγγελματίες (professionally
managed) ενώ στο άλλο άκρο υπάρχουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες κατά κύριο
λόγο διοικούνται από τους ιδρυτές τους και τους απογόνους αυτών. Στην έρευνα που
πραγματοποίησαν οι συγγραφείς το 42% των συμμετεχουσών επιχειρήσεων αποτελούσαν
αποκλειστικά οικογενειακές επιχειρήσεις ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 15% δήλωνε ότι η
πλειοψηφία της διοίκησης ασκούνταν από μέλη της οικογένειας στην οποία ανήκε η
επιχείρηση. Κάποιες από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της έρευνας αφορούσαν τη
χρήση των διαφόρων διοικητικών εργαλείων και τεχνικών μεταξύ των οποίων
συγκαταλεγόταν και το benchmarking∗. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ελληνικές
επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν ευρέως τα εργαλεία και τις τεχνικές που διερευνήθηκαν αλλά
όχι στο βαθμό που το έπρατταν οι επιχειρήσεις του εξωτερικού. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι
δύο σημαντικό εργαλεία εφαρμόζονταν σημαντικά λιγότερο στην Ελλάδα από ό,τι στο
εξωτερικό. Το πρώτο ήταν η ΔΟΠ η οποία εφαρμοζόταν κατά μέσο όρο μόνο από το 35%
των ελληνικών επιχειρήσεων ενώ η αντίστοιχη τιμή για το εξωτερικό ήταν 73% και το
δεύτερο η αναδιοργάνωση των λειτουργιών (business process reengineering) με μέσα
ποσοστά εφαρμογής 42% από τις ελληνικές επιχειρήσεις έναντι του 71% των επιχειρήσεων
του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πιο χαμηλά ποσοστά παρατηρήθηκαν στις
οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούσαν και την πλειοψηφία των συμμετεχόντων
στην έρευνα. Όσον αφορά την εφαρμογή του benchmarking, αυτή διαπιστώθηκε ότι ήταν η
εξής ανά κατηγορία επιχειρήσεων: θυγατρικές 43%, professionally managed 23% και
οικογενειακές επιχειρήσεις 21% με μία μέση τιμή 30% στο σύνολο των κατηγοριών όταν οι
αντίστοιχες τιμές για τις επιχειρήσεις των Η.Π.Α. ήταν 76%, για τις επιχειρήσεις των χωρών
της Δυτικής Ευρώπης 69% και των χωρών της Ασίας 65%. Με βάση τη μέση τιμή του
ποσοστού εφαρμογής, το benchmarking ήταν έκτο στην κατάταξη στο σύνολο των οκτώ
εργαλείων που διερευνήθηκαν (Makridakis et al, 1997).
Όσον αφορά το εύρος εφαρμογής του benchmarking στην Ελλάδα, δημοσιευμένες εργασίες
δείχνουν ότι το benchmarking εκτείνεται σε ποικίλους τομείς. Ενδεικτικά αναφέρεται η
εφαρμογή του στη διαχείριση απορριμμάτων που αναπτύσσουν οι Karagiannidis et al
∗

Οι ερωτήσεις σχετικά με τα σύγχρονα διοικητικά εργαλεία που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές υιοθετήθηκαν
από τα ερωτηματολόγια των ερευνών που πραγματοποιούσε κάθε χρόνο η αμερικανική εταιρεία Bain &
Company σε συνεργασία με την οργάνωση Planning Forum. Οι έρευνες αυτές έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα και
οι Makridakis et al, τις επέλεξαν με στόχο τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων της ελληνικής
πραγματικότητας με τα παγκόσμια δεδομένα. Εκτός από το benchmarking στο ερωτηματολόγιο
συμπεριλαμβανόταν τα εξής διοικητικά εργαλεία: στρατηγικές συμμαχίες, δήλωση της αποστολής και του
οράματος, ΔΟΠ, έρευνες ικανοποίησης του πελάτη, ανασχεδιασμός της επιχείρησης (BPR), τεχνολογίες
συνεργασίας (groupware), αμοιβή με βάση τα αποτελέσματα (pay for performance).
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(2004). Οι μελετητές διαπιστώνουν τη συνεχώς αναπτυσσόμενη διάδοση του benchmarking
στον ελληνικό ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και προτείνουν την ποσοτικοποίηση παραμέτρων
για την εφαρμογή του benchmarking με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της
διαχείρισης απορριμμάτων. Ο καθορισμός των παραμέτρων και η μέτρησή τους, σύμφωνα
με τους συγγραφείς, βοηθά στον προσδιορισμό των διαφορών με τις βέλτιστες εφαρμογές
και στον εντοπισμό σημείων με χαμηλή αποτελεσματικότητα. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι
η εφαρμογή του benchmarking μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την ενεργοποίηση των
τοπικών αρχών στο θέμα της θέσπισης στόχων και εντοπισμού βέλτιστων πρακτικών.
Ανάλογες μελέτες αναφέρονται και σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας οι οποίες θα
πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι αφορούν τη συγκριτική μελέτη αποτελεσμάτων ή/και
εφαρμογής διαδικασιών σε κλαδικό κυρίως επίπεδο όπως εκείνη των Karagiorgas et al
(2007) για την εφαρμογή του benchmarking στην εξοικονόμηση ενέργειας στις
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, η μελέτη της Sigala (2003) με αντικείμενο την εφαρμογή του
benchmarking στις διαδικτυακές στρατηγικές marketing που εφαρμόζουν τα ξενοδοχεία
στην Ελλάδα και με στόχο τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών και τον προσδιορισμό
των απαιτούμενων ενεργειών βελτίωσης, η μελέτη των Kontodimopoulos et al (2006) με
στόχο τον εντοπισμό των αδυναμιών στο σύστημα υγείας στον ελλαδικό χώρο και τη
θέσπιση στόχων απόδοσης (performance benchmarks) για την υποστήριξη των ιθυνόντων
του τομέα της υγείας στη διαδικασία βελτίωσης, η έρευνα των Grigoroudis et al (2002)
σχετικά με την εφαρμογή benchmarking για τη μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη στον
τραπεζικό κλάδο τονίζοντας την ανάγκη εφαρμογής τόσο του εσωτερικού όσο και του
εξωτερικού benchmarking με στόχο τη θέσπιση προτεραιοτήτων στις διαδικασίες βελτίωσης
κ.α. Από τις δημοσιεύσεις αυτές φαίνεται ότι η έννοια του benchmarking στην Ελλάδα
συνδυάζεται περισσότερο με την εφαρμογή συγκριτικών μελετών σε επίπεδο κλάδων και με
τον προσδιορισμό της θέσης μιας επιχείρησης και λιγότερο με την εφαρμογή του εντός της
επιχείρησης ως εργαλείο ποιότητας.
Παράλληλα το διαδίκτυο παρέχει στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη δικτύων και υπηρεσιών
benchmarking στην Ελλάδα. Από το σύνολο των κέντρων παροχής υπηρεσιών
benchmarking που έχουν αναπτυχθεί, εκείνο που φαίνεται να κατέχει σημαντική θέση στο
διαδίκτυο είναι το Ελληνικό Κέντρο Benchmarking (http://www.e-benchmarking.org/) το
οποίο ανήκει στην Ερευνητική Μονάδα URENIO (http://www.urenio.org/) και στοχεύει
στην διάδοση της τεχνικής της Συγκριτικής Αξιολόγησης (benchmarking) σε επιχειρήσεις
και οργανισμούς. Το Κέντρο προσφέρει τις υπηρεσίες του στις επιχειρήσεις, μέσω
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πιστοποιημένων συμβούλων οι οποίοι έχουν πρόσβαση στις on-line εφαρμογές
benchmarking που έχει αναπτύξει. Οι εφαρμογές αφορούν τόσο το σύνολο των
επιχειρήσεων όσο και συγκεκριμένους κλάδους (Μεταποίηση, Τουρισμός, Πληροφορική).
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το Κέντρο υποστηρίζει ότι το benchmarking
χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την υποστήριξη της διοίκησης στον εντοπισμό των
δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης, βάση συγκεκριμένων ποσοτικών δεικτών,
και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα άλλων επιχειρήσεων. Το URENIO έχει αναπτύξει μια
σειρά από on-line εφαρμογές benchmarking οι οποίες παράγουν αναφορές σε μορφή
κειμένου με στοιχεία σύγκρισης της επιχείρησης με καθορισμένη ομάδα-στόχο
χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο αριθμό δεικτών απόδοσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο
εντοπισμός των δυνατών και αδύναμων σημείων της επιχείρησης, κυρίως όσον αφορά την
ενσωμάτωση τεχνολογίας στη διοίκηση, παραγωγή, λειτουργία και ανάπτυξη. Οι σχετικοί
δείκτες παρουσιάζονται ομαδοποιημένοι σε θεματικές ενότητες και υπό-ενότητες. Σε κάθε
ενότητα υπάρχει η περιγραφή των δεικτών, το γράφημα που αντιστοιχεί στην ομάδα των
δεικτών και τα στατιστικά αποτελέσματα του κάθε δείκτη.
Το

Ελληνικό

Κέντρο Benchmarking (2004) προσφέρει επιπλέον την υπηρεσία

BenchmarkIndex στην Ελλάδα. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα BenchmarkIndex αφορούσε ένα
πιλοτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών Συγκριτικής
Αξιολόγησης Επιχειρήσεων που ολοκληρώθηκε στις 31/12/2001 και στο οποίο συμμετείχαν
οργανισμοί από 10 ευρωπαϊκές χώρες (http://www.eommex.gr/greek/services/indexgr).
Στόχος του ήταν η στήριξη των ΜΜΕ μέσω διακρατικών δράσεων ανάμεσα σε περιφέρειες
της Ευρώπης και υποστηριζόταν από ένα μεγάλο αριθμό οργανισμών και περιφερειών. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε τη μεθοδολογία και τις αναγκαίες δράσεις για την ανάπτυξη και
προώθηση ενός Ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων που θα αναλάμβανε τη δραστηριότητα του
benchmarking. Κάθε κέντρο είχε εκπαιδευθεί και υποστηριζόταν, έτσι ώστε να προωθεί και
να παρέχει υπηρεσίες benchmarking βασισμένες στο Benchmarking index που αναπτύχθηκε
από το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Μεγάλης Βρετανίας και αποτέλεσε τη
βάση για ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο - μοντέλο για την εφαρμογή του benchmarking. Το
Benchmarking index είναι ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις
επιχειρήσεις να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας
δεδομένα, που έχουν συλλεχθεί από περισσότερες από 3000 επιχειρήσεις σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο και είναι βασισμένο σε μια αυτοματοποιημένη βάση δεδομένων με στοιχεία
επιδόσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το BenchmarkIndex επιτρέπει τη σύγκριση
επιδόσεων μιας επιχείρησης με τις επιδόσεις άλλων επιχειρήσεων, σε ένα φάσμα τομέων που

164

αφορούν την λειτουργία της. Η σύγκριση μπορεί να γίνει με βάση το μέγεθος των
επιχειρήσεων, τον κλάδο τους, τον κύκλο εργασιών τους, τον αριθμό των εργαζομένων τους,
τη χώρα στην οποία δραστηριοποιούνται ή κάποιο συνδυασμό αυτών των κριτηρίων.
Παρέχει πληροφορίες για την επίδοση της επιχείρησης, ώστε να μπορεί εύκολα να συγκρίνει
τα στοιχεία της με άλλα διαθέσιμα, να τονίσει τα ισχυρά και ασθενή στοιχεία της και να
προσδιορίσει τις περιοχές της δραστηριότητας που χρειάζονται βελτίωση. Ειδικοί σύμβουλοι
βοηθούν τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αναπτύξουν προγράμματα δράσης για την
υλοποίηση των βελτιώσεων. Η χρήση του benchmarking συνιστάται να γίνεται σε τακτική
βάση ώστε να γίνεται συστηματική επιθεώρηση της επίδοσης σε ένα φάσμα θεμάτων από
τον οικονομικό, διοικητικό και λειτουργικό τομέα μέχρι την ηγεσία, την πολιτική και
στρατηγική, τη διοίκηση του προσωπικού, τη διαχείριση των πόρων, τις διαδικασίες, την
ικανοποίηση του πελάτη, την ικανοποίηση των εργαζομένων, την επίδραση στην κοινωνία
και τα επιχειρηματικά αποτελέσματα.
Επιπλέον το διαδίκτυο παρέχει στοιχεία για φορείς που προωθούν το benchmarking σε
ποικίλους τομείς της ελληνικής πραγματικότητας κυρίως μέσα από προγράμματα δράσης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Έτσι, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
παρακολουθεί δείκτες benchmarking των πολιτικών ΕΤΑ (Έρευνα & Τεχνολογική
Ανάπτυξη) (http://www.gsrt.gr/). Ο όρος benchmarking από τη ΓΓΕΤ χρησιμοποιείται για τη
συγκριτική αξιολόγηση των πολιτικών ΕΤΑ των Κρατών Μελών της ΕΕ. Το βασικό
εργαλείο για την αξιολόγηση αυτή είναι ένα «σύστημα» εξειδικευμένων δεικτών που
συνεχώς

εμπλουτίζεται και ενημερώνεται για την κατά το δυνατόν καλύτερη

παρακολούθηση της πορείας της ΕΕ προς την «οικονομία της γνώσης». Η διαδικασία
επιλογής των δεικτών προέρχεται από τη συνεργασία αρμοδίων για χάραξη και υλοποίηση
πολιτικής και στατιστικών εμπειρογνωμόνων. Η ΓΓΕΤ συμμετέχει στην άσκηση
benchmarking

των

πολιτικών

ΕΤΑ

συμπληρώνοντας

κάθε

χρόνο

το

σχετικό

ερωτηματολόγιο που αποστέλλεται από την ΕΕ (EUROSTAT) με τα αποτελέσματα των
καταγραφών που διενεργεί.
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE ENVIRONMENT πραγματοποιείται η
«περιβαλλοντική συγκριτική αξιολόγηση» (http://www.greenbenchmark.gr/) η οποία
εστιάζει σε θέματα: (α) περιβαλλοντικών επιδόσεων, (β) ικανοποίησης σημαντικών
απαιτήσεων περιβαλλοντικών προτύπων και (γ) γενικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης. Στο
πρόγραμμα συμμετέχουν ξενοδοχεία / τουριστικά καταλύματα, βιομηχανίες / βιοτεχνίες
μεταποίησης τροφίμων, παραγωγοί αγροτικών προϊόντων. Ενδεικτικοί τομείς σύγκρισης
είναι: η γενική διαχείριση, η χρήση και εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, η χρήση και
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εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, η διαχείριση απορριμμάτων, οι προσφερόμενες υπηρεσίες
κλπ. Σε αυτήν την πρωτοβουλία benchmarking οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν
ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης τα οποία περιλαμβάνουν ποιοτικές και ποσοτικές
ερωτήσεις σε θέματα σχετικά με τους τομείς σύγκρισης. Με βάση τα στοιχεία που
συλλέγονται από τα ερωτηματολόγια, πραγματοποιείται ποσοτική και ποιοτική ανάλυση
ώστε να υπολογιστούν οι αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί δείκτες σύγκρισης. Η δράση της
περιβαλλοντικής συγκριτικής αξιολόγησης εφαρμόζεται δια μέσου της ειδικά σχεδιασμένης
ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας συμπληρώνονται τα ερωτηματολόγια αυτόαξιολόγησης, αναλύονται τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία, υπολογίζονται οι δείκτες
σύγκρισης και εξάγονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα με μορφή ποιοτικών και ποσοτικών
αναφορών, όπου συγκρίνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του αξιολογούμενου φορέα με
τις «βέλτιστες πρακτικές» και εντοπίζονται τα πεδία βελτίωσης.
Υπάρχουν και άλλοι ελληνικοί δικτυακοί τόποι οι οποίοι αναφέρονται σε εφαρμογές
benchmarking και προέρχονται είτε από ιδιωτικές επιχειρήσεις είτε από φορείς του δημόσιου
τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
-

η Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών και Οικονομικών Πληροφοριών (Hellastat)
(http://www.cbfa.gr/signon.screen), η οποία δημιούργησε μία πλατφόρμα συλλογής και
επεξεργασίας επιχειρηματικών δεδομένων για την on-line παροχή οικονομικών και
επιχειρηματικών πληροφοριών σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο XBRL το οποίο έχει
αναπτυχθεί

από

οίκους

Πληροφορικής

και

Χρηματοοικονομικών

Υπηρεσιών

(NASDAQ, Reuters, Pricewaterhouse Coopers, Microsoft, Fujitsu) και εφαρμόζεται σε
πολλές οικονομίες του εξωτερικού,
-

το ΚΕΤΑ (Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) Αττικής το οποίο
υλοποιεί μία δράση με τίτλο «Έρευνα benchmarking σε 10 κλάδους επιχειρηματικής
δραστηριότητας της Περιφέρειας Αττικής, από 60-100 επιχειρήσεις ανά κλάδο,
επαναλαμβανόμενη

και

επαναξιολογούμενη»

(http://www.keta-

attiki.gr/corpsite/display/main.asp) ενώ αντίστοιχα προγράμματα και υπηρεσίες
benchmarking παρέχουν τα ΚΕΤΑ και άλλων περιφερειών της Ελλάδας (Δυτικής
Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων κλπ)
-

το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (IRC Hellenic) το οποίο είναι
μια κοινοπραξία έξι εταίρων που δραστηριοποιούνται στην προώθηση καινοτόμων
προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων και
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ερευνητικών οργανισμών και αντίστοιχων φορέων στην Ευρώπη και το οποίο παρέχει
υπηρεσίες benchmarking (http://www.hirc.gr/hirc/)
Υπηρεσίες benchmarking προς τις ελληνικές επιχειρήσεις παρέχουν εταιρείες παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με κάποιον φορέα του εξωτερικού καθώς και
ερευνητικά εργαστήρια ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (πχ ΕΜΠ – Εργαστήριο Οργάνωσης
Παραγωγής). Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτές τις προσπάθειες και ανακαλώντας την άποψη
των Zairi και Ahmed (1999) οι οποίοι χρησιμοποιούν την έντονη δραστηριότητα που
παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και αλλού σχετικά με οργανώσεις που
αφορούν την εφαρμογή του benchmarking (δίκτυα, βάσεις δεδομένων κλπ) για να
υποστηρίξουν ότι υπάρχει ισχυρή και συνεχής προώθηση της χρήσης του, μπορούμε να
υποθέσουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση που χτίζει την απαραίτητη για την εφαρμογή
του benchmarking υποδομή ενώ κάποιοι φορείς λειτουργούν ήδη ως άξονες προώθησης της
εφαρμογής του. Ωστόσο η πλειοψηφία των εφαρμογών, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που
καταγράφηκαν, έχει να κάνει με κλαδικές μελέτες ή με γενικές συγκρίσεις μέσω ενός
ενδιάμεσου φορέα ενώ δεν έχει διερευνηθεί το μέγεθος της εμπειρίας που διαθέτουν οι
ελληνικές επιχειρήσεις στην εφαρμογή του benchmarking με τη μορφή που περιγράφεται
στη βιβλιογραφία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν τη θέση του benchmarking ως
εργαλείο ποιότητας το οποίο εφαρμόζεται από τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο την
ανεύρεση βέλτιστων πρακτικών και την υιοθέτηση αλλαγών για την εισαγωγή βελτιώσεων.
Επιπλέον ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνονται κάποιες εφαρμογές benchmarking, δεν
γνωρίζουμε το εύρος των εφαρμογών αυτών στις ελληνικές επιχειρήσεις και ποια είναι τα
εμπόδια που δεν διευκολύνουν την ευρύτερη διάδοσή του.

4.4

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Από τη μελέτη των δημοσιεύσεων που αφορούν το benchmarking, διαπιστώνεται ότι η
βιβλιογραφία του κυριαρχείται από μελέτες και δημοσιεύσεις που διερευνούν την έννοιά του
γενικά (διαδικασία, τύποι, προβλήματα και δυσχέρειες κλπ), την εφαρμογή του σε
διάφορους τομείς (στη βιομηχανία, στον τομέα των κατασκευών, στην εκπαίδευση, στους
δημόσιους φορείς κλπ), και την εξειδικευμένη εφαρμογή του (case studies) σε
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συγκεκριμένες

επιχειρηματικές

λειτουργίες

(προμηθευτική

αλυσίδα,

παραγωγική

διαδικασία, η χάραξη στρατηγικής κλπ). Η βιβλιογραφία αυτή αν και συνεισφέρει
σημαντικά τόσο στην κατανόηση των αρχών του benchmarking όσο και στη διεύρυνση των
εφαρμογών του, δεν περιέχει στοιχεία που να αφορούν τη θεωρητική διερεύνηση της
συσχέτισης του benchmarking με τη ΔΟΠ η οποία επιχειρείται με την παρούσα ερευνητική
εργασία.
Η υπάρχουσα βιβλιογραφία του benchmarking γενικά βασίζεται στην άποψη ότι το
benchmarking αποτελεί εργαλείο ποιότητας και συστατικό στοιχείο προγραμμάτων
βελτίωσης της ποιότητας και ειδικότερα της ΔΟΠ (βλ. παρ. 3.3.1). Επιπλέον επικρατεί η
αντίληψη ότι η εφαρμογή του benchmarking μπορεί να λάβει χώρα μόνο όταν το περιβάλλον
στο οποίο εφαρμόζεται λειτουργεί υπό συνθήκες ΔΟΠ (βλ. παρ. 3.3.2). Όλα αυτά οδήγησαν
στο συμπέρασμα ότι οι αρχές και ενέργειες που περιγράφουν το benchmarking αποτελούν
αξιωματικά τμήμα των αρχών και ενεργειών της ΔΟΠ. Η θεωρητική αυτή σχέση του
benchmarking με τη ΔΟΠ απεικονίζεται στην Εικόνα 4.1 όπου το benchmarking
εμφανίζεται ως ένα κομμάτι ή υποσύνολο των ενεργειών που ανήκουν στην ενότητα της
ΔΟΠ

(Deros et al, 2006). Η τοποθέτηση του benchmarking στα πλαίσια της ΔΟΠ

θεωρήθηκε από το μεγαλύτερο μέρος της βιβλιογραφίας ως δεδομένη και έχει καθιερωθεί ως
αναμφισβήτητη. Η παραδοσιακή αυτή θεώρηση έχει ως αποτέλεσμα οι δύο προσεγγίσεις –
benchmarking και ΔΟΠ – να εμφανίζουν πολλά κοινά στοιχεία χωρίς να έχει διερευνηθεί
εμπειρικά σε ποιο βαθμό αυτό ισχύει στην πράξη. Ακόμη και ιστορικά, το benchmarking
εμφανίζεται ως εργαλείο που αναπτύχθηκε στην εξελικτική πορεία των αρχών της ΔΟΠ για
να υποστηρίξει την εφαρμογή της (πχ η ένταξή του στα βραβεία ποιότητας και
επιχειρηματικής αριστείας).

Εικόνα 4.1: Η θεωρητική σχέση του benchmarking με τη ΔΟΠ
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ΔΟΠ

Benchmarking

Αν και είναι προφανές ότι θα πρέπει να καλύπτονται κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις
ποιότητας για να μπορέσει ένας οργανισμός να προχωρήσει στην εφαρμογή του
benchmarking, ωστόσο δεν έχει διερευνηθεί αναλυτικά η σχέση του benchmarking με τη
ΔΟΠ. Από την ανάλυση της σχέσης αυτής μπορούν να προκύψουν δεδομένα που αφορούν
την πραγματική θέση που κατέχει το benchmarking στη θεωρία της ΔΟΠ, τα σημεία στα
οποία οι θεωρίες στις οποίες βασίζονται ταυτίζονται, διαφέρουν ή αλληλοσυμπληρώνονται
ενώ από πρακτικής άποψης η συγκριτική θεώρηση μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς
που επιθυμούν να προχωρήσουν στην εφαρμογή του benchmarking να αξιολογήσουν τις
δυνατότητές τους με βάση το επίπεδο ποιότητας στο οποίο βρίσκονται.
Η τοποθέτηση του benchmarking εντός των πλαισίων της ΔΟΠ, αν και απόλυτα αποδεκτή
από τις μέχρι σήμερα εφαρμογές του, δημιουργεί έναν περιορισμό και πιθανόν να
αναχαιτίζει τη διεύρυνση της εφαρμογής του από οργανισμούς που δεν ακολουθούν
πρόγραμμα ολικής ποιότητας, οι οποίοι ωστόσο θα επιθυμούσαν να αποκομίσουν τα οφέλη
της εφαρμογής του benchmarking. Για τους οργανισμούς αυτούς οι οποίοι είναι δυνητικοί
benchmarkers τίθεται το ερώτημα: πώς μπορεί να γνωρίζει ένας οργανισμός αν είναι σε θέση
να εφαρμόζει το benchmarking αν δεν εφαρμόζει, επίσημα τουλάχιστον, τις αρχές της ΔΟΠ;
Είναι προφανές βέβαια, όπως προέκυψε και από τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας, ότι η
εφαρμογή του benchmarking μπορεί να είναι αποτελεσματική αποκλειστικά μέσα σε
περιβάλλον ποιότητας (βλ παρ. 2.3). Η άποψη αυτή υποδηλώνει ότι η εφαρμογή του θα
πρέπει να επιδιώκεται μόνο αν καλύπτονται κάποιες βασικές απαιτήσεις ποιότητας, δεν
προδιαγράφει ωστόσο την πλήρη εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ ως απαίτηση εφαρμογής
του benchmarking. Αν όμως πράγματι δεν απαιτείται η πλήρης ικανοποίηση των αρχών της
ΔΟΠ για την εφαρμογή του benchmarking, ποιες είναι οι ελάχιστα απαιτούμενες αρχές
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ποιότητας που θα πρέπει να καλύπτει ένας οργανισμός που επιθυμεί να προχωρήσει στην
εφαρμογή του benchmarking; Η παρούσα εργασία μεταξύ άλλων αποσκοπεί στο να
προσδιορίσει τις αρχές αυτές καθώς και να περιγράψει την αντικειμενική σχέση του
benchmarking με την ποιότητα. Για να γίνει αυτό, κρίνεται απαραίτητο να υιοθετηθεί η
μοντερνιστική θεώρηση του benchmarking που αναφέρει ο Longbottom (2000) κατά την
οποία το benchmarking αποδεσμεύεται από την ΔΟΠ και αντιμετωπίζεται από τους
σύγχρονους θεωρητές του περισσότερο ως εργαλείο μετρήσεων και σύγκρισης παρά ως
εργαλείο ποιότητας. Έτσι, για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας το benchmarking
αποδεσμεύεται από τα όρια της ΔΟΠ και εξετάζεται ως μία ξεχωριστή θεωρητική
προσέγγιση και όχι ως μέρος του συνόλου της. Διαγραμματικά η σχέση του benchmarking
με τη ΔΟΠ παίρνει τη μορφή που περιγράφεται στην Εικόνα 4.2 όπου υπάρχει ένας σαφής
διαχωρισμός των δύο θεωριών με στόχο να προσδιορισθεί η πραγματική τους σχέση, να
εντοπισθούν και να διερευνηθούν τα συνδετικά τους στοιχεία
.
Εικόνα 4.2: Η προτεινόμενη προσέγγιση της σχέσης του benchmarking με τη ΔΟΠ

ΔΟΠ

Benchmarking

Όπως διαπιστώθηκε και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, το benchmarking αποτελεί ένα
εργαλείο βελτίωσης το οποίο αν και εφαρμόζεται ήδη κάποια χρόνια από τον επιχειρηματικό
κόσμο με θετικά αποτελέσματα, ωστόσο δεν φαίνεται να έχει βρει ιδιαίτερα ευρεία
εφαρμογή. Αν και η βιβλιογραφία είναι πλούσια από περιπτώσεις επιτυχημένων εφαρμογών
του, φαίνεται ότι υπάρχει περιορισμένη γνώση σχετικά με τις δυνατότητες, τις
ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες του, με αποτέλεσμα να επικρατεί η αντίληψη ότι το
benchmarking είναι κατάλληλο μόνο για ειδικές περιπτώσεις εφαρμογών (πχ μεγάλες
επιχειρήσεις). Αυτή η απαίτηση κάλυψης κατάλληλων συνθηκών για την αποτελεσματική
εφαρμογή του benchmarking σε συνδυασμό με την έλλειψη γνώσης και του κατάλληλου
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υπόβαθρου για αυτό, ενέχει τον κίνδυνο της γρήγορης απόρριψής του από τους δυνητικούς
χρήστες του και του χαρακτηρισμού του ως πρόσκαιρη μανία ή μόδα. Η αποδέσμευση του
benchmarking από το σύνολο της ΔΟΠ που προτείνεται, επιτρέπει την αντικειμενική
θεώρηση του benchmarking ως ένα ανεξάρτητο εργαλείο βελτίωσης ενώ παράλληλα
διευκολύνει τη συσχέτισή των δύο προσεγγίσεων – benchmarking και ΔΟΠ – και
ταυτόχρονα βοηθά στον προσδιορισμό των συνθηκών ποιότητας κάτω από τις οποίες η
εφαρμογή του benchmarking μπορεί να συνοδεύεται από αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας.

4.5

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι η εκτέλεση των εφαρμογών του benchmarking
σε περιβάλλον ΔΟΠ θεωρείται δεδομένη, ότι συνήθως αναγνωρίζεται ως τμήμα της ΔΟΠ
και ότι δεν έχει διερευνηθεί θεωρητικά η μεταξύ τους σχέση. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι δεν
έχει διερευνηθεί η θέση του benchmarking στους οργανισμούς που ακολουθούν τις αρχές
της ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000. Τέλος η βιβλιογραφική ανασκόπηση
σχετικά με την εφαρμογή του benchmarking στην Ελλάδα αποδείχτηκε ιδιαίτερα φτωχή ενώ
διαπιστώθηκε ότι δεν διατίθενται στοιχεία σχετικά με το εύρος της εφαρμογής του στον
ελληνικό ιδιωτικό τομέα. Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει από τη μια να
διερευνήσει εμπειρικά τη θεωρητική σχέση του benchmarking με την ΔΟΠ θέτοντας τις δύο
προσεγγίσεις σε παράλληλους άξονες όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 4.2, και από την
άλλη να προσδιορίσει τη θέση του στις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει τις
προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας και έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 9000.
Η εμπειρική διερεύνηση της θεωρητικής σχέσης του benchmarking με τη ΔΟΠ αποσκοπεί
στον προσδιορισμό του βαθμού ανάπτυξης της έννοιας και της εφαρμογής του
benchmarking σε σχέση με το βαθμό ανάπτυξης της ΔΟΠ. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση
των βασικών στοιχείων του benchmarking και της διαδικασίας εφαρμογής του παραπέμπουν
στις βασικές αρχές της ΔΟΠ (συνεχής βελτίωση, δέσμευση της διοίκησης, συμμετοχή του
προσωπικού κλπ) ενώ η εμφάνιση και ανάπτυξή του παγκοσμίως συνδυάσθηκε με την
ανάπτυξή της. Ωστόσο σύμφωνα με αποτελέσματα κάποιων ερευνών (O’Regan και
Ghobadian, 2005) (Codling, 1998) φαίνεται ότι η απουσία της ΔΟΠ δεν είναι αποτρεπτικός
παράγοντας για την εφαρμογή του benchmarking και ότι η κάλυψη των απαιτήσεων του
πιστοποιητικού ISO 9000 αποτελεί ελάχιστο κριτήριο στην εφαρμογή του (Prabhu et al,
2000) ενώ σύμφωνα με κάποιους ερευνητές το benchmarking αντιμετωπίζεται ως ένα γενικό
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διαχειριστικό εργαλείο (management tool) το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από
τη εφαρμογή ή όχι προγράμματος ΔΟΠ (Chen και Jones, 2007) (Makridakis et al, 1997). Οι
διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στο παρακάτω ερώτημα:
Υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές ΔΟΠ που προωθούν την εφαρμογή του benchmarking;
Το ερώτημα αυτό διαμορφώνει τη βασική υπόθεση που πρόκειται να διερευνηθεί με την
παρούσα εργασία:
Υπόθεση Η0: Υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των παραγόντων εφαρμογής benchmarking
και των παραγόντων εφαρμογής ΔΟΠ
Βασικός στόχος της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης του benchmarking με
στοιχεία ποιότητας έτσι ώστε να επιτευχθεί μία σε βάθος κατανόηση της σημασίας της
ύπαρξης συστήματος ποιότητας σε έναν οργανισμό για την καθιέρωση της εφαρμογής του
benchmarking. Επιμέρους υποθέσεις που πρόκειται να διερευνηθούν είναι οι εξής:
−

Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες ΔΟΠ που επηρεάζουν την εφαρμογή του
benchmarking

−

Υψηλός βαθμός εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ σχετίζεται με υψηλό βαθμό εφαρμογής
παραγόντων benchmarking

−

Υψηλός βαθμός εφαρμογής παραγόντων benchmarking σχετίζεται με υψηλό βαθμό
βελτίωσης που αυτό επιφέρει στα αποτελέσματα ΔΟΠ.

Επιπλέον η παρούσα εμπειρική έρευνα αποσκοπεί στον προσδιορισμό της εφαρμογής του
benchmarking μέσα στα πλαίσια του ISO 9000. Σύμφωνα με την παράγραφο 3.4, στη νέα
έκδοση του προτύπου (ΕΛΟΤ, 2001) υπάρχουν σαφείς αναφορές που παραπέμπουν στο
benchmarking όπως πχ η διαρκής βελτίωση των διαδικασιών με βάση τη μέτρηση ενώ το
νέο μεθοδολογικό πλαίσιο που περιγράφεται στην τελευταία έκδοση του προτύπου μπορεί
να χαρακτηρισθεί ως πλαίσιο ΔΟΠ (Porter και Tanner, 2004). Ωστόσο στη βιβλιογραφία,
από τη μια εκφράζεται η άποψη ότι το πρότυπο ISO 9000 δεν θεωρείται ικανοποιητική
συνθήκη για την εφαρμογή του benchmarking (Russell, 2000) ενώ από την άλλη
υποστηρίζεται ότι η εφαρμογή του benchmarking δεν εξαρτάται από την εφαρμογή ή όχι
των αρχών του ISO (Sun, 2000) (Kumar και Chandra, 2001) και ότι το ISO 9000 μπορεί να
αποτελέσει μία καλή βάση εφαρμογής του benchmarking (Porter και Tanner, 2004)
(Kouzmin et al, 1999) (Watson, 1993). Οι διαπιστώσεις αυτές δημιουργούν την
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αναγκαιότητα να διερευνηθεί η θέση του benchmarking στις πιστοποιημένες κατά ISO 9000
επιχειρήσεις. Τέλος, εκτός από τη διερεύνηση της αλληλένδετης σχέσης benchmarking και
ΔΟΠ και τη θέση του στη λειτουργία συστήματος ποιότητας πιστοποιημένου κατά ISO
9000, η παρούσα ερευνητική εργασία επιδιώκει να διερευνήσει τους παράγοντες που δρουν
ανασταλτικά στην εφαρμογή του benchmarking και αναχαιτίζουν τη διεύρυνση των
εφαρμογών του.
Για να δοθεί απάντηση στα προηγούμενα ερευνητικά ερωτήματα και να ελεγχθούν οι
παραπάνω υποθέσεις, αποφασίσθηκε να διερευνηθεί η σχέση του βαθμού εφαρμογής του
benchmarking με το βαθμό εφαρμογής της ΔΟΠ μέσα στα πλαίσια λειτουργίας συστήματος
διαχείρισης της ποιότητας πιστοποιημένου κατά ISO 9000 σε ελληνικές επιχειρήσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

5.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο παρόν κεφαλαίο περιγράφεται η εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη
διερεύνηση της σχέσης του benchmarking με τη ΔΟΠ και αναλύονται στατιστικά τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι για τις
ανάγκες της έρευνας η έννοια της ΔΟΠ ταυτίζεται με την έννοια της επιχειρηματικής
αριστείας όπως αυτή περιγράφεται από το μοντέλο του EFQM. Έτσι όπου αναφέρονται οι
όροι «παράγοντες», «στοιχεία», «κατηγορίες» και «πρακτικές» ΔΟΠ εννοείται ότι πρόκειται
για τους αντίστοιχους όρους που αναφέρονται στο ευρωπαϊκό μοντέλο επιχειρηματικής
αριστείας και χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου της έρευνας.
Το κεφάλαιο ξεκινά με την ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας που
προσδιορίζει τους παράγοντες ΔΟΠ και benchmarking οι οποίοι διερευνώνται με το
ερωτηματολόγιο της έρευνας, συνεχίζει με την περιγραφή της μεθοδολογίας της έρευνας, τη
στατιστική ανάλυση του προφίλ και των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα
επιχειρήσεων, την πραγματοποίηση των ελέγχων που αφορούν την εγκυρότητα και
αξιοπιστία του εργαλείου μέτρησης (ερωτηματολογίου), τον έλεγχο της βασικής και των
επιμέρους υποθέσεων της έρευνας και καταλήγει με τον έλεγχο διαφορών που πιθανόν
παρουσιάζουν υποπληθυσμοί του δείγματος των επιχειρήσεων.

5.2

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑΣ

–

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΟΠ ΚΑΙ BENCHMARKING
Για να διερευνηθούν η βασική και οι επιμέρους υποθέσεις της έρευνας, αποφασίσθηκε να
εξετασθεί το επίπεδο εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ σε συνδυασμό με το επίπεδο κάλυψης
παραγόντων benchmarking. Οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των
επιπέδων εφαρμογής ΔΟΠ και benchmarking αναλύονται στη συνέχεια.
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η διερεύνηση των παραγόντων γίνεται
κάνοντας την εξής παραδοχή: η έννοια του benchmarking είναι κατανοητή και ξεκάθαρη
στους οργανισμούς που συμμετέχουν στην έρευνα. Όπως διαπιστώθηκε από τη βιβλιογραφική
ανασκόπηση το benchmarking είναι ένα απλό εργαλείο που κατά την πορεία της ανάπτυξής
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του εξελίχθηκε σε μία πολύπλευρη τεχνική. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών που
πραγματοποιήθηκαν την εποχή της εξάπλωσης του benchmarking, διαπιστώθηκε ότι οι
οργανισμοί που δηλώνουν ότι το εφαρμόζουν χρησιμοποιούν τον όρο benchmarking ως
ομπρέλα κάτω από την οποία εντάσσουν ποικίλες δραστηριότητες όπως οι συνεργασίες που
αναπτύσσουν μεταξύ τους ή η απλή συλλογή συγκεντρωτικών δεδομένων (Davies και
Kochhar, 1999) (Kouzmin et al, 1999) (Zairi και Ahmed, 1999) (Hinton et al, 2000)
(Rohlfer, 2004). Ωστόσο αυτά διαφέρουν σημαντικά από το βασικό ορισμό του ως
μεθοδολογία αναζήτησης και υιοθέτησης των βέλτιστων πρακτικών. Η παραδοχή που
γίνεται σημαίνει ότι ακόμη και σε περίπτωση που κάποιος οργανισμός χρησιμοποιεί το
benchmarking σε κάποια μεμονωμένη διάσταση (πχ μόνο για τον εντοπισμό της θέσης του
οργανισμού σε σχέση με τους ανταγωνιστές) θεωρούμε ότι γνωρίζει το βασικό στόχο
εφαρμογής του benchmarking ωστόσο επιλέγει να ακολουθήσει τη δική του πολιτική για
benchmarking. Με βάση την παραδοχή αυτή αναμένεται ότι όσο πληρέστερη κατανόηση
των στόχων και της έννοιας του benchmarking διαθέτει ένας οργανισμός τόσο υψηλότερη
επίδοση θα έχει στους παράγοντες που περιγράφουν το benchmarking.

5.2.1

Παράγοντες ΔΟΠ

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες προσεγγίσεις στον προσδιορισμό των παραγόντων
εφαρμογής της ΔΟΠ. Οι Saraph et al (1989) πραγματοποίησαν μία από τις πρώτες
προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός εργαλείου μέτρησης παραγόντων ποιότητας βασισμένο
στις απόψεις των γκουρού της ποιότητας (Deming, Juran, Crosby, Ishikawa) ενώ οι Flynn et
al (1994) στη συνέχεια ανέπτυξαν ένα εργαλείο μέτρησης με επτά διαστάσεις της
διαχείρισης της ποιότητας στο οποίο όμως δεν συμπεριλαμβάνεται η εφαρμογή του
benchmarking και η ενδυνάμωση του προσωπικού. Ο Powell (1995) ανέπτυξε ένα εργαλείο
μέτρησης ΔΟΠ μετά από εκτενή διερεύνηση της βιβλιογραφίας στο οποίο γίνεται ξεχωριστή
αναφορά στα εργαλεία ποιότητας ενώ οι Black και Porter (1996) δημιούργησαν ένα
ερωτηματολόγιο με βάση τα κριτήρια του βραβείου Malcolm Baldrige. Οι Ahire et al (1996)
μετά από διερεύνηση της θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας ΔΟΠ, ανέπτυξαν ένα
εργαλείο μέτρησης με το οποίο μετρούνται δώδεκα παράγοντες ΔΟΠ ένας από τους οποίους
είναι το benchmarking. O Motwani (2000) δημιούργησε ένα εργαλείο με κρίσιμους
παράγοντες και κρίσιμες μετρήσεις απόδοσης της ΔΟΠ στο οποίο το benchmarking
αναγνωρίζεται ως σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης της ΔΟΠ. Οι Sila και Ebramhimpour
(2002) μετά από εκτενή διερεύνηση της βιβλιογραφίας των δημοσιευμένων εμπειρικών
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μελετών ΔΟΠ κατέληξαν στην εξαγωγή 25 κοινών παραγόντων

ΔΟΠ, ένας από τους

οποίους είναι και το benchmarking, χρησιμοποιώντας κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα των
βραβείων MBNQA και EQA.
Η βιβλιογραφία της ΔΟΠ αναφέρει και άλλα πλαίσια διερεύνησής της ωστόσο κανένα από
αυτά δεν έχει καθιερωθεί ως βάση για τη συνολική περιγραφή της θεωρίας της. Παράλληλα
παρατηρείται μια τάση να χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες διερεύνησης της ΔΟΠ οι οποίες
αναπτύσσονται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των μοντέλων των βραβείων ποιότητας
όπως είναι το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM (Santos-Vijande και AlvarezGonzalez, 2007), το μοντέλο του βραβείου Malcolm Baldrige (Samson και Terziovski,
1999) καθώς και τα μοντέλα διαφόρων εθνικών βραβείων (Rahman, 2001) (Woon, 2000). Οι
Santos-Vijande και Alvarez-Gonzalez (2007) υποστηρίζουν ότι τα βραβεία ποιότητας
παρέχουν χρήσιμα πλαίσια αξιολόγησης απέναντι στα οποία οι οργανισμοί μπορούν να
εκτιμήσουν τόσο τις πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας που ακολουθούν όσο και τα
επιχειρησιακά αποτελέσματά τους, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν τυποποιημένα κριτήρια για τη
σύγκριση των επιχειρήσεων σε συνεχή βάση. Ο Lee (2002) αναφέρει ότι ο λόγος που
επιλέγονται τα μοντέλα των βραβείων ποιότητας είναι επειδή περιέχουν ένα σύνολο
κριτηρίων ποιότητας που καλύπτουν όλους τους τομείς των λειτουργιών ενός οργανισμού.
Αναφερόμενοι στο αμερικανικό βραβείο ποιότητας, οι Dean και Bowen (1994)
υποστηρίζουν ότι το πλαίσιο που υπάρχει πίσω από το βραβείο καλύπτει όλους τους
βασικούς τομείς της ΔΟΠ, αναθεωρείται και ανανεώνεται ώστε να καλύπτει όλες τις
σύγχρονες προσεγγίσεις της ΔΟΠ, και δεν περιορίζεται σε μία μόνο συγκεκριμένη άποψη
για την ποιότητα (πχ Deming ή Juran) αλλά έχει μία γενική θεώρηση ώστε να καλύπτει όλες
τις απόψεις. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα των βραβείων ποιότητας, σύμφωνα με τους Porter
και Tanner (2004), είναι ότι τα κριτήρια των βραβείων ποιότητας χρησιμοποιούνται
ευρύτατα από τους οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα για τη
διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης. Κάθε κριτήριο παρέχει ένα πλαίσιο τυποποιημένων
στοιχείων έναντι των οποίων κάθε οργανισμός μπορεί να αξιολογήσει την απόδοσή του.
Αυτή η τυποποίηση των στοιχείων επιτρέπει την πραγματοποίηση συγκρίσεων και τον
εντοπισμό των βέλτιστων αποδόσεων. Για την αυτό-αξιολόγησή του, κάθε οργανισμός
μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει ένα από τα μεθοδολογικά πλαίσια των βραβείων που
διατίθενται. Οι Porter και Tanner, αναφέρουν ότι η επιλογή του μεθοδολογικού πλαισίου
εξαρτάται από παράγοντες όπως η γεωγραφική τοποθεσία του οργανισμού ή η προηγούμενη
εμπειρία του στην αυτό-αξιολόγηση. Έτσι οργανισμοί που εδρεύουν σε ευρωπαϊκό έδαφος
συνήθως επιλέγουν το μοντέλο του EFQM ενώ αν έχουν ήδη εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο
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μοντέλο προτιμούν να συνεχίζουν την εφαρμογή του έτσι ώστε να είναι σε θέση να κάνουν
και διαχρονικές συγκρίσεις. Οι Santos-Vijande και Alvarez-Gonzalez (2007) υποστηρίζουν
ότι το μοντέλο αριστείας του EFQM προτιμάται από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επειδή έχει
αναγνωριστεί ως αξιόπιστο πρότυπο ποιότητας και ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που το
ακολουθεί αυξάνεται συνεχώς. Μάλιστα οι Eskildsen και Dahlgaard (2000) υποστηρίζουν
ότι είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο οργανωσιακό πλαίσιο (organisational framework)
στην Ευρώπη.
Το μοντέλο αριστείας του EFQM παρέχει ένα σύνολο κριτηρίων έναντι των οποίων κάθε
οργανισμός μπορεί να αξιολογήσει τον τρόπο που λειτουργεί και επιπλέον να εντοπίσει
χάσματα στην απόδοσή του. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες μελέτες οι οποίες
χρησιμοποιούν εργαλεία μέτρησης της ΔΟΠ βασισμένα στα κριτήρια του μοντέλου του
EFQM (πχ Bititici (1995), Prabhu et al (2000) (McAdam και Kelly, 2002), (Santos-Vijande
και Alvarez-Gonzalez, 2007) κ.α.). Η Auluck (2002) υποστηρίζει ότι το μοντέλο αυτό έχει
τα εξής πλεονεκτήματα:
−

αποτελεί ένα συγκεντρωτικό πλαίσιο αξιολόγησης οργανισμών,

−

είναι ευέλικτο και μπορεί να αναπτυχθεί με τρόπο ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες
του οργανισμού,

−

βασίζεται στην αυτό-αξιολόγηση – αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός είναι κάτοχος τόσο
της διαδικασίας εφαρμογής του όσο και των αποτελεσμάτων του,

−

επιτρέπει τις συγκρίσεις εντός και εκτός του τομέα στον οποίο ανήκει ο οργανισμός,

−

είναι πρακτικό μια και βασίζεται στην εμπειρία που αποκτήθηκε από πρακτικές
εφαρμογές,

−

μπορεί να συνδυαστεί με άλλα προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας όπως το Malcolm
Baldrige και με άλλα εργαλεία όπως η ισορροπημένη στοχοθεσία (balanced scorecard),

−

παρέχει μία κοινή γλώσσα τόσο για την αξιολόγηση του οργανισμού όσο και για το
σχεδιασμό βελτιώσεων, και

−

προωθεί τη διαφάνεια μέσα στον οργανισμό.

Ανάλογα ο Hillman (1994) αναφέρει ότι η μέτρηση της απόδοσης του οργανισμού σε κάθε
κατηγορία του μοντέλου διευκολύνει τη θέσπιση προτεραιοτήτων στη διαδικασία της
βελτίωσης. Τα βασικά του πλεονεκτήματα σύμφωνα με το συγγραφέα είναι τα εξής:
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−

δεν αποτελεί πρότυπο αλλά μοντέλο και κατά συνέπεια επιτρέπει την εφαρμογή του σε
κάθε οργανισμό ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησής του

−

η ευρεία χρήση του διευκολύνει την πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ οργανισμών

−

η συμμετοχή μετρήσιμων αποτελεσμάτων στο μοντέλο ενισχύει την ικανότητά του να
προωθεί την επίτευξη πραγματικών βελτιώσεων

−

διατίθεται εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για την εφαρμογή του μοντέλου

−

μπορεί να εφαρμοσθεί επαναλαμβανόμενα για την πραγματοποίηση συγκρίσεων σε
εύρος χρόνου

−

ο διαχωρισμός του σε επιμέρους στοιχεία βοηθά στην ανάπτυξη μιας συνολικής
διαδικασίας βελτίωσης.

Τα κριτήρια του μοντέλου αριστείας του EFQM αποτελούν τους παράγοντες που συνθέτουν
το πλαίσιο ΔΟΠ το οποίο διερευνά η παρούσα εργασία. Ο ορισμός που δίνεται από το
EFQM (EFQM, 2003c) σε καθένα από τα κριτήρια έχει ως εξής:
Ηγεσία: οι άριστοι ηγέτες αναπτύσσουν και διευκολύνουν την επίτευξη του σκοπού και του
οράματος. Διαμορφώνουν τις οργανωτικές αξίες και τα συστήματα που είναι απαραίτητα για
την επίτευξη αειφόρου επιτυχίας και εφαρμόζουν τα παραπάνω μέσω των ενεργειών και της
συμπεριφοράς τους. Σε καιρούς αλλαγών διατηρούν τη συνέχεια του στόχου και όπου κριθεί
απαραίτητο μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνση του οργανισμού και να εμπνεύσουν άλλους
να τους ακολουθήσουν.(σελ. 13)
Πολιτική και στρατηγική: Οι άριστοι οργανισμοί εφαρμόζουν το σκοπό και το όραμά τους
αναπτύσσοντας μία στρατηγική επικεντρωμένη στους συμμετέχοντες λαμβάνοντας υπόψη την
αγορά και τον τομέα στον οποίο λειτουργεί. Οι πολιτικές, τα σχέδια, οι στόχοι και οι
διαδικασίες αναπτύσσονται και εφαρμόζονται για να παραδώσουν τη στρατηγική αυτή.(σελ.
15)
Ανθρώπινο

δυναμικό:

Οι

άριστοι

οργανισμοί

διαχειρίζονται,

αναπτύσσουν

και

απελευθερώνουν τις δυνατότητες του προσωπικού σε ατομικό, ομαδικό και εταιρικό επίπεδο.
Προωθούν την ίση μεταχείριση και την ισότητα και εμπλέκουν και ενδυναμώνουν τους
ανθρώπους τους. Νοιάζονται, επικοινωνούν, επιβραβεύουν και αναγνωρίζουν το προσωπικό
με τρόπο ο οποίος δίνει κίνητρα και ενισχύει την επιστράτευση των ικανοτήτων και της γνώσης
προς όφελος του οργανισμού. (σελ. 16)
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Συνεργασίες και πόροι: Οι άριστοι οργανισμοί σχεδιάζουν και χειρίζονται τους εξωτερικούς
συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους εσωτερικούς πόρους προκειμένου να υποστηρίζεται η
στρατηγική και πολιτική καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών. Κατά το
σχεδιασμό και ενώ διαχειρίζονται τις συνεργασίες και τους πόρους, εξισορροπούν τις
υπάρχουσες και οι μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού και του περιβάλλοντος. (σελ. 17)
Διαδικασίες: Οι άριστοι οργανισμοί σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και βελτιώνουν τις διαδικασίες
τους προκειμένου να ικανοποιήσουν πλήρως και να παράγουν προστιθέμενη αξία για τους
πελάτες και τους άλλους συμμέτοχους του οργανισμού. (σελ. 19)
Αποτελέσματα πελατών: Οι άριστοι οργανισμοί μετρούν και επιτυγχάνουν εξαιρετικά
αποτελέσματα όσον αφορά τους πελάτες. (σελ. 21)
Αποτελέσματα ανθρώπινου δυναμικού: Οι άριστοι οργανισμοί μετρούν και επιτυγχάνουν
εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά τους ανθρώπους τους. (σελ. 22)
Κοινωνικά αποτελέσματα: Οι άριστοι οργανισμοί μετρούν και επιτυγχάνουν εξαιρετικά
αποτελέσματα όσον αφορά την κοινωνία. (σελ. 23)
Κύρια αποτελέσματα απόδοσης: Οι άριστοι οργανισμοί μετρούν και επιτυγχάνουν εξαιρετικά
αποτελέσματα όσον αφορά τα βασικά στοιχεία της πολιτικής και στρατηγικής τους. (σελ. 24)
Για τις ανάγκες της παρούσας ερευνητικής μελέτης τα κριτήρια του μοντέλου
επιχειρηματικής αριστείας του EFQM αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των
παραγόντων ΔΟΠ και την ανάπτυξη του τμήματος του ερωτηματολογίου που διερευνά τα
«στοιχεία επιχειρηματικής αριστείας» και του τμήματος που διερευνά τα «αποτελέσματα –
μετρήσεις» της απόδοσης της επιχείρησης (βλ. παρ. 5.3.1).

5.2.2

Παράγοντες benchmarking

Οι παράγοντες benchmarking που διερευνώνται με την παρούσα εργασία αναπτύσσονται
από τα στοιχεία εκείνα που εξασφαλίζουν την επιτυχή εφαρμογή του και αναφέρονται στο
κεφάλαιο 2. Η έλλειψη κάποιας προηγούμενης μελέτης σχετικά με την εφαρμογή του
benchmarking στα ελληνικά δεδομένα και η προσπάθεια να εξασφαλισθεί η συλλογή κατά
το δυνατό περισσότερων αποκρίσεων στην έρευνα, αποτέλεσαν τους λόγους για τους
οποίους αποφασίσθηκε να διερευνηθούν κατά κύριο λόγο μόνο οι κρίσιμοι παράγοντες
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αποτελεσματικής εφαρμογής του benchmarking (Πίνακας 2.1) και όχι ειδικοί παράγοντες
που πιθανόν να δημιουργήσουν σύγχυση στους ερωτώμενους. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί
ότι από τους παράγοντες του Πίνακα 2.1 ο παράγοντας «κουλτούρα για benchmarking» η
οποία κατά κύριο λόγο στη βιβλιογραφία προσδιορίζεται από στοιχεία ΔΟΠ, δεν εξετάζεται
στο τμήμα διερεύνησης των παραγόντων benchmarking του ερωτηματολογίου μια και
ουσιαστικά προσδιορίζεται από το σύνολο των παραγόντων ΔΟΠ. Παράλληλα δεν
εξετάζεται ο παράγοντας «ορισμός του benchmarking» μια και σύμφωνα με την παραδοχή
της έρευνας η έννοια του benchmarking θεωρείται ότι είναι ξεκάθαρη και κατανοητή από
όλους του συμμετέχοντες. Ωστόσο στους παράγοντες benchmarking προστέθηκε η
«πολιτική εφαρμογής benchmarking» η οποία προσδιορίζει το σκοπό εφαρμογής του, η
«υποστήριξη από εξωτερικούς φορείς» και η αντιμετώπιση των «ηθικών ζητημάτων». Η
επιλογή αυτών των επιπλέον παραγόντων αιτιολογείται στη συνέχεια.
Η πολιτική benchmarking που ακολουθεί μία επιχείρηση σχετίζεται με την αντίληψη της
έννοιας του benchmarking που διαθέτει. Καθώς πρόκειται για μια πολύπλευρη τεχνική
(Yasin, 2002) η οποία καλύπτει διάφορα επιμέρους στοιχεία, πολλές φορές η χρήση του
περιορίζεται σε συγκεκριμένες ενέργειες. Έτσι μπορεί να αφορά μόνο τον προσδιορισμό της
θέσης της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό λειτουργώντας, όπως περιγράφει ο
Chen (2002) ως τεχνολογία ανταγωνισμού. Άλλωστε η πρώτη εφαρμογή benchmarking από
την εταιρεία Xerox ήταν με στόχο τη βελτίωση της θέσης της εταιρείας έναντι
ανταγωνιστικών εταιρειών ενώ στην ανάπτυξή του που ακολούθησε τις εφαρμογές της
Xerox, περιορίστηκε στην ανάλυση και μέτρηση των διαδικασιών του ανταγωνισμού αρχικά
και στη συνέχεια διευρύνθηκε σε άλλες εταιρείες ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης
(Watson, 1993). Η έννοια της μέτρησης είναι σημαντικό στοιχείο του benchmarking: το
benchmarking είναι ουσιαστικά ένα εργαλείο μέτρησης. Αν και η χρήση του δεν
περιορίζεται μόνο σε μετρήσεις αλλά περιλαμβάνει την αναζήτηση ιδεών, η συνηθέστερη
εφαρμογή του αναφέρεται σε κάποιο είδος μέτρησης δείκτη απόδοσης και στη σύγκριση, με
απώτερο σκοπό τον προσδιορισμό «χασμάτων απόδοσης», την αναζήτηση βελτιώσεων και
τον καθορισμό στόχων βελτίωσης (benchmarks) (Mayle et al, 2002) (Zairi, 1996). Η έννοια
της μέτρησης κυριαρχεί στο benchmarking σε βαθμό τέτοιο που συνήθως οι οργανισμοί
επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στις μετρήσεις της απόδοσης και όχι στην αναζήτηση
των βέλτιστων πρακτικών με κίνδυνο μάλιστα να αποπροσανατολισθούν και επιτύχουν
περιορισμένες βελτιώσεις (Camp, 1989). Σε κάθε περίπτωση πάντως η μέτρηση της
απόδοσης αποτελεί βασικό στοιχείο της εφαρμογής του benchmarking και η χρήση
κατάλληλου συστήματος μέτρησης της απόδοσης των διαδικασιών λειτουργίας που
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εφαρμόζονται αποτελεί κριτήριο επιτυχημένων εφαρμογών. Επιπλέον οι επιχειρήσεις μπορεί
να προχωρούν στην επιλογή του benchmarking ως αποτέλεσμα της νοοτροπίας συνεχούς
βελτίωσης που διαθέτουν. Οργανισμοί που έχουν ανεπτυγμένο σύστημα ποιότητας και
επιδιώκουν τη συνεχή βελτίωση εφαρμόζουν το benchmarking ως εργαλείο ανεύρεσης και
υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών και ως κομμάτι της καθημερινής τους λειτουργίας (βλ.
παρ. 4.2). Ταυτόχρονα η ένταξή του στα κριτήρια

των βραβείων ποιότητας είχε ως

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για την απόκτηση
αυτών

των

βραβείων

ή

ενδιαφέρονται

να

πραγματοποιήσουν

αυτό-αξιολόγηση

χρησιμοποιώντας τα μοντέλα αυτών των βραβείων αποφασίζουν την υιοθέτησή του ώστε να
καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους (παρ. 3.4.2). Τέλος, η διερεύνηση των κριτηρίων
benchmarking περιλαμβάνει και την εξέταση του βαθμού υποστήριξης από το εξωτερικό
περιβάλλον η οποία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά τόσο στη διαδικασία εφαρμογής του
όσο και στην αναζήτηση και προσέγγιση εταιρειών για την ανάπτυξη των απαιτουμένων
συνεργασιών. Η χρήση ενδιάμεσων φορέων, και δικτύων benchmarking που φαίνεται να
κατέχουν σημαντική θέση στην ελληνική πραγματικότητα (βλ. παρ. 4.3), μπορεί να
συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό του φόβου και του έντονου σκεπτικισμού κατά την
εκτέλεση των συγκρίσεων ενώ παράλληλα να διευκολύνει την καθιέρωση αποδοτικών και
μακροπρόθεσμων σχέσεων benchmarking (Drew, 1996). Οι φορείς αυτοί μπορεί να
λειτουργήσουν ως σύμβουλοι καθορισμού κωδικών συμπεριφοράς (παρ. 2.4.2) ώστε να
καθορίζονται τα όρια επικοινωνίας και να αποφεύγονται τυχόν δυσχέρειες στις ιδιαίτερες
συνεργατικές – ανταγωνιστικές σχέσεις που χαρακτηρίζουν το benchmarking (Cox et al,
1997).
Οι παράγοντες benchmarking που περιγράφηκαν αποτελούν τη βάση ανάπτυξης του
τμήματος του ερωτηματολογίου που διερευνά την «εφαρμογή της συγκριτικής
αξιολόγησης» (βλ. παρ. 5.3.1).

5.3

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η εμπειρική μελέτη της παρούσας ερευνητικής εργασίας επιδιώκει να διερευνήσει τη σχέση
του benchmarking με τη ΔΟΠ η οποία προτείνεται στη βιβλιογραφία αλλά δεν έχει
αποδειχθεί εμπειρικά. Η μέθοδος έρευνας που χρησιμοποιήθηκε είναι ποσοτική (quantitative
study) μια και η θεωρία χρησιμοποιείται επαγωγικά (deductively) και τοποθετείται στην
αρχή της έρευνας με σκοπό να επαληθευθεί (Creswell, 1994). Σε αντίθεση με τις ποιοτικές
μεθόδους (qualitative studies) όπου λαμβάνει χώρα το χτίσιμο μιας θεωρίας μέσω της
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κατανόησης ενός προβλήματος, οι ποσοτικές μέθοδοι βασίζονται στον έλεγχο μιας θεωρίας
που αποτελείται από μεταβλητές οι οποίες μετρώνται με αριθμούς και αναλύονται με
στατιστικές διαδικασίες με στόχο να καθορισθεί αν οι προβλεπόμενες γενικεύσεις της
θεωρίας είναι αληθείς.
Στις ποσοτικές μεθόδους η έρευνα γίνεται σε ένα περιβάλλον «γνώσεων» όπου ήδη έχει
διατυπωθεί μία προηγμένη θεωρητική πρόταση και γίνεται προσπάθεια να επαληθευθούν
ορισμένες προγνώσεις που πηγάζουν από τη συγκεκριμένη θεωρία, να προσδιορισθούν οι
ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσεται ένα φαινόμενο και να εξερευνηθεί πώς
το φαινόμενο αυτό επηρεάζεται από άλλες παραμέτρους που δεν έχουν μελετηθεί (Ψαρρού
και Ζαφειρόπουλος, 2001). Στην περίπτωση της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας η
σχέση του benchmarking με τη ΔΟΠ θεωρείται δεδομένη, υπάρχουν μεταβλητές οι οποίες
την περιγράφουν και η σχέση πρόκειται να επαληθευθεί και να προσδιορισθεί με χρήση
στατιστικών μεθόδων. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η εμπειρική απόδειξη της σχέσης ΔΟΠ και
benchmarking για την οποία η ενδεικνυόμενη μέθοδος έρευνας είναι η έρευνα με
ερωτηματολόγια (Babbie, 1990).

5.3.1

Περιγραφή του ερωτηματολογίου της έρευνας

Το ερωτηματολόγιο της εμπειρικής μελέτης αποτελείται από πέντε βασικά τμήματα (βλ.
Παράρτημα Α). Το πρώτο τμήμα αφορά την «Ταυτότητα της επιχείρησης» όπου οι
ερωτώμενοι καταγράφουν τα στοιχεία της επιχείρησής τους και δηλώνουν τον κλάδο στον
οποίο δραστηριοποιούνται, τον κύκλο εργασιών τους, τον αριθμό των εργαζομένων τους, τις
αγορές στις οποίες απευθύνονται και τα πιστοποιητικά ή/και βραβεία για την ποιότητα που
διαθέτουν.
Τα επόμενα τρία τμήματα του ερωτηματολογίου αποτελούνται από ένα σύνολο 80
ερωτήσεων τα οποία δομούν το βασικό κομμάτι της έρευνας. Συγκεκριμένα το δεύτερο
τμήμα του ερωτηματολογίου με τίτλο «Στοιχεία επιχειρηματικής αριστείας» διερευνά την
εφαρμογή της ΔΟΠ με 30 ερωτήσεις οι οποίες αναπτύσσονται σε πέντε κατηγορίες (Ηγεσία,
Πολιτική και Στρατηγική, Ανθρώπινο Δυναμικό, Συνεργασίες και Πόροι, και Διεργασίες)
(βλ. παρ. 5.2.1). Το τρίτο τμήμα του ερωτηματολογίου με τίτλο «Εφαρμογή συγκριτικής
αξιολόγησης» αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking και διερευνά
την εφαρμογή του benchmarking με 20 ερωτήσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν με βάση την
παράγραφο 5.2.2. Το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου με τίτλο «Αποτελέσματα –
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Μετρήσεις» διερευνά τις μετρήσεις απόδοσης της ΔΟΠ με 20 ερωτήσεις ομαδοποιημένες
σύμφωνα με το μοντέλο του EFQM (βλ. παρ. 5.2.1) και το πέμπτο μέρος διερευνά τα
«εμπόδια του benchmarking» όπως αυτά προέκυψαν από τη σχετική βιβλιογραφία (βλ. παρ.
2.4). Το ερωτηματολόγιο κλείνει με την καταγραφή των στοιχείων του ατόμου που το
συμπληρώνει και με ένα τμήμα δύο γενικών ερωτήσεων σχετικά με τη σημασία που δίνουν
οι ερωτώμενοι στο benchmarking και στο πιθανό ενδιαφέρον των επιχειρήσεών τους για
συμμετοχή τους σε όμιλο benchmarking.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα καλούνταν να δηλώσουν τον βαθμό εφαρμογής των
στοιχείων που περιγράφουν οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου σε κλίμακα Likert. Η
κλίμακα αυτή χρησιμοποιείται ευρύτατα σε ερωτηματολόγια που επιδιώκουν τη μέτρηση
μιας έννοιας (concept) με την εφαρμογή μετρήσεων πολλαπλών στοιχείων-δεικτών που
σχετίζονται με αυτήν (Bryman και Crammer, 1994) και έχει τα πλεονεκτήματα ότι μπορεί να
στηθεί εύκολα, διατίθενται τεχνικές για την εκτίμηση της εγκυρότητάς της, συμπληρώνεται
εύκολα και φέρει αξιόπιστα αποτελέσματα (Jackson, 1995). Στο ερωτηματολόγιο της
παρούσα έρευνας χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert έξι σημείων με εκκίνηση από το
0=καθόλου – ώστε να αποφεύγεται το σφάλμα της κεντρικής τάσης (error of central
tendency), 1=πολύ λίγο, 2=λίγο, 3=μέτρια, 4=πολύ και 5=πάρα πολύ. Η κλίμακα αυτή
χρησιμοποιήθηκε για το βαθμό εφαρμογής των παραγόντων ΔΟΠ, benchmarking,
μετρήσεων και εμποδίων benchmarking καθώς και για το βαθμό βελτίωσης των παραγόντων
των «αποτελεσμάτων-μετρήσεων» του τέταρτου τμήματος του ερωτηματολογίου. Ο βαθμός
βελτίωσης αφορά τη βελτίωση των αποτελεσμάτων απόδοσης της επιχείρησης που
αποδίδεται στην εφαρμογή του benchmarking και συμπληρώνεται μόνο από τις επιχειρήσεις
που το εφαρμόζουν. Ο σημαντικός ρόλος που παίζει η έννοια της μέτρησης της απόδοσης
στην εφαρμογή του benchmarking (βλ. παρ. 1.3.1 και 2.3.1) μας οδήγησε στην προσθήκη
αυτού του στοιχείου έρευνας από το οποίο μπορεί να προκύψουν στοιχεία που αφορούν την
αποτελεσματικότητα του benchmarking.
Για την τελική σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε δοκιμαστική εφαρμογή (pre-test) σε
τρία στελέχη επιχειρήσεων και δύο συμβούλους επιχειρήσεων. Από τη δοκιμαστική αυτή
εφαρμογή προέκυψαν κάποιες τροποποιήσεις στη διαμόρφωση του ερωτηματολογίου οι
οποίες βοήθησαν στην καλύτερη δομή και σύνταξη των ερωτήσεων. Το τροποποιημένο
ερωτηματολόγιο αποτέλεσε το εργαλείο μέτρησης της παρούσας έρευνας.
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5.3.2

Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας

Ο πληθυσμός της έρευνας περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα και
είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9000. Η απόφαση επιλογής των πιστοποιημένων μόνο
επιχειρήσεων για τη διεξαγωγή της έρευνας λήφθηκε για να εξασφαλισθεί τόσο η εφαρμογή
αρχών της ποιότητας από τις συμμετέχουσες στην έρευνα επιχειρήσεις όσο και η εξοικείωσή
τους με βασικές έννοιες της ολικής ποιότητας που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο.
Επιπλέον η επιλογή αυτή εξυπηρετεί τους στόχους και τη βασική υπόθεση της έρευνας (βλ.
παρ. 4.5) ενώ αυξάνει την πιθανότητα αποτελεσματικής απόκρισης μια και οι
πιστοποιημένες επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι προς την ποιότητα και άρα έχουν
μεγαλύτερη πιθανότητα να δώσουν στοιχεία σχετικά με το benchmarking σε σχέση με
εκείνες που δεν έχουν πιστοποιηθεί. Τέλος δημιουργεί ένα ικανοποιητικό μέγεθος δείγματος
μια και ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9000
αυξάνεται συνεχώς.
Το πλαίσιο δειγματοληψίας (sampling frame) είναι το σύνολο των ερωτηθέντων που έχουν
την ευκαιρία να επιλεγούν στη δειγματοληψία (Fowler, 1993) και στη συγκεκριμένη
περίπτωση δομήθηκε από το σύνολο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων που ήταν
καταγεγραμμένες στις λίστες τριών ελληνικών φορέων πιστοποίησης: ΕΛΟΤ, Bureau
Veritas και Tüv Hellas οι οποίοι είναι οι βασικοί φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα και στο
σύνολο καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ελληνικών πιστοποιημένων επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα το πλαίσιο δειγματοληψίας δημιουργήθηκε από συνολικά περίπου 1.500
πιστοποιημένες επιχειρήσεις από τις οποίες επιλέχθηκε ένα τυχαίο δείγμα 600 επιχειρήσεων
για τη συμμετοχή τους στην έρευνα.
Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαίο τρόπο ως εξής: οι λίστες των πιστοποιημένων
επιχειρήσεων που συγκεντρώθηκαν από τους τρεις φορείς πιστοποίησης ενώθηκαν σε μία
ενιαία λίστα ταξινομημένη με αλφαβητική σειρά όπου η κάθε επιχείρηση χαρακτηρίστηκε
με έναν αριθμό (αύξων αριθμός). Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν πίνακες τυχαίων αριθμών
για την επιλογή των επιχειρήσεων με βάση τον αύξοντα αριθμό της ενιαίας λίστας.

5.3.3

Περιγραφή του τρόπου πραγματοποίησης της έρευνας και της ανάλυσης των

δεδομένων
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου του 2006. Τα
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ερωτηματολόγια αποστάλθηκαν ταχυδρομικά και, με δεδομένο ότι η εφαρμογή των αρχών
της ποιότητας θεωρήθηκε ως προϋπόθεση για το benchmarking, η προσέγγιση στις
συμμετέχουσες στην έρευνα επιχειρήσεις επιλέχθηκε να γίνει μέσω των στελεχών που ήταν
υπεύθυνα για την ποιότητα. Σε περίπτωση απουσίας τους, τα ερωτηματολόγια
συμπληρώνονταν από τα άτομα που στελέχωναν τη γενική διεύθυνση της επιχείρησης. Η
επιλογή αυτή έγινε με γνώμονα την εξοικείωση που επιδιωκόταν να διαθέτουν τα άτομα που
επρόκειτο να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο με την έννοια, τις αρχές και τα
αποτελέσματα της ποιότητας έτσι ώστε να διαθέτουν τη γνώση των στοιχείων που
ερωτώνται και να είναι σε θέση να απαντήσουν στο σύνολο των ερωτήσεών του. Το
ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από μία επιστολή η οποία επεξηγούσε το σκοπό της έρευνας
και τη σημασία της συμμετοχής του ερωτώμενου για την ολοκλήρωσή της (βλ. Παράρτημα
Α).
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 214 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια διαμορφώνοντας ένα
ποσοστό απόκρισης 35,67% το οποίο σε ανάλογες έρευνες κρίνεται ως ικανοποιητικό (Brah
et al, 2000) (Spencer και Loomba, 2001) (Meybodi, 2005). Από τα συνολικά αυτά
ερωτηματολόγια τα 18 κρίθηκαν ακατάλληλα να ληφθούν υπόψη για διάφορους λόγους (πχ
μεγάλος αριθμός μη απαντημένων ερωτήσεων, συμπλήρωση από άτομα που δεν είχαν
άμεση σχέση με την ποιότητα, διπλο-τσεκαρισμένες απαντήσεις κλπ) αφήνοντας ένα σύνολο
196 ερωτηματολογίων για ανάλυση.
Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν έγινε με τη χρήση του
στατιστικού πακέτου SPSS 15.0 for Windows. Το SPSS γενικώς δίνει τη δυνατότητα
εκτέλεσης ποικίλων στατιστικών ελέγχων και αναγνωρίζεται ως ισχυρό και χρήσιμο
εργαλείο για το σκοπό αυτό (Babbie et al, 2003).

5.4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Το σύνολο των 196 επιχειρήσεων που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια τα οποία κρίθηκαν
κατάλληλα για ανάλυση αποτέλεσε το δείγμα της έρευνας. Από αυτές τις επιχειρήσεις οι 114
(58,16% των επιχειρήσεων του δείγματος) συμπλήρωσαν όλα τα τμήματα του
ερωτηματολογίου και αποτέλεσαν το δείγμα των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι
εφαρμόζουν το benchmarking. Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το σύνολο των
συμμετεχόντων στην έρευνα παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ1.
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Από τις 196 επιχειρήσεις του συνολικού δείγματος οι 126 προέρχονται από το χώρο της
βιομηχανίας (64,3%), οι 41 από το χώρο των υπηρεσιών (20,9%) και οι 29 από το χώρο του
εμπορίου (14,8%) (βλ. Εικόνα 5.1). Όσο αφορά τους κλάδους δραστηριότητάς τους, η
πλειοψηφία των συμμετεχόντων προέρχεται από τους κλάδους των ειδών διατροφής και
ποτών (20,5%) και των μετάλλων, μεταλλικών και μεταλλουργικών προϊόντων (12,8%).

Εικόνα 5.1: Κατανομή της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα
Εμπόριο
14,80%

Υπηρεσίες
20,92%
Βιομηχανία
64,29%

Ως προς το μέγεθός τους το μεγαλύτερο ποσοστό (31,3%) έχει κύκλο εργασιών από 2 έως
10 εκατομμύρια ευρώ, το 48,1% απασχολεί έως 50 άτομα και το μεγαλύτερο τμήμα
δραστηριοποιείται τόσο στο εσωτερικό όσο και σε χώρες εκτός Ελλάδας (βλ. Εικόνα 5.2 ).
Τέλος ως προς τα έτη από την πρώτη πιστοποίησή τους κατανέμονται σύμφωνα με την
Εικόνα 5.3 όπου φαίνεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων διαθέτει σύστημα ποιότητας
πιστοποιημένο κατά ISO 9000 πάνω από 7 χρόνια. Ο χρόνος αυτός θεωρούμε ότι καλύπτει
την απαίτηση οι συμμετέχοντες να διαθέτουν επαρκή πρότερη εμπειρία στο θέμα της
διαχείρισης της ποιότητας.
Εικόνα 5.2: Κατανομή του μεγέθους των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα
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Εικόνα 5.3: Κατανομή

ετών πιστοποίησης του συνόλου των επιχειρήσεων ανά

δραστηριότητα

100%
90%

5,23%

11,05%

3,49%
2,91%

80%
2,91%

10,47%

50%

38,37%

40%
30%

Εμπόριο
Βιομηχανία

70%
60%

Υπηρεσίες

8,14%

20%

17,44%

10%
0%
από 1 έως 3 έτη

από 4 έως 7 έτη

πάνω από 7 έτη

Σχετικά με το δείγμα των 114 επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι εφαρμόζουν το benchmarking
η κατανομή είναι ανάλογη με εκείνη του συνόλου. Έτσι η πλειοψηφία προέρχεται από τον
τομέα της βιομηχανίας (ποσοστό 64%) και συγκεκριμένα από τον κλάδο των ειδών
διατροφής και ποτών (ποσοστό 21,2%). Ως προς το μέγεθός τους το 35% έχει κύκλο
εργασιών από 2 έως 10 εκατομμύρια ευρώ και το 44,4% απασχολεί έως 50 άτομα. Ως προς
τα έτη από την πρώτη πιστοποίησή τους κατανέμονται σύμφωνα με την Eικόνα 5.4 όπου
φαίνεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων σε ποσοστό 46,9% διαθέτει σύστημα
ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9000 πάνω από 7 χρόνια. Τέλος το 31,3% διαθέτει και
άλλα βραβεία ή διακρίσεις για την ποιότητα.
Εικόνα 5.4: Κατανομή ετών πιστοποίησης των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το
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benchmarking ανά δραστηριότητα
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5.5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στην παρούσα παράγραφο γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας ώστε να
παρουσιασθεί και να σχολιασθεί το σύνολο των απαντήσεων σε όλα τα τμήματα του
ερωτηματολογίου. Ο σχολιασμός γίνεται με βάση το μέσο όρο των απαντήσεων του
ερωτηματολογίου ο οποίος βοηθά στον εντοπισμό της προτίμησης των ερωτηθέντων στις
ερωτήσεις σχετικά με την εφαρμογή στοιχείων ΔΟΠ και benchmarking ώστε να γίνει μία
πρώτη εκτίμηση των στοιχείων που ακολουθούνται περισσότερο συστηματικά από τις
ελληνικές επιχειρήσεις.
Στο Παράρτημα Γ παρουσιάζονται τόσο οι μέσοι όροι των απαντήσεων όσο και η ανάλυση
συχνοτήτων των τιμών της κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε ανά ερώτηση (από 0: καθόλου
έως 5: πάρα πολύ) με στόχο την καλύτερη παρουσίαση της γενικότερης εικόνας των
απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα. Για τις αναλύσεις αυτές ακολουθήθηκε η
μέθοδος περιγραφικής στατιστικής (descriptive statistics) και ανάλυσης συχνοτήτων
(frequency analysis) του προγράμματος SPSS 15.0 for Windows.

5.5.1

Ανάλυση των αποτελεσμάτων εφαρμογής ΔΟΠ

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων για το τμήμα Β του ερωτηματολογίου γίνεται για δύο
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ομάδες ερωτηθέντων: για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν και για τις επιχειρήσεις που δεν
εφαρμόζουν το benchmarking. Τα αναλυτικά στοιχεία των απαντήσεων των δύο αυτών
ομάδων επιχειρήσεων παρατίθενται στα Παραρτήματα Γ1 και Γ2 αντίστοιχα. Στην Εικόνα
5.5 παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα ανά κατηγορία ΔΟΠ για τις δύο ομάδες
επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο ομάδες παρουσιάζουν την ίδια σειρά
κατάταξης ως προς το μέσο όρο στις κατηγορίες ΔΟΠ με την ομάδα που εφαρμόζει το
benchmarking να κινείται σε υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις επιχειρήσεις της ομάδας που
δεν εφαρμόζει το benchmarking.

Εικόνα 5.5: Κατανομή των συνολικών αποτελεσμάτων ανά κατηγορία ΔΟΠ

3,99
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

4,33
3,87

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΠΟΡΟΙ

4,15
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4,12

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΗΓΕΣΙΑ
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

4,05
4,16
4,40
5,00

δεν εφαρμόζουν benchmarking
εφαρμόζουν benchmarking

Η κατηγορία της ΔΟΠ που εμφανίζει τη μεγαλύτερη τιμή του μέσου όρου, τόσο για τις
επιχειρήσεις που εφαρμόζουν όσο και για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το
benchmarking, είναι η «Ηγεσία». Η τιμή του μέσου όρου στην κατηγορία αυτή κινείται σε
υψηλά επίπεδα και είναι 4,4 για την πρώτη περίπτωση των επιχειρήσεων και 4,15 για τη
δεύτερη. Ο ρόλος της ηγεσίας για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προγράμματα ποιότητας
έχει τονισθεί από τους γκουρού της ποιότητας (Crosby, Feigenbaum, Deming Juran) και
φαίνεται ότι έχει αναγνωριστεί ως σημαντικός παράγοντας ποιότητας και από τις ελληνικές
πιστοποιημένες επιχειρήσεις. Ωστόσο πριν από μερικά χρόνια οι ελληνικές επιχειρήσεις που
ακολουθούσαν τις αρχές του προτύπου ISO 9000 έδιναν μεγαλύτερη βαρύτητα στους hard
παράγοντες της ποιότητας όπως είναι η διαχείριση των διεργασιών (Γκοτζαμάνη, 1999) με
χαμηλότερη βαρύτητα στο ρόλο της ηγεσίας. Σήμερα παρατηρείται μία στροφή προς την
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αναγνώριση του ρόλου της ηγεσίας, η οποία ενδεχομένως σχετίζεται με τις διαφοροποιήσεις
που εισάγει το νέο πρότυπο ISO 9000 το οποίο προσανατολίζεται στην κατεύθυνση των
μοντέλων ποιότητας του EFQM και του MBNQA (Boulter και Bendell, 2002).
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking κινούνται σε
υψηλότερες τιμές στις επιμέρους ερωτήσεις της κατηγορίας «Ηγεσία» με τη μεγαλύτερη
τιμή (4,58) να αποδίδεται στο ρόλο της διοίκησης στην ανάπτυξη της αποστολής και του
οράματος της επιχείρησης όπου το 64% των ερωτηθέντων δήλωσε πάρα πολύ υψηλή και το
31,6% πολύ υψηλή εφαρμογή. Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το
benchmarking επέλεξαν την ενεργό συμμετοχή της διοίκησης σε δραστηριότητες βελτίωσης
ως το σημαντικότερο στοιχείο της ηγεσίας με τιμή 4,33 στην οποία το σύνολο των
ερωτηθέντων κινήθηκε στα επίπεδα μέτρια έως πολύ μεγάλη εφαρμογή. Το χαμηλότερο
σκορ στην κατηγορία της «Ηγεσίας» για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το
benchmarking παρατηρείται στο ρόλο που παίζει η διοίκηση της επιχείρησης στην
παρακίνηση και ενθάρρυνση για πρωτοβουλία, δημιουργικότητα και καινοτομία από το
προσωπικό. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα στοιχεία αυτά συνδέονται με την έννοια του
«μαθησιακού οργανισμού» (learning organization) η οποία αποτελεί παράγοντα επιτυχίας
του benchmarking. Η χαμηλή βαθμολογία υποδηλώνει ότι πιθανόν δεν έχει γίνει αντιληπτή
η σημασία των στοιχείων αυτών (Camp, 1989) (Bendell et al, 1993) (Bogan και English,
1994).
Η δεύτερη κατηγορία ΔΟΠ μετά την «Ηγεσία» στη φθίνουσα σειρά κατάταξής τους είναι η
κατηγορία «Διεργασίες» όπου οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking εμφανίζουν
μέσο όρο 4,32 ενώ οι επιχειρήσεις που δεν το εφαρμόζουν 3,99. Στην κατηγορία αυτή και οι
δύο ομάδες επιχειρήσεων επέλεξαν ως σημαντικότερη την παραγωγή προϊόντων και παροχή
υπηρεσιών σύμφωνα με το σχεδιασμό (4,40 για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν και 4,15
για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking) κάτι που δεν έχει άμεση σχέση
με την εφαρμογή του benchmarking ενώ ως τελευταίο στοιχείο ΔΟΠ και οι δύο ομάδες
επέλεξαν την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικής σκέψης για την ανάπτυξη
ανταγωνιστικών προϊόντων. Αυτό ενώ αναμενόταν για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν
το benchmarking, προκαλεί έκπληξη για τις επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι το εφαρμόζουν
μια και η επιδίωξη της καινοτομίας θεωρείται σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας του
benchmarking. Ωστόσο είναι ενθαρρυντικό ότι ο μέσος όρος βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο
(4,24) ενώ μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δήλωσε σημαντική εφαρμογή αυτού του
στοιχείου (45,6% πάρα πολύ και 38,6 πολύ μεγάλη εφαρμογή του) και μόλις δύο
επιχειρήσεις δήλωσαν καθόλου και πολύ μικρή εφαρμογή του. Αξιοσημείωτο επίσης είναι
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ότι και οι δύο ομάδες επιχειρήσεων δήλωσαν ως προτελευταία επιλογή την προώθηση της
υιοθέτησης αλλαγών στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, γεγονός που και πάλι προκαλεί
έκπληξη για την ομάδα των επιχειρήσεων που εφαρμόζει το benchmarking. Τα υψηλά
επίπεδα στην τιμή του μέσου όρου (4,28) και η σημαντική συγκέντρωση των ερωτηθέντων
στα υψηλά επίπεδα των απαντήσεων (45,6% πολύ και 42,1% πάρα πολύ μεγάλη εφαρμογή)
αντισταθμίζουν την απογοητευτική σειρά κατάταξης της ερώτησης αυτής.
Η επόμενη κατηγορία ΔΟΠ με τη μεγαλύτερη τιμή είναι η κατηγορία «Συνεργασίες και
Πόροι» και ακολουθούν η κατηγορία «Ανθρώπινο Δυναμικό» και τελευταία η κατηγορία
«Πολιτική και Στρατηγική» με τις χαμηλότερες τιμές στα επιμέρους στοιχεία να
εμφανίζονται σε στοιχεία της «Πολιτικής και Στρατηγικής» και του «Ανθρώπινου
Δυναμικού». Ωστόσο και πάλι θα πρέπει να τονισθεί ότι και στις τρεις αυτές κατηγορίες και
οι δύο ομάδες επιχειρήσεων εμφανίζουν μέσους όρους πάνω του μετρίου (πάνω από 3 για τις
επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking και πάνω από 4 για τις επιχειρήσεις που
το εφαρμόζουν).
Οι Πίνακες 5.1 και 5.2 παρουσιάζουν τα 5 στοιχεία ΔΟΠ με τη μεγαλύτερη εφαρμογή και τα
5 στοιχεία ΔΟΠ με τη μικρότερη εφαρμογή ανεξαρτήτως κατηγορίας για τις επιχειρήσεις
που εφαρμόζουν και δεν εφαρμόζουν το benchmarking αντίστοιχα. Αξιολογώντας το σύνολο
των απαντήσεων διαπιστώνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις κινούνται σε υψηλά σχετικά
επίπεδα στην εφαρμογή στοιχείων επιχειρηματικής αριστείας. Μάλιστα οι επιχειρήσεις που
εφαρμόζουν το benchmarking κινούνται σε επίπεδα πολύ έως πάρα πολύ υψηλά (μεγάλη
συγκέντρωση των απαντήσεων στις επιλογές του πολύ και πάρα πολύ υψηλού βαθμού
εφαρμογής στην πλειοψηφία των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου) ενώ οι επιχειρήσεις που
δεν εφαρμόζουν το benchmarking κινούνται σε επίπεδα μέτρια έως πολύ υψηλά (μεγάλη
συγκέντρωση των απαντήσεων στις επιλογές του μέτριου και πολύ υψηλού βαθμού
εφαρμογής).
Όπως αναμενόταν και από την μέχρι τώρα ανάλυση των αποτελεσμάτων, η πλειοψηφία των
στοιχείων με τη μεγαλύτερη εφαρμογή των Πινάκων 5.1 και 5.2 προέρχεται από την
κατηγορία της «Ηγεσίας» όπου παρατηρούνται οι μεγαλύτεροι μέσοι όροι. Εκείνο που
Πίνακας 5.1: Τα 5 στοιχεία ΔΟΠ με τη μεγαλύτερη και τα 5 στοιχεία ΔΟΠ με τη μικρότερη

εφαρμογή στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking
α/α

Στοιχεία ΔΟΠ

Μέσος όρος

ΤΑ 5 ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Τυπική απόκλιση

Β1

Η ανώτατη διοίκηση αναπτύσσει την αποστολή
και το όραμα της επιχείρησης

Β5

Η ανώτατη διοίκηση προωθεί και συμμετέχει
ενεργά σε συνεργασίες της επιχείρησης

Β8

Η επιχείρηση παρακολουθεί τις εξελίξεις των
δραστηριοτήτων του ανταγωνισμού

Β2

Η ανώτατη διοίκηση συμμετέχει ενεργά σε
δραστηριότητες βελτίωσης

Β29

Εξασφαλίζεται η παραγωγή προϊόντων και η
παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το σχεδιασμό

4,58

0,650

4,55

0,692

4,52

0,683

4,47

0,694

4,40

0,634

4,01

0,958

3,99

0,915

3,98

0,991

3,68

1,164

3,60

0,991

ΤΑ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Β22

Υποστηρίζεται η αμοιβαία ανάπτυξη με τους
συνεργάτες

Β9

Εφαρμόζονται διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης
για την εκτίμηση της θέσης σε σχέση με τον
ανταγωνισμό

Β10

Επικρατεί η αντίληψη ότι «μπορούμε να
μάθουμε από τους άλλους»

Β20

Εφαρμόζεται σύστημα αναγνώρισης
επιβράβευσης του προσωπικού

Β11

Η επιχείρηση αναλύει την επίδοση των
επιχειρήσεων που θεωρούνται «βέλτιστες»

και

ωστόσο προκαλεί έκπληξη στα στοιχεία με τη μικρότερη εφαρμογή είναι η εμφάνιση των
ερωτήσεων Β9 (εφαρμογή διαδικασιών αυτοαξιολόγησης για τον εντοπισμό της θέσης σε
σχέση με τον ανταγωνισμό), Β10 («μπορούμε να μάθουμε από τους άλλους») και Β11
(ανάλυση των επιδόσεων των βέλτιστων επιχειρήσεων) που εξετάζουν στοιχεία που
σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή του benchmarking. Αν και οι μέσοι όροι των
Πίνακας 5.2: Τα 5 στοιχεία ΔΟΠ με τη μεγαλύτερη και τα 5 στοιχεία ΔΟΠ με τη μικρότερη
εφαρμογή στις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking
α/α

Στοιχεία ΔΟΠ

Μέσος όρος

ΤΑ 5 ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Τυπική απόκλιση

Β2

Η ανώτατη διοίκηση συμμετέχει ενεργά σε
δραστηριότητες βελτίωσης

Β5

Η ανώτατη διοίκηση προωθεί και συμμετέχει
ενεργά σε συνεργασίες της επιχείρησης

Β1

Η ανώτατη διοίκηση αναπτύσσει την αποστολή
και το όραμα της επιχείρησης

Β8

Η επιχείρηση παρακολουθεί τις εξελίξεις των
δραστηριοτήτων του ανταγωνισμού

Β4

Η ανώτατη διοίκηση παρακινεί και ενθαρρύνει
τη συνεργασία μέσα στην επιχείρηση

4,33

0,725

4,28

0,746

4,25

0,662

4,20

0,954

4,16

0,829

3,66

0,955

3,65

0,935

3,55

1,179

3,01

1,227

3,01

1,291

ΤΑ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Β24

Παρέχεται στους εσωτερικούς και εξωτερικούς
χρήστες η κατάλληλη πρόσβαση στην
πληροφόρηση

Β16

Υποστηρίζεται η δημιουργικότητα
καινοτομικές ιδέες

Β9

Εφαρμόζονται διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης
για την εκτίμηση της θέσης σε σχέση με τον
ανταγωνισμό

Β11

Η επιχείρηση αναλύει την επίδοση των
επιχειρήσεων που θεωρούνται «βέλτιστες»

Β20

Εφαρμόζεται σύστημα αναγνώρισης
επιβράβευσης του προσωπικού

και

οι

και

απαντήσεων στις ερωτήσεις αυτές κινούνται σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 3,5), η κατάταξή
τους στο τέλος της λίστας δημιουργεί κάποια ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής
και τους στόχους του benchmarking. Αυτό πιθανόν να σχετίζεται με την έλλειψη
ωριμότητας στην εφαρμογή του benchmarking που χαρακτηρίζει την ελληνική
πραγματικότητα (βλ. παρ. 4.3) και την αναμενόμενη περιορισμένη αντίληψη της έννοιάς του
τα οποία μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το benchmarking να αντιμετωπίζεται απλά ως μία
εφαρμογή για την αναζήτηση βελτιωμένης απόδοσης μέσω της βελτίωσης των λειτουργιών
(Rohlfer, 2004) και όχι ως μία μεθοδολογία αναζήτησης βέλτιστων πρακτικών και
εκμάθησης από τους άλλους.
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5.5.2

Ανάλυση των αποτελεσμάτων εφαρμογής στοιχείων benchmarking

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του τμήματος Γ του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται
συγκεντρωτικά στον Πίνακα 5.3 όπου τα στοιχεία benchmarking που διερευνήθηκαν
κατατάσσονται κατά φθίνουσα διάταξη με βάση το μέσο όρο. Η ανάλυση των συχνοτήτων
των στοιχείων αυτών παρουσιάζεται στο Παράρτημα Γ2.
Οι τέσσερεις πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αφορούν την πολιτική benchmarking
που ακολουθεί η επιχείρηση και έχουν τιμές πάνω από 3,50 με εξαίρεση την εφαρμογή του
benchmarking ως απαίτηση βραβείου ή πιστοποιητικού όπου ο μέσος όρος είναι κάτω του
μετρίου (2,80). Ο βασικός λόγος που οι επιχειρήσεις επιλέγουν να εφαρμόσουν το
benchmarking είναι η νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης που έχουν αναπτύξει και απαιτεί την
εφαρμογή εργαλείων όπως το benchmarking (μέσος όρος 4,19). Είναι χαρακτηριστικό ότι το
44,2% των επιχειρήσεων που συμμετείχε στην έρευνα δήλωσε ότι εφαρμόζει πάρα πολύ το
benchmarking για το λόγο αυτό ενώ μόνο το 1,8% δήλωσε ότι δεν επηρεάζεται από το λόγο
αυτό, ποσοστό που αντιστοιχεί σε μόλις 2 από τις 113 συνολικά απαντήσεις στην ερώτηση
αυτή. Δεύτερη σημαντική πολιτική επιλογής (μέσος όρος 4,11) αποτελεί ο εντοπισμός της
θέσης της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό η οποία εφαρμόζεται από πολύ έως
πάρα πολύ από το 78,8% του συνόλου των ερωτηθέντων. Η μέτρηση των διαδικασιών της
επιχείρησης επιλέγεται ως ο τρίτος λόγος εφαρμογής του benchmarking (μέσος όρος 3,65) ο
οποίος ωστόσο εφαρμόζεται από μέτρια έως πάρα πολύ από το 90,3% του συνόλου των
ερωτηθέντων. Τελευταία επιλογή με αρκετή διαφορά από τις άλλες αποτελεί η εφαρμογή
του benchmarking ως απαίτηση βραβείου ή πιστοποιητικού όπου, όπως φαίνεται και από το
σύνολο των ερωτήσεων του τμήματος Γ του ερωτηματολογίου, παρατηρείται η μεγαλύτερη
διακύμανση στις απαντήσεις (τυπική απόκλιση 1,628). Αυτό φαίνεται να σχετίζεται με το
γεγονός ότι η εφαρμογή του benchmarking δεν αναφέρεται ξεκάθαρα στις απαιτήσεις του
ISO 9000:2000 και έτσι οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δεν
εντόπισαν την ανάγκη εφαρμογής του με στόχο την κάλυψη κάποιας απαίτησης του
προτύπου (ΕΛΟΤ, 2001). Αν και

αποτελεί

στοιχείο

αξιολόγησης

του

μοντέλου

επιχειρηματικής αριστείας του EFQM, ωστόσο φαίνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν
Πίνακας 5.3: Κατάταξη των στοιχείων benchmarking με βάση το μέσο όρο του βαθμού

εφαρμογής τους
N
Καταγεγραμμένες
διαδικασίες (Γ14)

Ελάχιστο

114

0
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Μέγιστο
5

Μέσος
όρος
4,41

Τυπική
απόκλιση
0,762

Ενεργός συμμετοχή της
διοίκησης (Γ5)

112

0

5

4,36

0,804

Ανάδραση των
αποτελεσμάτων –
διδάγματα για το μέλλον
(Γ20)
Ενεργοποίηση από τη
νοοτροπία συνεχούς
βελτίωσης (Γ3)
Εφαρμογή μετρήσεων
απόδοσης (Γ15)
Ολοκλήρωση με το
συνολικό πρόγραμμα
ποιότητας (Γ7)
Αναζήτηση προτύπων
εντός της επιχείρησης (Γ8)
Υποστήριξη των
αποτελεσμάτων από τη
διοίκηση (Γ18)
Εντοπισμός της θέση σε
σχέση με τον ανταγωνισμό
(Γ1)
Κατάρτιση σχεδίου
υλοποίησης των
αποτελεσμάτων (Γ19)
Πρόβλεψη πόρων (Γ6)

111

2

5

4,30

0,782

113

0

5

4,19

0,978

113

0

5

4,18

1,002

113

0

5

4,18

1,174

114

2

5

4,17

0,797

112

1

5

4,13

0,833

113

0

5

4,11

0,920

112

0

5

4,03

0,963

113

0

5

4,01

1,004

112

0

5

3,69

1,238

113

0

5

3,65

1,141

113

0

5

3,64

1,009

111

0

5

3,60

1,309

Ορισμός ομάδας
benchmarking (Γ13)
Ενεργοποίηση για τη
μέτρηση των διαδικασιών
(Γ2)
Αναζήτηση βέλτιστων
επιχειρήσεων στους
ανταγωνιστές (Γ9)
Καθορισμός ορίων
επικοινωνίας (Γ17)

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Εφαρμογή διαδικασίας
benchmarking (Γ12)

113

0

5

3,54

1,296

Αναζήτηση βέλτιστων
επιχειρήσεων εκτός
εθνικών γεωγραφικών
ορίων (Γ11)

113

0

5

3,37

1,477
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Χρήση εξωτερικών
συμβούλων (Γ16)

113

0

5

3,27

1,501

Αναζήτηση βέλτιστων
επιχειρήσεις εκτός του
κλάδου (Γ10)

113

0

5

3,13

1,527

Ικανοποίηση απαιτήσεων
βραβείου/ πιστοποιητικού
(Γ4)

111

0

5

2,80

1,628

το εφαρμόζουν για να καλύψουν τις απαιτήσεις αυτές κάτι που διαπιστώνεται και παρακάτω
από την εφαρμογή της διαδικασίας ανάλυσης παραγόντων (βλ. παρ. 5.6.4) όπου η ερώτηση
αυτή δεν μπόρεσε να αποτελέσει στοιχείο των παραγόντων που προέκυψαν και αφαιρέθηκε
από την τελική ανάλυση. Πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (50,4%)
δηλώνει ότι εφαρμόζει πάρα πολύ το benchmarking μέσα στα πλαίσια του προγράμματος
ποιότητας που ακολουθεί (ερώτηση Γ7 του ερωτηματολογίου) και μόλις 4 επιχειρήσεις από
τις 113 δηλώνουν ότι δεν το εντάσσουν στα πλαίσια αυτά. Αυτό το συμπέρασμα
επιβεβαιώνει την άποψη των Brah et al (2006) ότι η εφαρμογή του benchmarking
προωθείται μέσα στα πλαίσια και ως επέκταση του προγράμματος ποιότητας που ήδη
εφαρμόζουν.
Ο σημαντικός ρόλος της ηγεσίας στην εφαρμογή του benchmarking, όπως τονίζεται στη
βιβλιογραφία, διαπιστώθηκε και από την παρούσα έρευνα. Συγκεκριμένα η ενεργός
συμμετοχή της διοίκησης κρίθηκε ως το δεύτερο σημαντικό στοιχείο benchmarking (μέσος
όρος 4,36) στο οποίο απέδωσαν πάρα πολύ μεγάλη εφαρμογή το 48,2% των συμμετεχόντων
στην έρευνα ενώ μόλις μία επιχείρηση δήλωσε καθόλου και μία επιχείρηση πολύ λίγο
εφαρμογή του στοιχείου αυτού. Φαίνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν
συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της συμμετοχής της ηγεσίας σε σημαντικές
προσπάθειες βελτίωσης όπως είναι το benchmarking όπου εκτός των άλλων απαιτείται η
κατανομή πόρων και η υποστήριξη των αποτελεσμάτων (Camp, 1989) (Spendolini, 1992)
(APQC, 1993) (Harrington και Harrington, 1996) (Elmuti και Kathawala, 1997) (Davies και
Kochhar, 1999) (Zairi και Ahmed, 1999) (Cook, 1995). Στα δύο αυτά στοιχεία η έρευνα
έδειξε τιμές εφαρμογής 4,01 για την πρόβλεψη των απαραίτητων πόρων (οικονομικών και
χρονικών πόρων) και 4,13 για την υποστήριξη των αποτελεσμάτων των εφαρμογών
benchmarking από τη διοίκηση με ποσοστά εφαρμογής σε επίπεδο 4 (πολύ) και 5 (πάρα
πολύ) 79,6% και 82,1% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ηγεσίας στις δύο αυτές
παραμέτρους για την επιτυχή εφαρμογή του benchmarking.
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Οι ερωτήσεις Γ8, Γ9, Γ10 και Γ11 του ερωτηματολογίου αφορούν το εύρος των τύπων
benchmarking που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας οι επιχειρήσεις προτιμούν την εφαρμογή του εσωτερικού benchmarking με διαφορά
από τους άλλους τύπους (μέσος όρος 4,17), ακολουθεί το ανταγωνιστικό benchmarking
(μέσος όρος 3,64), στη συνέχεια το «παγκόσμιο» benchmarking (μέσος όρος 3,37) ενώ ο
λιγότερο εφαρμοσμένος τύπος είναι το benchmarking εκτός κλάδου (μέσος όρος 3,13). Με
βάση την κατάταξη αυτή είναι προφανές ότι όταν οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι «αναζητούν
βέλτιστους οργανισμούς εκτός των εθνικών γεωγραφικών ορίων» κατευθύνουν την
αναζήτησή τους προς επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Παρατηρείται δηλαδή μία προτίμηση
σε συγκρίσεις παρόμοιων δεδομένων τα οποία προέρχονται είτε από την ίδια την επιχείρηση
(συνολικό ποσοστό 80,7% σε επίπεδο 4 (πολύ) και 5 (πάρα πολύ) με μηδενικό ποσοστό σε
επίπεδο εφαρμογής 0 (καθόλου) και 1 (πολύ λίγο)) είτε από επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου
(ποσοστό 88,31% για τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και 77,9% για τις επιχειρήσεις που
προέρχονται εκτός εθνικών ορίων στα επίπεδα εφαρμογής από μέτρια έως πάρα πολύ). Αυτό
επιβεβαιώνει τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το εσωτερικό benchmarking είναι ο τύπος με
τον οποίο ξεκινούν οι προσπάθειες εφαρμογής του και ακολουθούνται από το ανταγωνιστικό
το οποίο αποτελεί λογική συνέχεια του εσωτερικού (Camp, 1989) (Spendolini, 1992)
(Whymark, 1998). Οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη
σημαντική διαφοροποίηση που επιφέρει η εφαρμογή του γενικού benchmarking εκτός των
ορίων του κλάδου (Hinton et al, 2000) (Mayle et al, 2002) ή ότι δυσκολεύονται να
ξεπεράσουν τα εμπόδια που θέτει αυτός ο τύπος και προτιμούν να τον αποφύγουν
(Walgenbach και Hegele, 2001).
Οι υπόλοιπες ερωτήσεις του τρίτου μέρους του ερωτηματολογίου καλύπτουν κυρίως το θέμα
της διαδικαστικής προσέγγισης του benchmarking και στο σύνολό τους κατατάσσονται
υψηλά στη βαθμολογία ως προς το μέσο όρο (πάνω από 3,50) εκτός από την ερώτηση Γ16
που αφορά τη χρήση εξωτερικών συμβούλων και ενδιάμεσων φορέων για την εκτέλεση του
benchmarking. Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή έχουν αρκετά μεγάλη διακύμανση
(τυπική απόκλιση 1,501) με μεγαλύτερο ποσοστό την απάντηση που αντιστοιχεί σε υψηλή
χρήση εξωτερικών φορέων (34,5%), η οποία ακολουθείται από την πάρα πολύ υψηλή χρήση
(21,2%) ενώ οι υπόλοιπες διαβαθμίσεις (από καθόλου έως μέτρια χρήση) αντιστοιχούν στο
44,3%. Φαίνεται λοιπόν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αποφασίσουν αν
επιδιώκουν τη χρήση εξωτερικών συμβούλων για το benchmarking και σε ένα μεγάλο
ποσοστό προτιμούν να το εφαρμόζουν χρησιμοποιώντας τη δική τους τεχνογνωσία. Αυτό
μπορεί να αιτιολογηθεί τόσο από τη μικρή εμπειρία που διαθέτουν οι ελληνικές επιχειρήσεις
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στην εφαρμογή του benchmarking σε σχέση με τις επιχειρήσεις άλλων χωρών (Makridakis
et al, 1997) με αποτέλεσμα το εύρος εφαρμογής τους να είναι χαμηλό και κατά συνέπεια να
μην αναζητούνται φορείς παροχής υποστήριξης ενώ παράλληλα να μην διατίθεται ακόμη
ικανοποιητικός αριθμός τέτοιων φορέων. Άλλωστε, σύμφωνα με τους Zairi και Ahmed
(1999), τα δύο αυτά στοιχεία είναι αλληλένδετα και η έντονη – ή μη έντονη –
δραστηριοποίηση στο benchmarking

συνδυάζεται με την ανάπτυξη οργανώσεων που

υποστηρίζουν την εφαρμογή του (δίκτυα, βάσεις δεδομένων κλπ).
Από τις υπόλοιπες διαδικαστικές ερωτήσεις, το υψηλότερο σκορ – και μάλιστα υψηλότερο
όλων των ερωτήσεων του τμήματος Γ του ερωτηματολογίου – σημειώνεται στην «ύπαρξη
καταγεγραμμένων περιγραφών για τις διαδικασίες» που εφαρμόζονται σε μία επιχείρηση
(μέσος όρος 4,41). Αυτό ήταν απόλυτα αναμενόμενο μια και οι επιχειρήσεις που
συμμετείχαν στην έρευνα ήταν πιστοποιημένες κατά ISO 9000 όπου η έννοια της διεργασίες
κατέχει κεντρικό ρόλο. Συγκεκριμένα το πρότυπο αναφέρει ότι (ΕΛΟΤ, 2001, σελ. vii):
«Προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά ένας οργανισμός πρέπει να
προσδιορίσει και να διαχειρίζεται έναν αριθμό συνδεομένων δραστηριοτήτων. Ως διεργασία
μπορεί να θεωρηθεί μια δραστηριότητα που χρησιμοποιεί πόρους και υφίσταται διαχείριση για
να καταστήσει δυνατή τη μετατροπή εισερχομένων σε εξερχόμενα. Συχνά τα εξερχόμενα από
μία διεργασία αποτελούν τα εισερχόμενα από στην επόμενη διεργασία». Οι ερωτηθέντες
αποκρίθηκαν ότι διαθέτουν σύστημα καταγεγραμμένων διαδικασιών σε βαθμό πολύ και
πάρα πολύ σε ποσοστό 93% ενώ μόνο 8 επιχειρήσεις κρίνουν ότι διαθέτουν
καταγεγραμμένες διαδικασίες σε βαθμό από καθόλου έως μέτρια. Ο προσδιορισμός των
διεργασιών λειτουργίας μίας επιχείρησης αποτελεί απαίτηση για το πρότυπο ενώ
ταυτόχρονα αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας στην εφαρμογή του benchmarking ο
οποίος έχει επανειλημμένα τονισθεί στη βιβλιογραφία (Camp, 1989) (Grayson, 1992) (Voss
et al, 1994) (Trosa και Williams, 1996) (Elmuti και Kathawala, 1997) (Auluck, 2002).
Υψηλή θέση στις απαντήσεις των ερωτηθέντων κατέχει και η «συνέχιση των εφαρμογών
benchmarking μετά από τα διδάγματα της κάθε εφαρμογής» (ερώτηση Γ20) με μέσο όρο
4,30. Στην ερώτηση αυτή σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις έδωσαν πολύ υψηλή βαθμολογία
(47,7% του συνόλου) και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (36%) δήλωσε υψηλή βαθμολογία ενώ
μόνο το 16,2% των ερωτηθέντων δήλωσε χαμηλή και μέτρια εφαρμογή του στοιχείου αυτού.
Φαίνεται ότι η αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης των εφαρμογών benchmarking και η
συνέχισή τους με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία έχει γίνει αντιληπτή από τις επιχειρήσεις
που το εφαρμόζουν.
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Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και η «εφαρμογή συστημάτων μετρήσεων απόδοσης» ως
παράγοντας του benchmarking (μέσος όρος 4,18). Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (46%)
δηλώνει ότι εφαρμόζει σύστημα μέτρησης της απόδοσης με πάρα πολύ υψηλό βαθμό
εφαρμογής. Η υψηλή τιμή αιτιολογείται από την απαίτηση εφαρμογής μετρήσεων από το
πρότυπο ISO 9000 (ΕΛΟΤ, 2001, παράγραφος 8.1) όπου τονίζεται ότι ο οργανισμός πρέπει
να σχεδιάζει και να εφαρμόζει διαδικασίες παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και
βελτίωσης με στόχο όχι μόνο τη συμμόρφωση των παραγομένων προϊόντων και του
συστήματος ποιότητας με τις τιθέμενες απαιτήσεις αλλά και με τον εντοπισμό ευκαιριών
βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς του. Στο σημείο αυτό η απαίτηση του προτύπου
ταυτίζεται με την απαίτηση μετρήσεων για την εφαρμογή του benchmarking. Μάλιστα,
όπως υποστηρίζει η Codling (1998), το benchmarking δίνει νέα διάσταση στην έννοια της
μέτρησης. Κατά την εφαρμογή του benchmarking, η μέτρηση δεν περιλαμβάνει μόνο τον
προσδιορισμό δεικτών απόδοσης, αλλά και των μεταξύ τους σχέσεων και του τρόπου
χρήσης

τους

ώστε

να

παρακολουθείται

η

βραχυπρόθεσμη,

μεσοπρόθεσμη

και

μακροπρόθεσμη επιτυχία του οργανισμού.
Την κατάρτιση κατάλληλου σχεδίου υλοποίησης των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή των
απαιτουμένων αλλαγών ακολουθεί μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων σε υψηλό και πολύ
υψηλό βαθμό (70%), ποσοστό 41,1% των συμμετεχόντων ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό την
ομαδική προσέγγιση στην πρακτική εφαρμογή του benchmarking και 31,5% καθορίζει σε
μεγάλο βαθμό εκ των προτέρων τα όρια επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις – πρότυπα. Εκείνο
που προκαλεί εντύπωση είναι το σχετικά χαμηλό σκορ στην εφαρμογή συγκεκριμένης
διαδικασίας για την εκτέλεση του benchmarking (ερώτηση Γ12) με μέσο όρο 3,54. Αν και η
πλειοψηφία των επιχειρήσεων (συνολικό ποσοστό εφαρμογής πάνω του μετρίου 61%)
δηλώνει ότι ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμογής benchmarking, η
αναλογικά χαμηλή τιμή του μέσου όρου των απαντήσεων δημιουργεί προβληματισμούς ως
προς τη σημασία που δίνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην καθιέρωση δομημένης και
συστηματικής διαδικασίας η οποία εξασφαλίζει την επίτευξη των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων (Massheder και Finch, 1998).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνολική εφαρμογή benchmarking από τις επιχειρήσεις που
συμμετείχαν στην έρευνα και δήλωσαν ότι το εφαρμόζουν, κινείται σε υψηλά επίπεδα με
συνολικό μέσο όρο 3,84. Στο σύνολο των ερωτήσεων μικρός αριθμός των επιχειρήσεων
κινήθηκε σε χαμηλά ή μηδενικά επίπεδα εφαρμογής. Σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα, ελαφρώς
αυξημένες τιμές σημειώθηκαν στην επιλογή εφαρμογής του benchmarking ως απαίτηση
βραβείου ή πιστοποιητικού και στην εφαρμογή του με επιχειρήσεις εκτός κλάδου. Αυτό
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σημαίνει από τη μια ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί σε μεγάλο βαθμό τη
σημασία των κρίσιμων στοιχείων του benchmarking τα οποία διερευνώνται με την παρούσα
εργασία και από την άλλη ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια κατεύθυνσης των ενεργειών
τους σε εφαρμογές που δεν περιορίζονται στα όρια της επιχείρησης ή του κλάδου που αυτή
ανήκει διευρύνοντας τα όρια και δίνοντας μια περισσότερο εξωτερική προοπτική στις
εφαρμογές. Αυτό όμως, εκτός από την εκπαίδευση και την ενημέρωση του επιχειρηματικού
κόσμου σχετικά με τις πλήρεις δυνατότητες του benchmarking, απαιτεί τη διάθεση της
κατάλληλης πληροφορίας και την εύκολη πρόσβαση σε αυτή ώστε οι προσπάθειες
benchmarking να διευκολυνθούν και να βρουν μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών (Trosa και
Williams, 1996) (Tucker et al, 1987) (Dervitsiotis, 2000).

5.5.3

Ανάλυση των αποτελεσμάτων εφαρμογής μετρήσεων της απόδοσης

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου εξετάζει το βαθμό μέτρησης και το βαθμό βελτίωσης
των αποτελεσμάτων–μετρήσεων απόδοσης των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται ότι για το
σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα εξετάζεται ο βαθμός μέτρησης σε συγκεκριμένα
στοιχεία απόδοσης και όχι η απόδοση που επιτυγχάνουν. Ο βαθμός βελτίωσης των
αποδόσεων αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking και αναλύεται
στην επόμενη παράγραφο.
Οι μετρήσεις απόδοσης της επιχείρησης που διερευνήθηκαν με το ερωτηματολόγιο της
παρούσας έρευνας είναι κατηγοριοποιημένες, όπως και τα στοιχεία επιχειρηματικής
αριστείας του δεύτερου τμήματος του ερωτηματολογίου, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση
του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας του EFQM ακολουθώντας το τμήμα «Results» του
μοντέλου (βλ. παρ. 5.2.1). Έτσι η ανάλυση της παρούσας παραγράφου ουσιαστικά
συμπληρώνει την ανάλυση των αποτελεσμάτων των στοιχείων ΔΟΠ της παραγράφου 5.5.1.
Η ανάλυση και εδώ εξετάζει τα αποτελέσματα σε δύο ομάδες επιχειρήσεων: αυτές που
εφαρμόζουν και αυτές που δεν εφαρμόζουν το benchmarking. Τα αναλυτικά στοιχεία των
απαντήσεων των δύο αυτών ομάδων επιχειρήσεων παρατίθενται στα Παραρτήματα Γ2 και
Γ3. Στην Εικόνα 5.6 παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα ανά κατηγορία μετρήσεων
για τις δύο ομάδες επιχειρήσεων.

Εικόνα 5.6: Κατανομή των συνολικών αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μετρήσεων
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Από την Εικόνα 5.6 συμπεραίνεται ότι και οι δύο ομάδες επιχειρήσεων κινούνται στα ίδια
επίπεδα τιμών μέσου όρου στο βαθμό μέτρησης των στοιχείων απόδοσης και σε ανάλογες
κατατάξεις

ανά

κατηγορία.

Κατά

συνέπεια

δεν

εντοπίζεται

κάποια

σημαντική

διαφοροποίηση ως προς το βαθμό μέτρησης της απόδοσης στις επιχειρήσεις που
εφαρμόζουν το benchmarking σε σχέση με εκείνες που δεν το εφαρμόζουν. Ο
προσανατολισμός στις μετρήσεις που χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9000
παίζει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή μετρήσεων απόδοσης και φαίνεται να καλύπτει
ικανοποιητικά τις απαιτήσεις εφαρμογής του benchmarking. Μάλιστα και οι δύο ομάδες
συμμετεχόντων δώσανε τις ψηλότερες βαθμολογίες στην εφαρμογή μετρήσεων που
αφορούν τον πελάτη και τις χαμηλότερες στην εφαρμογή μετρήσεων που αφορούν την
επίδραση της επιχείρησης στην κοινωνία, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά την
κεντρική θέση που κατέχει η ικανοποίηση του πελάτη στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις.
Οι Πίνακες 5.4 και 5.5 παρουσιάζουν τα 5 στοιχεία μετρήσεων – ανεξάρτητα από την
κατηγορία στην οποία ανήκουν – με το μεγαλύτερο και με το μικρότερο βαθμό εφαρμογής
για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν και δεν εφαρμόζουν το benchmarking αντίστοιχα.

Πίνακας 5.4: Τα 5 στοιχεία μετρήσεων με το μεγαλύτερο και τα 5 στοιχεία μετρήσεων με το

μικρότερο βαθμό εφαρμογής στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking
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α/α

Στοιχεία μετρήσεων – αποτελεσμάτων

Μέσος
όρος

Τυπική
απόκλιση

ΤΑ 5 ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δ4

Αφοσίωση του πελάτη

Δ2

Προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες

Δ1

Γενική εικόνα της επιχείρησης

Δ20

Πληροφορία και γνώση

Δ3

Πωλήσεις και υποστήριξη μετά την πώληση

4,29

0,724

4,18

0,681

4,12

0,634

4,07

0,908

4,05

0,935

3,75

0,904

3,75

1,114

3,70

0,911

3,70

1,173

3,14

1,489

ΤΑ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δ6

Ικανοποίηση

Δ9

Κοινωνική ευθύνη

Δ5

Υποκίνηση και συμμετοχή

Δ19

Τεχνολογία

Δ10

Συμμετοχή στην τοπική κοινωνία

Χαρακτηριστικό είναι ότι και οι δύο ομάδες επιχειρήσεων κατέταξαν στις τρεις πρώτες
θέσεις βαθμού εφαρμογής μετρήσεων τα ίδια στοιχεία μετρήσεων απόδοσης με την ίδια
σειρά κατάταξης. Συγκεκριμένα ξεχώρισαν οι μετρήσεις που αφορούν την αφοσίωση του
πελάτη, τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και τη γενική εικόνα της επιχείρησης,
όλες από την κατηγορία των «μετρήσεων που αφορούν τον πελάτη». Η σημασία που δίνεται
Πίνακας 5.5: Τα 5 στοιχεία μετρήσεων με το μεγαλύτερο και τα 5 στοιχεία μετρήσεων με το

μικρότερο βαθμό εφαρμογής στις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking
α/α

Στοιχεία μετρήσεων - αποτελεσμάτων

Μέσος
όρος

Τυπική
απόκλιση

ΤΑ 5 ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δ1

Αφοσίωση του πελάτη

Δ2

Προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες
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4,40

0,587

4,19

0,597

Δ3

Γενική εικόνα της επιχείρησης

Δ4

Πωλήσεις και υποστήριξη μετά την πώληση

Δ7

Επιτεύγματα προσωπικού

4,15

0,797

4,01

0,961

3,95

0,664

3,57

0,885

3,54

1,174

3,54

1,192

3,38

1,347

2,99

1,535

ΤΑ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δ6

Ικανοποίηση προσωπικού

Δ12

Εξοικονόμηση πόρων

Δ13

Οικονομικοί δείκτες επίδοσης

Δ19

Τεχνολογία

Δ10

Συμμετοχή στην τοπική κοινωνία

στον πελάτη είναι εμφανής. Μάλιστα το στοιχείο μέτρησης απόδοσης που αφορά τις
πωλήσεις και την υποστήριξη μετά την πώληση ανήκει και αυτό στην πρώτη πεντάδα των
στοιχείων που μετρώνται σε μεγαλύτερο βαθμό τόσο από τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν
(μέσος όρος 4,05) όσο και από τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking
(μέσος όρος 4,01). Σημαντική θέση κατέχει και ο λειτουργικός δείκτης που μετρά «την
πληροφορία και τη γνώση» (τέταρτο στην κατάταξη στοιχείο απόδοσης για τις επιχειρήσεις
που εφαρμόζουν και έκτο για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking). Η
διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης αποτελεί συστατικό στοιχείο της εφαρμογής του
benchmarking ενώ ως πόρος της επιχείρησης κατέχει σημαντική θέση και στο πρότυπο ISO
9000 μια και στις γενικές απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας (ΕΛΟΤ, 2001, σελ. 2)
αναφέρεται ότι «ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων και των
πληροφοριών που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη, τη λειτουργία και την παρακολούθηση
των διεργασιών».

5.5.4

Ανάλυση των αποτελεσμάτων βελτίωσης των μετρήσεων από την εφαρμογή του

benchmarking
Το δεύτερο θέμα που διερευνάται με το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου της παρούσας
έρευνας εκτός από τον βαθμό μέτρησης των στοιχείων απόδοσης των επιχειρήσεων, είναι ο
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βαθμός βελτίωσης των στοιχείων αυτών που αποδίδεται στην εφαρμογή του benchmarking.
Τα δεδομένα του βαθμού βελτίωσης συμπληρώθηκαν μόνο από τις επιχειρήσεις που
εφαρμόζουν το benchmarking και η κατάταξη των αποτελεσμάτων με βάση τους μέσους
όρους εμφανίζεται στον Πίνακα 5.6.
Εκείνο που αρχικά παρατηρείται (βλ. Παράρτημα Γ) είναι ότι κάποιοι από τους
συμμετέχοντες (σε ποσοστό περίπου 10%) δεν συμπλήρωσαν το βαθμό βελτίωσης των
στοιχείων απόδοσης ενώ συμπλήρωσαν το βαθμό μέτρησης υποδηλώνοντας έτσι τη
δυσκολία εκτίμησης του βαθμού επίδρασης του benchmarking στα αποτελέσματα της
απόδοσης ή τη μη συσχέτισή του με απτές βελτιώσεις στους δείκτες απόδοσης. Ενώ
υποστηρίζεται ότι το benchmarking επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στα οικονομικά
στοιχεία απόδοσης ωστόσο είναι δύσκολο να απομονωθεί το ποσοστό του οφέλους από την
εφαρμογή του. Ενώ απαιτείται η παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος μέχρι να
εμφανισθούν τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη ώστε να μπορούν στη συνέχεια να
συνδυασθούν με την αποδοτικότητα, συνήθως αρκεί μία χονδρική εκτίμηση κόστους πριν
και μετά την εφαρμογή για την αξιολόγηση της προσφοράς του (Codling, 1998).
Οι τιμές της βελτίωσης των αποτελεσμάτων κινούνται μεταξύ 2,89 και 4,01 με μεγάλη
συγκέντρωση στις τιμές πάνω από το μέσο βαθμό (στο εύρος 3,70 έως 3,75). Ο υψηλότερος
μέσος όρος στο βαθμό βελτίωσης παρατηρείται στους λειτουργικούς δείκτες απόδοσης που
αφορούν την πληροφορία και τη γνώση γεγονός που συνδυάζεται με τη θέση που κατέχει η
πληροφορία και η γνώση στην εφαρμογή του benchmarking. Η θέση αυτή είναι τόσο
σημαντική ώστε στη βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι εκτός από μέθοδο εντοπισμού και
κατανόησης των βέλτιστων πρακτικών, το benchmarking αποτελεί και μέθοδο απόκτησης
γνώσης (Voss et al, 1997) καθώς και εργαλείο πληροφορίας (Elmuti et al, 1997). Η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων (77,4%) εντόπισε πολύ και πάρα πολύ μεγάλο βαθμό
βελτίωσης στους δείκτες που αφορούν την πληροφορία και τη γνώση. Μετά το δείκτη αυτό
Πίνακας 5.6: Κατάταξη των μετρήσεων απόδοσης με βάση το βαθμό βελτίωσής τους από την
εφαρμογή του benchmarking

α/α

Στοιχεία μετρήσεων - αποτελεσμάτων

Δ20

Πληροφορία και γνώση

Δ2

Προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες

204

Μέσος
όρος

Τυπική
απόκλιση

4,01

1,118

3,96

0,999

Δ1

Γενική εικόνα της επιχείρησης

Δ4

Αφοσίωση του πελάτη

Δ3

Πωλήσεις και υποστήριξη μετά την πώληση

Δ16

Λειτουργικοί δείκτες απόδοσης εξωτερικών πόρων
συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών

Δ7

Επιτεύγματα

Δ15

Λειτουργικοί δείκτες απόδοσης διαδικασιών

Δ18

Κτίρια, εξοπλισμός και υλικά

Δ5

Υποκίνηση και συμμετοχή

Δ11

Μείωση όχλησης και βλαβερών συνεπειών

Δ14

Μη-οικονομικοί δείκτες επίδοσης

Δ19

Τεχνολογία

Δ17

Οικονομικοί λειτουργικοί δείκτες απόδοσης

Δ13

Οικονομικοί δείκτες επίδοσης

Δ8

Υπηρεσίες προς το προσωπικό

Δ6

Ικανοποίηση

Δ12

Εξοικονόμηση πόρων

Δ9

Κοινωνική ευθύνη

Δ10

Συμμετοχή στην τοπική κοινωνία

3,95

0,863

3,91

1,182

3,88

1,110

3,80

1,175

3,79

1,153

3,75

1,060

3,75

1,170

3,73

1,002

3,72

1,484

3,72

1,195

3,71

1,322

3,70

1,096

3,68

1,272

3,65

1,171

3,59

1,164

3,58

1,491

3,36

1,410

2,89

1,574

στη σειρά κατάταξης των βελτιώσεων των μετρήσεων ακολουθούν οι τέσσερεις μετρήσεις
που αφορούν τον πελάτη με μικρές σχετικά διαφορές μεταξύ τους ως προς τις τιμές του
μέσου όρου (3,96 για τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, 3,95 για τη γενική εικόνα
της επιχείρησης, 3,91 για την αφοσίωση του πελάτη και 3,88 για τις πωλήσεις και την
υποστήριξη μετά την πώληση).
Οι χαμηλότερες τιμές βελτίωσης παρατηρούνται σε μετρήσεις που αφορούν την επίδραση
της επιχείρησης στην κοινωνία και συγκεκριμένα στην εξοικονόμηση πόρων (μέσος όρος
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3,58), στην κοινωνική ευθύνη (μέσος όρος 3,36) και τελευταία στην κατάταξη τη μέτρηση
που εκφράζει τη συμμετοχή στην τοπική κοινωνία η οποία είναι κάτω από το μέτριο (μέσος
όρος 2,89). Πράγματι στη βιβλιογραφία δεν αναφέρονται τέτοιου είδους οφέλη από την
εφαρμογή του benchmarking (βλ. παρ. 1.5). Ενώ γίνεται λόγος για ποικιλία μη απτών
θετικών αποτελεσμάτων που αποδίδονται στην εφαρμογή του benchmarking όπως η
βελτίωση της ενδο-επιχειρησιακής επικοινωνίας, της νοοτροπίας και του τρόπου σκέψης με
στόχο τη συνεχή αναζήτηση βελτιώσεων κλπ, δεν καταγράφονται βελτιώσεις που αφορούν
τη σχέση της επιχείρησης με την κοινωνία εκτός αν το benchmarking αποτελέσει εργαλείο
βελτίωσης με προσανατολισμό προς την κατεύθυνση αυτή. Τα απτά αποτελέσματα του
benchmarking που περιγράφονται κυρίως με τους «λειτουργικούς δείκτες απόδοσης»
κατέχουν, όπως αναμενόταν, ικανοποιητική θέση στην κατάταξη με βάση τους μέσους
όρους με εξαίρεση τους «οικονομικούς» λειτουργικούς δείκτες απόδοσης – ερώτηση Δ17
και τους δείκτες «τεχνολογίας» – ερώτηση Δ19.

5.5.5

Ανάλυση των αποτελεσμάτων των εμποδίων εφαρμογής του benchmarking

Τα εμπόδια του benchmarking που διερευνώνται με το τμήμα Ε του ερωτηματολογίου είναι
στοιχεία που δρουν ανασταλτικά και αναχαιτίζουν τη διεύρυνση των εφαρμογών του. Η
ανάλυση πραγματοποιείται για τις δύο ομάδες των συμμετεχόντων: για τις επιχειρήσεις που
εφαρμόζουν και για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking. Τα
αποτελέσματα καταγράφονται στον Πίνακα 5.7.
Από τα στοιχεία του πίνακα 5.7 είναι εμφανές ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το
benchmarking βαθμολογούν με χαμηλότερες τιμές (εύρος μέσων όρων από 1,86 έως 2,86)
την ισχύ των εμποδίων που εξετάζονται σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν

το

εφαρμόζουν το (εύρος μέσων όρων από 2,25 έως 3,22). Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή του
Πίνακας 5.7: Αναγνώριση των εμποδίων του benchmarking από τις επιχειρήσεις που

εφαρμόζουν και από τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking

α/α

Εμπόδια benchmarking

Ε1

Έλλειψη γνώσης της
συγκριτικής αξιολόγησης
Έλλειψη συστηματικής
διαδικασίας εφαρμογής της

Ε2

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ
BENCHMARKING
Μέσος
Τυπική
όρος
απόκλιση
2,28
1,339
2,52
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1,425

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ
BENCHMARKING
Μέσος
Τυπική
όρος
απόκλιση
3,07
1,212
3,20

1,314

Ε5

συγκριτικής αξιολόγησης
Ελλιπή εσωτερικά δεδομένα
(διαδικασίες, μετρήσεις κλπ)
Ελλιπής εξωτερική
πληροφόρηση
Υψηλό κόστος

Ε6

Έλλειψη χρόνου

2,86

1,475

3,22

1,436

Ε7

Έλλειψη του κατάλληλου
προσωπικού
Προτίμηση στην άτυπη
πληροφόρηση
Έλλειψη εμπιστευτικότητας
για την παροχή των
πληροφοριών
Μη κατανόηση της σημασίας
της συγκριτικής αξιολόγησης

2,48

1,488

3,01

1,370

2,45

1,585

2,78

1,555

2,27

1,620

2,28

1,429

1,94

1,612

2,55

1,378

Ε3
Ε4

Ε8
Ε9

Ε10

1,86

1,494

2,25

1,412

2,23

1,549

2,75

1,310

2,63

1,324

2,89

1,349

benchmarking ξεκαθαρίζει τις πιθανές δυσχέρειες και βοηθά στην περεταίρω προώθηση της
εφαρμογής του. Και για τις δύο ομάδες επιχειρήσεων, η κυριότερη δυσκολία που συναντά
μία επιχείρηση στην εφαρμογή του benchmarking είναι η έλλειψη χρόνου. Το benchmarking
όπως και κάθε προσπάθεια βελτίωσης απαιτεί κατανομή πόρων, χρονικών και οικονομικών
για την εκτέλεσή του. Μάλιστα οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking δηλώνουν
ως αμέσως επόμενη σημαντική δυσκολία το υψηλό κόστος των εφαρμογών του (μέσος όρος
2,63). Ακολουθεί η «έλλειψη συστηματικής διαδικασίας εφαρμογής» (ερώτηση Ε2) η οποία
κατατάσσεται δεύτερη στις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking. Η
καθιέρωση συστηματικής διαδικασίας για την εφαρμογή του benchmarking, όπως έχει
υποστηριχθεί στη βιβλιογραφία, αποτελεί παράγοντα επιτυχημένης εφαρμογής και από ό,τι
φαίνεται οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία του. Όπως
υποστηρίζουν και οι Bendell et al (1993) η υιοθέτηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την
εφαρμογή του benchmarking διευκολύνει στην αποφυγή της υπερφόρτωσης πληροφοριών
και αποτρέπει τη σύγχυση προτεραιοτήτων. Σημαντικό εμπόδιο για τις επιχειρήσεις που δεν
εφαρμόζουν το benchmarking αποτελεί και η έλλειψη γνώσης του benchmarking (το 17,3%
του συνόλου των ερωτηθέντων δήλωσε από καθόλου έως λίγη γνώση του benchmarking)
γεγονός που τονίζει το σημαντικό ρόλο που καλούνται να παίξουν οι οργανισμοί
benchmarking οι οποίοι άρχισαν ήδη να αναπτύσσονται με σκοπό την προώθηση των
εφαρμογών του στην ελληνική πραγματικότητα (βλ. παρ. 4.5). Έλλειψη γνώσης του
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benchmarking (από μέτρια έως πολύ) δηλώνει και ένα σημαντικό ποσοστό των
επιχειρήσεων που ήδη το εφαρμόζουν (46,8%) γεγονός που ενισχύει την αναγκαιότητα της
παροχής εκπαίδευσης σχετικά με το benchmarking καθώς και της ανάπτυξης φορέων
υποστήριξης των εφαρμογών του.
Οι χαμηλότερες τιμές των εμποδίων τόσο για τις επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν όσο και
για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking σημειώνονται στην έλλειψη
εσωτερικών δεδομένων. Αυτό αιτιολογείται από την κατοχή πιστοποιητικού ISO 9000 το
οποίο θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις τεκμηρίωσης και μετρήσεων από τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές η επιχείρηση οφείλει να τηρεί τα κατάλληλα αρχεία του
συστήματος ποιότητας τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πηγή εσωτερικής πληροφόρησης
για την εφαρμογή του benchmarking. Η μη κατανόηση της σημασίας του benchmarking
κατατάσσεται, όπως αναμενόταν σε χαμηλά επίπεδα στις επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν
καταλαμβάνοντας την προτελευταία θέση (μέσος όρος 1,94) ενώ στην αντίστοιχη θέση για
τις

επιχειρήσεις

που

δεν

εφαρμόζουν

το

benchmarking

βρίσκεται

η

έλλειψη

εμπιστευτικότητας για την παροχή πληροφοριών. Πράγματι η ανταλλαγή των πληροφοριών
φαίνεται να συναντά δυσχέρειες κάποιες φορές όταν π.χ. αφορά «ευαίσθητα» στοιχεία όπως
είναι στοιχεία στρατηγικής της επιχείρησης ή στοιχεία κόστους. Και στο κομμάτι αυτό η
βιβλιογραφία αναφέρει το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ενδιάμεσοι φορείς και
σύμβουλοι οι οποίοι τηρούν τις αρχές της εμπιστευτικότητας και μπορούν να εξασφαλίσουν
την ανωνυμία των συμμετεχόντων στις εφαρμογές (βλ. παρ. 2.4.2).

5.6

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ο σωστός σχεδιασμός και η εκτέλεση μιας έρευνας απαιτεί τον έλεγχο των σφαλμάτων που
υπεισέρχονται σε αυτήν. Ένα από τα σφάλματα αυτά σχετίζεται με το σχεδιασμό του
ερωτηματολογίου και τη μέτρηση, και ελέγχεται με τους ελέγχους αξιοπιστίας (reliability)
και εγκυρότητας (validity) του ερωτηματολογίου (Ψαρρού και Ζαφειρόπουλος, 2001). Η
εγκυρότητα αφορά τον έλεγχο του κατά πόσο το εργαλείο μέτρησης (ερωτηματολόγιο)
μετρά την έννοια την οποία δηλώνει ότι μετρά, ενώ η αξιοπιστία αφορά τη δυνατότητα
λήψης ίδιου αποτελέσματος σε κάθε επανάληψη της μέτρησης (De Vaus, 1991). Οι έλεγχοι
αξιοπιστίας και εγκυρότητας του εργαλείου μέτρησης απαιτούν την εκτέλεση στατιστικών
ελέγχων οι οποίοι γίνονται με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 15.0 for Windows.
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5.6.1

Έλεγχος αξιοπιστίας

Γενικά η αξιοπιστία (reliability) αναφέρεται στη συνέπεια του εργαλείου μέτρησης και
εκφράζει το βαθμό στον οποίο οι μετρήσεις δεν έχουν τυχαία λάθη και για το λόγο αυτό
παράγουν συνεπή αποτελέσματα (Zikmund, 1989). Η αξιοπιστία έχει δύο διαστάσεις, την
εξωτερική και την εσωτερική αξιοπιστία (Bryman και Crammer, 1994, σελ. 70-72). Η
εξωτερική αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια μίας μέτρησης κατά την επανάληψή της
(repeatability) μετά την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος. Η μέθοδος που
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εξωτερικής αξιοπιστίας είναι η εφαρμογή
επαναληπτικών μετρήσεων (test-retest) όπου το εργαλείο μέτρησης υπόκειται σε
επαναληπτικές εφαρμογές στο ίδιο πρόσωπο ή σύνολο προσώπων κάτω από τις ίδιες
συνθήκες. Η εσωτερική αξιοπιστία αφορά την ομοιογένεια του εργαλείου μέτρησης και είναι
ιδιαίτερα σημαντική σε εργαλεία μέτρησης με υπερμεταβλητές πολλαπλών στοιχείων όπως
το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας.
Ο έλεγχος εσωτερικής αξιοπιστίας εξετάζει αν κάθε στοιχείο του εργαλείου μέτρησης μετρά
μία συγκεκριμένη ιδέα και άρα το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν το εργαλείο
συμφωνεί εσωτερικά. Το SPSS δίνει τη δυνατότητα να εκτιμηθεί η εσωτερική αξιοπιστία με
δύο μεθόδους: την split-half reliability και τη μέθοδο Cronbach’s alpha. Στην πρώτη
περίπτωση τα στοιχεία του εργαλείου μέτρησης χωρίζονται σε δύο ίσες ομάδες (είτε τυχαία
είτε με βάση μονούς – ζυγούς αριθμούς) και εξετάζεται η σχέση μεταξύ των βαθμολογιών
των απαντήσεων για τις δύο ομάδες. Παράγεται ένας συντελεστής ο οποίος παίρνει τιμές
μεταξύ 0 και 1, ενώ τιμές κατά το δυνατόν κοντά στη μονάδα – πάνω από 0,8 – δηλώνουν
μεγάλη εσωτερική αξιοπιστία (Bryman και Crammer, 1994, σελ. 72).
Με τη μέθοδο Cronbach’s alpha υπολογίζεται ο μέσος όρος όλων των πιθανών συντελεστών
της split-half reliability. Αν και οι ειδικοί δεν συμφωνούν απόλυτα στο μέγεθος του
συντελεστή alpha που θεωρείται αποδεκτό για τον έλεγχο αξιοπιστίας ενός εργαλείου
μέτρησης (O’Leary-Kelly και Vokurka, 1998), επικρατεί η άποψη ότι ο συντελεστής αυτός
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με 0,7 (Nunnally και Bernstein, 1994, pp 265) (de Vaus,
1991, pp 256) ενώ σε εμπειρικές μελέτες μπορεί να μειωθεί στο 0,6 (Hair et al, 2006, pp
137) ή ακόμη και στο 0,55 (Van de Ven και Ferry, 1979).
Η μέθοδος Cronbach’s alpha αποτελεί την περισσότερο διαδεδομένη μέθοδο εκτίμησης της
εσωτερικής αξιοπιστίας εργαλείων μέτρησης (Peterson, 1994) (O’Leary-Kelly και Vokurka,
1998). Βελτίωση της αξιοπιστίας του εργαλείου μέτρησης μπορούμε να επιτύχουμε με τη
χρήση πολλαπλών ερωτήσεων για τον προσδιορισμό των στοιχείων που διερευνώνται καθώς
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και με τη χρήση ερωτήσεων που έχουν ήδη εφαρμοσθεί σε ανάλογα εργαλεία έρευνας στο
παρελθόν (de Vaus, 1991, pp 55). Ο συντελεστής Cronbach’s alpha μπορεί να υπολογιστεί
και για κάθε τμήμα του ερωτηματολογίου χωριστά. Στην περίπτωση αυτή η βελτίωση του
συντελεστή μπορεί να γίνει με μείωση των ερωτήσεων ή και ανακατάταξη των ερωτήσεων
ώστε να μεταφερθούν κάποιες σε άλλο τμήμα (Brah et al, 2000).
Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του εργαλείου μέτρησης της παρούσας έρευνας έγινε με την
εφαρμογή της μεθόδου εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha. Ο συντελεστής
Cronbach’s alpha υπολογίστηκε για κάθε τμήμα του ερωτηματολογίου χωριστά για να
εντοπισθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών κάθε τμήματος. Τα τμήματα Β, Δ-α και
Ε του ερωτηματολογίου ελέγχθηκαν από το αρχείο των συνολικών απαντήσεων του
δείγματος όπου περιλαμβάνονται το σύνολο των ερωτηθέντων – είτε εφαρμόζουν είτε δεν
εφαρμόζουν το benchmarking. Για τα υπόλοιπα δύο τμήματα του ερωτηματολογίου, ο
έλεγχος εσωτερικής αξιοπιστίας εκτελέστηκε μόνο στην ομάδα των επιχειρήσεων που
εφαρμόζουν το benchmarking μια και μόνο αυτές συμπλήρωσαν τις απαντήσεις του
τμήματος αυτού. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρατίθενται στο Παράρτημα Δ. Οι
συντελεστές Cronbach’s alpha για κάθε τμήμα του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται στον
Πίνακα 5.8.
Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 5.8 όλοι οι συντελεστές Cronbach’s alpha είναι πολύ
ικανοποιητικοί (μεγαλύτεροι του 0,8) ενώ οι πίνακες με τίτλο «Item total statistics» για κάθε
τμήμα του ερωτηματολογίου του παραρτήματος Δ, δείχνουν ότι η εσωτερική αξιοπιστία του
εργαλείου μέτρησης δεν βελτιώνεται με την απομάκρυνση κάποιας μεταβλητής (ερώτησης)
του ερωτηματολογίου μια και όλοι οι συντελεστές Cronbach’s alpha στην περίπτωση αυτή
δεν μεταβάλουν τους αρχικούς συντελεστές του κάθε τμήματος.

Πίνακας 5.8: Αποτελέσματα ελέγχου εσωτερικής αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου

Τμήμα
ερωτηματολογίου

Έγκυρες
απαντήσεις

Συντελεστής
Cronbach’s alpha

Β – Στοιχεία ΔΟΠ

175

0,943

Γ – Στοιχεία benchmarking

103

0,888

Δ-α – Βαθμός μέτρησης
αποτελεσμάτων απόδοσης

159

0,901
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Δ-β – Βαθμός βελτίωσης
αποτελεσμάτων απόδοσης
Ε – Εμπόδια benchmarking

79

0,946

172

0,912

Ο έλεγχος αξιοπιστίας εκτελείται και πάλι σε περίπτωση που μετά την εφαρμογή της
διαδικασίας ανάλυσης παραγόντων (παρ. 5.6.4) – για τον έλεγχο εγκυρότητας –
τροποποιηθεί η σύνθεση των τμημάτων του εργαλείου μέτρησης.

5.5.2

Έλεγχος εγκυρότητας

Η εγκυρότητα (validity) εκφράζει το βαθμό στον οποίο το εργαλείο μέτρησης μετρά
πράγματι αυτό το οποίο δηλώνει ότι μετρά (Bryman και Crammer, 1994, pp 73) και είναι
μία έννοια ευρύτερη και πιο σύνθετη από την έννοια της αξιοπιστίας του εργαλείου
μέτρησης (Kinnear και Taylor, 1996, pp 232). Ουσιαστικά η εγκυρότητα του εργαλείου
μέτρησης προσδιορίζει το πόσο καλά έχουμε ορίσει την έννοια την οποία διερευνά το
εργαλείο μέτρησης (de Vaus, 1991, pp 56). Υπάρχουν διάφορες μορφές εγκυρότητας εκ των
οποίων οι σημαντικότερες και ευρέως χρησιμοποιούμενες είναι αυτές που αναφέρονται στη
συνέχεια.
Η φαινομενική εγκυρότητα αναφέρεται στην ικανότητα του εργαλείου μέτρησης να μετρά
ικανοποιητικά το θέμα που διερευνά με τον τρόπο που εκφράζονται τα επιμέρους στοιχεία
του. Ο έλεγχος αυτής της εγκυρότητας είναι καθαρά υποκειμενικό θέμα και για το λόγο αυτό
δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός έλεγχος αξιοπιστίας του εργαλείου μέτρησης (Weisberg et
al, 1996, pp 95). Η εγκυρότητα περιεχομένου είναι η εγκυρότητα ότι το εργαλείο μέτρησης
αντικατοπτρίζει και καλύπτει επαρκώς το θέμα που διερευνά και σχετίζεται άμεσα με τον
τρόπο που έχουμε ορίσει το θέμα που διερευνάται με το εργαλείο μέτρησης. Αν κρίνουμε ότι
το εργαλείο μέτρησης υπολείπεται ερωτήσεων που καλύπτουν επαρκώς το θέμα της
έρευνας, μπορούμε να προσθέσουμε νέες ερωτήσεις ώστε να βελτιωθεί η εγκυρότητα
περιεχομένου (Weisberg et al, 1996, pp 95). Η εγκυρότητα περιεχομένου αντιπροσωπεύει το
βαθμό στον οποίο μια συγκεκριμένη έννοια απεικονίζεται από ένα εργαλείο μέτρησης και
αντίθετα από τους άλλους ελέγχους εγκυρότητας δεν μπορεί να αξιολογηθεί αριθμητικά
αλλά επιβεβαιώνεται από την προσπάθεια του ερευνητή να καλύψει όλα τα θέματα που
σχετίζονται με την υπό διερεύνηση έννοια. Το εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιείται στην
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παρούσα έρευνα προέκυψε από την έρευνα της βιβλιογραφίας του benchmarking ενώ ένα
σημαντικό κομμάτι του ερωτηματολογίου βασίζεται στη μέτρηση των στοιχείων ποιότητας
με βάση το μοντέλο αριστείας του EFQM το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα από ερευνητές
για τον προσδιορισμό της ποιότητας (βλ. παρ. 5.2.1). Επιπλέον πριν την εφαρμογή του, το
ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε από τρία στελέχη επιχειρήσεων και δύο συμβούλους
επιχειρήσεων οι οποίοι εντόπισαν αδυναμίες και ελλείψεις. Με βάση τις παρατηρήσεις τους
έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις και το τελικό ερωτηματολόγιο αποτέλεσε το εργαλείο
μέτρησης της παρούσας έρευνας. Θεωρούμε ότι ο προέλεγχος του εργαλείου σε συνδυασμό
με την εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση που αποτέλεσε τη βάση ανάπτυξής του,
εξασφαλίζουν την εγκυρότητα περιεχομένου του.
Η εγκυρότητα δομής αφορά την κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου του εργαλείου
μέτρησης (Kinnear και Taylor, 1996, pp 236) και εκφράζει την ικανότητά του να παρέχει
επαρκή εμπειρικά στοιχεία για την υποστήριξη της θεωρίας που διερευνά. Η εγκυρότητα
δομής διερευνάται κατά τη φάση της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων και στην
απλούστερη μορφή της εξετάζεται αν το εργαλείο μέτρησης λειτουργεί με τον τρόπο που
σχεδιάστηκε να λειτουργεί σε ένα σχήμα εσωτερικών συσχετίσεων με άλλες μεταβλητές
(Zikmund, 1989, pp 349). Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εγκυρότητας
δομής είναι η μέθοδος της ανάλυσης παραγόντων (factor analysis) η οποία περιγράφεται στη
συνέχεια.

5.6.3

Η μέθοδος της ανάλυσης παραγόντων

Η μέθοδος της ανάλυσης παραγόντων (factor analysis) ελέγχει αν οι υποπαράγοντες που
χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν έναν παράγοντα σχετίζονται μεταξύ τους (Bryman
και Crammer, 1994, pp 69) και παρέχει εργαλεία κατάλληλα για τον προσδιορισμό της
δομής ομάδων μεταβλητών (Nunnally και Bernstein, 1994, pp 112). Ουσιαστικά πρόκειται
για ένα σύνολο στατιστικών τεχνικών οι οποίες αποβλέπουν στον καθορισμό των
χαρακτηριστικών που περιγράφουν τους παράγοντες που συνθέτουν ένα εργαλείο μέτρησης.
Η ανάλυση παραγόντων παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της εγκυρότητας περιεχομένου
(content validity), της εγκυρότητας πρόβλεψης (predictive validity) της ταυτόχρονης
εγκυρότητας (concurrent validity) και της εγκυρότητας δομής (construct validity) (Nunnally
και Bernstein, 1994, pp 111). Ωστόσο κυρίως χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της
εγκυρότητας δομής του εργαλείου μέτρησης μια και υπολογίζει το βαθμό στον οποίο οι
ερωτήσεις μετρούν την ίδια έννοια ή την ίδια μεταβλητή (Bryman και Cramer, 1994, pp
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256-257).
Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι εφαρμογής της ανάλυσης παραγόντων: (α) η Διερευνητική
Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory Factor Analysis), και (β) η Επιβεβαιωτική Παραγοντική
Ανάλυση (Confirmatory Factor Analysis). Η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση είναι η πιο
συνήθης μέθοδος ανάλυσης παραγόντων και κατά την εκτέλεσή της διερευνώνται οι σχέσεις
μεταξύ των μεταβλητών χωρίς να προκαθορίζεται ο βαθμός στον οποίο τα δεδομένα
προσαρμόζονται σε κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο. Η Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση
από την άλλη ελέγχει αν τα αποτελέσματα της έρευνας ακολουθούν ένα υποθετικό μοντέλο
(Bryman και Cramer, 1994, pp 257).
Γενικά η ανάλυση παραγόντων είναι μία σύνθετη μαθηματική μέθοδος μείωσης ενός
μεγάλου συνόλου μεταβλητών σε ένα μικρότερο σύνολο υποκείμενων μεταβλητών που
ονομάζονται παράγοντες (De Vaus, 1991). Ο βασικός στόχος της μεθόδου είναι να εξετάσει
αν, με βάση τις απαντήσεις που καταγράφηκαν στις ερωτήσεις, μπορεί να εντοπισθεί ένας
μικρότερος αριθμός πιο γενικών παραγόντων οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τις απαντήσεις
αυτές. Η ανάλυση παραγόντων μπορεί να εφαρμοσθεί όταν το μέγεθος δείγματος
αποτελείται τουλάχιστον από 50 μονάδες με επιθυμητό μέγεθος 100 ή περισσότερες
μονάδες. Ως γενικός κανόνας ακολουθείται η αναλογία των μονάδων προς τον αριθμό των
μεταβλητών (ερωτήσεων του ερωτηματολογίου) η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5
(Hair et al, 2006, pp 112).
Η ανάλυση παραγόντων πραγματοποιείται σε τέσσερα βήματα (SPSS, 1999). Αρχικά
υπολογίζεται ο Πίνακας Συσχετίσεων (Correlation ή Covariance Matrix) όπου φαίνονται οι
συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Για να εξαχθούν αντιπροσωπευτικοί παράγοντες κατά
την εκτέλεση της μεθόδου και να δικαιολογείται η εφαρμογή της, θα πρέπει οι μεταβλητές
να συσχετίζονται μεταξύ τους σε ικανοποιητικό βαθμό. Αν οι συσχετίσεις μεταξύ των
μεταβλητών είναι μικρές ή ισοδύναμες, τότε δεν ενδείκνυται η εφαρμογή της μεθόδου (Hair
et al, 2006). Ο έλεγχος για την καταλληλότητα χρήσης της μεθόδου γίνεται σε αυτό το
στάδιο με το Bartlett’s test of sphericity και με το Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure of
Sampling Adequacy τα οποία υπολογίζονται από το SPSS. Το Bartlett’s test of sphericity
παρέχει το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας στο οποίο υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ
κάποιων μεταβλητών του πίνακα και εξετάζει κατά πόσο ο πίνακας συσχετίσεων είναι
μοναδιαίος. Η μέθοδος της ανάλυσης παραγόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η
υπόθεση αυτή απορριφθεί κάτι που συμβαίνει όταν το τεστ βγει μεγάλο και το επίπεδο
σημαντικότητας μικρό. Το ΚΜΟ test εξετάζει αν οι μερικές συσχετίσεις μεταξύ των
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μεταβλητών είναι μικρές. Όταν οι μεταβλητές μοιράζονται σε κοινούς παράγοντες, ο
συντελεστής μερικής συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών θα πρέπει είναι μικρός αν
απομακρυνθεί η επίδραση των άλλων παραγόντων. Οι τιμές του δείκτη ΚΜΟ κυμαίνονται
από 0 έως 1 και χαρακτηρίζονται ως «αξιόλογες» όταν είναι πάνω από 0,80 (Hair et al, 2006,
pp 114-115) ενώ για κάποιους συγγραφείς αρκεί να είναι και πάνω από 0,7 (De Vaus, 1991,
pp 259) ή ακόμη και πάνω από 0,50 (Hair et al, 2006, pp 114-115).
Στη συνέχεια της μεθόδου της ανάλυσης παραγόντων, γίνεται η εξαγωγή των παραγόντων
(factor extraction) για τον προσδιορισμό των υποκείμενων δομών του εργαλείου μέτρησης.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επιλεγεί η μέθοδος ανάλυσης. Η πιο δημοφιλής μέθοδος στις
έρευνες της διοικητικής επιστήμης είναι η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες (Principal
Components Analysis – PCA) (Hinkin, 1995) (Hensley, 1999). Η μέθοδος αυτή
χρησιμοποιείται όταν η ανάλυση αποσκοπεί στο να συνοψίσει το μεγαλύτερο μέγεθος της
μεταβλητότητας σε έναν ελάχιστο αριθμό παραγόντων. Η PCA λαμβάνει υπόψη της τη
συνολική διακύμανση των μεταβλητών και δημιουργεί ασυσχέτιστους γραμμικούς
συνδυασμούς μεταξύ των μεταβλητών με στόχο την εξήγηση κατά το δυνατόν μεγαλύτερου
ποσοστού διακύμανσης. Το κοινό μέρος της διακύμανσης που μοιράζονται οι μεταβλητές
μεταξύ τους ονομάζεται communality και παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 1. Μία χαμηλή τιμή σε
communality αποτελεί ένδειξη ότι η μεταβλητή δεν έχει σχεδόν τίποτα κοινό με τις
υπόλοιπες και κατά συνέπεια δεν συνεισφέρει στην ανάλυση. Όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο
καλύτερα το σύνολο των επιλεγμένων παραγόντων επεξηγεί τη διακύμανση της μεταβλητής.
Ένας τρόπος για να μεγιστοποιηθεί η διακύμανση που μπορεί να εξηγηθεί και να
ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των παραγόντων, είναι να απορριφθούν οι μεταβλητές που έχουν
πολύ χαμηλά communalities (De Vaus, 1991). Στην PCA τα αρχικά communalities είναι ίσα
με τη μονάδα που σημαίνει ότι θεωρητικά μπορούν να εξαχθούν τόσοι παράγοντες όσες και
οι αρχικές μεταβλητές κάτι που ωστόσο δεν έχει πρακτική σημασία μια και έτσι δεν μπορεί
να επιτευχθεί μείωση των μεταβλητών. Το SPSS εξάγει πίνακα των communalities των
μεταβλητών τόσο πριν όσο και μετά την εξαγωγή των παραγόντων.
Κατά την εκτέλεση της PCA, ο πρώτος παράγοντας που εξάγεται ευθύνεται για το
μεγαλύτερο ποσοστό της κοινής διακύμανσης των δεδομένων. Ο δεύτερος παράγοντας
εξηγεί το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης το οποίο δεν συσχετίζεται με το πρώτο,
ο τρίτος το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό κλπ και ο βαθμός διακύμανσης που επεξηγείται με
την αύξηση των παραγόντων είναι όλο και πιο μικρός (Bryman και Cramer, 1994, pp 259261). Το ποσοστό της διακύμανσης που επεξηγεί ένας παράγοντας ονομάζεται ιδιοτιμή
(eigenvalue). Η ιδιοτιμή είναι μία μέτρηση που αφορά κάθε παράγοντα και εκφράζει το
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ποσό της μεταβλητότητας στο σύνολο των αρχικών μεταβλητών το οποίο επεξηγείται από
τον παράγοντα. Όσο μεγαλύτερη είναι μία ιδιοτιμή τόσο περισσότερη μεταβλητότητα εξηγεί
(De Vaus, 1991). Ουσιαστικά το μέγεθος των ιδιοτιμών περιγράφει τη διασπορά των
σημείων που αντιστοιχούν στα δεδομένα των απαντήσεων σε ένα πολυμεταβλητό χώρο
όπου κάθε μεταβλητή ορίζεται με έναν άξονα (SPSS, 1999, pp 320). Ο καθορισμός του
τελικού αριθμού παραγόντων γίνεται με την εξαίρεση μεταβλητών εφαρμόζοντας συνήθως
το κριτήριο του Kaiser σύμφωνα με το οποίο επιλέγονται όσοι παράγοντες έχουν ιδιοτιμές
μεγαλύτερες από 1 (Bryman και Cramer, 1994, pp 261). Το SPSS δημιουργεί έναν πίνακα
που ονομάζεται Total Variance Explained όπου καταγράφονται οι παράγοντες (components)
ταξινομημένοι με βάση τις ιδιοτιμές τους, το ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που
επεξηγεί κάθε παράγοντας και το αθροιστικό ποσοστό της διακύμανσης. Ένδειξη μιας καλής
ανάλυσης παραγόντων είναι το ποσοστό της συνολικής διακύμανσης που επεξηγείται από
τους παράγοντες. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό αυτό τόσο πιο επιτυχής είναι η
ανάλυση (De Vaus, 1991).
Ένα ακόμη κριτήριο που χρησιμοποιείται συχνά για τον καθορισμό του βέλτιστου αριθμού
των παραγόντων που εξάγονται είναι και το κριτήριο scree plot. Πρόκειται για το διάγραμμα
των ιδιοτιμών και των παραγόντων το οποίο αν παρουσιάζει κάποια εμφανή αλλαγή πορείας
στη συνεχή καταγραφή των σημείων που αντιστοιχούν στους παράγοντες, το σημείο της
διαφοροποίησης μεταξύ της απότομης κλίσης των μεγάλων παραγόντων και της ομαλότερης
των υπολοίπων καθορίζει το σύνολο των παραγόντων που εξάγονται. Το σημείο αυτό
αντιστοιχεί στους παράγοντες που έχουν ιδιοτιμή μεγαλύτερη από 1. Το SPSS μπορεί να
δώσει εκτυπώσεις του scree plot.
Μετά τον καθορισμό του αριθμού των παραγόντων, ακολουθεί η δημιουργία του πίνακα με
τα φορτία των παραγόντων όπου κάθε στήλη αντιπροσωπεύει έναν παράγοντα, στις σειρές
καταγράφονται οι μεταβλητές και κάθε αριθμός μέσα στον πίνακα αντιπροσωπεύει τη
συσχέτιση ή το φορτίο του παράγοντα (factor loading) με τη μεταβλητή (De Vaus, 1991).
Υψηλές τιμές στα φορτία σημαίνει ότι οι μεταβλητές που αντιστοιχούν σε αυτά συνδέονται
ισχυρά με τους αντίστοιχους παράγοντες. Ο πίνακας με τα φορτία ονομάζεται «Component
matrix».
Το τρίτο βήμα στην ανάλυση παραγόντων που ακολουθεί τον καθορισμό των παραγοντικών
φορτίων είναι η διαδικασία της στρέψης (rotation). Οι πρώτοι παράγοντες που προκύπτουν
από την ανάλυση παραγόντων είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το μεγαλύτερο μέρος της
μεταβλητότητας. Αυτό που αντιπροσωπεύουν μπορεί να μην είναι εύκολο να προσδιορισθεί
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εννοιολογικά μια και οι επιμέρους μεταβλητές μπορεί να μην συσχετίζονται τόσο υψηλά με
αυτούς – ή τουλάχιστον όσο θα έπρεπε (Bryman και Cramer, 1991 pp 264). Για να γίνουν
καλύτεροι επεξηγηματικά οι παράγοντες εκτελείται η διαδικασία της στρέψης με στόχο να
μεγιστοποιηθούν τα φορτία σε κάποιες μεταβλητές. Με τη στρέψη επιδιώκεται μια
περισσότερο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με το ποιες μεταβλητές ανήκουν σε ποιους
παράγοντες. Υπάρχουν δύο βασικά είδη στρέψης: η ορθογώνια στρέψη (orthogonal rotation)
και η πλάγια στρέψη (oblique). Με την ορθογώνια στρέψη οι παράγοντες που προκύπτουν
είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους ενώ με την πλάγια στρέψη οι παράγοντες συσχετίζονται. Το
πλεονέκτημα της ορθογώνιας στρέψης είναι ότι η πληροφορία που παρέχουν οι παράγοντες
δεν είναι πλεονάζουσα ενώ στην πλάγια στρέψη οι παράγοντες επεξηγούνται δυσκολότερα
μια και δεν είναι τόσο ξεκάθαροι όσο στην ορθογώνια στρέψη. Ωστόσο η μέθοδος της
πλάγιας στρέψης θεωρείται περισσότερο ρεαλιστική από την ορθογώνια μια και αποδέχεται
ότι οι παράγοντες που προκύπτουν δεν είναι ασυσχέτιστοι μεταξύ τους όπως συνήθως
συμβαίνει στην πραγματικότητα (Bryman και Cramer, 1994, pp 264) (Hair et al, 2006, pp
123). Με την εφαρμογή της πλάγιας στρέψης το SPSS παράγει τους πίνακες «Pattern
matrix» και «Structure matrix». Ο «Pattern matrix» δίνει τις συσχετίσεις μεταξύ των
μεταβλητών και των παραγόντων ενώ ο «Structure matrix» δίνει τα φορτία που
αντιπροσωπεύουν τη διακύμανση με την οποία κάθε παράγοντας συνεισφέρει στις
μεταβλητές. Ο τελευταίος πίνακας που εξάγεται από το SPSS είναι ο «Component
correlation matrix» ο οποίος δίνει τις συσχετίσεις μεταξύ των παραγόντων.
Ο καθορισμός των μεταβλητών που φορτώνουν στους παράγοντες γίνεται με βάση τα
φορτία. Για τον εντοπισμό των μεταβλητών που φορτώνουν σημαντικά σε κάθε παράγοντα
ορίζεται ένα όριο φορτίου. Το φορτίο εκφράζει τη συσχέτιση της μεταβλητής με τον
παράγοντα και η ύψωση της τιμής του φορτίου στο τετράγωνο είναι το ποσοστό της
συνολικής διακύμανσης της μεταβλητής που αιτιολογεί τον παράγοντα. Έτσι φόρτιση 0,30
αντιστοιχεί σε 10% επεξήγηση του παράγοντα, φορτίο 0,50 σε 25% κλπ. Ως ελάχιστα
αποδεκτά επίπεδα φορτίων θεωρούνται τιμές μεταξύ 0,30 και 0,40 ενώ στην πράξη συνήθως
επιλέγονται τιμές μεγαλύτερες από 0,50 (Hair et al, 2006, pp 128). Ελέγχοντας τα σημαντικά
φορτία των παραγόντων στις μεταβλητές μπορεί να εντοπισθούν κάποια προβληματικά
σημεία: (α) μεταβλητές που «φορτώνουν» πολύ λίγο σε όλους τους παράγοντες, (β)
μεταβλητές με χαμηλό communality, και (γ) μεταβλητές που «φορτώνουν» σε περισσότερο
από έναν παράγοντες. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί είτε να γίνει αφαίρεση των
προβληματικών μεταβλητών από το μοντέλο των παραγόντων είτε να εφαρμοσθεί ένα
διαφορετικό μοντέλο ανάλυσης παραγόντων ή μία διαφορετική μέθοδος στρέψης (κυρίως η
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πλάγια αν η αρχική λύση ήταν με την ορθογώνια στρέψη) ή ακόμη και να μεταβληθεί ο
αριθμός των τελικών παραγόντων με αύξηση ή μείωσή τους. Στην περίπτωση
διπλοφορτώματος μιας μεταβλητής σε περισσότερους από έναν παράγοντες το μοντέλο των
παραγόντων μπορεί να μείνει ως έχει αν η διατήρηση των παραγόντων δικαιολογείται από
τη θεωρητική προσέγγιση. Στην περίπτωση αυτή η μεταβλητή παραμένει στον παράγοντα
που φορτώνει περισσότερο (Hair et al, 2006, pp 133). Τέλος, αναφέρεται ότι το πρόσημο
στο φορτίο ενός παράγοντα δεν επηρεάζει την ισχύ της συσχέτισης της μεταβλητής με τον
παράγοντα (De Vaus, 1991, pp 265) θα πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη στη δημιουργία
των νέων παραγόντων όταν οι υπόλοιπες μεταβλητές έχουν φορτίο με αντίθετο πρόσημο.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται αντιστροφή της βαθμολογίας της μεταβλητής
(Hair et al, 2006, pp 138).
Το τελευταίο βήμα στη διαδικασία ανάλυσης παραγόντων είναι η ερμηνεία των παραγόντων
που προκύπτουν. Μεταβλητές με μεγαλύτερες φορτίσεις μέσα σε έναν παράγοντα
θεωρούνται περισσότερο σημαντικές και έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην ονομασία του
παράγοντα. Η ονομασία αυτή δίνεται από τον ερευνητή με τρόπο ώστε να περιγράφει
ικανοποιητικά τις υποκείμενες διαστάσεις του παράγοντα (Hair et al, 2006, pp 131). Ο πιο
συνηθισμένος τρόπος υπολογισμού των τιμών των τελικών παραγόντων είναι ο υπολογισμός
του μέσου όρου των μεταβλητών που τον συνθέτουν (Hair et al, pp 138).

5.6.4

Εφαρμογή της ανάλυσης παραγόντων στα δεδομένα της έρευνας

Στην παρούσα έρευνα εφαρμόσθηκε η Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση (Exploratory
Factor Analysis) με στόχο τον έλεγχο της εγκυρότητας δομής του εργαλείου μέτρησης και
τον εντοπισμό των υποκείμενων παραγόντων που περιγράφουν κάθε τμήμα του. Η εκτέλεση
της Διερευνητικής Παραγοντικής Ανάλυσης υποστηρίζεται από το SPSS. Αν και στα
τμήματα Β και Δ του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκαν οι δομές του μοντέλου αριστείας
του EFQM, η επιλογή των συγκεκριμένων ερωτήσεων έγινε με βάση την υποκειμενική
κρίση και δεν αντιπροσωπεύουν κάποιο ήδη εφαρμοζόμενο εργαλείο μέτρησης. Για το λόγο
αυτό η διαδικασία της παραγοντικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται και στα τμήματα αυτά –
όπως και στα υπόλοιπα του ερωτηματολογίου – είναι εκείνη της Διερευνητικής
Παραγοντικής Ανάλυσης. Για τα τμήματα Β (30 ερωτήσεις), Δ-α (20 ερωτήσεις) και Ε (10
ερωτήσεις) χρησιμοποιούνται τα δεδομένα από το σύνολο των ερωτηματολογίων που
συγκεντρώθηκαν (196 ερωτηματολόγια) ενώ για τα τμήματα Γ (20 ερωτήσεις) και Δ-β (20
ερωτήσεις) χρησιμοποιούνται τα δεδομένα από τα ερωτηματολόγια στα οποία καταγράφεται
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η εφαρμογή του benchmarking (114 ερωτηματολόγια). Για κάθε τμήμα η αναλογία πλήθους
ερωτηματολογίων προς ερωτήσεις είναι μεγαλύτερη από 5 και άρα ικανοποιείται η συνθήκη
εφαρμογής της μεθόδου ανάλυσης παραγόντων.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ε. Η μέθοδος που
εφαρμόσθηκε είναι η μέθοδος της Ανάλυσης σε Κύριες Συνιστώσες (Principal Components
Analysis – PCA) με πλάγια στρέψη (oblimin) μια και αναμενόταν να υπάρχει συσχέτιση
μεταξύ των παραγόντων που προκύπτουν. Αρχικά ελέγχθηκε η καταλληλότητα της μεθόδου
PCA, με το τεστ σφαιρικότητας του Bartlett (Bartlett's test of sphericity) το οποίο έδειξε ότι
ο πίνακας συσχετίσεων διαφέρει στατιστικά σημαντικά από το μοναδιαίο πίνακα για όλα τα
τμήματα του ερωτηματολογίου, ενώ ο δείκτης επάρκειας του δείγματος ΚΜΟ (KaiserMeyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy), που εξετάζει πόσο κατάλληλα είναι τα
δεδομένα για να εφαρμοστεί η PCA (δυνατότητα παραγοντοποίησης του πίνακα
συσχετίσεων), ήταν πολύ πάνω από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο του 0,50 (Hair et al, 2006).
Στη συνέχεια της εκτέλεσης της ανάλυσης παραγόντων, οι πίνακες δομής (structure matrix)
που προέκυψαν μετά την πλάγια στρέψη για κάθε τμήμα του ερωτηματολογίου ανέδειξαν
παράγοντες που «διπλοφόρτωναν» σε κάποιες μεταβλητές και αποφασίσθηκε να γίνει
αφαίρεση μεταβλητών – ερωτήσεων. Στους πίνακες δομής που παρατίθενται στο
Παράρτημα Ε παρουσιάζονται μόνο τα «φορτία» που είναι σε απόλυτη τιμή ≥0,50 μια και
για τη συγκεκριμένη τάξη μεγέθους δείγματος, φορτία με απόλυτη τιμή ≥0,50 είναι
στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 με επίπεδο ισχύος γ=0,80 (Hair et
al. 2006, pp 128). Για τον καθορισμό του αριθμού των σημαντικών παραγόντων
χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της ιδιοτιμής (eigenvalue) η οποία θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερη ή ίση με 1. Η απόρριψη ερωτήσεων εξηγείται ως εξής: (α) η έννοια του
benchmarking δεν είναι απόλυτα γνωστή στις ελληνικές επιχειρήσεις και πολλά στοιχεία του
δεν είναι ξεκάθαρα σε αυτούς που απάντησαν τα ερωτηματολόγια, και (β) υπάρχουν έννοιες
που για όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το benchmarking φαίνονται παρόμοιες,
δεν να είναι απόλυτα κατανοητές και για το λόγο αυτό οι αποκρίσεις στις ερωτήσεις
παρουσιάζουν κάποιες αποκλίσεις.
Τα τελικά αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την αφαίρεση μεταβλητών καταγράφονται
στον Πίνακα 5.9 όπου επιβεβαιώνεται και πάλι η καταλληλότητα της μεθόδου PCA μια και
τόσο το τεστ σφαιρικότητας του Bartlett όσο και ο δείκτης επάρκειας του δείγματος ΚΜΟ
ήταν πολύ ικανοποιητικά για όλα τμήματα του ερωτηματολογίου. Μετά τον καθορισμό των
τελικών παραγόντων ελέγχεται και πάλι ο δείκτης εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s a ο
οποίος για όλα τα τμήματα του ερωτηματολογίου είναι πάνω από 0,8 δηλαδή πάνω από το
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ελάχιστο όριο του 0,7 (Nunnally και Bernstein, 1994, pp 265) και του 0,6 (Hair et al, 2006,
pp 137). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.9 το εργαλείο μέτρησης με τη δομή
που προκύπτει κρίνεται αξιόπιστο και έγκυρο.

5.6.5

Περιγραφή των τελικών παραγόντων

Στην παρούσα παράγραφο περιγράφονται οι παράγοντες που προέκυψαν με την εφαρμογή
της μεθόδου ανάλυσης παραγόντων σε κάθε τμήμα του ερωτηματολογίου. Η τιμή του κάθε
παράγοντα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των μεταβλητών – ερωτήσεων που τον συνθέτουν
(η εφαρμογή της ανάλυσης παραγόντων και του ελέγχου αξιοπιστίας στους παράγοντες που
προκύπτουν παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ε). Η ονομασία του καθένα από
Πίνακας 5.9: Αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων
Τμήμα
ερωτηματολογίου

Δείκτης
KaiserMeyerOlkin

Τεστ σφαιρικότητας του
Bartlett
Χ2

Αριθμός
τελικών
παραγόντων

Cronbach’s
a

Επίπεδο
σημαντικότητας

Β – Στοιχεία
επιχειρηματικής
αριστείας

0,891

1571,142

0,000

4

0,903

Γ – Στοιχεία
benchmarking

0,783

567,743

0,000

4

0,854

Δ – Αποτελέσματα
– Μετρήσεις
(α – βαθμός
μέτρησης)

0,837

1135,361

0,000

4

0,873

Δ – Αποτελέσματα
– Μετρήσεις
(β – βαθμός
βελτίωσης)

0,804

548,912

0,000

2

0,892

Ε – Εμπόδια
benchmarking

0,867

578,979

0,000

1

0,875

τους τελικούς παράγοντες δίνεται με βάση τις μεταβλητές που «φορτώνουν» περισσότερο σε
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αυτόν.

Στοιχεία επιχειρηματικής αριστείας - ΔΟΠ
Στο τμήμα Β του ερωτηματολογίου η εφαρμογή της ανάλυσης παραγόντων ανέδειξε 4
παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν συνολικά το 59,909% της συνολικής
διασποράς. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ικανοποιητικό (Hair et al, 2006, pp 120). Σύμφωνα με
το scree test ο συνολικός αριθμός των παραγόντων δεν είναι μεγαλύτερος του 5. Από τις
τιμές της Κοινής Παραγοντικής Διακύμανσης-ΚΠΔ (communality) των ερωτήσεων
διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες έχουν τιμή μεγαλύτερη από 0,50 (μέσος όρος 0,599),
γεγονός που δηλώνει ικανοποιητική ποιότητα ανασύστασης των δεδομένων από το μοντέλο
των 4 παραγόντων που προκύπτει (Hair et al, 2006, pp 133).
Στον πρώτο παράγοντα ο οποίος εξηγεί (μετά την περιστροφή) το 37,323% της συνολικής
διασποράς, «φορτώνουν» κυρίως οι ερωτήσεις B2, B3, B4, B5, B6, B7, B14 και Β18. Η
αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,889 (ικανοποιητική). Το όνομα του παράγοντα,
σύμφωνα με το περιεχόμενο των ερωτήσεων που τον συνθέτουν, είναι «Ηγεσία –
Ανθρώπινο δυναμικό».
Ο δεύτερος παράγοντας εξηγεί το 9,705% της συνολικής διασπορά και αποτελείται κυρίως
από τις ερωτήσεις Β24, Β25, Β26, Β27, Β29 και Β30. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι
α=0,827 (ικανοποιητική). Οι ερωτήσεις που συνθέτουν τον παράγοντα αυτό προέρχονται
μόνο από την υπο-κατηγορία «Διεργασίες» του τμήματος Β του ερωτηματολογίου και έτσι ο
τίτλος του παράγοντα ταυτίζεται με τον τίτλο της υπο-κατηγορίας αυτής.
Ο τρίτος παράγοντας εξηγεί το 6,873% της συνολικής διασποράς και δομείται κυρίως από
τις ερωτήσεις Β9, Β10, Β11 και Β12. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,686
(ικανοποιητική). Οι ερωτήσεις που συνθέτουν τον παράγοντα αυτό προέρχονται μόνο από
την υπο-κατηγορία «Πολιτική – Στρατηγική» του τμήματος Β του ερωτηματολογίου και έτσι
ο τίτλος του παράγοντα ταυτίζεται με τον τίτλο της υπο-κατηγορίας αυτής.
Ο τέταρτος παράγοντας εξηγεί το 6,009% της συνολικής διασπορά και δομείται κυρίως από
τις ερωτήσεις Β21 και Β22. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,806 (ικανοποιητική) και
ο τίτλος του σύμφωνα με το περιεχόμενο των ερωτήσεων που τον συνθέτουν, είναι
«Συνεργασίες».
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Στοιχεία benchmarking
Στο τμήμα Γ του ερωτηματολογίου η εφαρμογή της ανάλυσης παραγόντων ανέδειξε 4
παράγοντες ενώ σύμφωνα με το scree test ο συνολικός αριθμός των παραγόντων δεν είναι
μεγαλύτερος του 6. Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν συνολικά το 61,256% της συνολικής
διασποράς. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ικανοποιητικό (Hair et al, 2006, pp 120). Από τις
τιμές της Κοινής Παραγοντικής Διακύμανσης-ΚΠΔ (Communality) των ερωτήσεων
διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες έχουν τιμή μεγαλύτερη από 0,50 (μέσος όρος 0,613),
γεγονός που δηλώνει ικανοποιητική ποιότητα ανασύστασης των δεδομένων από το μοντέλο
των 4 παραγόντων που προκύπτει (Hair et al, 2006, pp 133).
Ο πρώτος παράγοντας του benchmarking εξηγεί το 34,651% της συνολικής διασποράς και
συντίθεται κυρίως από τις ερωτήσεις Γ1, Γ3, Γ8, Γ17 και Γ20. Η αξιοπιστία του παράγοντα
είναι α=0,724 (ικανοποιητική). Το όνομα του παράγοντα, σύμφωνα με το περιεχόμενο των
ερωτήσεων που τον συνθέτουν, είναι «Πολιτική benchmarking».
Ο δεύτερος παράγοντας του benchmarking εξηγεί το 12,012% της συνολικής διασποράς και
αποτελείται κυρίως από τις ερωτήσεις Γ2, Γ12, Γ13, Γ14 και Γ15. Η αξιοπιστία του
παράγοντα είναι α=0,823 (ικανοποιητική). Το όνομα του παράγοντα, σύμφωνα με το
περιεχόμενο των ερωτήσεων που τον συνθέτουν, είναι «Διαδικασία benchmarking».
Ο τρίτος παράγοντας ο οποίος εξηγεί το 7,798% της συνολικής διασποράς, αποτελείται
κυρίως από τις ερωτήσεις Γ9 και Γ10. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,636
(ικανοποιητική). Το όνομα του παράγοντα, σύμφωνα με το περιεχόμενο των ερωτήσεων που
τον συνθέτουν, είναι «Επιλογή τύπου benchmarking».
Ο τέταρτος παράγοντας εξηγεί το 6,794% της συνολικής διασποράς και συντίθεται κυρίως
από τις ερωτήσεις Γ5, Γ6 και Γ16. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,63
(ικανοποιητική). Το όνομα του παράγοντα, σύμφωνα με το περιεχόμενο των ερωτήσεων που
τον συνθέτουν, είναι «Υποστήριξη της ηγεσίας».

Αποτελέσματα – μετρήσεις
Το τμήμα Δ του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες ζητούν διπλές
απαντήσεις από τους ερωτηθέντες: (α) σχετικά με το βαθμό μέτρησης των αποτελεσμάτων
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που περιγράφονται, και (β) σχετικά με το βαθμό βελτίωσης των αποτελεσμάτων μετά από
την εφαρμογή του benchmarking. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για την πρώτη περίπτωση η
ανάλυση παραγόντων εφαρμόσθηκε στο σύνολο των ερωτηματολογίων ενώ για τη δεύτερη
στα ερωτηματολόγια που ήταν συμπληρωμένα τα στοιχεία εφαρμογής του benchmarking. Οι
παράγοντες που ανέδειξε η ανάλυση παραγόντων για κάθε περίπτωση παρουσιάζονται στο
Παράρτημα E και αναλύονται στη συνέχεια.

Α. Βαθμός εφαρμογής αποτελεσμάτων – μετρήσεων
Στο βαθμό μέτρησης (ερωτήσεις α) του τμήματος Δ του ερωτηματολογίου η εφαρμογή της
ανάλυσης παραγόντων ανέδειξε 4 παράγοντες ενώ σύμφωνα με το scree test ο συνολικός
αριθμός των παραγόντων δεν είναι μεγαλύτερος του 6. Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν
συνολικά το 64,439% της συνολικής διασποράς. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ικανοποιητικό
(Hair et al, 2006, pp 120). Από τις τιμές της Κοινής Παραγοντικής Διακύμανσης-ΚΠΔ
(Communality) των ερωτήσεων διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες έχουν τιμή μεγαλύτερη
από 0,50 (μέσος όρος 0,645), γεγονός που δηλώνει ικανοποιητική ποιότητα ανασύστασης
των δεδομένων από το μοντέλο των 4 παραγόντων που προκύπτει (Hair et al, 2006, pp 133).
Ο πρώτος παράγοντας που προκύπτει εξηγεί το 36,645% της συνολικής διασποράς και
συντίθεται κυρίως από τις ερωτήσεις Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ17 και Δ20. Η αξιοπιστία του
παράγοντα είναι 0,842 (ικανοποιητική). Οι ερωτήσεις που συνθέτουν τον παράγοντα
προέρχονται από δύο υπο-ενότητες του τμήματος Δ του ερωτηματολογίου: (α) όλες οι
ερωτήσεις που αφορούν το προσωπικό, και (β) δύο ερωτήσεις που αφορούν λειτουργικούς
δείκτες απόδοσης της επιχείρησης οι οποίες είναι και οι μόνες ερωτήσεις από την υποκατηγορία αυτή που συμμετέχουν στη σύνθεση των παραγόντων. Κατά συνέπεια τίτλος του
παράγοντα είναι ο εξής «Βαθμός μέτρησης των αποτελεσμάτων προσωπικού και
λειτουργικής απόδοσης».
Ο δεύτερος παράγοντας εξηγεί το 11,789% της συνολικής διασποράς και αποτελείται
κυρίως από τις ερωτήσεις Δ9, Δ10, Δ11 και Δ12. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,83
(ικανοποιητική). Οι ερωτήσεις που συνθέτουν τον παράγοντα αυτό ταυτίζονται με τις
ερωτήσεις της υπο-κατηγορίας «Μετρήσεις που αφορούν την επίδραση της επιχείρησης
στην κοινωνία» του τμήματος Δ του ερωτηματολογίου και έτσι ο τίτλος του παράγοντα
ταυτίζεται με τον τίτλο της υπο-κατηγορίας αυτής ως «Βαθμός μέτρησης των
αποτελεσμάτων που αφορούν την κοινωνία».
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Ο τρίτος παράγοντας που προκύπτει εξηγεί το 8,785% της συνολικής διασποράς και
συντίθεται κυρίως από τις ερωτήσεις Δ13 και Δ14. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι
α=0,826 (ικανοποιητική). Οι ερωτήσεις που συνθέτουν τον παράγοντα αυτό ταυτίζονται με
τις ερωτήσεις της υπο-κατηγορίας «Δείκτες επίδοσης της επιχείρησης» του τμήματος Δ του
ερωτηματολογίου και έτσι ο τίτλος του παράγοντα ταυτίζεται με τον τίτλο της υποκατηγορίας αυτής ως «Βαθμός μέτρησης των δεικτών επίδοσης της επιχείρησης».
Ο τέταρτος παράγοντας εξηγεί το 7,22% της συνολικής διασποράς και συντίθεται κυρίως
από τις ερωτήσεις Δ1, Δ2, Δ3 και Δ4. Η αξιοπιστία του παράγοντα είναι α=0,693
(ικανοποιητική). Οι ερωτήσεις που συνθέτουν τον παράγοντα αυτό ταυτίζονται με τις
ερωτήσεις της υπο-κατηγορίας «Μετρήσεις που αφορούν τον πελάτη» του τμήματος Δ του
ερωτηματολογίου και έτσι ο τίτλος του παράγοντα ταυτίζεται με τον τίτλο της υποκατηγορίας αυτής ως «Βαθμός μέτρησης των αποτελεσμάτων που αφορούν τον πελάτη».

Β. Βαθμός βελτίωσης αποτελεσμάτων – μετρήσεων
Στο βαθμό βελτίωσης (ερωτήσεις β) του τμήματος Δ του ερωτηματολογίου η εφαρμογή της
ανάλυσης παραγόντων ανέδειξε 2 παράγοντες ενώ σύμφωνα με το scree test ο συνολικός
αριθμός των παραγόντων δεν είναι μεγαλύτερος του 3. Οι παράγοντες αυτοί ερμηνεύουν
συνολικά το 62,588% της συνολικής διασποράς. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ικανοποιητικό
(Hair et al, 2006, pp 120). Από τις τιμές της Κοινής Παραγοντικής Διακύμανσης-ΚΠΔ
(Communality) των ερωτήσεων διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες έχουν τιμή μεγαλύτερη
από 0,50 (μέσος όρος 0,582), γεγονός που δηλώνει ικανοποιητική ποιότητα ανασύστασης
των δεδομένων από το μοντέλο των 2 παραγόντων που προκύπτει (Hair et al, 2006, pp 133).
Ο πρώτος παράγοντας εξηγεί το 51,02% της συνολικής διασποράς και δομείται κυρίως από
τις ερωτήσεις Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ16, Δ17 και Δ20. Η αξιοπιστία του παράγοντα
είναι 0,923 (ικανοποιητική). Οι ερωτήσεις που συνθέτουν τον παράγοντα προέρχονται από
διάφορες υπο-κατηγορίες του τμήματος Δ του ερωτηματολογίου και εκφράζουν τη γενική
απόδοση της επιχείρησης. Ο τίτλος που δίνεται στον παράγοντα είναι «Βαθμός βελτίωσης
της γενικής απόδοσης της επιχείρησης».
Ο δεύτερος παράγοντας εξηγεί το 11,567% της συνολικής διασποράς και αποτελείται
κυρίως από τις ερωτήσεις Δ10, Δ13 και Δ14. Η αξιοπιστία του παράγοντα 0,808
(ικανοποιητική). Οι ερωτήσεις που συνθέτουν τον παράγοντα προέρχονται κυρίως από την
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υπο-κατηγορία του τμήματος Δ του ερωτηματολογίου με τίτλο «Δείκτες επίδοσης της
επιχείρησης». Κατά συνέπεια ο τίτλος του παράγοντα δίνεται ως εξής: «Βαθμός βελτίωσης
των δεικτών επίδοσης».

Εμπόδια benchmarking
Στο τμήμα Ε του ερωτηματολογίου διερευνώνται τα εμπόδια στην εφαρμογή του
benchmarking και η εφαρμογή της ανάλυσης παραγόντων ανέδειξε 1 παράγοντα ενώ
σύμφωνα με το scree test ο συνολικός αριθμός των παραγόντων δεν είναι μεγαλύτερος του
2. Ο παράγοντας αυτός ερμηνεύει συνολικά το 57,58% της συνολικής διασποράς. Το
ποσοστό αυτό κρίνεται ικανοποιητικό (Hair et al, 2006, pp 120). Από τις τιμές της Κοινής
Παραγοντικής Διακύμανσης-ΚΠΔ (Communality) των ερωτήσεων διαπιστώνουμε ότι οι
περισσότερες έχουν τιμή μεγαλύτερη από 0,50 (μέσος όρος 0,504), γεγονός που δηλώνει
ικανοποιητική ποιότητα ανασύστασης των δεδομένων από το μοντέλο που προκύπτει (Hair
et al, 2006, pp 133).
Ο παράγοντας που προκύπτει έχει αξιοπιστία 0,875 (ικανοποιητική) και αποτελείται κυρίως
από τις ερωτήσεις Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε6, Ε7 και Ε10. Οι ερωτήσεις αυτές περιγράφουν τα
γενικά εμπόδια του benchmarking μια και έχουν αφαιρεθεί οι ερωτήσεις οι οποίες αφορούν
την πληροφορία και τη διαχείρισή της στην εφαρμογή του benchmarking (ερωτήσεις Ε4, Ε8
και Ε9). Κατά συνέπεια ο τίτλος που δίνεται στον παράγοντα είναι «Δυσκολία εφαρμογής
του benchmarking».

Συνοπτική παρουσίαση των τελικών παραγόντων του ερωτηματολογίου
Με βάση τα παραπάνω, το εργαλείο μέτρησης της παρούσας έρευνας διαμορφώνεται
σύμφωνα με τα στοιχεία που φαίνονται στον Πίνακα 5.10. Οι 15 συνολικά παράγοντες που
προέκυψαν από την εφαρμογή της διαδικασίας της ανάλυσης παραγόντων αποτελούν τις
νέες μεταβλητές με τις οποίες θα ελεγχθούν στη συνέχεια οι υποθέσεις της έρευνας.
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5.7

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το επόμενο στάδιο της στατιστικής επεξεργασίας είναι ο έλεγχος των υποθέσεων της
έρευνας. Βασική υπόθεση της έρευνας είναι η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ των
παραγόντων εφαρμογής benchmarking και των παραγόντων εφαρμογής ΔΟΠ. Η σχέση αυτή
διερευνάται μέσα από τον έλεγχο της υπόθεσης ότι ο βαθμός εφαρμογής των παραγόντων
ΔΟΠ στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking είναι ίσος με τον βαθμό
εφαρμογής των παραγόντων ΔΟΠ στις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking.
Αν η υπόθεση αυτή απορριφθεί σε σημαντικό επίπεδο εμπιστοσύνης, μπορούμε να δεχτούμε
την εναλλακτική υπόθεση ότι δηλαδή, ο βαθμός εφαρμογής των παραγόντων ΔΟΠ διαφέρει
σημαντικά μεταξύ των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν και δεν εφαρμόζουν το
benchmarking. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πράγματι η εφαρμογή των
Πίνακας 5.10: Τελικοί παράγοντες για κάθε τμήμα του ερωτηματολογίου
Τμήμα ερωτηματολογίου

Παράγοντες

Β – Στοιχεία επιχειρηματικής αριστείας

−
−
−
−

Ηγεσία και ανθρώπινο δυναμικό
Διεργασίες
Πολιτική και στρατηγική
Συνεργασίες

Γ – Στοιχεία benchmarking

−
−
−
−
−

Πολιτική benchmarking
Διαδικασία benchmarking
Επιλογή τύπου benchmarking
Υποστήριξη της ηγεσίας

Δ – Αποτελέσματα – Μετρήσεις
(α – βαθμός μέτρησης)

−
−
−
Δ – Αποτελέσματα – Μετρήσεις
(β – βαθμός βελτίωσης)

Ε – Εμπόδια benchmarking

Βαθμός μέτρησης των αποτελεσμάτων
προσωπικού και λειτουργικής απόδοσης
Βαθμός μέτρησης των αποτελεσμάτων
που αφορούν την κοινωνία
Βαθμός μέτρησης των δεικτών επίδοσης
της επιχείρησης
Βαθμός μέτρησης των αποτελεσμάτων
που αφορούν τον πελάτη

− Βαθμός βελτίωσης της γενικής
−

απόδοσης της επιχείρησης
Βαθμός βελτίωσης των δεικτών
επίδοσης της επιχείρησης

−

Δυσκολία εφαρμογής του benchmarking

αρχών της ΔΟΠ αποτελεί σημαντικό παράγοντα εφαρμογής του benchmarking. Αν γίνει
αποδεκτή η υπόθεση αυτή, μπορεί στη συνέχεια να εντοπισθούν οι παράγοντες ΔΟΠ που
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σχετίζονται σημαντικά με κάποιους παράγοντες benchmarking, να διερευνηθεί η συσχέτιση
του βαθμού εφαρμογής των παραγόντων ΔΟΠ με το βαθμό εφαρμογής των παραγόντων
benchmarking, και να ελεγχθεί η συσχέτιση του βαθμού εφαρμογής benchmarking και του
βαθμού βελτίωσης μετρήσεων ΔΟΠ από την εφαρμογή του.
Στόχος του ελέγχου των υποθέσεων της έρευνας είναι η διεξαγωγή συμπερασμάτων που
αφορούν τον πληθυσμό (ελληνικές επιχειρήσεις πιστοποιημένες κατά ISO 9000)
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του δείγματος. Για να γίνει αυτό εφαρμόζονται οι κατάλληλες
στατιστικές τεχνικές. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται οι στατιστικές τεχνικές που
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας και στη συνέχεια αναλύονται τα
αποτελέσματα εφαρμογής αυτών των τεχνικών στα δεδομένα της έρευνας.
5.7.1

Έλεγχος βασικής υπόθεσης της έρευνας

Η βασική υπόθεση της έρευνας για την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ της ΔΟΠ και του
benchmarking εξετάζεται ελέγχοντας αν ο βαθμός εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ στις
επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking είναι ίσος με το βαθμό εφαρμογής
παραγόντων ΔΟΠ στις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking. Αν η υπόθεση
απορριφθεί σε σημαντικό επίπεδο εμπιστοσύνης αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση
ότι: η εφαρμογή των παραγόντων ΔΟΠ υποστηρίζει την εφαρμογή του benchmarking. Για
το έλεγχο αυτής της υπόθεσης εφαρμόζουμε το t test για δύο ανεξάρτητα δείγματα: (α) τις
επιχειρήσεις που εφαρμόζουν, και (β) τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το
benchmarking.
Το t test είναι μία τεχνική εκτίμησης του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας των
διαφορών στους μέσους μιας εξαρτημένης μεταβλητής μεταξύ δύο ανεξάρτητων δειγμάτων
(Hair et al, 2006, pp 387). Στον έλεγχο αυτό οι διαφορές στους μέσους είναι το αποτέλεσμα
του καταμερισμού των παρατηρήσεων σε ομάδες με βάση την τιμή μιας μη μετρήσιμης
μεταβλητής η οποία αποκαλείται παράγοντας (factor ή treatment). Το t test διαπιστώνει αν οι
διαφορές που παρατηρούνται στους μέσους είναι στατιστικά σημαντικές. Το στατιστικό
μέγεθος που χρησιμοποιείται είναι ο συντελεστής t ο οποίος εκφράζει την αναλογία της
διαφοράς των μέσων προς το συνολικό τυπικό σφάλμα της διαφοράς αυτής∗. Το πρόγραμμα
SPSS προσδιορίζει την τιμή του t και το επίπεδο σημαντικότητας στο οποίο το τεστ είναι
στατιστικά σημαντικό.

∗

Το τυπικό σφάλμα είναι ο λόγος της τυπικής απόκλισης προς την τετραγωνική ρίζα του συνολικού αριθμού των
παρατηρήσεων (Bryman και Cramer, 1994, pp 137).

226

Οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες λειτουργεί το t test είναι (α) οι μεταβλητότητες της
εξαρτημένης μεταβλητής και στους δύο πληθυσμούς είναι ίσες, (β) η εξαρτημένη μεταβλητή
ακολουθεί την κανονική κατανομή σε κάθε πληθυσμό, και (γ) τα δεδομένα είναι ανεξάρτητα
μεταξύ τους (οι βαθμολογίες του κάθε συμμετέχοντος δεν σχετίζονται συστηματικά με τις
βαθμολογίες των υπολοίπων) (Morgan et al, 2007, pp 143). Το SPSS ελέγχει αυτόματα
στην εκτέλεση του t τεστ την ισχύ της πρώτης προϋπόθεσης με το τεστ Levene για ίσες
μεταβλητότητες. Σχετικά με τη δεύτερη προϋπόθεση της κανονικότητας της κατανομής, το t
τεστ θεωρείται αρκετά ισχυρό και στην περίπτωση που δεν καλύπτεται η προϋπόθεση αυτή
ωστόσο ένας τρόπος ελέγχου της κανονικότητας είναι το μέτρο κυρτότητας (skewness) το
οποίο θα πρέπει να είναι μεταξύ -1 και +1 (Morgan et al, 2007, pp 59). Σε διαφορετική
περίπτωση δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι η κατανομή είναι κανονική. Τέλος όσο αφορά
την τρίτη προϋπόθεση του t test, αυτή θα πρέπει να καλύπτεται κατά το σχεδιασμό της
έρευνας ώστε τα δείγματα να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους (Morgan et al, 2007, pp 144).
Στην παρούσα έρευνα θεωρούμε ότι η προϋπόθεση αυτή ικανοποιείται μια και οι απαντήσεις
μιας επιχείρησης δεν μπορεί να επηρεάζονται από τις απαντήσεις μιας άλλης επιχείρησης.
Τα αποτελέσματα του t test μαζί με τα αποτελέσματα κυρτότητας των παραγόντων
ποιότητας φαίνονται στο Παράρτημα ΣΤ και συγκεντρωτικά καταγράφονται στον Πίνακα
5.11. Από το μέτρο κυρτότητας φαίνεται ότι κάποιοι από τους παράγοντες δεν ακολουθούν
την κανονική κατανομή (με τιμή μικρότερη του -1) και άρα δεν μπορεί να υποτεθεί ότι
καλύπτεται μία από τις προϋποθέσεις του t test. Ωστόσο επειδή το τεστ είναι ανθεκτικό στη
μη κάλυψη αυτής της προϋπόθεσης προχωράμε στην εφαρμογή του. Επιπλέον στη συνέχεια
εφαρμόζεται και το εναλλακτικό μη παραμετρικό τεστ για τον έλεγχο των μέσων δύο
ανεξαρτήτων δειγμάτων, το Mann Whitney τεστ το οποίο δεν απαιτεί την κάλυψη των
προϋποθέσεων του t test.
Από τον πίνακα 5.11 διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά (p<0,05) από τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το
benchmarking σε όλες τις πρακτικές ΔΟΠ εκτός από τον παράγοντα «Συνεργασίες».
Παρατηρώντας τις διαφορές στους μέσους όρους διαπιστώνεται ότι οι τιμές των
επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το benchmarking είναι υψηλότερες σε σχέση με εκείνες που
δεν το εφαρμόζουν. Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε στατιστικά
σημαντική διαφορά (p>0,05) μεταξύ των δύο ομάδων επιχειρήσεων σε όλους τους
παράγοντες που αφορούν τις μετρήσεις.
Εφαρμόζοντας το μη παραμετρικό τεστ Mann Whitney καταλήγουμε στα ίδια ακριβώς
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συμπεράσματα με εκείνα που προέκυψαν από την εφαρμογή του t test (βλ. Παράρτημα ΣΤ).
Και πάλι δηλαδή διαπιστώθηκε η στατιστικά σημαντική διαφορά των μέσων για τις
επιχειρήσεις που εφαρμόζουν και τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking σε
όλες τους παράγοντες ΔΟΠ εκτός από τον παράγοντα «Συνεργασίες» και τους παράγοντες
μετρήσεων. Είναι εμφανές λοιπόν ότι η λειτουργία πλαισίου ΔΟΠ αποτελεί σημαντικό
στοιχείο στην εφαρμογή του benchmarking, όπως υποστηρίζεται και από τη βιβλιογραφία.
Ωστόσο δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στους παράγοντες
μετρήσεων κάτι που πιθανόν να οφείλεται στο γενικά ανεπτυγμένο σύστημα μετρήσεων που

Πίνακας 5.11: Αποτελέσματα του t test για τον έλεγχο της βασικής υπόθεσης
Εφαρμογή του
benchmarking
Ηγεσία και
ανθρώπινο
δυναμικό

Στρατηγική

Συνεργασίες

Διεργασίες

Βαθμός
μέτρησης των
αποτελεσμάτων
που αφορούν τον
πελάτη

Βαθμός
μέτρησης των
αποτελεσμάτων
προσωπικού και
λειτουργικής
απόδοσης

Μέσος
όρος

Τυπική
απόκλιση

t

p

ΝΑΙ

4,3265

0,53881

2,766

0,006

ΟΧΙ

4,0976

0,61427

2,708

0,008

ΝΑΙ

3,9181

0,72108

4,002

0,000

ΟΧΙ

3,4938

0,73236

3,991

0,000

ΝΑΙ

4,0676

0,80478

1,055

0,293

ΟΧΙ

3,9392

0,81909

1,052

0,295

ΝΑΙ

4,2977

0,52782

3,805

0,000

ΟΧΙ

3,9813

0,63319

3,694

0,000

ΝΑΙ

4,1560

0,55464

-,396

0,693

ΟΧΙ

4,1875

0,52244

-,399

0,690

ΝΑΙ

3,8335

0,75461

1,307

0,193

ΟΧΙ

3,7004

0,60015

1,350

0,179
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Βαθμός
μέτρησης των
αποτελεσμάτων
που αφορούν την
κοινωνία

Βαθμός
μέτρησης των
δεικτών επίδοσης
της επιχείρησης

ΝΑΙ

3,6563

1,04055

1,323

0,187

ΟΧΙ

3,4456

1,03519

1,324

0,187

ΝΑΙ

3,8592

0,90861

1,817

0,071

ΟΧΙ

3,6000

1,01695

1,791

0,075

διαθέτουν οι επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9000 και αποτελούν το
συνολικό δείγμα της έρευνας. Κατά συνέπεια διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις που
διαθέτουν σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9000 και επιθυμούν
να προχωρήσουν στην εφαρμογή του benchmarking θα πρέπει να επικεντρώσουν τις
προσπάθειές τους στην καλλιέργεια των παραγόντων που αφορούν την ηγεσία, το
ανθρώπινο δυναμικό, τη στρατηγική και τη διαχείριση των διεργασιών.

5.7.2

Εντοπισμός παραγόντων ΔΟΠ που σχετίζονται σημαντικά με παράγοντες

benchmarking
Ο εντοπισμός των παραγόντων ΔΟΠ που σχετίζονται σημαντικά με παράγοντες
benchmarking γίνεται με τον έλεγχο συσχετίσεων. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ελέγχου του
βαθμού συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις
γραμμικές συσχετίσεις (linear correlations) όπου οι μεταβλητές είναι interval (διαστήματος)
και τις συσχετίσεις τάξης (rank correlations) όπου οι μεταβλητές είναι ordinal (διακριτές)
(Bryman και Cramer, 1994, pp 165). Για την πρώτη περίπτωση το συνηθέστερο στατιστικό
μέτρο που χρησιμοποιείται είναι ο συντελεστής Pearson’s r ενώ για τη δεύτερη περίπτωση
εφαρμόζονται οι συντελεστές Kendall’s τ και Spearman ρ, με τον τελευταίο να
χρησιμοποιείται συχνότερα (Bryman και Cramer, 1994, pp 175).
Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson χρησιμοποιείται όταν οι μεταβλητές ακολουθούν
κατά προσέγγιση την κανονική κατανομή ενώ όταν δεν ισχύει αυτό ή όταν τα δεδομένα
είναι ordinal υπολογίζεται ο ισοδύναμος μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης του
Spearman (Morgan et al, 2007, pp 123). Και στις δύο περιπτώσεις οι συντελεστές μας
πληροφορούν για την ισχύ και την κατεύθυνση της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών,
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παίρνουν τιμές από -1 έως +1 και η ερμηνεία τους είναι η ίδια, δηλαδή όσο περισσότερο
κοντά στη μονάδα είναι ο συντελεστής τόσο ισχυρότερη η συσχέτιση μεταξύ των
μεταβλητών (είτε αρνητική είτε θετική). Συντελεστής με τιμή 0 δηλώνει ανυπαρξία
συσχέτισης, ενώ όσο περισσότερο κοντά στο μηδέν είναι η τιμή του συντελεστή τόσο
ασθενέστερη είναι η συσχέτιση των μεταβλητών (Bryman και Cramer, 1994, pp 169). Οι
συντελεστές συσχέτισης συνοδεύονται με έλεγχο σημαντικότητας ο οποίος δίνει την
πιθανότητα η συσχέτιση που εντοπίζεται να είναι συστηματική ή τυχαία, και άρα να
χαρακτηρίζει ή όχι και τον πληθυσμό από τον οποίο προέρχεται το δείγμα.
Ο έλεγχος της συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων ΔΟΠ και των παραγόντων benchmarking
έγινε με τον υπολογισμό τόσο του συντελεστή Pearson όσο και του συντελεστή Spearman
(βλ. Παράρτημα Ζ) μια και σύμφωνα με τα αποτελέσματα κυρτότητας των παραγόντων
ποιότητας υπάρχουν παράγοντες που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή. Οι
υπολογισμοί έγιναν για τις επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι εφαρμόζουν το benchmarking
αφαιρώντας τις περιπτώσεις που υπήρχαν ελλιπή δεδομένα (επιλογή «exclude cases
listwise» του SPSS) ώστε οι τελικές συσχετίσεις να αφορούν περιπτώσεις επιχειρήσεων με
ανάλογα δεδομένα (Morgan et al, 2007, pp 128).
Αρχικά ελέγχθηκαν οι συσχετίσεις του συνολικού μέσου όρου των παραγόντων
benchmarking και των επιμέρους παραγόντων ΔΟΠ και μετρήσεων. Τα αποτελέσματα των
συσχετίσεων αυτών παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.12.
Από τη συσχέτιση του μέσου βαθμού εφαρμογής των παραγόντων benchmarking με τους
παράγοντες της ΔΟΠ και των μετρήσεων, συμπεραίνουμε ότι η εφαρμογή του benchmarking
σχετίζεται στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 με όλους τους παράγοντες
ΔΟΠ και μετρήσεων εκτός από τον παράγοντα «Βαθμός μέτρησης των δεικτών επίδοσης της
επιχείρησης» (μη συσχέτιση για το συντελεστή Pearson r και ρ=0,245 σε επίπεδο
σημαντικότητας 0,05 για το συντελεστή Spearman). Η υψηλότερη συσχέτιση και για τους
δύο συντελεστές συσχέτισης (r=0,532 και ρ=0,497 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01)
παρατηρείται στον παράγοντα ΔΟΠ «Διεργασίες» αποδεικνύοντας τη σημασία της
λειτουργίας συστήματος διαχείρισης διεργασιών για την εφαρμογή του benchmarking. Στη
συνέχεια, με βάση το μη παραμετρικό συντελεστή Spearman, η αμέσως ισχυρότερη
συσχέτιση είναι με τον παράγοντα «Ηγεσία και ανθρώπινο δυναμικό» (ρ=0,448 σε επίπεδο
σημαντικότητας 0,01) και ακολουθούν η «Πολιτική και στρατηγική» (ρ=0,442 σε επίπεδο
σημαντικότητας 0,01), ο «Βαθμός μέτρησης των αποτελεσμάτων προσωπικού και
λειτουργικής απόδοσης» (ρ=0,412 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01), ο «Βαθμός μέτρησης
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των αποτελεσμάτων που αφορούν την κοινωνία» (ρ=0,395 σε επίπεδο σημαντικότητας
0,01), ο «Βαθμός μέτρησης των αποτελεσμάτων που αφορούν τον πελάτη» (ρ=0,335 σε
επίπεδο σημαντικότητας 0,01), οι «Συνεργασίες» (ρ=0,29 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01).
Η χαμηλότερη συσχέτιση όπως ήδη αναφέρθηκε παρατηρείται με τον παράγοντα «Βαθμός
μέτρησης των δεικτών επίδοσης της επιχείρησης» (αποτελείται από οικονομικούς και μηοικονομικούς δείκτες) που πιθανόν να οφείλεται στην αναγκαιότητα εφαρμογής των
μετρήσεων αυτών ανεξάρτητα από την εφαρμογή του benchmarking ή των αρχών της ΔΟΠ.

Πίνακας 5.12: Αποτελέσματα συσχετίσεων παραγόντων ΔΟΠ και μετρήσεων με το μέσο

βαθμό εφαρμογής παραγόντων benchmarking (συντελεστές Pearson και Spearman)
Παράγοντες ΔΟΠ
& Μετρήσεων
Ηγεσία και ανθρώπινο δυναμικό

Pearson’s
r
0,455(**)

Spearman's
ρ
0,448(**)

0,000

0,000

0,455(**)

0,442(**)

0,000

0,000

0,441(**)

0,290(**)

0,000

0,004

0,532(**)

0,497(**)

0,000

0,000

0,316(**)

0,335(**)

0,001

0,001

0,479(**)

0,412(**)

0,000

0,000

0,347(**)

0,395(**)

Sig. (2-tailed)

0,000

0,000

Cor. Coeff.

0,164

0,245(*)

Sig. (2-tailed)

0,105

0,015

Cor. Coeff.
Sig. (2-tailed)

Πολιτική και στρατηγική

Cor. Coeff.
Sig. (2-tailed)

Συνεργασίες

Cor. Coeff.
Sig. (2-tailed)

Διεργασίες

Cor. Coeff.
Sig. (2-tailed)

Βαθμός μέτρησης αποτελεσμάτων
που αφορούν τον πελάτη

Cor. Coeff.
Sig. (2-tailed)

Βαθμός μέτρησης αποτελεσμάτων
προσωπικού και λειτουργικής
απόδοσης

Cor. Coeff.

Sig. (2-tailed)
Βαθμός μέτρησης αποτελεσμάτων
που αφορούν την κοινωνία
Βαθμός μέτρησης των δεικτών
επίδοσης της επιχείρησης

Cor. Coeff.

Παράλληλα διερευνήθηκαν οι επιμέρους συσχετίσεις των παραγόντων benchmarking με
τους παράγοντες ΔΟΠ και μετρήσεων υπολογίζοντας και πάλι τους συντελεστές Pearson και
Spearman. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο συντελεστών εξάγεται το
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συμπέρασμα ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν σε κάποιες συσχετίσεις και για το λόγο αυτό
επιλέχθηκαν τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού συντελεστή Spearman τα οποία
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.13.
Οι συσχετίσεις του Πίνακα 5.13 περιγράφουν τη σχέση των παραγόντων ΔΟΠ και
αποτελεσμάτων–μετρήσεων με τους παράγοντες benchmarking. Από τον πίνακα φαίνεται
ότι υπάρχουν αρκετές στατιστικά σημαντικές αλλά και μη σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ
των παραγόντων αυτών. Συγκεκριμένα η υψηλότερη συσχέτιση εντοπίζεται μεταξύ της
«Πολιτικής benchmarking» και των «Διεργασιών» από τους παράγοντες ΔΟΠ (συντελεστής
συσχέτισης 0,523 σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01) ενώ δεν εντοπίστηκε συσχέτιση μεταξύ
της «Επιλογής τύπου benchmarking» και των «Συνεργασιών», του «Βαθμού μέτρησης των
αποτελεσμάτων που αφορούν την κοινωνία», του «Βαθμού μέτρησης των δεικτών επίδοσης
της επιχείρησης». Επιπλέον δεν εντοπίστηκε συσχέτιση και μεταξύ της «Υποστήριξης της
ηγεσίας» και του «Βαθμού μέτρησης των αποτελεσμάτων που αφορούν τον πελάτη», του
«Βαθμού μέτρησης των αποτελεσμάτων προσωπικού και λειτουργικής απόδοσης» και του
«Βαθμού μέτρησης των δεικτών επίδοσης της επιχείρησης».
Αναλυτικότερα, ο παράγοντας «Διαδικασία benchmarking» συσχετίζεται σημαντικά με
όλους τους παράγοντες ΔΟΠ και μετρήσεων. Συγκεκριμένα η υψηλότερη συσχέτιση
παρουσιάζεται με τη «Διαχείριση των διεργασιών» τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της
ύπαρξης συστήματος διαχείρισης διεργασιών για την ανάπτυξη και λειτουργία δομημένης
διαδικασίας benchmarking. Η διαδικαστική προσέγγιση στη λειτουργία των επιχειρήσεων
φαίνεται να υποστηρίζει σημαντικά την ανάπτυξη της διαδικαστικής προσέγγισης και στο
benchmarking.

Η

στατιστικά

σημαντική

συσχέτιση

του

παράγοντα

«Διαδικασία

benchmarking» με όλους τους παράγοντες που αφορούν τη ΔΟΠ και τα αποτελέσματα–
μετρήσεις αποδεικνύει τη σημασία της καθιέρωσης των αρχών της ΔΟΠ για την
αποτελεσματική εφαρμογή της κατάλληλης διαδικασίας benchmarking. Οι παράγοντες αυτοί
δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόζεται το benchmarking και είναι
περισσότερο διευρυμένοι από τους παράγοντες που εντόπισε ο Then (1996) σύμφωνα με τον
οποίο η μεθοδολογία benchmarking που ακολουθείται από έναν οργανισμό αποτελεί
εξαρτημένη μεταβλητή. Η μεταβλητή αυτή, σύμφωνα με το συγγραφέα, εξαρτάται μόνο από
soft παράγοντες όπως είναι η ηγεσία, το στυλ της διοίκησης, η εκπαίδευση προσωπικού κλπ.
Ο παράγοντας «Επιλογή του τύπου benchmarking» όπως ήδη αναφέρθηκε, συσχετίζεται με
όλους τους παράγοντες ΔΟΠ εκτός από τις «Συνεργασίες», το «Βαθμό μέτρησης των
αποτελεσμάτων που αφορούν την κοινωνία» και το «Βαθμό μέτρησης των δεικτών επίδοσης
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της επιχείρησης». Οι ισχυρότερες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις σημειώνονται με δύο
παράγοντες μετρήσεων: τον «Βαθμό μέτρησης των αποτελεσμάτων προσωπικού και της
λειτουργικής απόδοσης» και τον «Βαθμό μέτρησης των αποτελεσμάτων που αφορούν τον
πελάτη» αποδεικνύοντας έτσι τη σημασία της ύπαρξης συστήματος μετρήσεων απόδοσης
για σημαντικές μετρήσεις στις οποίες αναμένονται βελτιώσεις από την εφαρμογή του
κατάλληλου τύπου benchmarking. Η μη συσχέτιση του παράγοντα «Επιλογή τύπου
benchmarking» με τη διαχείριση των συνεργασιών της επιχείρησης προκαλεί αρχικά

Πίνακας 5.13: Συντελεστές συσχέτισης Spearman ρ μεταξύ των παραγόντων ΔΟΠ και
αποτελεσμάτων–μετρήσεων και των παραγόντων benchmarking

Ηγεσία και
ανθρώπινο
δυναμικό
Πολιτική και
στρατηγική

Correlation
Coefficient
Sig. (2tailed)
Correlation
Coefficient
Sig. (2tailed)

Συνεργασίες

Correlation
Coefficient
Sig. (2tailed)

Διεργασίες

Correlation
Coefficient
Sig. (2tailed)

Βαθμός
μέτρησης των
αποτελεσμάτων που
αφορούν τον
πελάτη

Correlation
Coefficient

Βαθμός
μέτρησης των
αποτελεσμάτων
προσωπικού
και
λειτουργικής
απόδοσης

Correlation
Coefficient

Sig. (2tailed)

Sig. (2tailed)

Διαδικασία
benchmarking

Επιλογή τύπου
benchmarking

Υποστήριξη
της ηγεσίας

0,310(**)

0,299(**)

0,291(**)

0,484(**)

0,002

0,003

0,003

0,000

0,318(**)

0,307(**)

0,277(**)

0,495(**)

0,001

0,002

,006

0,000

0,374(**)

0,109

0,217(*)

0,274(**)

0,000

0,281

,031

0,006

0,501(**)

0,273(**)

0,372(**)

0,523(**)

0,000

0,006

0,000

0,000

0,235(*)

0,315(**)

0,101

0,354(**)

0,019

0,002

0,320

0,000

0,324(**)

0,333(**)

0,171

0,414(**)

0,001

0,001

0,090

0,000
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Πολιτική
benchmarking

Βαθμός
μέτρησης των
αποτελεσμάτων που
αφορούν την
κοινωνία

Correlation
Coefficient
Sig. (2tailed)

0,432(**)

0,165

0,285(**)

0,416(**)

0,000

0,102

0,004

0,000

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Βαθμός
μέτρησης των
δεικτών
επίδοσης της
επιχείρησης

Correlation
Coefficient
Sig. (2tailed)

0,314(**)

0,089

0,125

0,377(**)

0,002

0,381

0,216

0,000

** Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,01 (2-tailed).
* Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,05 (2-tailed).

έκπληξη μια και οι περισσότεροι τύποι benchmarking απαιτούν την ανάπτυξη συνεργασιών
σε ένα διπλό και αντικρουόμενο επίπεδο ανταγωνισμού και συνεργασίας για τη συλλογή των
απαιτούμενων πληροφοριών (Cox et al, 1997). Κατά συνέπεια η κατάλληλη διαχείριση των
συνεργασιών μπορεί να υποστηρίξει σημαντικά την αποτελεσματική εφαρμογή του
benchmarking. Ωστόσο το γεγονός της μη συσχέτισης αιτιολογείται από την έλλειψη
ωριμότητας στην εφαρμογή του benchmarking όπου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας προτιμάται η εφαρμογή του εσωτερικού benchmarking από τους υπόλοιπους τύπους
του (βλ. παράγραφο 5.5.2) οι οποίοι βασίζονται στην ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων με
τις επιχειρήσεις – στόχους.
Ο παράγοντας «Υποστήριξη της ηγεσίας» για την εφαρμογή του benchmarking συσχετίζεται
στατιστικά σημαντικά με όλους τους παράγοντες ΔΟΠ και περισσότερο με τον παράγοντα
«Διεργασίες». Η λειτουργία συστήματος διαχείρισης των διεργασιών φαίνεται ότι βοηθά την
ηγεσία να κατανείμει τους απαιτούμενους πόρους για το benchmarking και να υποστηρίξει
την εφαρμογή του και την αποδοχή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Ωστόσο ο βαθμός
μέτρησης των αποτελεσμάτων απόδοσης της επιχείρησης – με εξαίρεση το βαθμό μέτρησης
των αποτελεσμάτων που αφορούν την κοινωνία – δεν σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με
την υποστήριξη της ηγεσίας για την εφαρμογή του benchmarking. Τέλος ο παράγοντας
«Πολιτική για benchmarking» σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το σύνολο των
παραγόντων ΔΟΠ και αποτελεσμάτων–μετρήσεων αποδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο του
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συνολικού πλαισίου ΔΟΠ για την ανάπτυξη της κατάλληλης πολιτικής benchmarking.
Από την ανάλυση των συσχετίσεων προκύπτει ότι το σύνολο γενικά των παραγόντων ΔΟΠ
συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τους παράγοντες benchmarking ενώ δεν συμβαίνει το
ίδιο με τη συσχετίσεις των παραγόντων benchmarking και το βαθμό εφαρμογής των
παραγόντων αποτελεσμάτων–μετρήσεων. Ανάλογο συμπέρασμα προκύπτει και από την
ανάλυση των διαφορών των μέσων όρων των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν και δεν
εφαρμόζουν το benchmarking, που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Συμπεραίνουμε δηλαδή ότι το απαραίτητο πλαίσιο ΔΟΠ για την εφαρμογή του
benchmarking συνίσταται κυρίως από τη λειτουργία των παραγόντων ΔΟΠ και λιγότερο από
το βαθμό εφαρμογής των παραγόντων μέτρησης των αποδόσεων. Κατά συνέπεια όταν μία
επιχείρηση ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην εφαρμογή του benchmarking θα πρέπει να
έχει αναπτύξει πρωταρχικά τις «δυνάμεις επίτευξης» (enablers) του μοντέλου αριστείας του
EFQM. Επιπλέον, από το συνολικό πίνακα συσχετίσεων (Πίνακας 5.13) προκύπτει ότι από
τις «δυνάμεις επίτευξης», ο παράγοντας «Διεργασίες» παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην
εφαρμογή του benchmarking και ακολουθείται από τον παράγοντα «Ηγεσία και ανθρώπινο
δυναμικό» και από τη «Στρατηγική». Οι παράγοντες αυτοί της ΔΟΠ είναι εκείνοι στους
οποίους θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους όσοι επιδιώκουν την εφαρμογή
του benchmarking.

5.7.3

Έλεγχος συσχέτισης επιπέδου εφαρμογής ΔΟΠ και επιπέδου εφαρμογής

benchmarking
Η ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων benchmarking και των παραγόντων
ΔΟΠ εξετάζεται και με τον έλεγχο συσχέτισης του επιπέδου εφαρμογής των παραγόντων
αυτών. Ο έλεγχος αυτός γίνεται αρχικά με τον έλεγχο της εφαρμογής των παραγόντων
benchmarking σε διάφορα επίπεδα εφαρμογής των παραγόντων ποιότητας. Συγκεκριμένα
εξετάζεται αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση του βαθμού εφαρμογής των
παραγόντων benchmarking ανάλογα με το επίπεδο εφαρμογής των παραγόντων ΔΟΠ. Στη
συνέχεια ελέγχεται αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση του βαθμού
εφαρμογής των παραγόντων ΔΟΠ ανάλογα με το επίπεδο εφαρμογής των παραγόντων
benchmarking ώστε να υποστηριχθεί τελικά ότι η υψηλή εφαρμογή των αρχών της
ποιότητας συνδυάζεται με υψηλή εφαρμογή του benchmarking.
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Για να πραγματοποιηθούν αυτοί οι έλεγχοι είναι απαραίτητο πρώτα να γίνει διαχωρισμός
των ερωτηθέντων σε τρεις κατηγορίες: (α) στους low performers που παρουσιάζουν χαμηλή
βαθμολογία στο βαθμό εφαρμογής, (β) στους medium performers που κινούνται σε μεσαία
επίπεδα βαθμολογίας στο βαθμό εφαρμογής, και (γ) στους high performers που
επιτυγχάνουν υψηλή βαθμολογία στο βαθμό εφαρμογής. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται
τόσο στο μέσο συνολικό βαθμό εφαρμογής των παραγόντων ΔΟΠ όσο και στο μέσο
συνολικό βαθμό εφαρμογής των παραγόντων benchmarking. Μετά το διαχωρισμό αυτό
ελέγχεται ο μέσος όρος για κάθε κατηγορία (δείγμα) και διερευνάται το επίπεδο στατιστικής
σημαντικότητας για τη διαφοροποίηση ή όχι των μέσων όρων.
Ο έλεγχος αυτός γίνεται με εφαρμογή της «Ανάλυσης Διακύμανσης Μονής Κατεύθυνσης»
(One way Analysis of Variance – One way ANOVA) η οποία ελέγχει τις διαφορές μεταξύ
των μέσων τριών ή περισσοτέρων δειγμάτων. Σε περίπτωση που τα δείγματα είναι δύο,
χρησιμοποιούμε το t test. Η ερευνητική υπόθεση που εξετάζεται και στην περίπτωση της
ANOVA, όπως και στο t test, είναι η εξής: οι μέσοι όροι στις μεταβλητές των δειγμάτων
είναι ίσοι. Η απόρριψη αυτής της υπόθεσης μας οδηγεί στο να δεχτούμε την εναλλακτική
υπόθεση ότι τα δείγματα διαφέρουν ως προς τους μέσους όρους των μεταβλητών που
εξετάζονται.
Για να εφαρμοσθεί η μέθοδος ANOVA τα δεδομένα θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν με
βάση μία μεταβλητή ομαδοποίησης (group variable). Στην περίπτωση ελέγχου του επιπέδου
εφαρμογής ΔΟΠ σε σχέση με την εφαρμογή του benchmarking, η κατηγοριοποίηση γίνεται
με βάση το επίπεδο εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ ενώ στην περίπτωση του ελέγχου του
επιπέδου εφαρμογής benchmarking σε σχέση με την εφαρμογή της ΔΟΠ η ομαδοποίηση
γίνεται με βάση το επίπεδο εφαρμογής παραγόντων benchmarking. Στη συνέχεια ελέγχεται
με τη μέθοδο One way ANOVA αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους
μέσους όρους στις τρεις αυτές κατηγορίες – δείγματα ερωτωμένων.
Το στατιστικό μέτρο που χρησιμοποιείται στην ANOVA για τον έλεγχο των υποθέσεων
είναι το F test το οποίο εξετάζει αν οι διαφορές στους μέσους όρους μεταξύ τριών ή
περισσοτέρων δειγμάτων διαφέρουν σημαντικά τόσο ώστε να μην οφείλονται σε τυχαίους
αλλά σε συστηματικούς παράγοντες. Αν οι μέσοι όροι δεν διαφέρουν σημαντικά τότε
συμπεραίνεται ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή δεν έχει επίδραση στην εξαρτημένη.
Συγκεκριμένα το F test συγκρίνει την εκτίμηση της διακύμανσης μεταξύ των ομάδων που
εξετάζονται με την εκτίμηση της διακύμανσης μέσα στις ομάδες, διαιρώντας την πρώτη με
τη δεύτερη (Bryman και Cramer, 1994, pp 139). Όταν η τιμή του F είναι κοντά στη μονάδα,
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τότε δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση της ισότητας των μέσων όρων∗ (Aczel και
Sounderpandian, 2006, pp 383). Ένας περιορισμός που τίθεται είναι το μέγεθος των
παρατηρήσεων ανά ομάδα το οποίο δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 20 ενώ επιθυμητό
είναι τα μεγέθη των ομάδων να είναι ισοδύναμα (Hair et al, 2006, pp 408).
Οι προϋποθέσεις της μεθόδου ANOVA είναι οι εξής: (α) τα δείγματα θα πρέπει να είναι
ανεξάρτητα, (β) οι διακυμάνσεις των μεταβλητών θα πρέπει να είναι ίσες μεταξύ των
ομάδων, και (γ) οι εξαρτημένες μεταβλητές θα πρέπει να ακολουθούν την κανονική
κατανομή (Hair et al, 2006, pp 408). Ωστόσο επειδή η μέθοδος είναι «ανθεκτική» στην μη
τήρηση των προϋποθέσεων, μπορεί να εφαρμοσθεί σε περιπτώσεις που οι διακυμάνσεις
είναι σχεδόν ίσες αν τα μεγέθη των ομάδων είναι ισοδύναμα, και στις περιπτώσεις που η
κατανομή των εξαρτημένων μεταβλητών δεν είναι κανονική (Morgan et al, 2007, pp 157).
Επιπλέον υπάρχουν διάφορα τεστ που μπορούν να εκτελεστούν εκ των υστέρων (post hoc
tests) για την ολοκλήρωση των ελέγχων. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται η προϋπόθεση
της ισότητας των διακυμάνσεων εκτελείται το post hoc τεστ Games Howell ή το αντίστοιχο
μη παραμετρικό τεστ της ANOVA, το τεστ Kruskal Wallis. Το F test που υπολογίζεται στην
ANOVA ελέγχει αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων αλλά δεν εντοπίζει
τις διαφορές αυτές. Για τον εντοπισμό αυτό θα πρέπει να γίνει ένα post hoc τεστ, το Tuckey
τεστ. Εκτός από το συντελεστή F, στην ανάλυση ANOVA υπολογίζεται και το επίπεδο
σημαντικότητας το οποίο αν είναι χαμηλό (μικρότερο του 0,05) σημαίνει ότι οι διαφορές
μεταξύ των μέσων των ομάδων είναι σημαντικές και άρα απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση
της ισότητας των μέσων (De Vaus, 1991, pp 186).
Το Kruskal Wallis είναι το εναλλακτικό μη παραμετρικό τεστ της One way ANOVA το
οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί σε περιπτώσεις που οι μεταβλητές είναι ordinal ή όταν
παραβιάζεται η προϋπόθεση της ομοιογένειας στη διακύμανση. Το τεστ αυτό χρησιμοποιεί
κατατάξεις δεδομένων (ranks) αντί για τα ίδια τα δεδομένα και η μηδενική του υπόθεση
είναι ότι οι μέσοι όροι των μεταβλητών ακολουθούν την ίδια κατανομή (Aczel και
Sounderpandian, 2006, pp 665). Αν και αναφέρεται σε κατανομές και όχι σε μέσους το τεστ
είναι περισσότερο «ευαίσθητο» σε διαφορές μέσων όρων και για το λόγο αυτό
χρησιμοποιείται εναλλακτικά της ANOVA. Το στατιστικό μέτρο του Kruskal Wallis test
είναι ο συντελεστής Η ο οποίος ακολουθεί την κατανομή Χ2 και κατά την εκτέλεση του τεστ
ελέγχεται το επίπεδο σημαντικότητας για την αποδοχή ή την απόρριψη της μηδενικής

∗

Αν η διακύμανση μεταξύ των ομάδων (explained variance) είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη διακύμανση
μέσα στις ομάδες (error ή residual variance), τότε η τιμή του F είναι μεγαλύτερη από ένα κάτι που υποδηλώνει
ότι οι διαφορές μεταξύ των μέσων είναι απίθανο να οφείλονται σε τυχαίους λόγους.
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υπόθεσης.
Στην περίπτωση του ελέγχου των διαφορών των μέσων δύο δειγμάτων εφαρμόζεται το t-test
ή το εναλλακτικό μη παραμετρικό τεστ Mann Whitney (βλ. παρ. 5.7.1).

Έλεγχος της διαφοράς μέσων τιμών εφαρμογής παραγόντων benchmarking μεταξύ
ομάδων διαφορετικού επιπέδου εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ και αποτελεσμάτων–
μετρήσεων
Με τον έλεγχο αυτό εξετάζουμε αν η εφαρμογή του benchmarking σχετίζεται με το επίπεδο
ανάπτυξης της ΔΟΠ, αν δηλαδή η μεγαλύτερη εφαρμογή των παραγόντων της δημιουργεί
καταλληλότερες συνθήκες για τη διεύρυνση της εφαρμογής του benchmarking. Για την
εκτέλεση του ελέγχου υπολογίστηκε το συνολικό μέσο σκορ στην εφαρμογή των
παραγόντων ΔΟΠ (ηγεσία και ανθρώπινο δυναμικό, στρατηγική, συνεργασίες και
διεργασίες). Επειδή παρατηρήθηκε συγκέντρωση των σκορ σε βαθμολογίες πάνω από 2 με
αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις με χαμηλό επίπεδο ΔΟΠ να είναι πολύ λίγες, οι ερωτηθέντες
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: (α) «χαμηλό έως ικανοποιητικό επίπεδο ΔΟΠ» με μέσο σκορ
μέχρι 4, και (β) τους «υψηλό επίπεδο ΔΟΠ» με μέσο σκορ πάνω από 4. Στον Πίνακα 5.14
δίνονται τα περιγραφικά στοιχεία των δύο ομάδων. Στη συνέχεια διερευνήθηκε αν υπάρχει
διαφορά ή όχι στους μέσους όρους εφαρμογής των παραγόντων benchmarking.

Πίνακας 5.14: Ομάδες επιχειρήσεων με βάση το επίπεδο του μέσου συνολικού βαθμού

εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ και μετρήσεων

ΔΟΠ

Αριθμός
επιχειρήσεων

Ελάχιστη
τιμή

Μέγιστη
τιμή

Μέσος
όρος

Χαμηλό έως
ικανοποιητικό
επίπεδο

32

1,63

3,99

3,54

Υψηλό
επίπεδο

82

4,00

5,00

4,39
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ
Α ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Χαμηλό έως
ικανοποιητικό
επίπεδο

58

1,54

3,98

3,42

Υψηλό
επίπεδο

51

4,00

5,00

4,40

Ο έλεγχος της διαφοράς των μέσων σε αυτήν την περίπτωση πραγματοποιήθηκε με το t test
επειδή προέκυψαν τελικά δύο – και όχι τρία – ανεξάρτητα δείγματα. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου καταγράφονται στο Παράρτημα Η όπου φαίνεται ότι απορρίπτεται η μηδενική
υπόθεση της ισότητας των μέσων και συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές (p<0,05) στους μέσους όρους όλων των παραγόντων benchmarking μεταξύ των
επιχειρήσεων με «χαμηλό έως ικανοποιητικό επίπεδο» ΔΟΠ και των επιχειρήσεων με
«υψηλό επίπεδο» ΔΟΠ. Οι διαφορές στους μέσους όρους παρουσιάζονται διαγραμματικά
στην Εικόνα 5.7.
Εικόνα 5.7: Οι διαφορές των μέσων τιμών των παραγόντων benchmarking για τις

επιχειρήσεις με «χαμηλό έως ικανοποιητικό» και «υψηλό» επίπεδο εφαρμογής παραγόντων
ΔΟΠ
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Κατηγορία 2: υψηλό επίπεδο
ΔΟΠ

3,57
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Κατηγορία 1: χαμηλό έως
ικανοποιητικό επίπεδο ΔΟΠ

4,08

4,08

Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα για τις μετρήσεις όπου και πάλι προέκυψαν δύο
κατηγορίες επιχειρήσεων με «χαμηλό έως ικανοποιητικό επίπεδο» και με «υψηλό επίπεδο»
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εφαρμογής των παραγόντων αποτελεσμάτων–μετρήσεων. Η εφαρμογή του t test
(Παράρτημα Η) έδειξε και στην περίπτωση αυτή ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές (p<0,05) στις μέσες τιμές όλων των παραγόντων benchmarking μεταξύ των
επιχειρήσεων με «χαμηλό έως ικανοποιητικό επίπεδο» και των επιχειρήσεων με «υψηλό
επίπεδο» εφαρμογής των παραγόντων αποτελεσμάτων–μετρήσεων. Οι διαφορές στους
μέσους όρους παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.8.

Εικόνα 5.8: Οι διαφορές των μέσων τιμών των παραγόντων benchmarking για τις

επιχειρήσεις με «χαμηλό έως ικανοποιητικό» και «υψηλό» επίπεδο εφαρμογής παραγόντων
αποτελεσμάτων-μετρήσεων
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Κατηγορία 2: υψηλό επίπεδο
μετρήσεων

4,35

3,17

Υπ
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Κατηγορία 1: χαμηλό έως
ικανοποιητικό επίπεδο μετρήσεων

3,61 3,69

3,62

4,08

Έλεγχος της διαφοράς μέσων τιμών εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ και αποτελεσμάτων–
μετρήσεων

μεταξύ

ομάδων

διαφορετικού

επιπέδου

εφαρμογής

παραγόντων

benchmarking
Επιπλέον ελέγχεται αν ο βαθμός εφαρμογής των παραγόντων ΔΟΠ και μετρήσεων
μεταβάλλεται σε σχέση με το επίπεδο benchmarking. Με τον έλεγχο αυτό εξετάζεται αν το
επίπεδο εφαρμογής παραγόντων benchmarking σχετίζεται με το βαθμό εφαρμογής
παραγόντων ΔΟΠ και μετρήσεων, ελέγχοντας ουσιαστικά έτσι αν το benchmarking αποτελεί
εργαλείο που προωθεί την εφαρμογή της ΔΟΠ συμπεριλαμβανομένων και των μετρήσεων.
Για την πραγματοποίηση του ελέγχου υπολογίζεται το συνολικό μέσο σκορ στην εφαρμογή
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των παραγόντων benchmarking και με βάση το σκορ αυτό οι ερωτηθέντες χωρίστηκαν σε
τρεις ομάδες: (α) «χαμηλό σκορ benchmarking» (μικρότερο του 3), (β) «μέτριο σκορ
benchmarking» (μεταξύ 3 και 4), και (γ) «υψηλό σκορ benchmarking» (μεγαλύτερο του 4).
Στη συνέχεια διερευνήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς ή όχι στους μέσους
όρους εφαρμογής των πρακτικών ποιότητας και των μετρήσεων. Στον Πίνακα 5.15 δίνονται
τα περιγραφικά στοιχεία των τριών ομάδων.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με το τεστ One way ANOVA – μια και έχουμε τρία δείγματα
– τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στο Παράρτημα Η. Τα αποτελέσματα των
ελέγχων δείχνουν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0.05) στους μέσους των
δειγμάτων για όλους τους παράγοντες ΔΟΠ και μετρήσεων εκτός από το «Βαθμό μέτρησης
των δεικτών επίδοσης της επιχείρησης».

Πίνακας 5.15: Ομάδες επιχειρήσεων με βάση το επίπεδο του μέσου συνολικού βαθμού
εφαρμογής παραγόντων benchmarking

Αριθμός
επιχειρήσεων

Ελάχιστη
τιμή

Μέγιστη
τιμή

Μέση τιμή

Χαμηλό επίπεδο
benchmarking

12

1,78

2,92

2,43

Μέτριο επίπεδο
benchmarking

48

3,03

3,95

3,59

Υψηλό επίπεδο
benchmarking

54

4,00

5,00

4,36

Για τους παράγοντες ΔΟΠ «Στρατηγική» και «Συνεργασίες» δεν ισχύει η υπόθεση της
ισότητας των διακυμάνσεων και για το λόγο αυτό εκτελέστηκε το post hoc τεστ Games
Howell ενώ στους υπόλοιπους παράγοντες εκτελέστηκε το Tukey test. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα αυτών των τεστ διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές
των μέσων μεταξύ των εξής:
−

στον παράγοντα «Ηγεσία» μεταξύ χαμηλού και υψηλού επιπέδου benchmarking
(p=0,000) καθώς και μεταξύ χαμηλού και μέτριου επιπέδου benchmarking (p=0,001)
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−

στον παράγοντα «Στρατηγική» μεταξύ μέτριου και υψηλού επιπέδου benchmarking
(p=0,003)

−

στον παράγοντα «Συνεργασίες» μεταξύ χαμηλού και υψηλού επιπέδου benchmarking
(p=0,041)

−

στον παράγοντα «Διαδικασίες» μεταξύ χαμηλού και υψηλού επιπέδου benchmarking
(p=0,000) καθώς και μεταξύ χαμηλού και μέτριου επιπέδου benchmarking (p=0,007)

−

στον παράγοντα «Βαθμός μέτρησης των αποτελεσμάτων που αφορούν τον πελάτη»
μεταξύ χαμηλού και υψηλού επιπέδου benchmarking (p=0,011) καθώς και μεταξύ
μέτριου και υψηλού επιπέδου benchmarking (p=0,000)

−

στον παράγοντα «Βαθμός μέτρησης των αποτελεσμάτων προσωπικού και λειτουργικής
απόδοσης» μεταξύ χαμηλού και υψηλού επιπέδου benchmarking (p=0,000) καθώς και
μεταξύ μέτριου και υψηλού επιπέδου benchmarking (p=0,001)

−

στον παράγοντα «Βαθμός μέτρησης των δεικτών επίδοσης στην κοινωνία» μεταξύ
χαμηλού και υψηλού επιπέδου benchmarking (p=0,025) καθώς και μεταξύ μέτριου και
υψηλού επιπέδου benchmarking (p=0,004)

Η εκτέλεση του μη παραμετρικού τεστ Kruskal Wallis ισότητας των μέσων για τις τρεις
ομάδες, έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική (p<0,05) διαφορά σε όλους τους
παράγοντες για όλα τα επίπεδα benchmarking. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν
post hoc έλεγχοι που δείχνουν τις επιμέρους στατιστικά σημαντικές διαφορές.

5.7.4

Έλεγχος συσχέτισης επιπέδου εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ και επιπέδου

βελτιώσεων των παραγόντων μετρήσεων από την εφαρμογή του benchmarking
Με τους προηγούμενους ελέγχους εξετάσθηκε η σχέση της ΔΟΠ με την εφαρμογή του
benchmarking. Στην παρούσα παράγραφο ελέγχεται η σχέση της ΔΟΠ με τα αποτελέσματα
εφαρμογής του benchmarking, ως ένα έμμεσος τρόπος διερεύνησης της επίδρασης, αν
υπάρχει, που ασκεί ο βαθμός εφαρμογής της ΔΟΠ στις βελτιώσεις που επιφέρει το
benchmarking. Ο έλεγχος εκτελείται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Από τη μια δηλαδή
ελέγχεται η διαφορά των βελτιώσεων των μετρήσεων μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ΔΟΠ
και από την άλλη ελέγχεται η διαφορά στην εφαρμογή παραγόντων ΔΟΠ που παρατηρείται
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όταν έχουν επιτευχθεί διαφορετικά επίπεδα βελτιώσεων. Αν και η ερμηνεία που προκύπτει
είναι ουσιαστικά ταυτόσημη, ωστόσο ο δεύτερος έλεγχος όπως φαίνεται παρακάτω δίνει
αναλυτικότερα στοιχεία.

Έλεγχος της διαφοράς μέσων τιμών των βελτιώσεων των παραγόντων αποτελεσμάτων–
μετρήσεων από την εφαρμογή του benchmarking μεταξύ ομάδων διαφορετικού
επιπέδου εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ
Για την πραγματοποίηση του ελέγχου χρησιμοποιήθηκε η ομαδοποίηση της παραγράφου
5.7.3 των δύο επιπέδων εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ και δύο επιπέδων εφαρμογής
μετρήσεων. Τα περιγραφικά στοιχεία των ομάδων παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.14. Ο
έλεγχος της διαφοράς των μέσων έγινε με την εφαρμογή του t test και του αντίστοιχου μη
παραμετρικού Mann Whitney. Τα αποτελέσματα των ελέγχων παρουσιάζονται στο
Παράρτημα Θ όπου φαίνεται ότι, σύμφωνα τόσο με το παραμετρικό όσο και με το μη
παραμετρικό τεστ, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιπέδων
εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ και μετρήσεων στην επίτευξη βελτιώσεων τόσο στη γενική
απόδοση της επιχείρησης όσο και στους δείκτες επίδοσής της. Οι διαφορές στους μέσους
όρους παρουσιάζονται στις Εικόνες 5.9 και 5.10.

Εικόνα 5.9: Οι διαφορές των μέσων τιμών του βαθμού βελτίωσης των αποτελεσμάτων–

μετρήσεων για τις επιχειρήσεις με «χαμηλό έως ικανοποιητικό» και «υψηλό» επίπεδο
εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ
3,99

Κατηγορία 1: χαμηλό
έως ικανοποιητικό
επίπεδο ΔΟΠ
Κατηγορία 2: υψηλό
επίπεδο ΔΟΠ

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

3,70

3,42

2,75

Βαθμός βελτίωσης Βαθμός βελτίωσης
της γενικής
των δεικτών
απόδοσης
επίδοσης
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Εικόνα 5.10: Οι διαφορές των μέσων τιμών στο βαθμό βελτίωσης των μετρήσεων για τις
επιχειρήσεις με «χαμηλό έως μέτριο» και «υψηλό» επίπεδο εφαρμογής παραγόντων
μετρήσεων
4,50
4,00
3,50
Κατηγορία 1: χαμηλό 3,00
έως ικανοποιητικό
2,50
2,00
επίπεδο μετρήσεων
1,50
Κατηγορία 2: υψηλό
1,00
επίπεδο μετρήσεων
0,50
0,00

3,89

3,68

4,02

3,07

Βαθμός βελτίωσης Βαθμός βελτίωσης
της γενικής
των δεικτών
απόδοσης
επίδοσης

Έλεγχος της διαφοράς μέσων τιμών εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ μεταξύ ομάδων
διαφορετικού επιπέδου βελτίωσης των παραγόντων αποτελεσμάτων–μετρήσεων από
την εφαρμογή του benchmarking
Στη συνέχεια ελέγχεται αν ο βαθμός εφαρμογής των παραγόντων ποιότητας και μετρήσεων
διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο βελτίωσης των μετρήσεων από την εφαρμογή του
benchmarking. Για τον έλεγχο αυτό υπολογίστηκε το συνολικό μέσο σκορ της βελτίωσης
που επιτυγχάνεται από την εφαρμογή του benchmarking και με βάση το σκορ αυτό οι
ερωτηθέντες χωρίσθηκαν σε τρεις ομάδες: (α) «χαμηλό σκορ βελτίωσης» (μικρότερο του 3),
(β) «μέτριο σκορ βελτίωσης» (μεταξύ 3 και 4), και (γ) «υψηλό σκορ βελτίωσης»
(μεγαλύτερο του 4). Στη συνέχεια διερευνήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς
ή όχι στην εφαρμογή των επιμέρους παραγόντων ΔΟΠ και αποτελεσμάτων–μετρήσεων.
Στον Πίνακα 5.16 δίνονται τα περιγραφικά στοιχεία των τριών ομάδων.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με το τεστ One way ANOVA – μια και έχουμε τρία επίπεδα
βελτίωσης – τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στο Παράρτημα Θ. Τα
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αποτελέσματα των ελέγχων δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές (p<0,05) στους
μέσους των δειγμάτων για όλους τους παράγοντες ΔΟΠ και μετρήσεων.

Πίνακας 5.16: Ομάδες επιχειρήσεων με βάση το επίπεδο της μέσης συνολικής βελτίωσης από
την εφαρμογή του benchmarking

Αριθμός
επιχειρήσεων

Ελάχιστη
τιμή

Μέγιστη
τιμή

Μέση
τιμή

Χαμηλό
επίπεδο
βελτίωσης

19

0,67

2,97

2,26

Μέτριο
επίπεδο
βελτίωσης

37

3,00

3,95

3,56

Υψηλό
επίπεδο
βελτίωσης

41

4,00

5,00

4,38

Για τους παράγοντες ΔΟΠ «Συνεργασίες» και «Διαδικασίες» και για τον παράγοντα
μετρήσεων «Βαθμός μέτρησης των αποτελεσμάτων που αφορούν την κοινωνία» δεν ισχύει η
υπόθεση της ισότητας των διακυμάνσεων (Levene test) και για το λόγο αυτό εκτελέστηκε το
post hoc τεστ Games Howell ενώ στους υπόλοιπους παράγοντες εκτελέστηκε το Tukey test.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των τεστ διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές των μέσων μεταξύ των εξής:
−

στον παράγοντα «Ηγεσία» μεταξύ χαμηλού και υψηλού επιπέδου βελτίωσης (p=0,014)
καθώς και μεταξύ μέτριου και υψηλού επιπέδου βελτίωσης (p=0,005)

−

στον παράγοντα «Στρατηγική» μεταξύ χαμηλού και υψηλού επιπέδου βελτίωσης
(p=0,022)

−

στον παράγοντα «Διαδικασίες» μεταξύ μέτριου και υψηλού επιπέδου βελτίωσης
(p=0,014)

−

στον παράγοντα «Βαθμός μέτρησης των αποτελεσμάτων που αφορούν τον πελάτη»
μεταξύ μέτριου και υψηλού επιπέδου βελτίωσης (p=0,019)
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−

στον παράγοντα «Βαθμός μέτρησης των αποτελεσμάτων προσωπικού και λειτουργικής
απόδοσης» μεταξύ χαμηλού και υψηλού επιπέδου βελτίωσης (p=0,048) καθώς και
μεταξύ μέτριου και υψηλού επιπέδου βελτίωσης (p=0,014)

−

στον παράγοντα «Βαθμός μέτρησης των αποτελεσμάτων που αφορούν την κοινωνία»
μεταξύ χαμηλού και υψηλού επιπέδου βελτίωσης (p=0,004) καθώς και μεταξύ μέτριου
και υψηλού επιπέδου βελτίωσης (p=0,000), και

−

στον παράγοντα «Βαθμός μέτρησης των δεικτών επίδοσης της επιχείρησης» μεταξύ
χαμηλού και υψηλού επιπέδου βελτίωσης (p=0,025).

Η εκτέλεση του μη παραμετρικού τεστ Kruskal Wallis έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές ανάλογα με το επίπεδο βελτίωσης στις μέσες τιμές του βαθμού
εφαρμογής των παραγόντων ΔΟΠ και μετρήσεων για όλους τους παράγοντες εκτός από τους
παράγοντες «Στρατηγική» (p=0,60) και «Βαθμός μέτρησης των δεικτών επίδοσης της
επιχείρησης» (p=0,54).

5.7.5

Έλεγχος διαφορών του βαθμού βελτίωσης των μετρήσεων σε σχέση με το

επίπεδο εφαρμογής του benchmarking
Με τον έλεγχο αυτό διερευνάται η επίδραση του benchmarking στις μετρήσεις στοιχείων
ποιότητας∗ και εξετάζεται έτσι η επίδραση του benchmarking στην εφαρμογή της ΔΟΠ.
Στους προηγούμενους ελέγχους της παρούσας παραγράφου διερευνήθηκε η σχέση του
benchmarking με τη ΔΟΠ από την πλευρά της επίδρασης της ΔΟΠ προς αυτό. Στον έλεγχο
που θα πραγματοποιηθεί πρόκειται ουσιαστικά να διερευνηθεί η επίδραση του
benchmarking στη ΔΟΠ ολοκληρώνοντας έτσι τον έλεγχο της αμφίδρομης σχέσης
benchmarking και ΔΟΠ που προτείνεται στην παρούσα μελέτη (βλ. παράγραφο 4.4). Ο
έλεγχος αυτός ουσιαστικά εξετάζει τη λειτουργία του benchmarking ως εργαλείου
βελτίωσης της ΔΟΠ.
Για την πραγματοποίηση του ελέγχου χρησιμοποιείται το συνολικό μέσο σκορ στην
εφαρμογή των παραγόντων benchmarking. Με βάση το σκορ αυτό οι ερωτηθέντες

∗

Το τμήμα Δ του ερωτηματολογίου αναπτύχθηκε με βάση το τμήμα των «Results» του μοντέλου αριστείας του
EFQM και άρα μετρά τα στοιχεία των «Enablers» του μοντέλου που περιγράφονται στο τμήμα Β του
ερωτηματολογίου.
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χωρίζονται σε τρεις ομάδες: (α) «χαμηλό σκορ benchmarking» (μικρότερο του 3), (β)
«μέτριο σκορ benchmarking» (μεταξύ 3 και 4), και (γ) «υψηλό σκορ benchmarking»
(μεγαλύτερο του 4). Στη συνέχεια διερευνήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς
ή όχι στις μέσες τιμές βελτίωσης των μετρήσεων. Στον Πίνακα 5.15 δίνονται τα περιγραφικά
στοιχεία των τριών ομάδων.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της παραμετρικής μεθόδου One way ANOVA
όσο και με τη μη παραμετρική μέθοδο Kruskal Wallis, τα αποτελέσματα των οποίων
φαίνονται στο Παράρτημα Ι. Σύμφωνα και με τις δύο μεθόδους υπάρχει στατιστικά
σημαντική διαφορά (p<0,05)

τόσο στο «Βαθμό βελτίωσης της γενικής απόδοσης της

επιχείρησης» όσο και στο «Βαθμό βελτίωσης των δεικτών επίδοσης της επιχείρησης»
μεταξύ των τριών ομάδων benchmarking. Τα αποτελέσματα του Tukey test έδειξαν τις εξής
στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις:
−

στο «Βαθμό βελτίωσης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης» μεταξύ του χαμηλού και
του υψηλού επιπέδου benchmarking (p=0,001)

−

στο «Βαθμό βελτίωσης των δεικτών επίδοσης της επιχείρησης» μεταξύ του χαμηλού και
του υψηλού επιπέδου benchmarking (p=0,018) αλλά και μεταξύ του χαμηλού και του
μέτριου επιπέδου benchmarking (p=0,022).

Η Εικόνα 5.11 δείχνει τις διαφορές στις μέσες τιμές στο βαθμό βελτίωσης των παραγόντων
μετρήσεων σε σχέση με το επίπεδο εφαρμογής benchmarking. Τα αποτελέσματα συμφωνούν
με εκείνα των Brah et al (2000) οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα οφέλη από την εφαρμογή του
benchmarking σχετίζονται θετικά με το βαθμό επιτυχίας στην εφαρμογή του benchmarking.

5.8

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ BENCHMARKING ΣΕ

ΥΠΟ–ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Στην παρούσα παράγραφο ελέγχεται η πιθανή διαφοροποίηση των ερωτηθέντων στο βαθμό
εφαρμογής του benchmarking ανάλογα με κάποια κριτήρια όπως π.χ. το μέγεθος της
επιχείρησης, ο χρόνος κατοχής πιστοποιητικού ISO 9000 κλπ. Οι έλεγχοι αυτοί παρέχουν
ενδείξεις για το ρόλο που μπορεί να παίξει στην εφαρμογή του benchmarking κάποιο από
αυτά τα κριτήρια και πραγματοποιούνται με τα τεστ ελέγχου της μέσης τιμής που
περιγράφονται

σε

προηγούμενες

παραγράφους.

παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΑ.
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Τα

αποτελέσματα

των

ελέγχων

Εικόνα 5.11: Οι διαφορές των μέσων τιμών του βαθμού βελτίωσης των παραγόντων

μετρήσεων για τις επιχειρήσεις με «χαμηλό», «μέτριο» και «υψηλό» επίπεδο εφαρμογής
benchmarking

Κατηγορία 1: χαμηλό
επίπεδο εφαρμογής
benchmarking
Κατηγορία 2: μέτριο
επίπεδο εφαρμογής
benchmarking
Κατηγορία 3: υψηλό
επίπεδο εφαρμογής
benchmarking

5.8.1

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

4,10

3,83
3,18
2,77

3,72
3,06

Βαθμός βελτίωσης Βαθμός βελτίωσης
της γενικής
των δεικτών επίδοσης
απόδοσης

Έλεγχος διαφορών σε σχέση με τα έτη πιστοποίησης

Στην παράγραφο αυτή ελέγχεται αν το χρονικό διάστημα στο οποίο είναι πιστοποιημένη μία
επιχείρηση επηρεάζει την εφαρμογή του benchmarking και η υπόθεση που εξετάζεται είναι
η ισότητα των μέσων τιμών στην εφαρμογή παραγόντων benchmarking σε ομάδες
επιχειρήσεων που δημιουργούνται με βάση το χρονικό διάστημα κατοχής πιστοποιητικού
ISO 9000. Τα υποσύνολα δημιουργούνται με βάση τρεις κλίμακες χρόνων πιστοποίησης: (α)
από 0 έως 3∗ χρόνια, (β) από 4 έως 7 χρόνια, και (γ) πάνω από 7 χρόνια. Αν στα υποσύνολα
εντοπίζονται διαφορές ως προς την εφαρμογή του benchmarking τότε διαπιστώνεται ότι η
ανεξάρτητη μεταβλητή «έτη πιστοποίησης» έχει επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή
«εφαρμογή παράγοντα benchmarking». Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η One Way
Analysis of Variance (ANOVA) και η μη παραμετρική μέθοδος Kruskal Wallis test.
Τα αποτελέσματα καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΑ1 όπου φαίνεται ότι σύμφωνα με το
παραμετρικό τεστ των μέσων τιμών δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p>0,05)
μεταξύ των ομάδων ανάλογα με τα έτη πιστοποίησης για όλους τους παράγοντες
∗

Η τελευταία έκδοση του ISO 9000/2000 εισήχθηκε στις ελληνικές επιχειρήσεις το 2001 και η καταληκτική
ημερομηνία μετάβασης των επιχειρήσεων από το παλιό στο νέο πρότυπο ήταν το τέλος του έτους 2003. Το
χρονικό διάστημα «0 έως 3 χρόνια» που χρησιμοποιείται εδώ καλύπτει το χρονικό διάστημα λειτουργίας των
πιστοποιημένων επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα μέσα στα πλαίσια της τελευταίας αναθεώρησης του
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benchmarking. Το μη παραμετρικό τεστ Kruskal Wallis έδειξε οριακά (p=0,043) ότι υπάρχει
διαφορά μόνο στις μέσες τιμές του παράγοντα «Πολιτική benchmarking» για τις τρεις
ομάδες χρόνου πιστοποίησης.

5.8.2

Έλεγχος διαφορών σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης

Στη συνέχεια ελέγχεται αν το μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζει την εφαρμογή του
benchmarking. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιεί δύο κατηγορίες μετρήσεων μεγέθους: (α)
τον κύκλο εργασιών, και (β) τον αριθμό εργαζομένων. Κάθε κατηγορία μέτρησης μεγέθους
χωρίζεται σε ομάδες με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Europa, 2004). H
υπόθεση που εξετάζεται αφορά την ισότητα των μέσων τιμών στην εφαρμογή παραγόντων
benchmarking σε σχέση με κάθε κατηγορία μεγέθους χωριστά. Αν στα υποσύνολα
εντοπίζονται διαφορές ως προς την εφαρμογή του benchmarking τότε διαπιστώνεται ότι η
μεταβλητή «μέγεθος επιχείρησης» έχει επίδραση στη μεταβλητή «εφαρμογή παράγοντα
benchmarking». Η παραμετρική μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο αυτό είναι η
One Way Analysis of Variance (ANOVA) και η μη παραμετρική μέθοδος είναι το Kruskal
Wallis test – μια και τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και ο αριθμός εργαζομένων χωρίζονται σε
τρεις επιμέρους ομάδες. Τα αποτελέσματα καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΑ2 όπου
φαίνεται ότι σύμφωνα με το παραμετρικό τεστ των μέσων τιμών δεν υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές (p>0,05) μεταξύ των ομάδων ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης
για όλους τους παράγοντες benchmarking. Το μη παραμετρικό τεστ Kruskal Wallis έδειξε
μία διαφοροποίηση στον παράγοντα «Πολιτική benchmarking» (p=0,039<0,05) σε σχέση με
τον αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση.
Η βιβλιογραφική έρευνα έδειξε ότι όσο μεγαλύτερη είναι μία επιχείρηση τόσο πιθανότερο
είναι να εφαρμόσει το benchmarking (Ernst & Young, 1992) (Kouzmin et al, 1999) (Hinton
et al, 2000) ενώ τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι δεν ισχύει αυτή η
επίδραση του μεγέθους στο βαθμό εφαρμογής του benchmarking για τις επιχειρήσεις που
ήδη το χρησιμοποιούν.

προτύπου εξασφαλίζοντας έτσι την ομοιογένεια της ομάδας.
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5.8.3

Έλεγχος διαφορών σε σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης

Στην παρούσα παράγραφο ελέγχεται αν η δραστηριότητα της επιχείρησης επηρεάζει την
εφαρμογή του benchmarking. Η υπόθεση της ισότητας των μέσων στην περίπτωση αυτή
εξετάζεται για τρεις κατηγορίες δραστηριοτήτων (α) βιομηχανία, (β) εμπόριο και (γ)
υπηρεσίες. Η ισότητα των μέσων τιμών ελέγχθηκε με την μέθοδο One Way Analysis of
Variance (ANOVA) και τη μέθοδο Kruskal Wallis test – μια και πρόκειται για τρεις ομάδες.
Τα αποτελέσματα καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΑ3 όπου φαίνεται ότι σύμφωνα με το
παραμετρικό τεστ των μέσων τιμών δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p>0,05)
μεταξύ των ομάδων ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης για όλους τους
παράγοντες benchmarking. Το μη παραμετρικό τεστ Kruskal Wallis έδειξε μία
διαφοροποίηση στον παράγοντα «Πολιτική benchmarking» (p=0,043<0,05) σε σχέση με τη
δραστηριότητα της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση
με την παλαιότερη άποψη του Whymark (1998) ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην εφαρμογή
του benchmarking ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης με τις υπηρεσίες να
παρουσιάζουν σαφώς μικρότερη εφαρμογή σε σχέση με τις παραγωγικές επιχειρήσεις.

5.8.4

Έλεγχος διαφορών των επιχειρήσεων της έρευνας αναφορικά με τα εμπόδια του

benchmarking
Το τμήμα Ε του ερωτηματολογίου ερευνά τα εμπόδια του benchmarking και συμπληρώθηκε
από το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα, είτε πραγματοποιούσαν είτε
όχι εφαρμογή του benchmarking. Στην παρούσα παράγραφο διερευνάται αν οι δύο αυτές
κατηγορίες των επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τα εμπόδια που
εντοπίζονται στην εφαρμογή του benchmarking. Συγκεκριμένα εξετάζεται η υπόθεση της
ισότητας των μέσων τιμών στον παράγοντα «Δυσκολία εφαρμογής του benchmarking» για
τις δύο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων με την εφαρμογή του t test. Τα αποτελέσματα του
τεστ καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΑ4 όπου φαίνεται μετά την εκτέλεση του ελέγχου ότι
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στις μέσες τιμές στον παράγοντα των
εμποδίων.
Επιπλέον ελέγχθηκε η ισχύς των εμποδίων για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το
benchmarking ανάλογα με το συνολικό μέσο επίπεδο εφαρμογής του (τρία επίπεδα: (α)
χαμηλό, (β) μέτριο και (γ) υψηλό βαθμό εφαρμογής). Συγκεκριμένα εφαρμόσθηκε η
μέθοδος One way ANOVA για να εξετασθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές
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στη δυσκολία εφαρμογής του benchmarking ώστε να διαπιστωθεί αν οι οργανισμοί που
έχουν ανεπτυγμένο επίπεδο εφαρμογής benchmarking έχουν διαφορετική στάση στα
εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγράφονται στο
Παράρτημα ΙΑ4 όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των
επιχειρήσεων με διαφορετικό επίπεδο benchmarking στη δυσκολία εφαρμογής του.

5.9

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ BENCHMARKING

Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας κλείνει με δύο γενικές ερωτήσεις που εξετάζουν
την άποψη των συμμετεχόντων για το ρόλο που καλείται να παίξει το benchmarking στα
επόμενα χρόνια ως εργαλείο βελτίωσης και για το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους σε
δίκτυο ή όμιλο benchmarking με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και την υποστήριξη
εφαρμογής του benchmarking. Τα αποτελέσματα (Παράρτημα ΙΒ) έδειξαν ότι οι
επιχειρήσεις θεωρούν το benchmarking γενικά σημαντικό εργαλείο βελτίωσης: το 22,9%
του συνόλου το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό, το 37,8% πολύ σημαντικό και το 30,9%
αρκετά σημαντικό. Μόλις μία επιχείρηση δήλωσε ότι δεν το θεωρεί σημαντικό και δύο πολύ
λίγο σημαντικό. Όσον αφορά το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους σε δίκτυο
benchmarking η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκδήλωσε μέτριο (41,8%) και πολύ
(20,1%) ενδιαφέρον. Ωστόσο τόσο η σημασία που αποδίδουν οι επιχειρήσεις στην εφαρμογή
του benchmarking ως εργαλείο βελτίωσης όσο και το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους
σε δίκτυο, είναι μεγαλύτερα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking σε σχέση
με εκείνες που δεν το εφαρμόζουν. Ο έλεγχος των μέσων τιμών (t test και Mann Whitney
test) έδειξε ότι η διαφορά στις απόψεις είναι στατιστικά σημαντική. Τέλος διαπιστώθηκε ότι
το επίπεδο εφαρμογής benchmarking επηρεάζει μόνο τη σημασία που αποδίδουν οι
επιχειρήσεις στο benchmarking ως εργαλείο βελτίωσης και όχι το ενδιαφέρον τους για
συμμετοχή σε δίκτυο benchmarking. Με την εφαρμογή της μεθόδου One way ANOVA
διαπιστώθηκε

ότι

οι

επιχειρήσεις

με

υψηλό

βαθμό

εφαρμογής

benchmarking

διαφοροποιούνται στατιστικά σημαντικά από εκείνες με χαμηλό και μέτριο βαθμό
αναφορικά με τη σημασία του benchmarking ως εργαλείο βελτίωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

6.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά τη διερεύνηση της σχέσης του benchmarking και της
ΔΟΠ, μία σχέση που θεωρείται δεδομένη στη βιβλιογραφία αλλά δεν έχει αποδειχθεί
εμπειρικά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι η εφαρμογή παραγόντων
benchmarking σχετίζεται πράγματι ισχυρά με την εφαρμογή παραγόντων ΔΟΠ και κυρίως
με στοιχεία που αφορούν τα κριτήρια «enablers» του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας
του EFQM.
Η διερεύνηση της σχέσης του benchmarking με τη ΔΟΠ που πραγματοποιήθηκε με την
παρούσα εμπειρική μελέτη κάλυψε την έλλειψη που εντοπίστηκε στη βιβλιογραφία σχετικά
με την αναλυτική περιγραφή της θέσης του benchmarking στη θεωρία της ΔΟΠ. Η θέση
αυτή περιγράφεται στη βιβλιογραφία συνήθως με γενικευμένες αναφορές της σχέσης των
διαφόρων εργαλείων ποιότητας – στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το benchmarking – με
τη ΔΟΠ. Η εμπειρική μελέτη που πραγματοποιήθηκε βοήθησε στο να αναλυθεί η σχέση
αυτή εξετάζοντας το benchmarking απομονωμένα από τα υπόλοιπα εργαλεία ΔΟΠ και
αναλύοντάς το σε επιμέρους παράγοντες. Επιπλέον στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, το
benchmarking τοποθετήθηκε εκτός των ορίων της ΔΟΠ και εξετάσθηκε η σχέση του με
αυτή σε παράλληλους άξονες μέσα από τον προσδιορισμός τη σχέσης των επιμέρους
παραγόντων benchmarking με τους παράγοντες της ΔΟΠ. Η παράλληλη αυτή τοποθέτηση
των δύο θεωριών βοήθησε στο να γίνει περισσότερο κατανοητή η «συμμετοχή» του
benchmarking στη λειτουργία της ΔΟΠ και να εκτιμηθεί η συνεισφορά του στη διαδικασία
επίτευξης επιχειρηματικής αριστείας.
Η παρούσα εργασία συνδυάζει τα συμπεράσματα της θεωρητικής διερεύνησης του
benchmarking με τα αποτελέσματα εμπειρικής μελέτης και δείχνει πώς οι δύο θεωρίες –
εργαλεία, του benchmarking και της ΔΟΠ, μπορούν να συνδυασθούν και να δημιουργήσουν
το κατάλληλο περιβάλλον βελτίωσης. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας αποτελούν
μια αρχική προσπάθεια αναλυτικού προσδιορισμού της σχέσης του benchmarking με τη
ΔΟΠ η οποία μπορεί σε ένα επόμενο στάδιο να προσδιορισθεί λεπτομερέστερα εξετάζοντας
ειδικά στοιχεία εφαρμογής τους σε επιχειρήσεις που διαθέτουν ανεπτυγμένο σύστημα ΔΟΠ
ή ανεπτυγμένη εφαρμογή benchmarking.
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6.2

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας του benchmarking έδειξε ότι η έννοια του benchmarking,
αν και όχι καινούρια στη σύλληψη της, βασίζεται στην αναζήτηση βελτιώσεων μέσα από
την παρακολούθηση των βέλτιστων πρακτικών και στην εισαγωγή τους μέσα στην
επιχείρηση.
Ιστορικά η εξέλιξή του συνδυάστηκε με την ανάπτυξη της έννοιας της ποιότητας και της
επιχειρηματικής αριστείας ενώ η ανοδική του πορεία σηματοδοτήθηκε από την εισαγωγή
του στα βραβεία ποιότητας (Spendolini, 1992) (Walgenbach και Hegele, 2001) (Welch και
Mann, 2001). Από τις πρώτες εφαρμογές του με τη μορφή της αντίστροφης μηχανικής
(reverse engineering) έως τη σημερινή του μορφή ως συστηματική διαδικασία αξιολόγησης,
εκτέλεσης και βελτίωσης της απόδοσης μέσω της εφαρμογής του σε καίριες λειτουργίες της
επιχείρησης, το benchmarking αποτελεί ένα συνεχώς εξελισσόμενο και δυναμικό φαινόμενο
με ευρεία αναγνώριση (Watson, 1993) (Kyrö, 2003) (Maire et al, 2005).
Η ανάπτυξη των εφαρμογών του benchmarking συνδυάστηκε με την εξέλιξη των ορισμών
και των τύπων του. Έτσι από την «αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών που οδηγούν σε
εξαιρετική απόδοση» (Camp, 1989), ο σύγχρονος προσδιορισμός του benchmarking
εξελίχθηκε σε ένα πλήρη ορισμό ο οποίος αφορά «τη συνεχή σύγκριση και μέτρηση με τους
βέλτιστους οργανισμούς ανεξαρτήτως κλάδου και γεωγραφικής περιοχής» (APQC, 1993)
(Kyrö, 2003) (Arrowsmith, 2004) και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εννοιών όπως η μέτρηση
της απόδοσης, οι βέλτιστες πρακτικές, η απόκτηση της γνώσης, η καινοτομία, η κατανόηση
των λειτουργιών του οργανισμού, η εισαγωγή αλλαγών, η συνεχής βελτίωση, η σύγκριση με
τον ανταγωνισμό, επιβεβαιώνοντας έτσι το χαρακτηρισμό που του αποδόθηκε ως
πολύπλευρη τεχνική (Kouzmin et al, 1999). Η εξέλιξη αυτή στον προσδιορισμό της έννοιας
του benchmarking συνδυάσθηκε με ανάλογη εξέλιξη στους τύπους εφαρμογής του. Η
σύγχρονη θεωρία του benchmarking περιλαμβάνει πλήθος από τύπους οι οποίοι
κατηγοριοποιούνται σε δύο γενικές ομάδες: (α) ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο
εφαρμόζεται το benchmarking, και (β) ανάλογα με την προέλευση των οργανισμών που
αποτελούν τα πρότυπα βελτίωσης (Bhutta και Huq, 1999) (Andersen, 1995) (Hollings,
1992). Αν και έχει καταγραφεί ένας σημαντικός αριθμός τύπων benchmarking, οι τύποι που
απαντώνται συνηθέστερα στη βιβλιογραφία είναι το εσωτερικό (internal), το ανταγωνιστικό
(competitive), το λειτουργικό (functional) και το γενικό (generic) benchmarking.
Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του benchmarking επικεντρώνονται κυρίως
στη βελτίωση της απόδοσης, στη βελτίωση της ικανότητας για μάθηση και για εισαγωγή
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αλλαγών, στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στη βελτίωση της
οργανωσιακής κουλτούρας. Παράλληλα στη βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι και ο
πρότυπος-στόχος οργανισμός αποκομίζει οφέλη από την εφαρμογή του benchmarking όπως
είναι η βελτίωση της εικόνας και του ονόματός του στην αγορά (ως «βέλτιστος
οργανισμός») και η ευκαιρία απόκτησης νέων εμπειριών με την ανάπτυξη επικοινωνίας και
συνεργασίας μέσω του benchmarking (Tucker et al, 1987) (Camp, 1989) (Bogan και
English, 1994) (Zairi, 1994) (Karlöf, 1995)(Yasin και Zimmerer, 1995) (Elmuti και
Kathawala, 1997) (Zairi, 1997). Γενικά τα οφέλη του benchmarking διαχωρίζονται σε απτά
τα οποία αποτελούν τους βασικούς λόγους εφαρμογής του benchmarking (βελτίωση της
αποδοτικότητας, εξοικονόμηση πόρων κλπ), και σε άυλα τα οποία σχετίζονται περισσότερα
με θέματα κουλτούρας και εργασιακού περιβάλλοντος και συνήθως γίνονται αντιληπτά πριν
γίνουν εμφανή τα απτά οφέλη (Codling, 1998).
Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το benchmarking είναι ότι η αποτελεσματική
εφαρμογή του συνδυάζεται με τη συστηματική εφαρμογή μιας απόλυτα δομημένης
διαδικασίας η οποία συνήθως έχει τη μορφή μοντέλου, χωρισμένο σε διαδοχικά στάδια και
επιμέρους βήματα (Ribeiro και Cabral, 2006). Αν και η βιβλιογραφία του benchmarking
αναφέρει πλήθος μοντέλων τα οποία είτε προτείνονται από τους θεωρητικούς του
benchmarking είτε αντλούνται από τα παραδείγματα επιτυχών πρακτικών εφαρμογών του, η
απλούστερη μορφή μεθοδολογικής προσέγγισης είναι εκείνη που προσομοιάζει με τον
κύκλο βελτίωσης τεσσάρων βημάτων του Deming προσαρμοσμένο ανάλογα για το
benchmarking ως: προγραμματισμός (plan), συλλογή (collect), ανάλυση (analyse) και
προσαρμογή (adapt) (Watson, 1993) (Bhutta και Huq, 1999) (Chen, 2002) (Ribeiro και
Cabral, 2006). Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στην εφαρμογή του benchmarking και εκείνη
που θα επιλέξει να ακολουθήσει τελικά η κάθε επιχείρηση μπορεί να ταυτίζεται απόλυτα με
κάποια ήδη υπάρχουσα, μπορεί να προκύψει ως μίγμα αυτών ή ακόμη και να αναπτυχθεί ως
ιδιαίτερο μοντέλο με βάση τις ιδιαιτερότητές της. Μία επιπρόσθετη σημαντική επιλογή που
καλείται να κάνει η επιχείρηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής είναι ο τύπος benchmarking
που θα εφαρμόσει. Η μελέτη των έμπειρων στο benchmarking οργανισμών έδειξε ότι η
αρχική επιλογή εστιάζεται συνήθως στην εφαρμογή του εσωτερικού benchmarking,
ακολουθεί η εφαρμογή του ανταγωνιστικού ως λογική συνέχεια της εσωτερικής αναζήτησης
καταλήγοντας στο λειτουργικό και γενικό benchmarking τα οποία, όπως υποστηρίζεται στη
βιβλιογραφία, αναδεικνύουν τις πραγματικές δυνατότητές του (Hinton et al, 2000).
Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή του κατάλληλου τύπου είναι συνήθως οι
δυσκολίες που αναμένονται να αντιμετωπισθούν με την εφαρμογή τους όπως πχ η διάθεση

254

της απαιτούμενης πληροφορίας, η συγκρισιμότητα των δεδομένων κλπ (Tucker et al, 1987)
(Trosa και Williams, 1996) (Drew, 1997) (Davies και Kochhar, 2002) (Dervitsiotis, 2000) ή
ακόμη και το επίπεδο ποιότητας στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση (Dale και Smith, 1997).
Για τη διευκόλυνση στην εκτέλεση των προσπαθειών benchmarking αναπτύχθηκαν
διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαχείριση των
πληροφοριών καθώς επίσης και δίκτυα και οργανισμοί που παρέχουν την απαραίτητη
υποστήριξη (εκπαίδευση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ) στην υλοποίηση των
εφαρμογών και στην προώθηση της έννοιας του benchmarking.
Η επιτυχία των εφαρμογών benchmarking εξαρτάται από διάφορους παράγοντες οι οποίοι
αφορούν τόσο τη γενική εφαρμογή του ως εργαλείο βελτίωσης όσο και την υλοποίηση των
επιμέρους εφαρμογών. Για τους Elnathan et al (1996) οι παράγοντες για την επιτυχή
εφαρμογή του benchmarking είναι «μεταβλητές» οι οποίες χωρίζονται σε τρεις ομάδες: (α)
προϋπάρχουσες μεταβλητές (antecedent variables) που δημιουργούν το περιβάλλον που
εξασφαλίζει την επιτυχή εφαρμογή του benchmarking ως εργαλείου βελτίωσης, (β)
μεταβλητές που αναφέρονται σε κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή (contextual variables), και
(γ) μεταβλητές αποτελεσμάτων (outcome variables) με τις οποίες εκτιμάται η
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Οι προϋπάρχουσες γενικές μεταβλητές που
εντοπίστηκαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη
των κρίσιμων παραγόντων benchmarking, ομαδοποιήθηκαν στα εξής: κουλτούρα για
benchmarking, ξεκάθαρος προσδιορισμός της έννοιας του benchmarking, ο ρόλος της
ηγεσίας (διάθεση πόρων και υποστήριξη των εφαρμογών), το εύρος επιλογής των τύπων
benchmarking, η καθιέρωση δομημένης διαδικασίας εφαρμογής, ο ρόλος του προσωπικού, η
προϋπάρχουσα κατανόηση των διαδικασιών του οργανισμού, η χρήση μετρήσεων απόδοσης,
και η θεσμοθέτηση του benchmarking ως τρόπου λειτουργίας. Για την αναγνώριση και
επιβράβευση των επιτυχών εφαρμογών benchmarking αναπτύχθηκαν ειδικά βραβεία που
απονέμονται συνήθως από τους οργανισμούς που προωθούν την ποιότητα οι οποίοι παίζουν
βασικό ρόλο τόσο στην προώθηση των εφαρμογών του όσο και στην αντιμετώπιση των
δυσχερειών του. Στη βιβλιογραφία το benchmarking δεν χαρακτηρίζεται ως δύσκολο
εργαλείο (Spendolini, 1992). Βασικό στοιχείο κουλτούρας που πρέπει να διαθέτουν οι
επιχειρήσεις που αποφασίζουν να εμπλακούν με το benchmarking είναι η αποδοχή της
άποψης ότι «μπορούμε να μάθουμε από τους άλλους» (Bullivant, 1996). Αν ξεπερασθεί αυτό
το εμπόδιο, οι δυσκολίες και τα εμπόδια που συνοδεύουν την εφαρμογή του δεν διαφέρουν
από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπιζόταν στην εφαρμογή οποιουδήποτε νέου
διαχειριστικού εργαλείου (κόστος, χρόνος, εκπαίδευση προσωπικού κλπ) (Cook, 1995)
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(Trosa και Williams, 1996) (Ramabadran et al, 1997). Ένα ιδιαίτερο στοιχείο ωστόσο που
μπορεί να προκαλέσει δυσχέρειες στην εφαρμογή του είναι η διαθεσιμότητα των
πληροφοριών και η κατάλληλη διαχείρισή τους (Then, 1996) με τρόπο ώστε να μην
παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες τήρησης ηθικών αρχών και κυρίως της εμπιστευτικότητας
(Balm, 1992) (Elmuti και Kathawala, 1997) (APQC, 2004) (Zairi, 1998a). Παρόλα αυτά στη
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι τα εμπόδια του benchmarking δεν δρουν ανασταλτικά στην
απόφαση υιοθέτησής του ως εργαλείο βελτίωσης και ότι οι επιχειρήσεις αποφασίζουν να
μην ασχοληθούν με αυτό μόνο όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σημαντικών εμποδίων (Brah
et al, 2000) (Lee et al, 2006).
Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προέκυψε ότι οι παραδοσιακοί μελετητές του
benchmarking το αντιμετωπίζουν ως εργαλείο βελτίωσης που λειτουργεί μέσα στα πλαίσια
εφαρμογής προγραμμάτων ποιότητας και κυρίως προγραμμάτων ΔΟΠ (Longbottom, 2000).
Η σύνδεση της έννοιας του benchmarking με την εφαρμογή των αρχών της ποιότητας
γίνεται στη βιβλιογραφία σε βαθμό τέτοιο που να θεωρείται επέκταση ενός ήδη υπάρχοντος
προγράμματος ποιότητας (Brah et al, 2000), συστατικό στοιχείο ενός ολοκληρωμένου
συστήματος διαχείρισης της ποιότητας (Ahire et al, 1996a), μέθοδος για τον καθορισμό
στόχων στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας (Haksever, 1996), εξωτερική επέκταση
της διαχείρισης της ποιότητας ενός οργανισμού (Zairi, 1995) ή ακόμη και εργαλείο
ανάπτυξης της ποιότητας (Moreland et al, 2000). Η ανάπτυξή του συνδυάστηκε και
συνεχίζει να συνδυάζεται με την ανάπτυξη των εφαρμογών της ποιότητας.
Ο συνδυασμός αυτός benchmarking και ποιότητας δεν μπορούσε παρά να καταλήξει στην
υιοθέτησή του από τις αρχές και τη θεωρία της ΔΟΠ. Ακόμη και αν δεν αναγνωρίζεται ως
κομμάτι της ΔΟΠ, το benchmarking λειτουργεί απόλυτα συμβατά με τις αρχές της και
υποστηρίζει ποικίλες οργανωσιακές λειτουργίες που είναι σύμφωνες με τις αρχές αυτές όπως
π.χ. η εκτίμηση των προσδοκιών του πελάτη, ο καθορισμός στόχων βελτίωσης κλπ
προσθέτοντας μίας εξωτερική προοπτική στον οργανισμό που το εφαρμόζει. Στη
βιβλιογραφία εντοπίζονται δύο προσεγγίσεις στην περιγραφή της σχέσης του benchmarking
με τη ΔΟΠ: (α) το benchmarking ως αναπόσπαστο τμήμα και σημαντικό εργαλείο της ΔΟΠ,
και (β) το benchmarking ως εξελικτικό κομμάτι της ΔΟΠ η οποία δημιουργεί το απαραίτητο
περιβάλλον που εξασφαλίζει την επιτυχή εκτέλεσή του.
Όσον αφορά την πρώτη προσέγγιση, το benchmarking χαρακτηρίζεται ως ένα από τα
στρατηγικά εργαλεία ΔΟΠ, το οποίο στηρίζει και προωθεί τις αρχές της. Επιπλέον
αναγνωρίζεται ως παράγοντας, θεμελιώδης έννοια και κρίσιμο στοιχείο της ΔΟΠ το οποίο
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δρα προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης (Zairi, 1992) (Powell, 1995) (Cox et al,
1997) (Appleby, 1999) (Chin και Poh, 1999) (Motwani, 2001) (Agus, 2005) (Lee et al,
2006). Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι το benchmarking είναι το εργαλείο με το οποίο
ενεργοποιείται η ώθηση για τη συνεχή βελτίωση που προωθείται από τη ΔΟΠ. Ακόμη και οι
περισσότερο μετριοπαθείς συγγραφείς αντιμετωπίζουν το benchmarking ως περιφερειακό
εργαλείο της ΔΟΠ ή ως εργαλείο υποστήριξης της διαδικασίας εισαγωγής αλλαγών που
απαιτούνται για την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ (Weller, 1996) (Dow et al, 1999).
Ως προς τη δεύτερη θεώρηση της σχέσης των δύο προσεγγίσεων, όπου η ΔΟΠ
αντιμετωπίζεται ως προϋπόθεση εφαρμογής του benchmarking, στη βιβλιογραφία
υποστηρίζεται ότι η λειτουργία πρακτικών ΔΟΠ δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες εντός
της επιχείρησης για την υιοθέτηση του benchmarking (κουλτούρα, συμμετοχή της ανώτατης
διοίκησης, κατανόηση των διαδικασιών λειτουργίας, ανοιχτή επικοινωνία, προώθηση της
μάθησης), η έλλειψη των οποίων μπορεί να δυσχεραίνει την πλήρη αντίληψη της έννοιας
του benchmarking (Balm, 1992) (Bogan και English, 1994) (Zairi και Hutton, 1995)
(Appleby, 1999) (Ross, 1999) (Brah et al, 2000) (Deros et al, 2006). Μάλιστα υποστηρίζεται
ότι όσο περισσότερο ανεπτυγμένο σύστημα ποιότητας διαθέτει ένας οργανισμός τόσο
ευκολότερα εντάσσει το benchmarking στον τρόπο λειτουργίας του θέτοντας ως ελάχιστη
απαίτηση την εφαρμογή των αρχών της διασφάλισης της ποιότητας όπου η συνηθέστερη
μορφή εφαρμογής του benchmarking είναι η συμμετοχή της επιχείρησης σε κλαδικές
μελέτες. Στο επόμενο συνήθως στάδιο ωριμότητας της ποιότητας, το στάδιο της διαχείρισης
της ποιότητας – που σήμερα αντιπροσωπεύεται από την εφαρμογή των πιστοποιημένων
κατά ISO 9000 συστημάτων – το benchmarking μπορεί να βρει εφαρμογή με τη
διαδικαστική μορφή που περιγράφεται στη βιβλιογραφία ενώ σε ένα στάδιο παραπέρα, το
στάδιο της πλήρους υιοθέτησης των αρχών της ΔΟΠ το benchmarking ενσωματώνεται στον
καθημερινό τρόπο λειτουργίας του οργανισμού (Dale, 1996) (Wilson και Town, 2006).
Στη βιβλιογραφία υποστηρίζεται ότι ο τύπος benchmarking που εφαρμόζει η επιχείρηση
εξαρτάται από το επίπεδο ΔΟΠ στο οποίο βρίσκεται. Στο πρώτο στάδιο ΔΟΠ η επιχείρηση
συνήθως λειτουργεί με τρόπο ώστε να βελτιώνεται εσωτερικά και συνήθως εφαρμόζει το
εσωτερικό benchmarking ενώ στη συνέχεια, στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης της ΔΟΠ
αναζητά βελτιώσεις μέσω των συγκρίσεων με άλλες επιχειρήσεις και έτσι περνά στο
εξωτερικό benchmarking κυρίως με κατεύθυνση προς τις συγκρίσεις με τους ανταγωνιστές.
Η πλήρης εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ που επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση των δύο
σταδίων οδηγεί στην εφαρμογή του γενικού benchmarking το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης (Zairi, 1992). Από αυτό συμπεραίνεται ότι το
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γενικό στάδιο ωριμότητας της ποιότητας στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση επηρεάζει την
εφαρμογή ή όχι του benchmarking, ενώ το επίπεδο ολοκλήρωσης των αρχών της ΔΟΠ
επηρεάζει τον τύπο benchmarking τον οποίο συνήθως επιλέγει να εφαρμόσει. Απλά
προγράμματα ποιότητας είναι κυρίως προσανατολισμένα στη λύση προβλημάτων ενώ
προηγμένα προγράμματα ποιότητας στοχεύουν στη συλλογή και ανάλυση εξωτερικών
δεδομένων κατάλληλων για την εφαρμογή του benchmarking (Ittner και Larcker, 1995).
Αποδεχόμενοι την άποψη ότι τα απλά προγράμματα ποιότητας δεν ενδείκνυνται για την
εφαρμογή του benchmarking, ένα ερώτημα που τίθεται στην παρούσα εργασία είναι: ποια
είναι η σχέση του benchmarking με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας πιστοποιημένων
κατά ISO 9000; Με βάση τα μέχρι τώρα συμπεράσματα η εφαρμογή του benchmarking
απαιτεί πλαίσια ποιότητας προσανατολισμένα στις αρχές της ΔΟΠ. Στη βιβλιογραφία
υποστηρίζεται ότι το πρότυπο ISO 9000 δεν είναι ούτε μεθοδολογία ΔΟΠ ούτε πλαίσιο
επιχειρηματικής αριστείας ωστόσο η τελευταία έκδοσή του (ISO 9000:2000) χαρακτηρίζεται
από έναν προσανατολισμό προς τις αρχές της ΔΟΠ με μία τάση σύγκλισης προς τις αρχές
του μοντέλου αριστείας του EFQM. Η έκδοση αυτή στοχεύει στην αποτελεσματική
διαχείριση της ποιότητας με τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του πελάτη και
έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη ΔΟΠ: συνεχής βελτίωση, αξιοποίηση του προσωπικού,
ολοκληρωτική προσέγγιση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων, σύνδεση πελατών,
προμηθευτών και ανταγωνιστών (Franceschini et al, 2006). Στην προηγούμενη έκδοση του
προτύπου (ISO 9000:1994) δεν γινόταν καμία αναφορά στο benchmarking και ενώ το
πρότυπο απαιτούσε την παρακολούθηση δεδομένων δεν προβλεπόταν η χρήση τους για τους
σκοπούς του benchmarking. Στην πρόσφατη έκδοσή του δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη
μέτρηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων με σκοπό την ενεργοποίηση των διαδικασιών
αναθεώρησης και βελτίωσης, και πάλι όμως δεν γίνεται αναφορά στην εφαρμογή του
benchmarking. Στη βιβλιογραφία οι απόψεις διίστανται σχετικά με το αν το ISO 9000
αποτελεί ικανή συνθήκη για την εφαρμογή του benchmarking: από τη μια υποστηρίζεται ότι
το benchmarking απαιτεί σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πέρα από την απλή
πιστοποίηση κατά ISO 9000 (Russell, 2000) και από την άλλη ότι μπορεί να εφαρμοσθεί
αποδοτικά όταν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου (Porter και
Tanner, 2004). Επιπλέον από τη μια επικρατεί η άποψη ότι το πρότυπο ISO 9000 αποτελεί
προαπαίτηση για την εφαρμογή του benchmarking (Kouzmin et al, 1999) και από την άλλη
υποστηρίζεται ότι η εφαρμογή του benchmarking δεν εξαρτάται από την εφαρμογή ή όχι
των αρχών του προτύπου (Sun, 2000). Από όλα αυτά εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν
υπάρχει πάγια άποψη σχετικά με το ρόλο του προτύπου στην εφαρμογή του benchmarking ο
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οποίος θα πρέπει να διερευνηθεί.
Ένα σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 9000 αποτελείται από ένα
σύνολο βασικών απαιτήσεων για τη διαχείριση της ποιότητας. Οι απαιτήσεις αυτές δεν
καλύπτουν όλους τους τομείς που καλύπτονται από τα μοντέλα των βραβείων ποιότητας και
αναγνωρίζονται ως σημαντικοί για τη γενική επιτυχία και τη συνεχή βελτίωση του
οργανισμού (Porter και Tanner, 2004). Τα μοντέλα των βραβείων αναγνωρίζουν το
benchmarking ως ξεχωριστή πρακτική. Από την έκδοση του έτους 1991 κατέχει ιδιαίτερη
θέση στις απαιτήσεις του αμερικανικού βραβείου MBNQA, όταν στα ήδη υπάρχοντα
κριτήρια εντάχθηκε η υπο-παράγραφος με τίτλο «ανταγωνιστικές συγκρίσεις και πρότυποι
στόχοι». Σήμερα αποτελεί ρητή απαίτηση του βραβείου αυτού κάτι που σημαίνει ότι οι
οργανισμοί που δεν παρέχουν αποδείξεις εφαρμογής benchmarking δεν έχουν την
δυνατότητα να κάνουν αίτηση για το βραβείο. Η ένταξη του benchmarking στις απαιτήσεις
του αμερικανικού βραβείου ποιότητας ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που έδωσαν
ώθηση στη ανάπτυξη της δημοτικότητας του benchmarking (Spendolini, 1992). Στην
Ευρώπη το EFQM αναγνωρίζει το benchmarking ως θεμελιώδη προσέγγιση του μοντέλου
αριστείας σε βαθμό που οι οργανισμοί οι οποίοι δεν το εφαρμόζουν να δυσκολεύονται να
προχωρήσουν στην επίτευξη της αριστείας (Dervitsiotis, 2000) (Hinton et al, 2000). Οι
κριτές του βραβείου του EFQM αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία εκτέλεσης συγκρίσεων οι
οποίες καθοδηγούν τη θέσπιση προτεραιοτήτων και τις προσπάθειες βελτίωσης (EFQM,
2004). Τα αποτελέσματα (results) που επιτυγχάνουν οι υποψήφιοι οργανισμοί κρίνονται,
μεταξύ άλλων, ως προς την εφαρμογή συγκρίσεων με εξωτερικούς οργανισμούς, με τους
μέσους όρους του κλάδου και με τους οργανισμούς που αναγνωρίζονται ως βέλτιστοι.
Ο ρόλος των βραβείων ποιότητας στην εφαρμογή του benchmarking όμως δεν περιορίζεται
στην ένταξή του στις απαιτήσεις τους. Τα βραβεία υποστηρίζουν την εφαρμογή του
benchmarking λειτουργώντας ως δεξαμενές ανεύρεσης βέλτιστων οργανισμών οι οποίοι
μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα εφαρμογής benchmarking μια και οι οργανισμοί αυτοί,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των βραβείων, οφείλουν να μοιρασθούν την εμπειρία και τη
γνώση καλών πρακτικών που διαθέτουν με τους υπόλοιπους υποψήφιους οργανισμούς.
Επιπλέον τα κριτήρια των βραβείων χρησιμοποιούνται ως κριτήρια εφαρμογής
benchmarking για τον εντοπισμό των ισχυρών και αδύναμων σημείων της επιχείρησης, για
τον προσδιορισμό της θέσης της σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις και για την υλοποίηση
συγκριτικών μελετών μεταξύ των επιχειρήσεων (Codling, 1998) (Kouzmin et al, 1999) (Mc
Adam και Kelly, 2002) (Sun και Cheng, 2002) (Schreurs και Moreau, 2006).
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Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση δημοσιεύσεων
στη γενική θεματολογία και στην παρουσίαση επιτυχημένων εφαρμογών benchmarking ενώ
αποδεικνύεται ελλιπής σε εμπειρικές έρευνες που αφορούν τη θεωρητική προσέγγιση της
εφαρμογής του. Ένα κεντρικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις περισσότερες έρευνες που
πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα είναι ότι κάτω από τον όρο «benchmarking» η
πλειοψηφία των οργανισμών εντάσσει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που σχετίζονται με
αυτό, οι οποίες όμως δεν ανταποκρίνονται πλήρως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις
απαιτήσεις του (Harrington και Harrington, 1996) (Davies και Kochhar, 1999) (Hinton et al,
2000) (Longbottom, 2000) (Rohlfer, 2004). Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις
δεν ακολουθούν δομημένη διαδικασία εφαρμογής του, δεν υπάρχει προγραμματισμός των
ενεργειών και ουσιαστικά δεν γνωρίζουν πώς μπορούν να το εφαρμόσουν αποτελεσματικά.
Έτσι συχνά καταλήγει να αντιμετωπίζεται ως μία διαδικασία ρουτίνας βασισμένη στην
κοινή λογική (Voss et al, 1994) (Harrington και Harrington, 1996) (Büyüközkan και Maire,
1998) (Davies και Kochhar, 1999) (Longbottom, 2000) (Cassell et al, 2001)
Επιπλέον παρατηρείται μία τάση προτίμησης στην εφαρμογή του εσωτερικού benchmarking
και στην αναζήτηση βελτιώσεων των μετρήσεων απόδοσης μέσα από δημοσιευμένες
έρευνες και κλαδικές μελέτες και όχι στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών που αποτελεί το
βασικό στόχο του benchmarking (Hinton et al, 2000) (Davies και Kochhar, 1999)
(Longbottom, 2000) (Rohlfer, 2004) (Appleby, 1999) (Zairi και Sinclair, 1995) (Cassell et
al, 2001). Η πλειοψηφία των ερευνών έδειξε ότι η απόφαση εφαρμογής ή όχι του
benchmarking εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως είναι το μέγεθος της επιχείρησης,
η συμμετοχή της σε επιχειρηματικό όμιλο ή ο τομέας στον οποίο ανήκει (Ernst & Young,
1992) (Hinton et al, 2000) ενώ κάποιες μελέτες επικεντρώθηκαν στην εφαρμογή του
benchmarking στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες
που επηρεάζουν την εφαρμογή του (Cassell et al, 2001) (McAdam και Kelly, 2002) (Maire
et al, 2005).
Τα βασικά εμπόδια που εντοπίζονται στην εφαρμογή του benchmarking, σύμφωνα με τη
βιβλιογραφία, είναι η έλλειψη χρόνου και πόρων και η έλλειψη εμπιστοσύνης (Longbottom,
2000) (Cassell et al, 2001). Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν επαρκείς βάσεις
δεδομένων και κατάλληλη τεχνολογική υποστήριξη (Voss et al, 1994) ενώ τέθηκε και το
θέμα της αντιμετώπισης ηθικών ζητημάτων στην εφαρμογή του (π.χ. η αντιγραφή
πρακτικών από άλλες επιχειρήσεις κλπ) (Büyüközkan και Maire, 1998). Ένα ιδιαίτερα
ενθαρρυντικό στοιχείο που προέκυψε από κάποιες έρευνες ήταν ότι ακόμη κι αν τα
αποτελέσματα από την εφαρμογή του benchmarking δεν ήταν τα αναμενόμενα, οι
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συμμετέχοντες στην έρευνα κρατούσαν θετική στάση στην εφαρμογή του (Longbottom,
2000) (Cassell et al, 2001).
Αναφορικά με τις ερευνητικές εργασίες που διερευνούν τη σχέση του benchmarking με τη
ΔΟΠ, καταρχήν διαπιστώθηκε ότι η σχέση αυτή δεν έχει αποτελέσει ξεχωριστό αντικείμενο
μελέτης αλλά προσδιορίζεται μέσα από τα αποτελέσματα των ερευνών που αφορούν είτε το
benchmarking είτε τη ΔΟΠ. Γενικά το benchmarking θεωρείται ότι είναι κατάλληλο για
οργανισμούς υψηλού επιπέδου ποιότητας (Wilson και Town, 2006) και αναγνωρίζεται ως το
«λογικό» επόμενο βήμα μετά την ΔΟΠ (Codling, 1998). Επιπλέον υποστηρίζεται ότι η
αποτελεσματικότητά του στην επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας και τα οφέλη από την
εφαρμογή του εξαρτώνται από το επίπεδο ποιότητας στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση, με
τη ΔΟΠ να θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής του (Ernst & Young, 1992) του
(Zairi και Sinclair, 1995) (Ahire et al, 1996) (Dale, 1996) (Godfrey και Godfrey, 1999)
(Maiga και Jacobs, 2006) (Taylor και Wright, 2006). Ωστόσο στη βιβλιογραφία εκφράζονται
και αντίθετες απόψεις ότι δηλαδή η εφαρμογή εργαλείων και τεχνικών όπως το
benchmarking δεν επιδρά στην ποιότητα (Powell, 1995) και ότι η εκτέλεση εφαρμογών του
δεν προϋποθέτει απόλυτα την εφαρμογή της ΔΟΠ (O’Regan και Ghobadian, 2005) (Mayle
et al, 2002). Όσο αφορά τη σχέση του benchmarking με το πιστοποιητικό ISO 9000 από τη
μια υποστηρίζεται ότι δεν επιδρά στην εφαρμογή του (Kumar και Chandra, 2001) (Spencer
και Loomba, 2001) (Ozgur et al (2002) και από την άλλη διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις
που είχαν προχωρήσει πέρα από την εφαρμογή του ISO εμφάνιζαν σαφώς μεγαλύτερα
ποσοστά εφαρμογής του benchmarking σε σχέση με τις επιχειρήσεις που βρίσκονταν στο
επίπεδο του ISO ή δεν είχαν πιστοποιηθεί (Prabhu et al, 2000).
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρη αντίληψη της σχέσης του
benchmarking με τη ΔΟΠ και δεν εντοπίστηκε κάποια μελέτη που να εστιάζεται στη
διερεύνηση της σχέσης αυτής. Οι απόψεις που παρατίθενται και τα αποτελέσματα ερευνών
προέρχονται από γενικές μελέτες εφαρμογής του benchmarking και μελέτες που αφορούν
κυρίως τους παράγοντες και τα εργαλεία της ΔΟΠ. Τέλος δεν υπάρχει ξεκάθαρη αντίληψη
σχετικά με την εφαρμογή του benchmarking σε περιβάλλον ποιότητας σύμφωνο με τις αρχές
του προτύπου ISO 9000.
Στην Ελλάδα αν και υπάρχει εξάπλωση των πιστοποιημένων κατά ISO 9000 συστημάτων
ποιότητας, δεν διατίθενται επαρκή στοιχεία που να περιγράφουν αναλυτικά την εφαρμογή
του benchmarking μέσα στα πλαίσια των συστημάτων αυτών. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν
χρησιμοποιούν τα εργαλεία ποιότητας συμπεριλαμβανομένου και του benchmarking στο
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βαθμό που το πράττουν οι επιχειρήσεις του εξωτερικού (Makridakis et al, 1997) ενώ εκείνες
που διαθέτουν υψηλό επίπεδο ποιότητας (διάκριση από το EFQM) χρησιμοποιούν το
benchmarking για την ανεύρεση των βέλτιστων πρακτικών με βάση κυρίως τα στοιχεία των
ανταγωνιστών τους (Vouzas και Gotzamani, 2005). Στον όρο benchmarking συχνά
εντάσσονται δραστηριότητες που αφορούν συγκριτικές μελέτες σε κλαδικό κυρίως επίπεδο
ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται προσπάθειες ανάπτυξης δικτύων και οργανώσεων που
προωθούν την εφαρμογή του. Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι ενώ υπάρχουν ενδείξεις
ότι γίνονται κάποιες εφαρμογές benchmarking, δεν γνωρίζουμε το εύρος των εφαρμογών
αυτών και δεν έχει διερευνηθεί η θέση που κατέχει το benchmarking στις ελληνικές
επιχειρήσεις που διαθέτουν σύστημα ποιότητας σε επίπεδο ISO 9000 το οποίο αποτελεί το
συνηθέστερο σύστημα ποιότητας στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη της θεωρίας προς
διερεύνηση της παρούσας εργασίας. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή το benchmarking
αποδεσμεύεσαι από τα όρια της ΔΟΠ και αντιμετωπίζεται ως μία ξεχωριστή προσέγγιση.
Με βάση αυτή τη θεώρηση αποφασίσθηκε να μελετηθεί η σχέση του benchmarking με τη
ΔΟΠ στα πλαίσια λειτουργίας του μέσα σε περιβάλλον ποιότητας ανεπτυγμένο σύμφωνα με
τις αρχές του προτύπου ISO 9000. Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να περιγράψει αυτή τη
σχέση και ταυτόχρονα να προσδιορίσει τη θέση του benchmarking στις ελληνικές
πιστοποιημένες επιχειρήσεις. Η βασική υπόθεση που εξετάζεται είναι αν υπάρχει θετική
σχέση των παραγόντων εφαρμογής benchmarking και των παραγόντων εφαρμογής ΔΟΠ.
Επιπλέον εξετάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του benchmarking καθώς και τα
στοιχεία που δρουν ανασταλτικά σε αυτήν.

6.3

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σε αντίθεση με τις περισσότερες μέχρι σήμερα δημοσιεύσεις που θεωρούν τη σχέση του
benchmarking με τη ΔΟΠ δεδομένη, η παρούσα μελέτη επιδιώκει να δημιουργήσει μία
θεωρητική προσέγγιση στην περιγραφή της σχέσης αυτής. Το benchmarking ξεκίνησε ως
πρακτικό εργαλείο εισαγωγής βελτιώσεων, έχει ένα ιδιαίτερα πρακτικό χαρακτήρα στην
εφαρμογή του (διαδικασία, βήματα, εργαλεία κλπ) και η βιβλιογραφική του προσέγγιση
αναπτύχθηκε με αυτό το προφίλ. Η παρούσα εργασία επιδιώκει να δημιουργήσει τη βάση
μιας θεωρητικής προσέγγισης για ένα εργαλείο που η πρακτική του εφαρμογή έχει φθάσει
διεθνώς σε επίπεδο ωριμότητας.
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Βασικό συμπέρασμα της εμπειρικής μελέτης είναι ότι το benchmarking πράγματι σχετίζεται
άμεσα με την εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ και μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά
σε περιβάλλον ποιότητας όταν αυτό προσδιορίζεται από την ικανοποίηση των απαιτήσεων
ποιότητας του προτύπου ISO 9000. Η βασική υπόθεση της παρούσας έρευνας είναι η
ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των παραγόντων benchmarking και των παραγόντων ΔΟΠ. Για
τον έλεγχο της βασικής υπόθεσης αναπτύχθηκε ένα εργαλείο μέτρησης το οποίο μετρά
παράγοντες ΔΟΠ και παράγοντες benchmarking με στόχο να μετρηθεί ο βαθμός εφαρμογής
τους και να διερευνηθεί η σχέση τους. Η ανάπτυξη του εργαλείου μέτρησης βασίστηκε στη
διερεύνηση της βιβλιογραφίας του benchmarking και η δομή του έγινε με γνώμονα τη
διευκόλυνση των ερωτηθέντων.
Η επιλογή των συμμετεχόντων στην έρευνα έγινε με τυχαίο τρόπο από τον πληθυσμό των
πιστοποιημένων κατά ISO 9000 ελληνικών επιχειρήσεων με στόχο την πραγματοποίηση της
μελέτης σε επιχειρήσεις που διαθέτουν σύστημα ποιότητας και είναι εξοικειωμένες με την
έννοια, τις αρχές και τις απαιτήσεις της ποιότητας. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν τελικά
στην έρευνα – μετά από την απόρριψη των ερωτηματολογίων που χαρακτηρίστηκαν ως
«ακατάλληλα για χρήση» – κάλυπταν

ένα ευρύ φάσμα κλάδων από τους χώρους της

βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Επιπλέον η εμπειρία που διέθεταν στην
εφαρμογή πρακτικών ποιότητας κυμαινόταν σε ένα εύρος από δύο έως δεκαπέντε έτη
πιστοποίησης. Από το σύνολο των συμμετεχόντων στην έρευνα επιχειρήσεων το 58,16%
συμπλήρωσε το τμήμα του ερωτηματολογίου που αφορούσε την εφαρμογή του
benchmarking.
Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας σχετικά με την εφαρμογή του
benchmarking έδειξε ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν να εφαρμόσουν το benchmarking κατά
κύριο λόγο μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ποιότητας που έχουν αναπτύξει για την
ικανοποίηση

της

νοοτροπίας

συνεχούς

βελτίωσης

που

έχουν

καλλιεργήσει

ενδοεπιχειρησιακά, κατά δεύτερο λόγο για τον εντοπισμό της θέσης της επιχείρησης σε
σχέση με τον ανταγωνισμό και τέλος για τη μέτρηση των διαδικασιών της επιχείρησης. Οι
ελληνικές πιστοποιημένες επιχειρήσεις πάντως δεν επιδιώκουν με την εφαρμογή του
benchmarking να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις κάποιου βραβείου ή πιστοποιητικού.
Ο ρόλος της ηγεσίας στην εφαρμογή του benchmarking έχει γίνει αντιληπτός από τις
ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες κατατάσσουν υψηλά στην προτίμησή τους την «ενεργό
συμμετοχή της διοίκησης» για την εφαρμογή του benchmarking. Η ενεργός συμμετοχή
εκφράζεται τόσο με οικονομικά (πρόβλεψη πόρων) όσο και με μη οικονομικά στοιχεία όπως
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είναι η υποστήριξη των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του
benchmarking. Σχετικά με τους τύπους benchmarking που επιλέγουν να εφαρμόσουν οι
ελληνικές επιχειρήσεις, πρώτο στην προτίμησή τους – όπως αναμενόταν εξαιτίας του
εμβρυακού επιπέδου στο οποίο βρίσκεται το ελληνικό επιχειρηματικό γίγνεσθαι ως προ της
εφαρμογή του benchmarking – είναι το «εσωτερικό» benchmarking με διαφορά από τους
υπόλοιπους τύπους, δεύτερο το «ανταγωνιστικό», στη συνέχεια το «παγκόσμιο» και
τελευταίο το «εκτός κλάδου» benchmarking. Παρατηρείται δηλαδή μία προτίμηση σε
συλλογή ομοειδών στοιχείων από παρόμοιες συνθήκες, κάτι που διευκολύνει τις συγκρίσεις
και τη διεξαγωγή των συμπερασμάτων, δεν ενέχει όμως την πιθανότητα αλματώδους
βελτίωσης όπως συμβαίνει με τους τύπους benchmarking που περιλαμβάνουν συγκρίσεις με
οργανισμούς εκτός του κλάδου λειτουργίας της επιχείρησης.
Σχετικά με τη διαδικαστική προσέγγιση του benchmarking, οι ελληνικές επιχειρήσεις γενικά
δήλωσαν βαθμό εφαρμογής πάνω από το μέτριο, τονίζοντας τη σημασία τη διαδικαστικής
θεώρησης του benchmarking που προτείνεται και στη βιβλιογραφία. Ωστόσο η πλειοψηφία
των επιχειρήσεων δηλώνει μεν ότι ακολουθεί μία συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμογής του
benchmarking, αποδίδει όμως χαμηλό συνολικό βαθμό εφαρμογής σε αυτό το κριτήριο. Στο
σημείο αυτό εντοπίζεται η ανάγκη επικέντρωσης των μελλοντικών προσπαθειών ώστε να
καλυφθεί μία από τις σημαντικότατες απαιτήσεις αποτελεσματικής εφαρμογής του
benchmarking που είναι η ανάπτυξη και χρήση δομημένης διαδικασίας. Επιπλέον οι
ελληνικές επιχειρήσεις στο διαδικαστικό κομμάτι του benchmarking δείχνουν μία
εσωστρέφεια. Προτιμούν να χρησιμοποιούν τη δική τους τεχνογνωσία και δεν φαίνονται
ακόμη πρόθυμες να συνεργαστούν με εξωτερικούς φορείς για την αποκόμιση συμβουλών
και ιδεών σχετικά με την εφαρμογή του. Διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό καταγεγραμμένο
σύστημα των διαδικασιών λειτουργίας τους, κάτι που, όπως αποδείχθηκε και από τη
βιβλιογραφική ανασκόπηση, αποτελεί βασική προϋπόθεση εφαρμογής του benchmarking.
Επειδή όμως ταυτόχρονα αποτελεί και σημαντική απαίτηση του προτύπου ISO 9000, η
υψηλή εφαρμογή του κριτηρίου αυτού ήταν αναμενόμενη. Η λειτουργία δηλαδή συστήματος
ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000 στο σημείο αυτό στηρίζει σημαντικά την
εφαρμογή του benchmarking.
Υψηλός βαθμός εφαρμογής εντοπίσθηκε και στην εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της
απόδοσης κάτι που και πάλι αιτιολογείται από τη λειτουργία συστήματος ποιότητας κατά
ISO 9000 το οποίο απαιτεί την εφαρμογή μετρήσεων και τον εντοπισμό ευκαιριών
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Σημαντική επίσης θεωρούν οι
ελληνικές επιχειρήσεις και την κατάρτιση σχεδίου υλοποίησης των αποτελεσμάτων και τη
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συνέχιση της χρήσης του benchmarking μετά από την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους
εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το benchmarking βρίσκεται στη
φάση αναγνώρισής του ως καθημερινού τρόπου λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων,
όπως θεωρητικά υποστηρίζεται ότι θα έπρεπε να συμβαίνει από τους γκουρού του
benchmarking ώστε να αναδειχθούν οι πραγματικές του δυνατότητες.
Πάντως θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε γενικές γραμμές ο βαθμός εφαρμογής των
παραγόντων benchmarking που διερευνήθηκαν κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα κάτι που
σημαίνει ότι έχει γίνει αντιληπτή η σημασία των παραγόντων αυτών για την αποτελεσματική
εφαρμογή του benchmarking. Ωστόσο παρατηρείται ταυτόχρονα η ανάγκη επικέντρωσης
των προσπαθειών προς κάποιους σημαντικούς άξονες όπως είναι η προώθηση της χρήσης
δομημένης διαδικασίας, η διεύρυνση του πεδίου επιλογής των εφαρμοζόμενων τύπων
benchmarking με προσπάθεια ενίσχυσης των εφαρμογών benchmarking εκτός των ορίων του
κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση και τέλος η βελτίωση της υποστήριξης των
εφαρμογών με την ενίσχυση προσπαθειών που στηρίζουν την εφαρμογή του benchmarking
όπως είναι η προώθηση της δικτύωσης, η λειτουργία κατάλληλων φορέων benchmarking, η
παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων κλπ.
Τα αποτελέσματα–οφέλη που επιτυγχάνονται από την εφαρμογή του benchmarking
διερευνήθηκαν στην παρούσα έρευνα με το βαθμό βελτίωσης που επιφέρει η εφαρμογή του
σε μετρήσεις σημαντικών στοιχείων ΔΟΠ. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την
κατηγορία «results» του μοντέλου αριστείας του EFQM και σύμφωνα με τα δεδομένα της
έρευνας βελτιώνονται σε βαθμό αρκετά υψηλό με μεγαλύτερη βελτίωση στους
λειτουργικούς δείκτες απόδοσης που αφορούν την πληροφορία και τη γνώση. Φαίνεται
δηλαδή ότι το benchmarking από τη μια χρησιμοποιεί την πληροφορία ως κινητήριο δύναμη
για επίτευξη βελτιώσεων και από την άλλη προωθεί τη βελτίωση της διαχείρισής της. Για το
λόγο αυτό χαρακτηρίστηκε από τους θεωρητικούς του ως εργαλείο απόκτησης γνώσης και
πληροφορίας. Τέλος σημαντικές βελτιώσεις σημειώνονται στις μετρήσεις που αφορούν τον
πελάτη και στους υπόλοιπους λειτουργικούς δείκτες απόδοσης της επιχείρησης.
Όσον αφορά παράγοντες ΔΟΠ η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι η σειρά κατάταξης των
κατηγοριών ΔΟΠ ως προς το βαθμό εφαρμογής τους είναι η ίδια για τις επιχειρήσεις που
εφαρμόζουν και τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking με τις πρώτες να
κινούνται σε υψηλότερες μέσες τιμές σε σχέση με τις δεύτερες αναδεικνύοντας έτσι μία
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων. Η κατηγορία με το μεγαλύτερο μέσο βαθμό
εφαρμογής και στις δύο ομάδες ήταν η κατηγορία της «Ηγεσίας» αποδεικνύοντας ότι ο
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σημαντικός ρόλος της ηγεσίας έχει αναγνωριστεί από τις ελληνικές πιστοποιημένες
επιχειρήσεις. Μάλιστα οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking επιλέγουν ως
σημαντικότερο το ρόλο της ηγεσίας στην ανάπτυξη της αποστολής και του οράματος της
επιχείρησης. Η επόμενη κατηγορία ΔΟΠ κατά φθίνουσα σειρά ως προς το βαθμό εφαρμογής
είναι η κατηγορία «Διεργασίες» και ακολουθούν οι κατηγορίες «Συνεργασίες και Πόροι»,
«Ανθρώπινο Δυναμικό» και τελευταία η κατηγορία «Πολιτική και Στρατηγική». Έκπληξη
προκαλεί η χαμηλή κατάταξη ως προς το βαθμό εφαρμογής των διαδικασιών
αυτοαξιολόγησης για την εκτίμηση της θέσης της επιχείρησης σε σχέση με τον
ανταγωνισμό, της διάχυσης μέσα στην επιχείρηση της αντίληψης ότι «μπορούμε να μάθουμε
από τους άλλους» και της εφαρμογής διαδικασιών ανάλυσης των επιδόσεων των
επιχειρήσεων που θεωρούνται «βέλτιστες». Τα στοιχεία αυτά αποτελούν σημαντικά στοιχεία
εφαρμογής του benchmarking και για το λόγο αυτό αναμενόταν η τοποθέτησή τους σε
υψηλότερο σημείο στην κλίμακα κατάταξης των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το
benchmarking. Ωστόσο επισημαίνεται ότι σε όλες τις κατηγορίες ΔΟΠ, το σύνολο των
επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα εμφανίζουν μέσες τιμές βαθμού εφαρμογής
πάνω του μετρίου (πάνω από 3 για τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking
και πάνω από 4 για τις επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν). Καθώς η έννοια της ποιότητας
είναι περισσότερο ανεπτυγμένη σε σχέση με την έννοια του benchmarking, οι τυχόν
αποκλίσεις από τα αναμενόμενα αποτελέσματα πιθανόν να οφείλονται κυρίως στην έλλειψη
ωριμότητας που χαρακτηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην εφαρμογή του benchmarking
και στην έλλειψη πλήρους ενημέρωσης σχετικά με τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις
εφαρμογής του.
Ο βαθμός εφαρμογής παραγόντων μετρήσεων που διερευνήθηκε με το ερωτηματολόγιο της
παρούσας έρευνας συμπληρώνει την εικόνα εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ μια και οι
επιμέρους κατηγορίες των μετρήσεων, όπως και οι βελτιώσεις από την εφαρμογή του
benchmarking, αντλήθηκαν από το τμήμα «results» του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας
του EFQM. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο βαθμός εφαρμογής μετρήσεων δεν
διαφοροποιείται σημαντικά για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking σε σχέση
με εκείνες που δεν το εφαρμόζουν. Στο σημείο αυτό και πάλι φαίνεται να παίζει καθοριστικό
ρόλο η κάλυψη των απαιτήσεων του προτύπου το οποίο μάλλον λειτουργεί καθοριστικά ως
παράγοντας που προωθεί τη μέτρηση, στο βαθμό που απαιτείται για την εφαρμογή του
benchmarking. Χαρακτηριστικό είναι ότι και στις δύο ομάδες επιχειρήσεων – επιχειρήσεις
που εφαρμόζουν και επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν το benchmarking – ξεχώρισαν οι
μετρήσεις που αφορούν τον πελάτη τονίζοντας την κεντρική θέση που κατέχει ο πελάτης
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στη λειτουργία των προσπαθειών βελτίωσης. Αξίζει να σημειωθεί και η υψηλή θέση που
κατέχει στο βαθμό εφαρμογής η μέτρηση που αφορά την πληροφορία και τη γνώση,
υψηλότερη για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το benchmarking σε σχέση με εκείνες που
δεν το εφαρμόζουν. Η κατεχόμενη πληροφορία και γνώση αποτελεί σημαντικό πόρο της
επιχείρησης που εφαρμόζει το benchmarking ως διαδικασία βελτίωσης και κατά συνέπεια η
διαχείρισή της οφείλει να κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στη λειτουργία της.
Μεταξύ των άλλων, το ερωτηματολόγιο της έρευνας διέθετε και ένα τμήμα που αφορούσε
τα εμπόδια που συνήθως συναντώνται στην εφαρμογή του benchmarking. Η διερεύνηση των
εμποδίων μέσα από την εμπειρική μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που
εφαρμόζουν το benchmarking δίνουν χαμηλότερες βαθμολογίες στην εμφάνιση των
εμποδίων που καταγράφονται σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν το εφαρμόζουν. Η
διαπίστωση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι η εφαρμογή του benchmarking βοηθά στη μείωση του
μεγέθους των εμποδίων. Μάλιστα η κυριότερη δυσκολία που συναντά το σύνολο των
επιχειρήσεων είναι η έλλειψη χρόνου για την εφαρμογή του benchmarking κάτι που
εμμέσως πλην σαφώς αποδεικνύει ότι η εφαρμογή του benchmarking δεν έχει ακόμη
ενταχθεί στον καθημερινό τρόπο λειτουργίας τους. Αμέσως επόμενη δυσκολία αποτελεί το
κόστος που συνεπάγεται η εφαρμογή του benchmarking και ακολουθεί η έλλειψη
συστηματικής διαδικασίας και η έλλειψη γνώσης του benchmarking. Η διαπίστωση αυτή
συμφωνεί με τις διαπιστώσεις από την ανάλυση του βαθμού εφαρμογής των παραγόντων
benchmarking όπου εντοπίστηκε η αναγκαιότητα ανάπτυξης της κατάλληλης υποδομής για
την υποστήριξη των εφαρμογών benchmarking. Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις,
μέσα στα πλαίσια του συστήματος ISO 9000 που ακολουθούν, διαθέτουν επαρκή εσωτερικά
δεδομένα για την εκτέλεση των εφαρμογών benchmarking.
Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, φαίνεται ότι ένας σημαντικός αριθμός
πιστοποιημένων επιχειρήσεων πραγματοποιεί κάποιο είδος benchmarking χρησιμοποιώντας
τις μετρήσεις της απόδοσης που ήδη διαθέτει μέσα από την εφαρμογή του συστήματος
ποιότητας που ακολουθεί. Το επόμενο στάδιο της στατιστικής ανάλυσης αποτέλεσε ο
έλεγχος της βασικής υπόθεσης της έρευνας: η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ παραγόντων
benchmarking και ΔΟΠ. Η υπόθεση αυτή εξετάστηκε μέσα από τη διερεύνηση του βαθμού
εφαρμογής ΔΟΠ στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν και δεν εφαρμόζουν το benchmarking.
Ο εντοπισμός στατιστικά σημαντικών διαφορών αποτελεί ένδειξη θετικής σχέσης του
benchmarking με τη ΔΟΠ. Στη συνέχεια η σχέση αυτή διερευνήθηκε με την περιγραφή των
συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων benchmarking και των παραγόντων ΔΟΠ. Τέλος
διερευνήθηκαν και επιμέρους συσχετίσεις που αφορούν το επίπεδο εφαρμογής παραγόντων
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ΔΟΠ και το επίπεδο εφαρμογής παραγόντων benchmarking.
Η ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν εκτός από τη στατιστική επεξεργασία των
στοιχείων και τη διερεύνηση της βασικής υπόθεσης, περιελάμβανε τον έλεγχο της
εγκυρότητας και αξιοπιστίας του εργαλείου μέτρησης και τον καθορισμό τελικών
παραγόντων από την αρχική δομή του ερωτηματολογίου. Ο έλεγχος της εγκυρότητας
εξετάζει το βαθμό στον οποίο το εργαλείο μέτρησης μετρά την έννοια την οποία δηλώνει ότι
μετρά και πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης παραγόντων από την οποία
προέκυψαν οι παράγοντες που αναφέρονται στον Πίνακα 5.10. Ο έλεγχος αξιοπιστίας του
εργαλείου μέτρησης αφορά την ικανότητά του να παράγει συνεπή αποτελέσματα σε
επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε τόσο στην
αρχική όσο και στην τελική δομή του ερωτηματολογίου όπως αυτή προέκυψε από την
ανάλυση παραγόντων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αξιοπιστίας ήταν και στις δύο
περιπτώσεις ικανοποιητικά.
Ο έλεγχος της βασικής υπόθεσης απέδειξε και στατιστικά ότι υπάρχει σημαντική διαφορά
(με p<0,05) μεταξύ των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν και δεν εφαρμόζουν το
benchmarking στο βαθμό εφαρμογής όλων των παραγόντων ΔΟΠ εκτός από τον παράγοντα
«Συνεργασίες» και τους παράγοντες των μετρήσεων. Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι πράγματι η
ΔΟΠ αποτελεί καθοριστικό πλαίσιο εφαρμογής του benchmarking κυρίως στο κομμάτι που
περιγράφεται από το τμήμα «enablers» του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας του EFQM.
Αν και προκαλεί έκπληξη ότι ο παράγοντας που αφορά τις συνεργασίες δεν περιλαμβάνεται
στους παράγοντες που περιγράφουν αυτό το πλαίσιο, μια και η ανάπτυξη και διαχείριση των
συνεργασιών – πολλές φορές μέσα στην αμφίπλευρη σχέση ανταγωνισμού και συνεργασίας
– είναι σημαντικό κομμάτι αποτελεσματικής εφαρμογής του benchmarking. Ωστόσο πιθανόν
να δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το
benchmarking κατά κύριο λόγο στρέφονται στην εσωτερική αναζήτηση (εσωτερικό
benchmarking) στην οποία η ανάπτυξη των συνεργασιών που προβλέπεται από τους
υπόλοιπους τύπους δεν κατέχει σημαίνουσα θέση. Όσον αφορά τη μη διαφοροποίηση των
δύο ομάδων επιχειρήσεων σε σχέση με τους παράγοντες των μετρήσεων, αυτή αιτιολογείται
από το γεγονός ότι το σύνολο των επιχειρήσεων διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9000 στο
οποίο οι μετρήσεις παίζουν αρκετά σημαντικό ρόλο ώστε να επαρκούν για την υποστήριξη
της εφαρμογής του benchmarking. Κατά συνέπεια όταν μία πιστοποιημένη επιχείρηση
επιδιώκει να προχωρήσει στην εφαρμογή του benchmarking, θα πρέπει να επικεντρωθεί
στην ανάπτυξη των παραγόντων ΔΟΠ που αφορούν την ηγεσία, το ανθρώπινο δυναμικό, τη
στρατηγική και τη διαχείριση των διεργασιών.
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Ο έλεγχος συσχετίσεων μεταξύ των παραγόντων ΔΟΠ και benchmarking έδειξε ότι η
εφαρμογή του benchmarking σχετίζεται σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 με
όλους τους παράγοντες ΔΟΠ και μετρήσεων εκτός από τον παράγοντα που αφορά τη
μέτρηση των δεικτών επίδοσης της επιχείρησης κάτι που υποδηλώνει την αδυναμία των
ελληνικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το benchmarking να συνδέσουν τους δείκτες
αυτούς με την εφαρμογή του benchmarking. Η μεγαλύτερη συσχέτιση σημειώθηκε στον
παράγοντα ΔΟΠ «Διεργασίες» με τον παράγοντα «Πολιτική benchmarking» αναδεικνύοντας
τη σημασία που παίζει ο βαθμός εφαρμογής διαδικασιών διαχείρισης διεργασιών στην
ανάπτυξη πολιτικής για το benchmarking. Η πολιτική benchmarking η οποία καθορίζει τους
στόχους του benchmarking (μέτρηση ανταγωνισμού ή αναζήτηση βελτιώσεων) και το πεδίο
εφαρμογής του επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης
των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η
διαχείριση των διαδικασιών είναι ο παράγοντας ΔΟΠ που σχετίζεται σημαντικά με όλο το
εύρος των παραγόντων benchmarking. Το ίδιο συμβαίνει με τους παράγοντες ηγεσία,
ανθρώπινο δυναμικό, πολιτική και στρατηγική. Ανάλογα οι παράγοντες «Πολιτική
benchmarking» και «Διαδικασία benchmarking» συσχετίζονται σημαντικά με όλους τους
παράγοντες ΔΟΠ και μετρήσεων, δηλώνοντας έτσι την αναγκαιότητα πλήρους εφαρμογής
του πλαισίου ΔΟΠ για την αποτελεσματική ανάπτυξη πολιτικής και εφαρμογή της
διαδικασίας benchmarking. Οι περισσότερο αδύναμες συσχετίσεις προέκυψαν στη σχέση
των παραγόντων benchmarking και των μετρήσεων, αποδεικνύοντας και πάλι τη σημασία
της ανάπτυξης των στοιχείων «enablers» του μοντέλου αριστείας του EFQM για την
αποτελεσματική εφαρμογή του benchmarking.
Αφού εντοπίστηκαν οι παράγοντες ΔΟΠ που συνθέτουν το απαραίτητο πλαίσιο ποιότητας
για την εφαρμογή του benchmarking, στη συνέχεια διερευνήθηκε η διαφοροποίηση των
συσχετίσεων ανάλογα με το επίπεδο εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ και το επίπεδο
εφαρμογής παραγόντων benchmarking. Βασικός στόχος ήταν να διερευνηθεί αν η υψηλή
εφαρμογή παραγόντων ΔΟΠ συνδυάζεται με υψηλή εφαρμογή benchmarking. Από τη
διερεύνηση αυτή βγήκε το συμπέρασμα ότι πράγματι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές
διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή όλων των παραγόντων benchmarking μεταξύ των
επιχειρήσεων με διαφορετικό επίπεδο εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ και μετρήσεων.
Επιπρόσθετα επιβεβαιώθηκε και η αντίστροφη υπόθεση ότι: υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή όλων των παραγόντων ΔΟΠ (εκτός από τον
παράγοντα που αφορά τη μέτρηση των δεικτών επίδοσης της επιχείρησης) μεταξύ των
επιχειρήσεων με διαφορετικό επίπεδο εφαρμογής benchmarking. Τα συμπεράσματα αυτά
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οδηγούν στη διαπίστωση ότι οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν την προώθηση της εφαρμογής
του benchmarking σε υψηλότερα επίπεδα μπορούν να την επιτύχουν μέσα από την
προώθηση της εφαρμογής των αρχών ποιότητας σε υψηλότερα επίπεδα.
Επιπλέον στην παρούσα έρευνα εξετάσθηκε και η σχέση του επιπέδου εφαρμογής ΔΟΠ με
τις βελτιώσεις που προκύπτουν στις μετρήσεις από την εφαρμογή του benchmarking. Τα
αποτελέσματα των σχετικών στατιστικών ελέγχων έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές
διαφορές μεταξύ των επιπέδων εφαρμογής παραγόντων ΔΟΠ και των βελτιώσεων στις
μετρήσεις της γενικής απόδοσης και των δεικτών επίδοσης της επιχείρησης. Στο ίδιο
συμπέρασμα κατέληξε και ο αντίστροφος έλεγχος της συσχέτισης των επιπέδων των
βελτιώσεων

των

μετρήσεων

που

επιτυγχάνονται με

την

εφαρμογή

της ΔΟΠ.

Συμπερασματικά αποδείχτηκε δηλαδή ότι ο βαθμός βελτίωσης που επιτυγχάνεται στις
μετρήσεις από την εφαρμογή του benchmarking εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο
ΔΟΠ στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση. Υψηλά επίπεδα βελτιώσεων συνδυάζονται με
υψηλούς βαθμούς εφαρμογής όλων των παραγόντων ΔΟΠ και μετρήσεων.
Ο έλεγχος της αμφίδρομης σχέσης του benchmarking με τη ΔΟΠ που πραγματοποιείται με
την παρούσα εργασία ολοκληρώθηκε με τη διερεύνηση της επίδρασης του επιπέδου
benchmarking στο βαθμό βελτίωσης των μετρήσεων. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η
επίδραση που ασκεί το επίπεδο benchmarking στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση στις
βελτιώσεις των μετρήσεων οι οποίες ουσιαστικά μετρούν στοιχεία της ΔΟΠ. Επιβεβαιώθηκε
δηλαδή η άποψη ότι όσο περισσότερο ευρεία είναι η εφαρμογή του benchmarking τόσο
περισσότερες βελτιώσεις επιτυγχάνονται στην επιχείρηση.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, το βασικό συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι το
πλαίσιο ΔΟΠ που ακολουθεί μία επιχείρηση επηρεάζει την εφαρμογή του benchmarking. Το
benchmarking μπορεί να εφαρμοσθεί αποτελεσματικά από τις επιχειρήσεις που διαθέτουν
σύστημα ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9000. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι επιχειρήσεις
που χαρακτηρίζονται από ευρύτερη εφαρμογή αρχών της ΔΟΠ είναι πιο κοντά στο να
επιτύχουν αποτελεσματική και πληρέστερη εφαρμογή του benchmarking. Επιπλέον
διαπιστώθηκε ότι οι παράγοντες της ΔΟΠ που, μέσα στο περιβάλλον της πιστοποιημένης
επιχείρησης, σχετίζονται σημαντικά με την εφαρμογή του benchmarking και άρα θα πρέπει
να αποτελούν τους βασικούς στόχους επίτευξης ολοκληρωμένης εφαρμογής όλων των
επίδοξων benchmarkers, είναι τα εξής στοιχεία της κατηγορίας «enablers» (υποκινητές) του
μοντέλου αριστείας του EFQM: ηγεσία, ανθρώπινο δυναμικό, πολιτική και στρατηγική,
διεργασίες. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι «συνεργασίες» και οι «μετρήσεις» (results). Όπως
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αναμενόταν με βάση τα ήδη εξαγόμενα συμπεράσματα, σημαντική επίδραση στο βαθμό
εφαρμογής του benchmarking ασκεί το επίπεδο ανάπτυξης της ΔΟΠ στην επιχείρηση: όσο
περισσότερο ανεπτυγμένο είναι το σύστημα ποιότητας που διαθέτει η πιστοποιημένη
επιχείρηση τόσο ευρύτερη είναι η εφαρμογή του benchmarking. Ανάλογα είναι τα
συμπεράσματα και για το βαθμό επίτευξης βελτιώσεων σε σχέση με το επίπεδο ποιότητας
της επιχείρησης: όσο περισσότερο ανεπτυγμένο είναι το σύστημα ποιότητας της επιχείρησης
τόσο μεγαλύτερες είναι οι βελτιώσεις που επιτυγχάνονται. Τέλος επιβεβαιώθηκε ότι όσο
περισσότερο ανεπτυγμένη είναι η εφαρμογή του benchmarking στην επιχείρηση τόσο
μεγαλύτερες βελτιώσεις επιτυγχάνονται.
Στη συνέχεια διερευνήθηκε η επίδραση που μπορεί να έχουν στο βαθμό εφαρμογής του
benchmarking διάφοροι παράγοντες. Αρχικά διερευνήθηκε η επίδραση του χρόνου κατοχής
πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9000. Η διερεύνηση έγινε για ομάδες επιχειρήσεων με
διαφορετικό συνολικό χρόνο πιστοποίησης όπου διαπιστώθηκε ότι ο παράγοντας αυτός δεν
επηρεάζει το βαθμό εφαρμογής του benchmarking. Αποδείχτηκε δηλαδή ότι η τυπική
ωριμότητα του συστήματος ποιότητας μετρούμενη σε συνολικό χρόνο κατοχής
πιστοποιητικού δεν επηρεάζει την εφαρμογή του benchmarking εκτός εάν πρόκειται για
διευρυμένο σύστημα ποιότητας που προσεγγίζει το μοντέλο της επιχειρηματικής αριστείας
του οποίου ο βαθμός ανάπτυξης, όπως διαπιστώθηκε με την εξέταση της βασικής υπόθεσης
της έρευνας, επηρεάζει σημαντικά το βαθμό εφαρμογής του benchmarking. Ανάλογα
συμπεράσματα προέκυψαν και για την επίδραση άλλων παραγόντων στο βαθμό εφαρμογής
του benchmarking όπως η δραστηριότητα της επιχείρησης και το μέγεθός της μετρούμενο
τόσο σε ετήσιο κύκλο εργασιών όσο και σε αριθμό απασχολούμενου προσωπικού. Σε όλες
τις περιπτώσεις δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές εκτός από τον παράγοντα
«Πολιτική benchmarking» ο οποίος διαφοροποιείται οριακά, κάτι που οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι για τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις οι παράγοντες του μεγέθους και του
τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση δεν επηρεάζει γενικά το βαθμό
εφαρμογής benchmarking.
Τέλος εξετάσθηκε η διαφοροποίηση των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν και δεν εφαρμόζουν
το benchmarking ως προς τα εμπόδια εφαρμογής του. Όπως διαπιστώθηκε και από τη
στατιστική ανάλυση υπάρχει διαφοροποίηση η οποία αποδείχθηκε και στατιστικά
σημαντική, με τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ήδη το benchmarking να έχουν μία
περισσότερο θετική στάση στην αναγνώριση των εμποδίων. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι η
στάση αυτή δεν διαφοροποιείται μεταξύ των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το
benchmarking ανάλογα με το επίπεδο

εφαρμογής του. Επιβεβαιώθηκε δηλαδή ότι η
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ενασχόληση με το benchmarking μπορεί να μην εξαλείφει τα εμπόδια που σχετίζονται με
την εφαρμογή του, σίγουρα όμως τα κάνει να φαίνονται λιγότερο ανασταλτικά.
Η έρευνα έκλεισε με το συμπέρασμα ότι οι ελληνικές πιστοποιημένες κατά ISO 9000
επιχειρήσεις θεωρούν το benchmarking ως σημαντικό εργαλείο βελτίωσης και μάλιστα
διαπιστώθηκε ότι η άποψη αυτή είναι ισχυρότερη στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το
benchmarking σε σχέση με εκείνες που δεν το εφαρμόζουν και ότι επηρεάζεται από το
βαθμό εφαρμογής του: όσο περισσότερο εφαρμόζουν το benchmarking τόσο σημαντικότερο
το θεωρούν ως εργαλείο βελτίωσης. Τέλος το σύνολο των πιστοποιημένων επιχειρήσεων
που συμμετείχαν στην έρευνα εκδήλωσαν ένα συγκρατημένο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή
τους σε δίκτυα ή φορείς προώθησης της εφαρμογής του benchmarking. Περισσότερο
ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ήδη το benchmarking οι οποίες
φαίνεται ότι έχουν ήδη διαπιστώσει τη σημασία της λειτουργίας τέτοιων φορέων για την
αποτελεσματική εφαρμογή και προώθησή του.

6.4

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Κάθε έρευνα υπόκειται σε περιορισμούς οι οποίοι είναι σημαντικό να επεξηγηθούν. Η
παρούσα έρευνα απευθύνθηκε σε επιχειρήσεις που ήταν πιστοποιημένες κατά ISO 9000
θέτοντας την πιστοποίηση ως ελάχιστο κάτω όριο εφαρμογής αρχών ποιότητας. Με την
απαίτηση αυτή εξασφαλιζόταν η συλλογή ικανοποιητικών δεδομένων ποιότητας σε επίπεδο
ΔΟΠ, και παράλληλα αυξανόταν η πιθανότητα εφαρμογής του benchmarking σε σχέση με
τις μη πιστοποιημένες επιχειρήσεις. Ωστόσο για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το
μέγεθος της συνεισφοράς του προτύπου ISO 9000 στο benchmarking καθώς και της σχέσης
προτύπου και benchmarking, θα έπρεπε να διερευνηθεί η εφαρμογή του benchmarking τόσο
σε πιστοποιημένες όσο και σε μη-πιστοποιημένες επιχειρήσεις ώστε να εντοπισθούν οι
διαφορές και οι ομοιότητες που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις αυτές στο θέμα της
εφαρμογής του benchmarking. Επιπλέον ένας σημαντικός περιορισμός τίθεται από το
γεγονός ότι η εκτέλεση της έρευνας έλαβε χώρα μόνο σε ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν
πιστοποιηθεί κατά ISO 9000. Μελλοντικές εργασίες μπορούν να καλύψουν ένα ευρύτερο
δείγμα επιχειρήσεων από περισσότερες χώρες ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορές στην κουλτούρα μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή
του benchmarking και τη σχέση του με τις αρχές της ΔΟΠ.
Ένας πρόσθετος περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι ότι στα συμπεράσματα που
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εξάχθηκαν δεν λαμβάνεται υπόψη η ποικιλία των ερμηνειών που πιθανόν δίνουν οι
επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα στον όρο «benchmarking». Για την
πραγματοποίηση της έρευνας έγινε η παραδοχή ότι η έννοια του benchmarking είναι
ξεκάθαρη και κατανοητή από όλους τους συμμετέχοντες. Από την ανάλυση των
αποτελεσμάτων δεν προέκυψε σημαντική απόκλιση της θεωρητικής ερμηνείας που δίνεται
στη βιβλιογραφία και του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται. Ωστόσο παλαιότερες έρευνες
που πραγματοποιήθηκαν στη φάση έντονης ανάπτυξης του benchmarking, έδειξαν ότι κάτω
από τον όρο «benchmarking» οι επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνουν μία σειρά ενεργειών που
δεν ανταποκρίνονταν πλήρως στον ορισμό του. Για το λόγο αυτό μία αναλυτική διερεύνηση
της αντίληψης της έννοιας του benchmarking από τις ελληνικές επιχειρήσεις που δηλώνουν
ότι το εφαρμόζουν θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας.
Περιορισμό των αποτελεσμάτων της έρευνας θέτει και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου
από ένα άτομο της επιχείρησης. Επειδή κάποιες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
αφορούσαν συμπεριφορές της διοίκησης οι απαντήσεις των οποίων ανάγονταν στη στάση
του προσώπου που συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο, θα ήταν καλό η συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων να γινόταν από περισσότερους του ενός εργαζομένου εντός της
επιχείρησης ώστε να βελτιώναμε την αξιοπιστία των απαντήσεων.
Αν και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ του benchmarking και
της ΔΟΠ, δεν αποδεικνύουν ταυτόχρονα ότι η ΔΟΠ είναι η μοναδική κινητήριος δύναμη
που προωθεί την εφαρμογή του benchmarking. Υψηλός βαθμός εφαρμογής της ΔΟΠ μπορεί
να δώσει ώθηση στην εφαρμογή του benchmarking και αντίστροφα. Ωστόσο μπορεί να
υπάρχουν ταυτόχρονα και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα εφαρμογής του
benchmarking οι οποίοι μπορεί να είναι το ίδιο καθοριστικοί με τη ΔΟΠ ή να λειτουργούν
συνδυαστικά με αυτή. Πιστεύουμε ότι η αιτιολόγηση της σχέσης του benchmarking με τη
ΔΟΠ αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στη διεύρυνση των εφαρμογών του και ότι θα πρέπει
να

πραγματοποιηθούν

διαχρονικές

(longitudinal)

μελέτες

εφαρμογής

στοιχείων

benchmarking πριν και μετά την εφαρμογή της ΔΟΠ ώστε να αποδειχθεί η πραγματική
επιρροή της στο benchmarking.
Στοιχείο μελλοντικής έρευνας μπορεί να αποτελέσει ο αναλυτικός προσδιορισμός των
επιπέδων ΔΟΠ ώστε να προκύψει σε ποιο από τα επίπεδα εμφανίζεται η εφαρμογή του
benchmarking. Για να γίνει αυτό απαιτείται διερεύνηση και προσδιορισμός των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων σε κάθε επίπεδο ποιότητας. Από την ανάλυση αυτή
μπορεί να προκύψει ένα διαγνωστικό εργαλείο εντοπισμού του επιπέδου ποιότητας που

273

απαιτείται για την εφαρμογή του benchmarking με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων που
ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην εφαρμογή του.
Τέλος, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παρούσα εργασία αφορά το
benchmarking στον ιδιωτικό και όχι στο δημόσιο τομέα. Το βασικό χαρακτηριστικό που
διαφοροποιεί το benchmarking του δημόσιου τομέα σύμφωνα με τους Bowerman et al
(2002) είναι στον τομέα αυτό επικρατεί η αντίληψη ότι οι οργανισμοί επιδιώκουν να είναι
«ικανοποιητικά καλοί» παρά «βέλτιστοι». Επιπλέον το benchmarking των επιχειρήσεων
αποτελεί εσωτερικό διαχειριστικό εργαλείο και κατά συνέπεια η εφαρμογή του είναι
προαιρετική, ενώ στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα τείνει να επιβάλλεται από
εξωτερικούς φορείς. Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία για την εφαρμογή του benchmarking
στο δημόσιο τομέα το οποίο δείχνει να αναπτύσσεται παράλληλα με το benchmarking του
ιδιωτικού τομέα ακολουθώντας ωστόσο τη δική του πορεία και αναπτύσσοντας τις δικές του
προσεγγίσεις και πρακτικές. Ενδιαφέρον θα είχε να ερευνηθεί η σχέση του benchmarking με
τη ΔΟΠ στο δημόσιο τομέα ώστε να γίνει συγκριτική θεώρηση με τα αποτελέσματα της
παρούσας ερευνητικής εργασίας.
Αν και υπάρχουν ακόμα πολλά στοιχεία που μπορούν να διερευνηθούν αναφορικά με τη
σχέση του benchmarking με τη ΔΟΠ και την ποιότητα γενικά, το βασικό συμπέρασμα που
προκύπτει από την παρούσα ερευνητική εργασία είναι ότι η σχέση αυτή υπάρχει και μπορεί
να περιγραφεί με συγκεκριμένους παράγοντες ΔΟΠ και benchmarking. Οι παράγοντες αυτοί
θα πρέπει να αποτελέσουν πόλους έλξης των προσπαθειών των επιχειρήσεων που επιθυμούν
να προχωρήσουν στην αποτελεσματική εφαρμογή του benchmarking και να επωφεληθούν
από αυτή κατά το δυνατόν περισσότερο.
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