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Περίληψη
Στα αρχικά στάδια της εξέλιξής του, το Benchmarking επικεντρώθηκε σε
δραστηριότητες και διαδικασίες. Στις νεότερες εφαρµογές του επεκτάθηκε σε
στρατηγικές και συστήµατα διοίκησης. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί σε στρατηγικές
προσανατολισµένες στον πελάτη και στην άνοδο της ποιότητας. Η κεντρική ιδέα του
Benchmarking ως εργαλείο του µάνατζµεντ, είναι ότι µπορεί να βελτιώσει την
ποιότητα, τόσο σε επίπεδο διοίκησης, όσο και σε επίπεδο παραγωγής, υιοθετώντας
µεθόδους δράσης ή Άριστες Πρακτικές’ που ακολουθούν οι επιχειρήσεις-ηγέτες στον
κλάδο. Το ξενοδοχειακό µάνατζµεντ καλείται να χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά
αυτήν την τεχνολογία, αξιοποιώντας τις ανάλογες πληροφορίες κατά το σχεδιασµό
και τη διοικητική λειτουργία.

Παρά την επέκταση του µέσου και την άνοδο των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν
το Benchmarking, ο τοµέας αυτός παραµένει χωρίς µία ενοποιηµένη θεωρία που να
καθοδηγεί την ανάπτυξή του (Yasin, 2002, p. 233-234). Οι µελετητές οδηγούνται στην
εξεύρεση καινοτόµων λύσεων για να οδηγήσουν τις πρακτικές του Benchmarking σε
αναδυόµενες τεχνολογίες και µεθόδους.

Στα πλαίσια αυτά, δεδοµένης της εξαιρετικής σηµασίας του τουριστικού κλάδου στη
χώρα µας, διεξήχθη µία έρευνα σε ελληνικά ξενοδοχεία πολυτελείας µέσω
ερωτηµατολογίου, για τη διερεύνηση του επιπέδου και των µεθόδων εφαρµογών
Άριστων Πρακτικών Ποιότητας. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνεται πως οι
τοµείς όπου τα ελληνικά ξενοδοχεία υστερούν περισσότερο είναι στη χρήση
εξωτερικού Benchmarking και στην πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
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Εισαγωγή
Το Benchmark είναι ένα εργαλείο που χρησιµοποιείται ως µέτρο σύγκρισης
αποδόσεων µεταξύ προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών δύο ανάλογων οργανισµών,
προκειµένου να προσδιορισθεί η ανωτερότητά τους για βιώσιµη αποτελεσµατικότητα
(Watson, 2007, p. 15). Η λεγόµενη Συγκριτική Προτυποποίηση (Benchmarking) έχει

προταθεί από τον M. Porter ως βασική διαδικασία για την ανάλυση του εσωτερικού
περιβάλλοντος µίας επιχείρησης, µε αναφορά στην βελτίωση της ποιότητας.
Προκειµένου µία επιχείρηση να επιτύχει το επιθυµητό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα,
το Benchmarking της δίνει τη δυνατότητα να συγκριθεί µε άλλες ήδη πετυχηµένες
επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή µε την ορολογία
«Άριστες Πρακτικές» (Best Practices) (Γιαννοπούλου, 2004, σ. 59).

Οι Άριστες Πρακτικές απαρτίζονται από µία σειρά δραστηριοτήτων, καθηκόντων,
πόρων, εκπαίδευσης και µεθόδων, που δηµιουργούν το επίπεδο των επιδόσεων κατά
τη διαδικασία του Benchmarking, ενώ στην όλη διαδικασία θα πρέπει να γίνεται
αντιληπτή η διαφορά µεταξύ των παρατηρούµενων άριστων πρακτικών και των
πραγµατικά άριστων πρακτικών. Οι κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας είναι ποσοτικοί,
µετρήσιµοι δείκτες, που υπόκεινται σε έλεγχο, σχετικά µε την αποδοτικότητα των
εργασιών σε καίριες επιχειρησιακές διαδικασίες.

Καταδεικνύουν, σε βασικούς

επιχειρησιακούς όρους, το επίπεδο που έχει επιτευχθεί σε µία βάση σύγκρισης
αποτελεσµάτων, όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα και το
κόστος (Watson, 2007, p. 15).
Σηµαντικό είναι ότι στο Benchmarking η προσπάθεια της διοίκησης ενός οργανισµού
για την υιοθέτηση και χρήση των πλεονεκτηµάτων και των καλών στοιχείων άλλων
επιχειρήσεων σε αυτόν, θα πρέπει να προσανατολίζεται στην προσαρµογή τους στο
συγκεκριµένο οργανισµό και να µην περιορίζεται σε απλή τους µίµηση, που µπορεί
να καταλήξει σε αποτυχηµένη προσπάθεια (Γιαννοπούλου, 2004, σ. 59).
Οι µέθοδοι Benchmarking συχνά αποτελούν τµήµα των πρωτοβουλιών της ∆ιοίκησης
Ολικής Ποιότητας που επιδιώκει ένας οργανισµός. Πρόκειται για την υιοθέτηση µίας
µακρόχρονης προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας που παρέχεται στο
προϊόν ή στην υπηρεσία, µε γνώµονα τις ανάγκες των πελατών, ώστε κατ’ επέκταση,
να αυξάνει το µερίδιο αγοράς και η µέθοδος θα πρέπει να εφαρµόζεται σε κάθε
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παράµετρο της επιχειρηµατικής λειτουργίας και διαδικασίας (Cook, 1995, p. 28-29).
Στον ξενοδοχειακό κλάδο, η ποιότητα αποτελεί την κεντρική µέριµνα της διοίκησης,
λόγω και της φύσης του τουριστικού προϊόντος, και είναι αναπόσπαστο µέρος των
τριών βασικών παραγόντων, των πελατών, των εργαζοµένων και των επενδύσεων.

Οι διοικήσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων µπορούν να εφαρµόζουν µεθόδους
Benchmarking σε διάφορους τοµείς, όπως στο προϊόν-υπηρεσία, στο µάρκετινγκ,
στους εργαζόµενους, σε διαδικασίες κ.ά., ενώ κατά την εφαρµογή του θα πρέπει να
σχεδιάζονται και να ακολουθούνται κάποια στάδια-βήµατα, που µπορεί να
ποικίλλουν αναλόγως των προσδοκιών και στόχων για κάθε τοµέα. ∆εδοµένης της
ταχύτητας και ευελιξίας της σύγχρονης πληροφορικής τεχνολογίας, είναι προφανές
ότι αυτή µπορεί να αποβεί πολύ χρήσιµη για την ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης
αποδόσεων και θεωρείται µία τεράστια δύναµη για την απόκτηση του
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε τοµείς όπως η παραγωγικότητα, το µάνατζµεντ
και η λήψη αποφάσεων στις τουριστικές µονάδες.

Ο σκοπός αυτής της µελέτης είναι η θεωρητική προσέγγιση του Benchmarking στα
πλαίσια της τουριστικής διοίκησης επιχειρήσεων, η µελέτη περιπτώσεων όπου αυτό
έχει εφαρµοσθεί, ειδικά για τον ξενοδοχειακό τοµέα και η διεξαγωγή µίας εµπειρικής
έρευνας για τη διοίκηση της ποιότητας σε πολυτελή ελληνικά ξενοδοχεία.

Ειδικά ο σκοπός της εµπειρικής έρευνας είναι η διερεύνηση του επιπέδου των
πρακτικών ποιότητας που υιοθετούνται από τα ελληνικά ξενοδοχεία στους κύριους
τοµείς της διοίκησης, όπως και η εξαγωγή συµπερασµάτων για τα ζητήµατα όπου
υπάρχουν αδυναµίες. Η σηµαντικότητα της διοίκησης ποιότητας των ξενοδοχειακών
µονάδων και η παρακολούθηση των παραµέτρων της είναι αδιαµφισβήτητη στη χώρα
µας, όπου οι καλές πρακτικές, εκτός από τα προφανή µικροοικονοµικά οφέλη για τις
ίδιες τις επιχειρήσεις, καταλήγουν σε µακροοικονοµικά οφέλη για την εθνική
οικονοµία, µε άνοδο της ανταγωνιστικότητας και τουριστικού προϊόντος.

Οι ειδικοί στόχοι της έρευνας αναφέρονται σε θεµατικά πεδία της διοίκησης, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4, παρ. 4.1.
Στα πλαίσια αυτά, το 1ο Κεφάλαιο αναφέρεται σε όρους και έννοιες που αφορούν
τόσο στο Benchmarking όσο και στις ιδιαιτερότητες του µάνατζµεντ των τουριστικών
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επιχειρήσεων, όπως επίσης και στις έννοιες της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας, της
παραγωγικότητας και της αποτελεσµατικότητας, µε αναφορά στις συγκριτικές
αναλύσεις.
Στο 2ο Κεφάλαιο επιχειρείται η προσέγγιση του Benchmarking στον επιχειρηµατικό
σχεδιασµό και αναλύονται ενδεικτικά οι εφαρµογές του. Επιπλέον επισηµαίνονται τα
πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα και η κριτική που έχει ασκηθεί.
Στο 3ο Κεφάλαιο σηµειώνονται µελέτες περιπτώσεων του Benchmarking από τη
διεθνή βιβλιογραφία, µε εφαρµογές σε διαφόρους κλάδους και ειδικά στον τουριστικό
τοµέα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα.
Στο 4ο Κεφάλαιο δίνονται τα στοιχεία, η µεθοδολογία, οι περιορισµοί και η
στατιστική ανάλυση της εµπειρικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε σε ελληνικά
ξενοδοχεία, ενώ συζητούνται λεπτοµερώς τα ευρήµατά της και προτείνονται οι
µελλοντικές της προεκτάσεις.

Τέλος, εξάγονται γενικά συµπεράσµατα και προτάσεις για την ξενοδοχειακή
διοίκηση.
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Κεφάλαιο 1: Benchmarking και ∆ιοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων: Εννοιολογικές Προσεγγίσεις
1.1

Ορισµός, Σκοποί και Ρόλοι του Benchmarking στο Στρατηγικό

Σχεδιασµό
Από τη δεκαετία του 1960, ο Στρατηγικός Σχεδιασµός - έχοντας µία µακροπρόθεσµη
σηµασία – έγινε δηµοφιλής στις επιχειρήσεις, έτσι ώστε πολλά εργαλεία του
µάνατζµεντ επιστρατεύθηκαν για να αποτελέσουν το πλαίσιο πάνω στο οποίο οι
διευθυντές των επιχειρήσεων θα είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να
εφαρµόσουν τη στρατηγική τους. Η µελλοντική προοπτική τού στρατηγικού
σχεδιασµού, αλλά και το έλλειµµα στις τεχνικές εφαρµογής του, απαιτούσε τη
δηµιουργία κατάλληλων διαδικαστικών εργαλείων, όπως είναι το Benchmarking τα
τελευταία χρόνια, το οποίο δεν αντικαθιστά το στρατηγικό σχεδιασµό, αλλά τον
υποστηρίζει (Boxwell, 1994, p. 1-2). Το Στρατηγικό Benchmarking επικεντρώνεται στη
διερεύνηση των παραγόντων που θα πρέπει να διαφοροποιηθούν σ’ έναν οργανισµό
για να αποκτήσει δυνατότητες που µπορούν να διασφαλίσουν µία συνεχή
επιτυχηµένη πορεία (Watson, 2007, p. xii).

∆ιάφοροι ορισµοί έχουν δοθεί για το Benchmarking, ως εργαλείο διοίκησης.
Σύµφωνα µε τον Watson (1993), το Benchmarking είναι µία συνεχής έρευνα για
σηµαντικά καλύτερες πρακτικές και για την εφαρµογή τους, προκειµένου να οδηγηθεί
µία επιχείρηση σε ανώτερη αποτελεσµατικότητα σ’ ένα περιβάλλον ανταγωνισµού.
Ο Spendolini (1992) (στο Woeber, 2001) ορίζει το Benchmarking ως µία συνεχή
συστηµατική διαδικασία αξιολόγησης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των
εργασιών των οργανισµών που είναι αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα Άριστων
Πρακτικών, για σκοπούς επιχειρηµατικής βελτίωσης (Woeber, 2001, p. 3-4).

Το Benchmarking αφορά σε Συγκριτική Αξιολόγηση, ως διαδικασία βελτίωσης
επιδόσεων,

µέσω

συνεχούς

καθορισµού,

κατανόησης

και

προσαρµογής

διακεκριµένων (ή άριστων) πρακτικών και διαδικασιών, οι οποίες εντοπίζονται εντός
ή και εκτός του οργανισµού. Η Συγκριτική Αξιολόγηση πραγµατοποιείται, σε πολλές
περιπτώσεις, µε άλλες εταιρίες κορυφαίων αποδόσεων και έχει ως βασικό στόχο τη
βελτίωση οποιασδήποτε επιχειρηµατικής διαδικασίας, µέσω της αξιοποίησης
4

βέλτιστων πρακτικών που θα επιφέρουν τις καλύτερες αποδόσεις, παρά µε τη
µέτρηση επιδόσεων, ενώ προτείνεται η συστηµατική της χρήση (Κελεσίδης, χ.χ., σ. 1).
Ως εργαλείο, το Benchmarking µπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις του οργανισµού,
παρέχοντας µία µεθοδολογία εκµάθησης και επιβολής κρίσιµων επιχειρησιακών
υποθέσεων, που ενθαρρύνει το µάνατζµεντ να εκτιµά µε διαφορετικό τρόπο τις
στρατηγικές

του

προσεγγισθούν

κατευθύνσεις.
διάφορες

Συγκεκριµένα,

εναλλακτικές

στο

παρέχει

τη

στρατηγικό

δυνατότητα
σχεδιασµό,

να
που

παρατηρούνται σε συγκρίσιµες συνθήκες. Αυτός είναι επίσης ένας τρόπος αποφυγής
λαθών που έχουν γίνει από τρίτους. Στον πυρήνα του, αντιπροσωπεύει µία σύγκριση
µεταξύ δύο οργανισµών. Η διαφορά του από τις απλές φυσικές συγκρίσεις και
παρατηρήσεις είναι ότι πρόκειται για µία συστηµατική διαδικασία επάνω σε
επιστηµονική βάση δεδοµένων, µε σκοπό την άντληση αξιόπιστων και αξιόλογων
συγκρίσεων. Επιπλέον, σκοπός είναι όχι απλώς η άντληση συγκρίσεων, αλλά η
κατανόηση και εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών που προτείνονται, οι οποίες
φανερώνονται από τις αποκλίσεις (Watson, 2007, p. 58). Η όλη τεχνική θα πρέπει να
εστιάζεται στις ανάγκες του πελάτη και να λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες της
επιχείρησης. Η σύγκριση βέβαια αποτελεί πρακτική που συνίσταται στη
µετριοπάθεια, έτσι ώστε να γίνεται αποδεκτή η υπεροχή ενός ανταγωνιστή του
κλάδου ή µίας επιχείρησης άλλου τοµέα και να γίνεται αντιληπτός ο τρόπος που
ενδείκνυται για την υιοθέτηση καλών πρακτικών (Κελεσίδης, χ.χ., σ. 2).

1.2

Συνοπτικό Ιστορικό

Ιστορικά, το Benchmarking αναπτύχθηκε προς το τέλος του 1970, τουλάχιστον στις
ΗΠΑ, από τη Xerox που αρχικά εφάρµοσε την τεχνική αυτή µε επιτυχία, οπότε στη
συνέχεια υιοθετήθηκε από έναν αυξανόµενο αριθµό επιχειρήσεων από τη δεκαετία
του 1980.
Awards’

Οι θεµελιωτές των Βραβείων ‘Malcolm Baldrige National Quality
για

τις

Καλές

Πρακτικές

των

επιχειρήσεων

συµπεριέλαβαν

το

Benchmarking µεταξύ των κριτηρίων τους, προωθώντας το ως ένα από τα καλύτερα
εργαλεία για το µάνατζµεντ (Boxwell, 1994, p. 14-15). Παραδείγµατα άλλων εταιριών
που εφάρµοσαν Benchmarking ήταν η General Motors το 1983, προωθώντας µία
έρευνα σε άλλες επιχειρήσεις για εξεύρεση άριστων πρακτικών στην ποιότητα και
στην αξιοπιστία, η Hewlett Packard, που συνεργάσθηκε στον τοµέα του
Benchmarking µε τη Xerox και τη Ford, αλλά και υποβοήθησε δι’ ανταλλαγής
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πληροφοριών την Proctor & Gamble. Επίσης, δηµιουργήθηκε το δίκτυο ‘General
Electric Best Practice Network’, µία κοινοπραξία 16 εταιριών, που συσκέπτονταν
τακτικά σε µη ανταγωνιστική βάση, προκειµένου να δηµιουργούν ένα ‘ανοικτό’
περιβάλλον ανταλλαγής ευαίσθητων πληροφοριών για τις πρακτικές τους. To 1987
ιδρύθηκε η ‘GOAL-QPC’, µία Επιτροπή Ερευνών, ως κοινοπραξία περίπου 30
επιχειρήσεων, που σκοπό είχε την έρευνα των µεθόδων ποιότητας των επιτυχηµένων
ιαπωνικών εταιριών, των οποίων η εκπαιδευτική διαδικασία και η ακαδηµαϊκή
έρευνα µεταφράστηκε στα αγγλικά.

Ένα άλλο σηµαντικό γεγονός που επίσπευσε τη διάδοση του Benchmarking, ως
αναγνωρισµένη καλή πρακτική για τις επιχειρήσεις, ήταν η απονοµή του
προαναφερόµενου βραβείου Malcolm Baldrige National Quality Award στη Xerox, η
οποία, έχοντας θετικά αποτελέσµατα, αποφάσισε να δηµοσιεύσει τα στοιχεία των
µεθόδων Benchmarking που είχαν χρησιµοποιηθεί (διαδικασία Benchmarking,
επίλυση προβληµάτων, διαδικασία βελτίωσης ποιότητας κλπ.), αλλά και να
παραδώσει σχετικά σεµινάρια. Η κίνηση αυτή προκάλεσε σχετική βιβλιογραφία για
το Benchmarking κατά τα έτη 1992-1993 (Watson, 2007, xxx, xxi, xxxii).

1.3

Μάνατζµεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων

Οι περισσότερες θεωρίες για το µάνατζµεντ ασχολούνται µε το βιοµηχανικό τοµέα,
ενώ ο αριθµός των συγγραµµάτων για τον κλάδο υπηρεσιών και ειδικά για το
µάνατζµεντ των τουριστικών επιχειρήσεων κρίθηκε περιορισµένος. (Fearn, 1971,
Medlik, 1989, στο Ανδριώτης, 2004). Οι λόγοι αφορούν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

που υπάρχουν στις τουριστικές υπηρεσίες, που απαιτούν τη χρήση διαφορετικών
µεθόδων µάνατζµεντ, σε σχέση µε τους άλλους βιοµηχανικούς κλάδους, καθιστώντας
το τουριστικό µάνατζµεντ µία ιδιάζουσας σηµασίας επιχειρηµατική λειτουργία, µε
µεγάλη έµφαση στην ποιότητα.

Μία σειρά χαρακτηριστικών του τουριστικού προϊόντος, µεταξύ των οποίων και η
άυλη φύση των υπηρεσιών, το διαφοροποιούν από τα απτά προϊόντα. Η αξιολόγηση
του µάνατζµεντ καθίσταται µία περίπλοκη διαδικασία και επίσης, καθώς πρόκειται
για τοµέα εντάσεως εργασίας, υπάρχει δυσκολία µέτρησης της απόδοσης των
εργαζοµένων, επειδή δεν υπάρχουν ξεκάθαρες µέθοδοι αξιολόγησης (Mullins, 1992,
στο Ανδριώτης, 2004), αφού, για παράδειγµα, εξαιτίας της άυλης φύσης των
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υπηρεσιών και της µεταβλητότητας, τα κέρδη δεν αποτελούν πάντα ικανοποιητική
µέτρηση αποδόσεων για την ποιότητα (Ανδριώτης, 2004, σ. 25, 31, 33).

1.3.1

Αποστολή, Σκοποί και Στόχοι της Τουριστικής Επιχείρησης

Όπως σε όλες τις επιχειρήσεις, σηµαντικός είναι ο προσδιορισµός του ρόλου, της
αποστολής και των στόχων και σε έναν τουριστικό οργανισµό. Το µάνατζµεντ µίας
τουριστικής επιχείρησης επιλέγει είτε να διατηρήσει την υπάρχουσα κατάσταση εποµένως και τους στόχους, όταν κρίνονται ευνοϊκοί - είτε να τη µεταβάλλει,
προκειµένου να τη βελτιώσει, ή όταν κρίνεται δυσµενής. Στις τελευταίες περιπτώσεις,
καθορίζονται νέα αποστολή και στόχοι.

Η αποστολή της τουριστικής επιχείρησης αφορά στο είδος των προϊόντων που
επιθυµεί να διαθέσει, στο είδος των πελατών, στους τρόπους ικανοποίησης των
αναγκών τους και στις οµάδες κοινού που ενέχονται ή συµµετέχουν σ’ αυτήν. Οι
προσδιοριστικοί παράγοντες της αποστολής αυτής (Kottler, 1994, στο Ανδριώτης, 2004)
είναι το παρελθόν της, οι τρέχουσες προτιµήσεις της διοίκησης, το περιβάλλον τής
αγοράς, οι διαθέσιµοι πόροι και τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα.

Ο καθορισµός των στόχων είναι σηµαντικό µέρος της λειτουργίας του µάνατζµεντ
και συνδέεται µε την αποστολή της επιχείρησης, ενώ η επιλογή τους και η εξεύρεση
τρόπων επίτευξής τους θεωρείται καίριας σηµασίας. Οι αντικειµενικοί στόχοι µίας
τουριστικής επιχείρησης µπορεί να είναι ποσοτικοί ή ποιοτικοί.

Παραδείγµατα ποσοτικών στόχων είναι (Ανδριώτης, στο ίδιο, σ. 25, 36-38):
•

Η επίτευξη οικονοµικών ωφελειών µέσω αύξησης πωλήσεων, µείωσης
κόστους παραγωγής, αύξησης της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας
κλπ.

•

Η διατήρηση και διεύρυνση του µεριδίου αγοράς

•

Η µείωση της εξάρτησης από µεσάζοντες, πχ. οργανωτές ταξιδιών ή
τουριστικά γραφεία.

•

Η επέκταση της τουριστικής περιόδου κλπ.

Παραδείγµατα ποιοτικών στόχων είναι:
 Η δηµιουργία ευνοϊκού επιχειρηµατικού ονόµατος
 Η µεταβολή µίας αρνητικής εικόνας
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 Η κοινωνική αναγνώριση
 Η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών
 Η εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού κλπ.

1.4

Συγκριτικό

Πλεονέκτηµα

της

Ολικής

Ποιότητας

και

Αξιολόγηση
Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων
και µεθόδων που εφαρµόζονται από έναν οργανισµό, µε στόχο την ικανοποίηση του
πελάτη και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του έµψυχου και άψυχου δυναµικού
του οργανισµού, µε το µικρότερο δυνατό κόστος. Οι αντικειµενικοί σκοποί της ∆ΟΠ
είναι η συνεχής βελτίωση αγαθών και υπηρεσιών και η καινοτοµία, προκειµένου να
επιτευχθεί αύξηση του µεριδίου της αγοράς, µείωση του κόστους και ελαχιστοποίηση
των ελαττωµάτων στα παραγόµενα αγαθά ή στις υπηρεσίες. Κεντρικός πυρήνας της
∆ΟΠ είναι η εστίαση στον πελάτη (Γιαννοπούλου, 2004, σ. 17-18).

Στη θεωρία των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων εµπεριέχονται ποιοτικά στοιχεία στη
σχέση «τιµής-ποιότητας», που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις διεθνείς
συγκρίσεις, αλλά και στην επιλογή των προσφερόµενων τουριστικών αγαθών και
υπηρεσιών µεταξύ ανταγωνιστριών χωρών.

Η πληθώρα και ετερογένεια των

τουριστικών προϊόντων καθιστούν δύσκολες τις συγκρίσεις τιµών, αλλά η σχέση
«τιµής-ποιότητας» και η τεχνολογική πρόοδος επηρεάζει σηµαντικά τις τιµές. Η
ποιότητα µάλιστα αποδεικνύεται πιο σηµαντική απ’ την τιµή, αφού σε πολλές χώρες
όπου κυριαρχούν υψηλές τιµές µε παρεχόµενη αντίστοιχα υψηλή ποιότητα
παρατηρείται αύξηση των τουριστικών αφίξεων και το αντίστροφο σε χώρες όπου η
σχέση τιµής-ποιότητας είναι περιορισµένη. Η ποιότητα των υπηρεσιών θεωρείται το
καλύτερο συγκριτικό πλεονέκτηµα για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού
(Βαρβαρέσος, 1997, σ. 163-164).

Η βελτίωση του επιχειρηµατικού σχεδιασµού, ως παράρτηµα του στρατηγικού
σχεδιασµού και σηµαντικού συστατικού της ∆ΟΠ, προσδιορίζει και αξιολογεί το
εφικτό των στρατηγικών στόχων και τους επικυρώνει. Σηµαντική έκφρασή της είναι
η χρήση των εργαλείων που σχεδιάζονται για να προσδιορίσουν αδυναµίες και να
αναλύσουν τις αιτίες. Αυτά τα σύγχρονα εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε
σκοπό την άνοδο του µεριδίου αγοράς, τη µείωση εξόδων κλπ. Η αυτό-αξιολόγηση
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προϋποθέτει την ύπαρξη στόχων και θα πρέπει να τονίζει τις αδυναµίες των
αποτελεσµάτων µίας επιχείρησης, οπότε, όταν είναι διαγνωστική προκύπτουν οι
αιτίες των προβληµάτων. Η διαδικασία της αυτό-αξιολόγησης µπορεί να συνδυασθεί
µε συγκριτικό έλεγχο µε άλλες οµοειδείς εταιρίες µέσω Benchmarking (Conti, 2001, p.
336-337).

1.4.1

Πρότυπα-Μοντέλα της ∆ΟΠ και Benchmarking

Η ∆ΟΠ δεν είναι σύστηµα σταθερό, καθώς έχει µια δυναµική εξέλιξης και
διαφοροποίησης, ανάλογα µε το είδος, την οργάνωση και τους στόχους της
επιχείρησης. Έτσι, δηµιουργήθηκαν κάποια Μοντέλα και Πρότυπα για τη µέτρηση
των επιχειρηµατικών αποδόσεων σε διάφορα επίπεδα, πολλά από τα οποία
χρησιµοποιούν µεθόδους Benchmarking.

Τα πρώτα Πρότυπα που δηµιουργήθηκαν από το 1996 ήταν της οµάδας ISO 14000
και αφορούσαν στην περιβαλλοντική διαχείριση. Έκτοτε παρουσίασαν ραγδαία
ανάπτυξη και στο τέλος του 2000 εκδόθηκαν 22.897 πιστοποιητικά περιβάλλοντος σε
98 χώρες. Το ISO 14001 είναι ένα διεθνώς αποδεκτό και αναγνωρισµένο πλαίσιο του
EMS (Environmental Management System), το οποίο αποτελεί αφετηρία για τις
επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιµοποιήσουν κι άλλα συστήµατα που αναπτύσσονται
από το ISO.

Υπάρχουν επίσης το ISO 19011 (Πρότυπο λογιστικών ελέγχων

συστηµάτων διαχείρισης EMS και ποιότητας), το ISO 14031, που παρέχει οδηγίες
αξιολόγησης της περιβαλλοντικής απόδοσης και το ISO 14040, που χρησιµεύει στην
αξιολόγηση των αρχών του κύκλου ζωής µίας µονάδας ή των προϊόντων της (Life
Cycle Assessment). Το ISO 9001:2000 είναι το πρώτο βήµα προς την ενοποίηση των
Προτύπων ∆ιαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, Επαγγελµατικής
Υγιεινής και Ασφάλειας και δίνει έµφαση σε διεργασίες και τοµείς που αφορούν στη
συνεχή βελτίωση και στην εγκατάσταση των συγκεκριµένων δεικτών που µετρούν
και αναλύουν την απόδοση ενός οργανισµού (Κέφης, 2005, σ. 152-154, 144-145).

Παράλληλα µε τη θέσπιση του αµερικανικού βραβείου που προαναφέρθηκε, (παρ.
1.2) στο τέλος της δεκαετίας του 80, στην Ευρώπη, δεκατέσσερις ευρωπαϊκές εταιρίες
σχηµάτισαν το Ίδρυµα ∆ιοίκησης Ποιότητας ‘EFQM’ (European Foundation of
Quality Management), για ν’ ανταποκριθούν στον ανταγωνισµό, κυρίως από
Ασιατικές χώρες, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της Ολικής Ποιότητας για
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επανάκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (Conti, 2001, p. 11). Το EFQM είναι
ένα µη κανονιστικό πλαίσιο, που βασίζεται σε εννέα κριτήρια, που αφορούν ηγεσία,
πελάτες, συνεργασίες, ανθρώπινο δυναµικό, κοινωνικά αποτελέσµατα κλπ. και
αποτελεί πρακτικό εργαλείο για χρήση αξιολογήσεων, εντοπισµό περιοχών
βελτίωσης, δοµή συστηµάτων διοίκησης κλπ. (AQS, χ.χ., www.aqs.gr).

Στο επίκεντρο του Μοντέλου EFQM βρίσκεται η λογική ‘RADAR’ που απεικονίζει
τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρµογή του µοντέλου. Τα αρχικά του µοντέλου
αναφέρονται σε: Results (Αποτελέσµατα), Approach (Προσέγγιση), Deployment
(Ανάπτυξη), Assessment (Αξιολόγηση) και Review (Αναθεώρηση).

Ο πρώτος ∆είκτης Ικανοποίησης Πελατών σχεδιάστηκε και χρησιµοποιήθηκε στη
Σουηδία από τον Claes Fornell το 1989, το λεγόµενο ‘Σουηδικό Βαρόµετρο’.
Βασίζεται σε συµπλήρωση ερωτηµατολογίων και σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε
δείγµα 25.000 καταναλωτών. Η συλλογή πληροφοριών αφορά τη διαφοροποίηση του
δείκτη σε κλαδικό, επιχειρησιακό και εθνικό επίπεδο. Παρόµοιας φιλοσοφίας είναι ο
Αµερικανικός ∆είκτης Ικανοποίησης Πελατών (ACSI).

Ο Ευρωπαϊκός ∆είκτης Ικανοποίησης Πελατών (ECSI), που δηµιουργήθηκε µε
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Ποιότητα, βασίζεται στην
ικανοποίηση των πελατών για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ
πραγµατοποιούνται συγκρίσεις µε άλλες επιχειρήσεις, µέσω Benchmarking.

Ο

προσδιορισµός του δείκτη ακολουθεί µία δειγµατοληπτική έρευνα πελατών σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και µε την υποστήριξη του τηλεφώνου ή µίας ηλεκτρονικής
πλατφόρµας στον υπολογιστή. Κάθε χώρα που συµµετέχει στο δείκτη θα πρέπει να
καλύπτει τουλάχιστον τρεις κλάδους οικονοµίας. Στην Ελλάδα, ο δείκτης
υποστηρίζεται µε πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου Οικονοµικών και Βιοµηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ), για λογαριασµό της Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
(ΕΕ∆Ε), σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Το µοντέλο SERVQUAL (Service Quality) αναπτύχθηκε το 1980, ως δείκτης
µέτρησης της ικανοποίησης των πελατών και θεωρείται σταθµός στην εξέλιξη της
εξυπηρέτησης των καταναλωτών, παρότι του ασκείται έντονη κριτική, λόγω του
µειονεκτήµατός του για ακαταλληλότητα και ανεπάρκεια των κριτηρίων που θέτει για
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τη µέτρηση της ποιότητας υπηρεσιών έναντι αυτής των απτών αγαθών. (Ριζοπούλου,
2010, σ. 156, 151-153).

1.5

Έλεγχος Παραγωγικότητας και Αξιολόγηση Απόδοσης

Τουριστικών Μονάδων
Προκειµένου να πληροφορηθεί η διοίκηση για τα αποτελέσµατα της επιχείρησης και
να είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισµός των µεθόδων και των στόχων, ασκείται
έλεγχος σε όλη την έκταση της δοµής της. Ο έλεγχος µετρά την ποιότητα και την
ποσότητα του εργασιακού αποτελέσµατος και κρίνει τις αποκλίσεις από τους σκοπούς
της οργάνωσης, ενώ είναι χρήσιµος για µία επιχείρηση, προκειµένου αυτή να
αναλάβει διορθωτική δράση, να αναθεωρήσει τους στόχους της ή να εκτιµήσει κατά
πόσο κάθε ενέργεια συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων (Ανδριώτης, 2004, σ. 102).

Ως παραγωγικότητα στις επιχειρήσεις ορίζεται γενικά η επιτευχθείσα παραγωγή ως
προς τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν. Κυρίως η παραγωγικότητα εξετάζεται όσον
αφορά το εργασιακό αποτέλεσµα σε σχέση µε την εργασία που προσφέρθηκε.
Πρόκειται για το λόγο του επιπέδου παραγωγής προς τον αριθµό των εργαζοµένων. Η
υψηλή παραγωγικότητα οδηγεί σε µείωση του κόστους και εξαρτάται από το είδος
των εργαζοµένων, από το περιβάλλον εργασίας και από το ψυχολογικό κλίµα της
εργασίας. Επίσης, µπορεί να εξαρτάται από την κατάσταση του εξοπλισµού και των
εγκαταστάσεων και το χρόνο της εργασίας (Λαλούµης, 2006, www.dratte.gr).

Τα συστήµατα αξιολόγησης που αναπτύσσονται µέσα σε κάθε οργανισµό µπορεί να
διαφέρουν, σκοπό έχουν όµως να παρακολουθείται η παρουσία - απασχόληση, τα
επίπεδα παραγωγικότητας κ.α. Η διαδικασία της αξιολόγησης, για παράδειγµα των
εργαζοµένων, περιέχει την καταγραφή των δυνατών κι αδύνατων σηµείων τους και
την ενηµέρωση των ίδιων και των στελεχών για λήψη κατάλληλων µέτρων που
στοχεύουν στη βελτίωση της απόδοσης. Γενικά, η αποδοτικότητα των πόρων των
ξενοδοχειακών µονάδων υπολογίζεται συνήθως µε χρήση αριθµοδεικτών ή µε χρήση
συγκριτικών αναλύσεων, όπου τίθενται µετρήσιµοι στόχοι και στη συνέχεια
παρακολουθείται η επίτευξη τους και το ποσοστό επιτυχίας τους.
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1.6

Αξιολόγηση Αποτελεσµατικότητας και Benchmarking

Η οικονοµική αποτελεσµατικότητα αναφέρεται στην άριστη χρήση των πόρων,
προκειµένου να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσµατα. Η διαφορά µεταξύ του πώς
µπορούν να χρησιµοποιηθούν καλύτερα οι πόροι αυτοί έναντι του τρόπου που τελικά
χρησιµοποιούνται ονοµάζεται ‘Χ Αναποτελεσµατικότητα’. Αρκετά µοντέλα έχουν
υιοθετηθεί για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας στον ξενοδοχειακό τοµέα (Jones,
1988; Philips, 1999; Southern, 1999 στο Woeber, 2002). O Philips (1999), για παράδειγµα,

(βλέπε επίσης Κεφάλαιο 2, παρ. 2.4.4 και Κεφάλαιο 3, παρ. 3.2.1), υποστηρίζει ότι το
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µπορεί να αποκτηθεί εάν αρκετά µετρήσιµα στοιχεία
συγκλίνουν µε αυτά των στόχων της διοίκησης και προτείνει ένα µοντέλο εισροών,
διαδικασιών, εκροών, χαρακτηριστικών περιβάλλοντος και αγοράς για το κτίσιµο
ενός συστήµατος µέτρησης της αποτελεσµατικότητας σε ένα ξενοδοχείο. Εποµένως,
µία θεωρία µέτρησης της επιχειρηµατικής απόδοσης θα ήταν καταλληλότερη, αν
λαµβάνονταν υπόψη οι µεταβλητές που ενέχονται σε ένα τέτοιο µοντέλο
µετασχηµατισµού εισροών-εκροών.

Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (όπως και στις περισσότερες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες), ο ακρογωνιαίος λίθος προγραµµατισµού και ελέγχου των
δραστηριοτήτων είναι το σύστηµα ελέγχου του προϋπολογισµού, που είναι σηµαντικό
τµήµα της λογιστικής διαχείρισης (Kotas & Kreul, 1987, στο Woeber, 2002). Καθώς οι
αξιολογήσεις για την αποδοτικότητα θεωρούνται κυρίως υποκειµενικού χαρακτήρα,
επειδή δεν υπάρχουν σταθερές συσχετίσεις µεταξύ εισροών-εκροών (για παράδειγµα
για την παραγωγικότητα), οι συγκριτικές αναλύσεις µπορούν να δώσουν λύσεις σε
αυτό το πρόβληµα.

Μέσω της ευρέως διαδεδοµένης χρήσης κοινών λογιστικών

µεθόδων παγκοσµίως και της πρόσβασης σε βάσεις δεδοµένων, γίνεται εφικτός ο
καθορισµός επιχειρηµατικών benchmarks σε τοπική, εθνική ή διεθνή βάση. Έτσι,
πέραν της συγκριτικής ανάλυσης αποτελεσµάτων µε ανάλογα του παρελθόντος,
υπάρχει πλέον δυνατότητα πρόσβασης σε στατιστικά στοιχεία εξωτερικών πηγών.
Στις τουριστικές επιχειρήσεις αυτό συµβαίνει µε µεγαλύτερη ένταση στις ΗΠΑ παρά
στην Ευρώπη (πιθανόν λόγω ύπαρξης µεγαλύτερου ποσοστού µικροµεσαίων
επιχειρήσεων στην Ευρώπη, που δεν δηµοσιεύουν ανάλογα στοιχεία). (Woeber, 2002,
p. 38, 23-24, 31-32, 35-36).

12

Κεφάλαιο 2: Ενσωµάτωση του Benchmarking στον
Επιχειρησιακό Σχεδιασµό της Τουριστικής Επιχείρησης
2.1

Γενικά: Σηµασία και Προϋποθέσεις Εφαρµογής

Το Benchmarking χρησιµοποιείται σε πολλές περιοχές του επιχειρησιακού
σχεδιασµού και ιδιαίτερα στη ∆ΟΠ. Παρά το εκτεταµένο πεδίο χρήσης των τεχνικών
του στην ποιότητα, στο µάρκετινγκ, στη χρηµατοδότηση και στην καινοτοµική
τεχνολογία στο βιοµηχανικό κλάδο, το Benchmarking µπορεί να αποτελέσει καίριο
εργαλείο στον κλάδο των υπηρεσιών και ιδιαίτερα στον τουρισµό (Woeber, 2001, p. 4).

Για τη διαµόρφωση των στόχων σε µία τουριστική επιχείρηση λαµβάνονται υπόψη οι
πραγµατικές καταστάσεις και οι δυνάµεις του εξωτερικού και εσωτερικού
περιβάλλοντος, το σύστηµα αξιών των ανώτατων, επιτελικών και διευθυντικών
στελεχών, οι στόχοι των προηγουµένων ετών και ο ρυθµός ανάπτυξής της. Για την
αποτελεσµατικότητα των στόχων, χαρακτηριστικές ιδιότητες θα πρέπει να είναι: η
σαφής τους καταγραφή, προκειµένου να γίνονται κατανοητοί, τα ρεαλιστικά πλαίσια
στα οποία θα πρέπει να ορίζονται, ο καθορισµός του χρονικού ορίζοντα επίτευξής
τους και η συλλογική προσπάθεια

στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

(Ανδριώτης, 2004, σ. 39).

Ο έλεγχος της ανταγωνιστικότητας στην τουριστική επιχείρηση µπορεί να εκτιµηθεί
µε βάση µία σειρά δεικτών οριοθέτησης (benchmarks) απέναντι σε ανταγωνιστικές
υπηρεσίες ή προϊόντα µε τη βοήθεια ποσοτικών µετρήσεων, για παράδειγµα,
µετρήσεις απόψεων πελατών (Ριζοπούλου, 2010, σ. 148).

Σκοπός της τεχνικής του Benchmarking είναι η συγκέντρωση των θετικών
πληροφοριών από µία επιχείρηση και η αξιοποίησή τους σε µία άλλη. Πρόκειται
δηλαδή για µία πολύτιµη Τεχνική Επιχειρησιακής Οργάνωσης, που εντοπίζει
καινοτόµες ιδέες (Κελεσίδης, χ.χ., σ. 2).

Η µέθοδος εφαρµόζεται αφού αρχικά εντοπισθούν οι τοµείς ενδιαφέροντος που
απαντούν στα ερωτήµατα (Roldstadas, 1995, p. 391):
•

Τι πρέπει να µετρηθεί στην επιχείρηση

•

Ποιες µετρήσεις έχουν χρησιµοποιήσει οι ανταγωνιστές µε επιτυχία
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•

Με ποιες επιχειρήσεις είναι σκόπιµο να γίνει σύγκριση

•

Ποιος θα αναλάβει τη συγκριτική ανάλυση

Πρακτικά, επιλέγονται τα συστήµατα µέτρησης και υπάρχει µία ποσοτική βάση
συγκρίσεων µε αποδεκτά σηµεία αναφοράς από αναγνωρισµένες πηγές καλών
πρακτικών. Τα ζητήµατα που πρέπει να απαντηθούν αφορούν (Κελεσίδης, χ.χ., σ. 2):
(α) στις εναλλακτικές λύσεις για τη διαδικασία που ήδη ακολουθείται και
(β) στα οφέλη, στις δαπάνες και στους κινδύνους που συνεπάγονται οι λύσεις
αυτές.

Οι προϋποθέσεις της επιτυχηµένης εφαρµογής απαιτούν τη χάραξη ενός
συγκεκριµένου σχεδίου, µε έµφαση στις λεπτοµέρειες και προσδιορισµό της οµάδας
δράσης, που θα πρέπει να αφοσιωθεί στο έργο, µε ανάθεση ανάλογων καθηκόντων.
Η σωστή προετοιµασία θα εξοικονοµήσει έξοδα για την επιχείρηση, που προκύπτουν
όταν δεν γίνονται οι κατάλληλες προβλέψεις για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
Προϋπόθεση επίσης είναι, όταν συγκρίνονται δύο οργανισµοί µεταξύ τους να
υπάρχουν οµοιότητες σε βασικά σηµεία. Για παράδειγµα, ο τύπος της τεχνολογίας θα
πρέπει να είναι εφάµιλλος. Επιπλέον, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι εξής
παράγοντες (Κελεσίδης, στο ίδιο, σ. 10):
•

Εφαρµογή ευρέως φάσµατος παραγόντων, που επηρεάζουν το γενικό
αποτέλεσµα, αφού δεν εξετάζονται µεµονωµένα αποτελέσµατα.

•

Αναγνώριση των µεταβλητών του περιβάλλοντος, προκειµένου να είναι
δυνατή η άνετη προσαρµογή.

•

Επικέντρωση

στη

διαδικασία

µεταβολής,

καθώς

οι

βέλτιστες

επιχειρηµατικές πρακτικές απαιτούν µία σειρά αλλαγών.
•

Ειλικρίνεια κατά την παροχή στοιχείων, ώστε να ανταποκρίνονται σε
πραγµατικά δεδοµένα

•

Σαφής, συνεπής και εµφανής συµµετοχή των ανώτατων διοικητικών
στελεχών κατά τη διαδικασία

•

2.2

Αποτελεσµατική επικοινωνία µε τους εργαζόµενους και τους πελάτες.

Τοµείς που αξιολογούνται

Στον ξενοδοχειακό τοµέα, δεδοµένης της αστάθειας του υπό-κλάδου των µικρών
ξενοδοχείων, οι µικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που θα µπορούσαν να επωφεληθούν
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περισσότερο στο µάνατζµεντ µέσω Benchmarking, ωστόσο συχνά δεν διαθέτουν τους
πόρους να στηρίξουν τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, χρήσιµο είναι για τους
µικρούς οργανισµούς να µην περιορίζονται σε συγκρίσεις µεταξύ τους, αλλά να
επεκτείνονται σε συγκρίσεις µε άλλες πετυχηµένες εταιρίες. Εξάλλου, αξιοσηµείωτο
είναι ότι η χρήση του Benchmarking στις µικρές ξενοδοχειακές µονάδες
διεκπεραιώνεται µέσω τρίτων εξωτερικών συµβούλων. Τέτοιες µελέτες απαιτούν την
ανάθεση της έρευνας σε εξωτερικούς ερευνητές. ώστε στη συνέχεια οι επιχειρήσεις
να επωφελούνται από την πληροφόρηση (Kozak & Rimmington, 1998, p. 185).

Η αξιολόγηση στο Benchmarking, µε βάση επιλεγµένους δείκτες σε διάφορες
επιχειρήσεις, πραγµατοποιείται για επιδόσεις στους γενικότερους τοµείς (Ελληνικό
Κέντρο Benchmarking, 2004, www.urenio.org):

•

Χρηµατοοικονοµικό

•

∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση Πόρων και Προσωπικού

•

Στρατηγική

•

Έρευνα και Ανάπτυξη

•

Τεχνολογία Παραγωγής

•

Προϊόντα – Μάρκετινγκ

•

Ποιότητα και ικανοποίηση των πελατών

•

Αποθήκη

•

Προµηθευτική Αλυσίδα

Τα πεδία που µπορούν να επιλεχθούν για συγκριτική ανάλυση σε συνολικό επίπεδο
στον τουριστικό τοµέα, κατηγοριοποιούνται ως εξής (Woeber, 2001, p. 10):
 Benchmarking κερδοσκοπικών τουριστικών µονάδων
 Είδος καταλυµάτων
 Εστιατόρια
 Ταξιδιωτικά πρακτορεία και µεσάζοντες
 Αερογραµµές
 Benchmarking µη κερδοσκοπικών τουριστικών οργανισµών
 Εθνικοί ή τοπικοί τουριστικοί οργανισµοί
 Αξιοθέατα (µουσεία, θέατρα κλπ.)
 Benchmarking Προορισµών
 Εθνικό Benchmarking
 Benchmarking περιοχών
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 Τοπικό Benchmarking
Οι περιοχές προς αξιολόγηση των επιδόσεων των τουριστικών µονάδων, όπως
προτείνονται από το Ελληνικό Κέντρο Benchmarking σε µία εκδοχή on-line
εφαρµογής του τουρισµού, που βασίζεται σε ερωτηµατολόγιο, είναι (Ελληνικό Κέντρο
Benchmarking, 2004, www.urenio.org):

 Οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης και σχετικά µε τον κλάδο
 Επιχειρησιακή στρατηγική
 Ανθρώπινο δυναµικό – εκπαίδευση
 ∆ιαχείριση κρατήσεων και πελάτες
 Τεχνολογία, εξοπλισµός και εγκαταστάσεις
 Ενέργεια, περιβάλλον, υγιεινή και ασφάλεια
 Ποιοτικός έλεγχος, φιλοξενία και δικτύωση
Το Ελληνικό Κέντρο Benchmarking ανήκει στην Ερευνητική Μονάδα URENIO, που
στοχεύει στη διάδοση της τεχνικής της Συγκριτικής Αξιολόγησης σε επιχειρήσεις και
οργανισµούς. Ένα δείγµα ερωτηµατολογίων της σχετικής on-line εφαρµογής για τον
τουρισµό παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι, στον Πίνακα 4.

Επιπλέον, η κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων, για παράδειγµα, µέσω των αστέρων
ΑΑ, θεωρείται µία διαβάθµιση τύπου Benchmarking, το οποίο µπορεί να
συµπεριλαµβάνει και διαβάθµιση για εστιατόρια ή άλλου είδους ξενοδοχειακές
υπηρεσίες. Το Benchmarking ωστόσο στα ξενοδοχεία προσφέρει πληροφόρηση που
είναι επιρρεπής σε διαφοροποιήσεις και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, καθώς οι
συνθήκες µετατρέπονται και το ζητούµενο είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας
(Kozak & Rimmington, 1998, p. 185).

2.3

Τύποι Benchmarking

H κύρια κατηγοριοποίηση του Benchmarking γίνεται µεταξύ εσωτερικού/εξωτερικού
και γενικού/λειτουργικού Benchmarking (Kozak & Rimmington, ibid, p. 185):
•

Το Εσωτερικό Benchmarking αφορά σε δείκτες αποτελεσµατικότητας
µεταξύ τµηµάτων ενός οργανισµού ή µεταξύ επιχειρηµατικών µονάδων
ενός οµίλου (Cross & Leonard, 1994, στο Kozak & Rimmington, 1998).
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•

Το Εξωτερικό Benchmarking αναφέρεται σε συγκρίσεις µε τους
ανταγωνιστές ή µε τις ηγετικές εταιρίες του ίδιου κλάδου.

•

Το Γενικό/Λειτουργικό Benchmarking αναζητά συγκριτικές αποδόσεις
έναντι οργανισµών ή τµηµάτων που έχουν παρόµοιες λειτουργίες ή
αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα, αλλά όχι απαραίτητα από τον ίδιο
κλάδο. Το Benchmarking των επιχειρήσεων τουρισµού θα µπορούσε να
προχωρήσει σε συγκρίσεις και µε άλλες παρόµοιες επιχειρήσεις, για
κάποιες συγκεκριµένες υπηρεσίες, όπως η εξυπηρέτηση του πελάτη σε
έναν άλλο κλάδο, όπως για παράδειγµα, στις αεροπορικές εταιρίες.

Μία άλλη κατηγοριοποίηση στο Εξωτερικό Brenchmarking προτείνεται ως (Woeber,
2001, p. 5):

 Ανταγωνιστικό Benchmarking,
 Κλαδικό Benchmarking
 ή Benchmarking Άριστων Πρακτικών.
Το Benchmarking Άριστων Πρακτικών αφορά ένα δύσκολο έργο, καθώς θέτει τα
υψηλότερα standards, έναντι των οποίων απαιτείται η βελτίωση, ενώ µία οµάδα
άριστων συνεργατών µέσα στην επιχείρηση θα πρέπει να το προωθεί. Οι Άριστες
Πρακτικές συνδέονται µε µία συγκεκριµένη επιχείρηση αναφοράς, µε επίκεντρο τις
ξεχωριστές επιδόσεις στον τοµέα της, αν και οι γενικώς αποδεκτές Άριστες
Πρακτικές είναι πιθανόν να µην θεωρούνται σε κάθε περίπτωση ‘άριστες’ από τους
πελάτες ή από το προσωπικό (Cook, 1995, p. 84).

∆είγµα των τύπων του Benchmarking, µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τής
κάθε κατηγορίας, παρατίθενται στους Πίνακες 1 και 2 του Παραρτήµατος Ι.

2.4

Εφαρµογή και Μεθοδολογία

2.4.1

Τυπική ∆ιαδικασία

Τα στάδια-βήµατα που ακολουθεί η διαδικασία του Benchmarking ποικίλουν
ανάλογα µε τον τοµέα όπου η επιχείρηση επιθυµεί να εφαρµόσει τη µέθοδο, στο
προϊόν, σε µία υπηρεσία, σε µία διαδικασία, στο µάρκετινγκ κλπ. (Γιαννοπούλου,
2004, σ. 60-64):
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1ο Στάδιο Σχεδιασµού: Στο στάδιο αυτό καθορίζεται το αντικείµενο στο οποίο θα
εφαρµοσθεί το Benchmarking, µε επίκεντρο την ικανοποίηση των αναγκών των
πελατών, ενώ παράλληλα θα παρακολουθείται ο κύκλος ποιότητας.
2ο Στάδιο Έρευνας: Η οµάδα της επιχείρησης που αποφασίζει σε ποιον τοµέα θα
εφαρµοσθεί το Benchmarking, θα πρέπει να εξεύρει τρόπους µέτρησης της
υφιστάµενης κατάστασης και να προβεί σε αυτό-αξιολόγηση, όπως προτείνει η ∆ΟΠ.
Για παράδειγµα, η αντιµετώπιση των παραπόνων των πελατών µπορεί να µετρηθεί
µέσω κατασκευής δοχείων παραπόνων. Στο ίδιο στάδιο, η επιχείρηση επιλέγει τους
ανταγωνιστές στους οποίους θα αναφερθεί, για παράδειγµα 3-5 άλλες τουριστικές
επιχειρήσεις, µε τις οποίες θα γίνουν οι συγκρίσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους εταιριών,
καθώς το ενδιαφέρον εντοπίζεται στην επιδίωξη της ποιότητας.
3ο Στάδιο Παρατήρησης: Αφού η επιχείρηση αποκτήσει γνώση για την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται, επικοινωνεί µε τους ανταγωνιστές µε τους οποίους έχει
συµφωνήσει να συνεργασθεί, χρησιµοποιώντας ερωτήµατα - µέσω κώδικα
επαγγελµατικής δεοντολογίας και ηθικής - προκειµένου να ανακαλύψει και να
παρατηρήσει τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται από αυτούς στο συγκεκριµένο
αντικείµενο που ερευνάται.
4ο Στάδιο Ανάλυσης: Τα στοιχεία που συλλέγονται, αναλύονται και συγκρίνονται µε
τις µετρήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση, ώστε να
κατανοηθεί το χάσµα που υπάρχει µεταξύ αυτής και των ανταγωνιστών της. Αν, για
παράδειγµα, εκτιµάται η παραγωγικότητα µεταξύ µίας επιχείρησης και των
ανταγωνιστών της, η διαφορά αποτυπώνεται αριθµητικά και, προκειµένου αυτή να
µειωθεί, η επιχείρηση θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριµένες πολιτικές και
στρατηγικές για συνεχή βελτίωση, ώστε να πετύχει την απαιτούµενη παραγωγικότητα
και να αποκτήσει ανταγωνιστική ισότητα.
5ο Στάδιο Προσαρµογής: Στο στάδιο αυτό θα πρέπει να εφαρµοσθεί το λεγόµενο
‘µάνατζµεντ αλλαγής’. Η διοίκηση, γνωρίζοντας τις πρακτικές του ανταγωνιστή, θα
πρέπει να προβεί σε πρωτοβουλίες, προσαρµόζοντας την επιχείρηση σε άριστες
πρακτικές που έχουν σηµειωθεί στους ανταγωνιστές.
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6ο Στάδιο Συνεχούς Βελτίωσης: Αυτό το στάδιο συµπληρώνει τον λεγόµενο ‘κύκλο
του Deming’ για συνεχή βελτίωση, που αναφέρεται στο σχεδιασµό της επόµενης
Συγκριτικής Προτυποποίησης. Εφόσον η µέθοδος έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία,
θα πρέπει να συνεχισθεί, προκειµένου να ανακαλύπτονται οι άριστες πρακτικές, µε
σκοπό τη συνεχή βελτίωση.

Μία συνοπτική παρουσίαση της τυπικής διαδικασίας του Benchmarking σε µία
ευρωπαϊκή τουριστική επιχείρηση ακολουθεί πέντε βήµατα, όπως φαίνεται στο
παρακάτω Σχήµα 2.1:

Σχήµα 2.1: Τυπική ∆ιαδικασία Benchmarking

Πηγή: Ελληνικό Κέντρο Benchmarking, 2004, www.urenio.org

2.4.2

Μέθοδοι ποσοτικές και ποιοτικές

Οι ποσοτικές µέθοδοι στο Benchmarking είναι κατάλληλες για τη µέτρηση των
διαφορών, για παράδειγµα, όσον αφορά την ικανοποίηση των πελατών. Οι ποιοτικές
µέθοδοι συµπληρώνουν τις ποσοτικές, υποστηρίζουν τις αιτίες και προτείνουν
τρόπους για τη βελτίωση των ποσοτικών αποτελεσµάτων. Για παράδειγµα, τα
δοµηµένα ερωτηµατολόγια αποκαλύπτουν αδυναµίες κατά το στάδιο της ανάλυσης
των ποσοτικών αποτελεσµάτων. Έτσι, το Benchmarking θα πρέπει να ενισχύεται µε
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εµπειρική έρευνα, όπως γίνεται µέσω παρατήρησης ή συνεντεύξεων στους πελάτες,
στους προµηθευτές κλπ. Συµπερασµατικά, το επίκεντρο του Benchmarking θα πρέπει
να είναι στην παρακολούθηση της διαδικασίας και όχι µόνο στην παρακολούθηση
επιδόσεων (Kozak, 2002, p. 516).

Περαιτέρω, κάποιες απόψεις υποστηρίζουν ότι το ποιοτικό Benchmarking θα πρέπει
να προηγείται του ποσοτικού, καθώς οι ποιοτικές µετρήσεις θα δώσουν την αρχική
πληροφόρηση για τους λόγους των ποσοτικών αποκλίσεων. Η ποιοτική ανάλυση του
Benchmarking αφορά στην πλήρη κατανόηση των µεθόδων της επιχείρησης, πριν την
επιβολή ποσοτικών µετρήσεων για τα αποτελέσµατα (Rolstadas, 1995, p. 138).

2.4.3

Θέσπιση Κριτηρίων και Μετρήσεων

Οι ποσοτικές µέθοδοι στηρίζονται σε µετρήσεις, του κόστους ανά µονάδα, του
επιπέδου ικανοποίησης πελατών, της αποδοτικότητας των κεφαλαίων, του επιπέδου
ποιότητας, της χρονικής συνέπειας κλπ. Η υποκίνηση των εργαζοµένων, για
παράδειγµα, µπορεί να µετρηθεί µε όρους απουσιών ή µε τον αριθµό των
βελτιωτικών προτάσεων που γίνονται από µία εργασιακή οµάδα.

Η κεντρική

διοίκηση µπορεί να αξιολογείται µε κριτήρια µεθόδων ή συχνότητας επικοινωνίας,
ενώ η ικανοποίηση των πελατών, µε όρους αφοσίωσης του πελάτη, αριθµού
παραπόνων, επανάληψης παραγγελιών-κρατήσεων κλπ. (Cook, 1995, p. 117)

Ένα δείγµα του είδους των πληροφοριών που παρέχεται στο τουριστικό µάνατζµεντ,
βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, µέσω της διαδικασίας Benchmarking, εµφανίζεται
στον παρακάτω Πίνακα 2.1 (Woeber, 2002, p. 16):

Πίνακας 2.1: Παραδείγµατα Κριτηρίων Benchmarking σε Ξενοδοχειακή Επιχείρηση
Κριτήριο

Πιθανά Εργαλεία Μέτρησης

Άνοδος Ζήτησης

∆είκτης
αύξησης
στο
συνολικό
αριθµό
διανυκτερεύσεων ή αφίξεων
Χρησιµοποίηση ∆υναµικότητας της ∆είκτης πληρότητας
Μονάδας
Ανταγωνισµός
Μερίδιο Αγοράς
∆ιεθνοποίηση
Μερίδιο διανυκτερεύσεων απ’ το εξωτερικό
Εποχικότητα
Συντελεστής στατιστικής µηνιαίων διανυκτερεύσεων
Κατανοµή τουριστικού µείγµατος
Συντελεστής στατιστικού µείγµατος επισκεπτών
Πηγή: Woeber, 2005, p. 16
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Τα βασικά χαρακτηριστικά για τον προσδιορισµό της καταλληλότητας των κριτηρίων
µέτρησης επιδόσεων θα πρέπει να προσδιορίζονται ως εξής (Κελεσίδης, χ.χ., σ. 18) :
•

Να σχετίζονται άµεσα µε τη στρατηγική της εταιρίας

•

Να έχουν τόσο οικονοµικό όσο και µη οικονοµικό χαρακτήρα

•

Να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τόπο εγκατάστασης

•

Να µπορούν να µεταβάλλονται µέσα στο χρόνο

•

Να είναι απλά και εύχρηστα

•

Να εξασφαλίζουν γρήγορη ανταπόκριση στους χρήστες και στα
διευθυντικά στελέχη

•
2.4.4

Να προσδιορίζονται για διδαχή παρά για παρακολούθηση.

Μοντέλα, ∆είκτες και Εργαλεία

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά την ανάλυση
των πληροφοριών που αποκοµίζονται από το Benchmarking. Η πληροφορική
τεχνολογία θεωρείται απαραίτητη για την ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης
αποδόσεων, δεδοµένης της πληθώρας πληροφοριών που απαιτείται να εισάγονται σε
µία βάση δεδοµένων, µεταξύ των διαφόρων λειτουργιών και επιπέδων ενός
τουριστικού οργανισµού (Woeber, 2001, p. 14).


Ένα από τα εργαλεία που χρησιµοποιείται για Benchmarking είναι το IDEF,

το οποίο αποτελείται από µία σειρά µεθόδων για την κατανόηση του αντικειµένου
που διερευνάται, ένα γράφηµα για απεικόνιση των στοιχείων και µία σειρά
θεωρήσεων που υποβοηθούν το µάνατζµεντ για την καθοδήγηση και τον έλεγχο της
µεθοδολογίας του. Η µέθοδος προσφέρει δυνατότητα κατανόησης των περιοχών που
ερευνώνται και τη βάση επανασχεδιασµού των αλλαγών (Rolstadas, 1995, p. 196, 198).


Το µοντέλο DEA (Data Envelopment Analysis) εφαρµόσθηκε µε επιτυχία σε

ερευνητικό πρόγραµµα σε τουριστικές επιχειρήσεις της Ιταλίας, χρησιµοποιώντας
Benchmarking, σε πολλαπλά ζητήµατα εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος των
τουριστικών µονάδων. Πρόκειται για µία προσέγγιση που προτάθηκε αρχικά από
τους (Charnes et al., 1997, στο Bosetti et al., 2006) και επιζητά να προσµετρήσει τη
σχετική αποδοτικότητα θεµάτων που άπτονται λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων,
µετατρέποντας τις πολλαπλές εισροές σε πολλαπλές εκροές. Έχει εφαρµοσθεί τόσο
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σε δηµόσιους οργανισµούς, σε ιατρικές υπηρεσίες και σε εκπαιδευτικά ινστιτούτα,
όσο και σε ιδιωτικούς φορείς και τράπεζες. Η τεχνική DEA εµπεριέχει πολλαπλές
µεταβλητές, για την υποκίνηση της παραγωγικότητας και παρέχει πληροφόρηση για
τις πιθανές κατευθύνσεις και βελτιώσεις τής υπάρχουσας κατάστασης, όταν αυτή δεν
κρίνεται κατάλληλη. Οι εισροές στο µοντέλο µπορεί να είναι τόσο ποσοτικές όσο και
ποιοτικές, όπως, για παράδειγµα, είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, εκτός από τα
οικονοµικά αποτελέσµατα. Παρότι το µοντέλο βασίζεται στην αποτελεσµατικότητα,
που προσοµοιάζει µε την αντίληψη της κλασσικής παραγωγικής διαδικασίας, η µεν
παραγωγικότητα τυπικά καθορίζεται από συγκεκριµένες εξισώσεις, ενώ το µοντέλο
DEA βασίζεται σε πληροφόρηση από την παρατήρηση ενός συνόλου δεδοµένων για
τα στοιχεία που εξετάζονται. Πρόκειται για συγκριτική ανάλυση έναντι ενός
benchmark µέγιστων επιδόσεων (100%).

Για κάθε ζήτηµα που εξετάζεται, τα

benchmarks είναι διαφορετικά και καθορίζονται µέσω µίας διαδικασίας που
αποσκοπεί στη µεγιστοποίηση του αποτελέσµατος (Bosetti et al., 2006, p. 4-6).


Με βάση τη µελέτη του Philips (1996), (βλέπε Κεφάλαιο 1, παρ. 1.6), οι

Philips & Moutinho (1998, 1999), έχουν προτείνει ένα διοικητικό εργαλείο (‘Strategic
Planning Index’ ή ‘Marketing Planning Index), το οποίο προσµετρά την
αποτελεσµατικότητα του στρατηγικού σχεδιασµού (ή των δραστηριοτήτων του
µάρκετινγκ) και προορίζεται να διευκολύνει την αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας
του Benchmarking. Το µοντέλο έχει εφαρµοσθεί σε σχετική ξενοδοχειακή έρευνα.
(Βλέπε επίσης Κεφάλαιο 3, παρ. 3.2.1) (Woeber, 2001, p. 11).


Το πλαίσιο µεθοδολογίας που προτείνεται από τον ΟΟΣΑ (Οργανισµός

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) ως πρότυπο µέτρησης του τουριστικού
προϊόντος στην οικονοµία είναι το TSA (Tourism Satellite Account), ένα διεθνώς
αναγνωρισµένο εργαλείο Benchmarking, που αναφέρεται στους καταναλωτές του
τουριστικού προϊόντος και στην τουριστική παραγωγή των επιχειρήσεων του κλάδου.
To Benchmarking χρησιµοποιείται ευρέως κατά την εφαρµογή του µοντέλου, µέσω
ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων. Από το TSA αντλείται πληροφόρηση για την
πορεία του τουρισµού στις χώρες του ΟΟΣΑ, αν και η χρήση του δεν είναι παντού το
ίδιο διαδεδοµένη, κυρίως λόγω έλλειψης σχετικής πληροφόρησης και γνώσης για τις
δυνατότητες που παρέχει και τις βελτιώσεις στις οποίες µπορεί να οδηγήσει µία
τουριστική επιχείρηση (OECD, 2010, p. 76, 84).
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Σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναπτύχθηκαν επίσης αρκετά εργαλεία Benchmarking
για τον τουρισµό (Woeber, 2001, p. 14):


Το

Environmental

Benchmarking

Tool

σχεδιάσθηκε

στην

Αγγλία,

προκειµένου τα ξενοδοχεία να προωθήσουν την ορθολογική διαχείριση ενέργειας και
γενικά να προβούν σε περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος βελτιώσεις.


Στην Αυστρία δηµιουργήθηκε το AHRP (Austrian Hotel and Restaurant

Panel), το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών επάνω σε λειτουργικές
διαδικασίες σε µία σφαιρική βάση, προκειµένου να συγκρίνονται ξεχωριστές
αποδόσεις.

Για την προώθηση αυτής της έρευνας συγκεντρώνονται οικονοµικές

πληροφορίες σε ετήσια βάση από ξενοδοχειακές µονάδες.

Το µοντέλο αυτό

χρησιµοποιεί 32 δείκτες αποδόσεων που κατηγοριοποιούνται σε τρεις οµάδες:
1. ∆είκτες

που

περιγράφουν

τη

λειτουργική

αποδοτικότητα

συγκεκριµένου οικονοµικού έτους
2. ∆είκτες που περιγράφουν την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης
3. ∆είκτης που περιγράφουν άλλα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρίας.

Άλλα εργαλεία λογισµικού που προσφέρονται για το Benchmarking σηµειώνονται ως
εξής (Κελεσίδης, χ.χ., p. 20):


Το

PROBE

(Promoting

Business

Excellence),

της

Συνοµοσπονδίας

Βρετανικών Βιοµηχανιών, που απαρτίζεται από τρία εργαλεία συγκριτικής
αξιολόγησης βέλτιστων πρακτικών, ενώ διατίθεται παράλληλα on-line λογισµικό
ατοµικής αποτίµησης.


Ο Βρετανικός ∆είκτης Συγκριτικής Αξιολόγησης (UK Benchmarking Index)

είναι µία εθνική υπηρεσία που σχεδιάστηκε για µικρές επιχειρήσεις και αναπτύχθηκε
από το Τεχνικό Ινστιτούτο της ∆ανίας.

Το σύστηµα επιτρέπει τη σύγκριση

επιδόσεων σε ευρύ φάσµα επιχειρήσεων.


Το Βρετανικό Ίδρυµα Ποιότητας (British Quality Foundation) διαθέτει το

εργαλείο ‘ASSESS’ για τη µέτρηση της επίδοσης των επιχειρήσεων και τη σύγκριση
µε τις υπόλοιπες, καθώς και µε ένα πρότυπο αναφοράς, χρησιµοποιώντας το Μοντέλο
Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM (Κεφ. 1, παρ. 1.4.1).
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Τo

APQC

(American

Productivity

&

Quality Center

International

Benchmarking Clearinghouse) διαθέτει µία βάση δεδοµένων βέλτιστης πρακτικής,
περιέχει µελέτες περιπτώσεων, πηγές συστηµάτων µέτρησης και πηγές συγκριτικής
αξιολόγησης, µέσω on-line πληροφόρησης και καταχωρήσεων.
2.4.5

Συγκριτική Ανάλυση

Κατά βάση υπάρχουν τρεις τρόποι µε τους οποίους το µάνατζµεντ µπορεί να
αξιολογήσει και να ελέγξει την επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα (Woeber, 2002, p.
31-32):

α)

συγκρίνοντας

τους

προϋπολογισθέντες

έναντι

των

πραγµατικών

παραγόντων εισροών-εκροών,
β) συγκρίνοντας τους παράγοντες εισροών-εκροών σε µία βάση πολλαπλών
χρονικών περιόδων,
γ) συγκρίνοντας τους παράγοντες εισροών-εκροών µε αυτούς των κύριων
ανταγωνιστών.

Οι µέθοδοι αυτές έχουν δυνατά και αδύνατα σηµεία και οι δύο

πρώτες χρησιµοποιούνται χωρίς εξωτερική πληροφόρηση από άλλες επιχειρήσεις.

Η συγκριτική ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων πραγµατοποιείται συνήθως µε
την

αντιπαράθεση

των

πραγµατικών

αποτελεσµάτων

έναντι

κάποιων

προκαθορισµένων ‘αποδεκτών’ δεικτών, όπως, για παράδειγµα, αυτούς που ίσχυσαν
σε µία επιχείρηση στο παρελθόν, ή τους προϋπολογισθέντες δείκτες, είτε αυτούς που
αντιπροσωπεύουν τον κλάδο. Οι παρατηρούµενες αποκλίσεις µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε δύο µορφές, τις ‘απόλυτες’ και τις ‘σχετικές’ αποκλίσεις. Στη
χρηµατοοικονοµική πρακτική, η απόλυτη απόκλιση αφορά στην αλλαγή της
χρηµατικής αξίας µεταξύ πραγµατικών και, π.χ. προϋπολογισθέντων αποδόσεων, ενώ
η σχετική απόκλιση αναφέρεται σε εκατοστιαία µεταβολή των µεγεθών (Hotel Mule,
2010, www.hotelmule.com).

Οι συγκρίσεις στο Benchmarking εντοπίζουν το χάσµα µεταξύ της επιχείρησης –
αποδέκτη και των επιχειρήσεων – συνεργατών.

Οι αποκλίσεις αυτές µπορεί να

παρουσιάζονται µέσω διαγραµµάτων σε σταθµισµένη κλίµακα για κάθε επιλεγµένο
παράγοντα, ενώ µία βάση δεδοµένων µπορεί να υποδεικνύει το τρέχον επίπεδο
επιδόσεων, το βέλτιστο επίπεδο ανά κατηγορία, καθώς και το µέσο για το βέλτιστο
ανά κατηγορία επίπεδο (Κελεσίδης, χ.χ., σ. 19).
24

2.4.6

Μέθοδοι Εφαρµογής των Αλλαγών

Παρότι η ανάλυση των πληροφοριών µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια πολλών µεθόδων
και εργαλείων, αυτό που δεν είναι σαφές είναι ο τρόπος που θα µπορέσει η
επιχείρηση

να

µειώσει

τις

αποκλίσεις

και

να

επιτύχει

τους

δείκτες

αποτελεσµατικότητας που τίθενται (Cook, 1995, p. 117).

Απαραίτητη είναι η διάδοση των αποτελεσµάτων των συγκρίσεων και η αποδοχή
τους από τα στελέχη και τους εργαζόµενους που θα προβούν σε σχετικές βελτιώσεις.
Στις οµάδες εργασίας θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης, για την προώθηση
των βελτιώσεων και να υπάρξει υποστήριξη, πλήρης συµµετοχή και αφοσίωση στις
διαδικασίες. Στη συνέχεια, υπάρχει ένα στάδιο παρακολούθησης που περιλαµβάνει
έλεγχο των νέων επιπέδων επιδόσεων από οµάδες ανίχνευσης προβληµάτων και
επιβάλλονται προσαρµοστικές µέθοδοι σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τους στόχους
(Κελεσίδης, χ.χ. σ. 19).

Μία µέθοδος που λαµβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις
ενδεδειγµένες αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι η Ανάλυση Κόστους/Οφέλους. Η
ανάλυση αυτή προτείνει στο µάνατζµεντ το κόστος που θα επιφέρουν στον οργανισµό
οι προτεινόµενες µετατροπές. Αυτές συνήθως περιέχουν χρηµατοοικονοµικά έξοδα,
ώρες

εργασίας,

ανθρώπινη

επένδυση

και

άλλους

πόρους.

Παράλληλα,

προσµετρούνται τα πιθανά οφέλη για την επιχείρηση, όπως η ικανοποίηση της
πελατείας και η διατήρησή της.

Για την υιοθέτηση των αλλαγών επίσης αναφέρονται διάφορες τεχνικές, όπως η
στοχοθέτηση, το brainstorming, που αφορά µία διαδικασία επιβολής της γραµµής των
αλλαγών στο προσωπικό από µία ηγετική προσωπικότητα, ο επαναπροσδιορισµός
των διαδικασιών και λειτουργιών κ.ά. (Cook, 1995, p.129-145).

2.5

Κριτική για το Benchmarking

Ορισµένα στελέχη επιχειρήσεων δεν έχουν την προθυµία να συµµετέχουν στη
διαδικασία

ανταλλαγής

πληροφοριών,

διότι

τη

θεωρούν

‘επιχειρηµατική

κατασκοπία’. Πρόκειται για µία προκατάληψη που δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί.
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Αντίθετα, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις, που ηγήθηκαν σε πολλούς βιοµηχανικούς
τοµείς, συστηµατικά ανταλλάσσουν πληροφορίες µέσα στον ανταγωνισµό, ως
αναπόσπαστο και καθοριστικό στοιχείο της επιχειρηµατικής τους κουλτούρας. Κοινή
κριτική για το Benchmarking επίσης γίνεται όταν αυτό καταλήγει σε αντιγραφή
µεθόδων, αντί της κατάλληλης προσαρµογής τους στις ανάγκες της κάθε ξεχωριστής
επιχείρησης, γεγονός που εµποδίζει τη δηµιουργική σκέψη. Έτσι, θα πρέπει να γίνεται
σαφές ότι το Benchmarking αποσκοπεί στη νέα γνώση και όχι στην αντιγραφή
πρακτικών, προκειµένου να µην εµποδίζονται οι επιχειρήσεις στην υιοθέτησή του.
Απροθυµία επίσης µπορεί να υπάρξει και επειδή το Benchmarking ως πρακτική έχει
εφαρµοσθεί σε άλλου είδους οργανισµούς ή επειδή προέρχεται από άλλη χώρα.
Πρόκειται για είναι ένα ασταθές - αν όχι λανθασµένο – επιχείρηµα, ότι η µέθοδος δεν
µπορεί να εφαρµοσθεί σε µία εταιρία άλλου κλάδου ή άλλης γεωγραφικής περιοχής
(Boxwell, 1994, p. 49-50).

2.6

Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα

Η εφαρµογές του Benchmarking επιδιώκουν την κατανόηση των αδυναµιών µίας
επιχείρησης και την ακριβή – ποσοτική επισήµανση των ορίων βελτίωσής της. Μέσω
της διαδικασίας προετοιµάζεται η εφαρµογή µεθόδων ανάπτυξης που έχουν µία
καινοτοµική

προοπτική,

δηµιουργικότητα,

ανασχεδιασµό

διαδικασιών

και

διαχείρισης, ηλεκτρονικό εµπόριο κλπ. (Ελληνικό Κέντρο Benchmarking, 2004,
www.urenio.org).

Η ωφέλεια για τις επιχειρήσεις κυρίως εντοπίζεται στο γεγονός ότι το Benchmarking
συµβάλλει στον περιορισµό των λαθών του παρελθόντος και στην προσαρµογή µίας
στρατηγικής που έχει αποδειχθεί επιτυχής σε άλλους. Η πρακτική του Benchmarking
µπορεί ν’ αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και µπορεί να επιφέρει άριστες
επιδόσεις. Ο πυρήνας της φιλοσοφίας είναι η αντιµετώπιση του ανταγωνισµού,
µαθαίνοντας από αυτόν και µία επιπλέον κρίσιµη ωφέλεια είναι ο χρόνος που
εξοικονοµείται, όταν η στρατηγική µέσω Benchmarking είναι σε ώριµο στάδιο, ώστε
να αντιµετωπίζεται ο ανταγωνισµός µε άµεσες επιχειρηµατικές αντιδράσεις (Boxwell,
1994, p. 18-19).

Ο κύριος όγκος των ωφελειών εντοπίζεται στη ∆ΟΠ, καθώς η άνοδος της ποιότητας
που επιδιώκεται µε το Benchmarking θα επιφέρει ικανοποίηση των αναγκών των
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πελατών, θεµελιώδες συστατικό της επιτυχίας, ενώ τα στοιχεία των συγκριτικών
αναλύσεων µέσω Benchmarking συµπεριλαµβάνονται σε µεγάλο βαθµό στα µοντέλα
επιχειρηµατικής αριστείας (Rolstadas, 1995, p. 49).

Τα γενικά οφέλη υιοθέτησης του Brenchmarking από µία επιχείρηση µπορούν να
συνοψισθούν ως εξής (Boxwell, 1994, p. 15):
•

Η επιχείρηση στρέφεται από το εσωτερικό προς το εξωτερικό της
περιβάλλον και επικεντρώνεται στον ανταγωνισµό.

•

Η αντίληψη ότι δεν ταιριάζει στην επιχείρηση κάποια επιχειρηµατική ιδέα
που αναπτύχθηκε στο εξωτερικό ή σε άλλον κλάδο εγκαταλείπεται και
ανοίγουν οι ορίζοντες στη µάθηση.

•

Προωθείται η λήψη αποφάσεων βασισµένη σε πραγµατικά γεγονότα.

•

Η εξελικτικές αλλαγές µετατρέπονται σε ανατρεπτικές αλλαγές.

Πιο συγκεκριµένα, κάποια πλεονεκτήµατα σηµειώνονται παρακάτω (Κελεσίδης, χ.χ. σ.
4):

•

Επισηµαίνονται πεδία πρακτικής και επιδόσεων που απαιτούν βελτίωση.

•

Εντοπίζονται τα δυνατά κι αδύνατα σηµεία των συµµετεχόντων
επιχειρήσεων.

•

Η πραγµατική θέση τής εταιρίας καταγράφεται έναντι των υπολοίπων,
διευκολύνοντάς την να εντείνει την οργανωτική της προσπάθεια για
αλλαγές.

•

Παρέχονται µετρήσεις για τις τρέχουσες επιδόσεις της επιχείρησης.

•

Αποφεύγεται λανθασµένη επένδυση σε µία επιχειρηµατική κίνηση που
ήδη έχει πραγµατοποιηθεί από τρίτους ανταγωνιστές, ενδεχοµένως µε
καλύτερους όρους.

•

Επιταχύνεται η διαδικασία µεταρρυθµίσεων και αναδόµησης.

•

Αυξάνονται οι πιθανότητες εφαρµογής, διότι υπάρχει άνοδος συνεργασίας.

•

Υιοθετούνται µόνο διαδικασίες που έχουν φέρει υψηλότερες επιδόσεις σε
άλλους.

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τις µικροµεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις
προκύπτει το ζήτηµα της έλλειψης κεφαλαίων κατά την απόφασή τους για υιοθέτηση
µεθόδων Brenchmarking, ενώ επίσης δεν επωφελούνται τόσο από οικονοµίες
κλίµακας όσο οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Αυτά τα ζητήµατα όµως δεν αφορούν την
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αποτελεσµατικότητα ή τις ικανότητες του µάνατζµεντ, διότι σε περίπτωση που
γίνεται εφικτή η ελαχιστοποίηση ή ο µηδενισµός των παραγόντων του κόστους που
άπτονται του µεγέθους της επιχείρησης, τότε οι συγκριτικές αναλύσεις είναι πιο
εύκολες, αν και - στην περίπτωση αυτή - µπορεί να προκύψουν άλλες µεταβλητές
κόστους που αφορούν τη διαφοροποίηση των στόχων των οργανισµών.

Ένα άλλο εµπόδιο που µπορεί να προκύψει κατά τη συγκριτική ανάλυση είναι η
αβεβαιότητα για την αξία, την εγκυρότητα ή την επίκαιρη βάση των δεδοµένων που
παρέχονται από τις εξωτερικές πηγές.

Στην περίπτωση αυτή, τα δεδοµένα των

εισροών σε ένα µοντέλο υπόκεινται σε πιθανολογία, οπότε υπάρχει δυσκολία στην
άντληση συµπερασµάτων για τις εκροές που θα προκύψουν (Woeber, 2002, p. 36).

Επίσης σηµείο προβληµατισµού προκύπτει όταν πολλοί δείκτες benchmark που
χρησιµοποιούνται αναφέρονται σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή και δεν δίνουν
πληροφόρηση µεταξύ των επιδόσεων όταν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις έναντι µίας
τακτικής διαδικασίας του µάνατζµεντ. Η έλλειψη στατιστικής πειθαρχίας στα µέτρα
του Benchmarking µπορεί να υπονοµεύσει την αξία του (Watson, 2007, p. 15).

Ακόµη, εκτός από τις παγίδες της ανάλυσης, είναι πιθανόν να υπάρξουν παγίδες
πολιτικής φύσης, σχετικά µε την εξασφάλιση του απορρήτου των δεδοµένων και την
υποστήριξη και εξασφάλιση των συµµετεχόντων στη διαδικασία ( Κελεσίδης, χ.χ., σ. 5)

Στο Παράρτηµα Ι, στους Πίνακες

1 και 2 σηµειώνονται οι ιδιαιτερότητες που

προκύπτουν και τα δυνατά και αδύνατα σηµεία όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες
του Benchmarking, σε σχέση µε το είδος των συνεργατών, ενώ στον Πίνακα 3
αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγµατα για τις παγίδες της Συγκριτικής Αξιολόγησης.
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Κεφάλαιο 3: Μελέτες Περιπτώσεων Benchmarking
Το Benchmarking έγινε γνωστό στον κόσµο των επιχειρήσεων όταν µεγάλοι, γνωστοί
εταιρικοί όµιλοι και διεθνείς επιχειρηµατικοί οργανισµοί δηµοσίευσαν τα
πλεονεκτήµατά του και τη χρησιµότητα από την εφαρµογή του, όπως στα ενδεικτικά
παραδείγµατα που σηµειώνονται στο 1ο Κεφάλαιο, παρ. 1.2. Αν και οι ερευνητικές
µελέτες που εξετάζουν την αποτελεσµατικότητα του πλαισίου και των πρακτικών του
Benchmarking δεν είναι πολλές, οι µελετητές των µεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης
αναφέρονται στα αποτελέσµατα από έρευνες που έχουν διεξαχθεί µε τη χρήση του σε
διάφορες επιχειρήσεις ανά τον κόσµο, όπως και σε ορισµένες του τουριστικού τοµέα.

3.1

∆ιεθνείς επιχειρηµατικές εφαρµογές

Σύµφωνα µε το περιοδικό Fortune, πολλές από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρίες των
ΗΠΑ, υιοθετούν µεθόδους Benchmarking ως µία συστηµατική µεθοδολογία για την
επίτευξη των στρατηγικών τους στόχων. Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι Xerox, Digital
Equipment, Motorola, GTE, AT&T, Chrysler, AMP, Texas Instruments, όπως και
άλλοι µεγάλοι οργανισµοί σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης, υποστηρίζουν σθεναρά
την τεχνική, ενώ τα στελέχη τους εργάζονται επίµονα για την ενσωµάτωση της
βασικής της αρχής στη φιλοσοφία της επιχείρησής τους (Κελεσίδης, χ.χ., σ. 6)


Ερευνητική µελέτη των ∆ιεθνών Εκκαθαρίσεων Συγκριτικής Αξιολόγησης

του 1995 που έγινε από το Αµερικανικό Κέντρο Παραγωγικότητας και Ποιότητας
(APQC) κατέδειξε εντυπωσιακά αποτελέσµατα για τη συγκριτική αξιολόγηση, µε
περισσότερους από 30 οργανισµούς να αναφέρουν µέσο ποσοστό απόδοσης τής τάξης
των 76 εκατ. δολαρίων από το πρώτο έτος εφαρµογής τού ανάλογου προγράµµατος,
µε κυµαινόµενη απόδοση στο 40% των οργανισµών, από 1 έως 9,9 εκατ. δολάρια. Οι
πιο έµπειρες εταιρίες κατέγραψαν έναν όρο απόδοσης στα 189 εκατ. δολάρια. Η
συγκριτική αξιολόγηση, σύµφωνα µε την ίδια µελέτη, προώθησε τη βελτίωση κυρίως
στους τοµείς µείωσης κόστους, ανόδου παραγωγικότητας και περιορισµού του
κύκλου παραγωγής (Κελεσίδης, στο ίδιο., σ. 4-5).


Το 1998, οι

Mann et al. ερεύνησαν την αποτελεσµατικότητα του

Benchmarking σε µία έρευνα του τοµέα διανοµής ηλεκτρικών προϊόντων, που
περιλάµβανε 138 τµήµατα µίας εταιρίας, τα οποία αξιολογήθηκαν µέσω
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Benchmarking, µε αναφορά σε µία οµάδα ελέγχου. Η ανεξάρτητη µεταβλητή ήταν η
ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων σε µία περίοδο 4 µηνών. Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν
ότι οι συγκρίσεις µε συνεργαζόµενα τµήµατα και η γνώση των καλών πρακτικών
συµβάλλουν στον καθορισµό των στόχων και στην αξιολόγησή τους, ώστε να
αποβαίνει αποδοτικό το Brenchmarking στον τοµέα (Woeber, 2001, p. 7).

οποίοι

Παρόµοια συµπεράσµατα είχαν παρουσιαστεί από τους Voss et al. (1997), οι
διερεύνησαν

τη

σύνδεση

του

Benchmarking

µε

τη

λειτουργική

αποτελεσµατικότητα, χρησιµοποιώντας δείγµα µεγαλύτερο από 600 κατασκευαστές
στην Ευρώπη. Η µελέτη και πάλι κατέδειξε ότι το Benchmarking µπορεί πράγµατι να
συµβάλλει σε βελτιωµένη λειτουργική απόδοση, αρχικά µέσω της κατανόησης της
ανταγωνιστικής θέσης της εταιρίας, των δυνατών και αδύναµων σηµείων της και
κατά δεύτερο µέσω παροχής συστηµατικής διαδικασίας για αποτελεσµατικές αλλαγές
(Woeber, ibid, p. 7).

3.2

∆ιεθνής Τουριστικός Τοµέας

Στον τουριστικό τοµέα, η πλειοψηφία των µελετών για το Benchmarking αναφέρεται
στον ξενοδοχειακό κλάδο. Μεµονωµένες προσπάθειες έχουν γίνει για εφαρµογή της
µεθοδολογίας Benchmarking για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας του
τουριστικού µάνατζµεντ σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές, ή για τη µέτρηση της
ανταγωνιστικότητας µεταξύ τουριστικών προορισµών (Woeber, 2002, p. 15).


Σε έρευνα στις ΗΠΑ σε 54 ξενοδοχεία γνωστής αλυσίδας, προτάθηκε ένα

µοντέλο γραµµικού προγραµµατισµού, σύµφωνα µε το οποίο το Benchmarking
µπορεί να αναπτυχθεί σε µία οµάδα οµοειδών επιχειρήσεων για να βαθµολογηθεί η
αποτελεσµατικότητα του επιπέδου διοίκησης. Χρησιµοποιώντας αυτή τη µέθοδο,
µπορούν να επισηµανθούν οι πρακτικές των ικανών µάνατζερ και να προσαρµοσθούν
σε µία άλλη ξενοδοχειακή µονάδα, όπως επίσης και να καθορισθεί ένας – κατά το
δυνατόν – αντικειµενικός δείκτης κατανάλωσης πόρων για κάθε γενικό διευθυντή. Οι
παράµετροι του συγκεκριµένου Benchmarking χωρίσθηκαν σε τρεις κατηγορίες:
1. Φυσικά χαρακτηριστικά της ιδιοκτησίας
2. Εξωτερικοί παράγοντες της ξενοδοχειακής αγοράς
3. Παράγοντες που καθορίζονται από τη διοίκηση
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Οι µετρήσεις αφορούσαν και στα οικονοµικά αποτελέσµατα και στην ικανοποίηση
των πελατών. Ποιοτικοί παράγοντες επίσης λήφθηκαν υπόψη, µε το σκεπτικό ότι
ένας διευθυντής µε λιγότερο ικανοποιητικά οικονοµικά αποτελέσµατα µπορεί να
θεωρηθεί πιο αποτελεσµατικός από έναν άλλον µε καλύτερα οικονοµικά
αποτελέσµατα, όταν ο πρώτος λειτουργεί, για παράδειγµα, σε περιβάλλον
εντονότερου ανταγωνισµού από τον δεύτερο. Για τον καθορισµό των κριτηρίων του
Benchmarking πραγµατοποιήθηκαν και κάποιες συνεντεύξεις µε τους διευθυντές των
ξενοδοχείων.
Συµπερασµατικά, η έρευνα αυτή έδειξε ότι, τόσο τα κερδοφόρα όσο και τα µη
κερδοφόρα ξενοδοχεία µπορεί να έχουν αποτελεσµατικό µάνατζµεντ, καθώς µεγάλο
ρόλο παίζει και το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η κάθε
επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση όµως, επιδιώκοντας σε σταθερή και συνεχή βάση την
άνοδο της αποτελεσµατικότητας του µάνατζµεντ, η επιχείρηση οδηγείται σε
καλύτερα αποτελέσµατα (Morey & Dittman, 2003).


Σύµφωνα µε τον Rarsky (1996), µετά από µία άσκηση Benchmarking του

ξενοδοχειακού οµίλου Sofitel στο Σικάγο, τα αποτελέσµατα ήταν η ελαχιστοποίηση
των παραπόνων των πελατών, η αύξηση των υπηρεσιών και η βελτίωση της
συµπεριφοράς των υπαλλήλων. Επίσης, τα ξενοδοχεία Ritz-Carlton χρησιµοποιούν
Benchmarking, σε συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις, όπως επίσης και µε αναφορά σε
άλλους επιχειρηµατικούς κλάδους παροχής υπηρεσιών (Chon, 1999, p. 26).


Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1998 στη Μαγιόρκα και στην Τουρκία για

τον τουριστικό τοµέα είχε ως αντικείµενο δύο παραµέτρους, αφενός την εξερεύνηση
του χάσµατος που υπήρχε στην αποτελεσµατικότητα του κλάδου µεταξύ αυτών των
δύο προορισµών και αφετέρου την εξέταση των δυνατοτήτων του Benchmarking ως
εφαρµογή συγκριτικής µελέτης.
Τα αποτελέσµατα κατέληξαν σε πληροφόρηση που ήταν δυνατόν να καθορίσει την
έκταση του χάσµατος στην αποτελεσµατικότητα των δύο προορισµών και τις πιθανές
αιτίες του. Για το Benchmarking, η έρευνα κατέδειξε ότι ακόµη κι αν σε κάποιες
περιπτώσεις δεν θα µπορούσε να ενταχθεί ως διαδικασία - λόγω πολιτιστικών,
πολιτικών, οικονοµικών ή άλλων παραµέτρων - ωστόσο θα µπορούσε να θεωρηθεί
µία καλή εµπειρική πρακτική, που εφαρµόσθηκε από τρίτους.
Η έρευνα διεξήχθη µε ερωτηµατολόγιο σε τουρίστες και οι απαντήσεις συγκρίθηκαν
µε παρεµφερείς απαντήσεις άλλου ερωτηµατολογίου που σχετίζεται µε άλλον
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προορισµό.

Τα

ερωτήµατα

αφορούσαν

εγκαταστάσεις,

υπηρεσίες,

τοπικά

συγκοινωνιακά µέσα, επικοινωνίες, υγιεινή κλπ. Παρότι το εξωτερικό Benchmarking
βοήθησε στην αποκάλυψη δυνατών και αδύνατων σηµείων µεταξύ των προορισµών,
έτσι ώστε να µπορέσουν να υιοθετηθούν οι ενδεδειγµένες µετατροπές, έγινε φανερό
ότι κάθε τουριστικός προορισµός έχει τα δικά του µοναδικά χαρακτηριστικά. Στην
έρευνα προτείνεται ότι για τα θέµατα που άπτονται της κουλτούρας ενός λαού, το
εσωτερικό Benchmarking είναι πιο κατάλληλο έναντι του εξωτερικού (Kozak, 2002, p.
497-503).



Σε έρευνα για την ποιότητα που έγινε σε έξι πολυτελή κορεάτικα ξενοδοχεία

(Min & Min, 1996, 1997), χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια τόσο στους
επισκέπτες των ξενοδοχείων όσο και στους υπαλλήλους. Παρότι τα ξενοδοχεία
διαβαθµίσθηκαν µέσω δεικτών Benchmarking ξεχωριστά και είχε παραχθεί η
ανάλυση ευαισθησίας των παραγόντων των παρεχόµενων υπηρεσιών, δεν δόθηκε
ιδιαίτερη έµφαση στη συγκριτική ανάλυση µε άλλες επιχειρήσεις (Woeber, 2001, p. 1112)



Σε νεότερη σχετική έρευνα που έγινε το 2000 στη Σεούλ της Κορέας,

ρωτήθηκαν µέσω ερωτηµατολογίου οι πελάτες έντεκα πολυτελών ξενοδοχείων για
τους παράγοντες και τα κριτήρια που καθιστούσαν ένα ξενοδοχείο περισσότερο
αποτελεσµατικό έναντι ενός άλλου όσον αφορά στην ολική ικανοποίηση των
πελατών κατά την τελευταία 5ετία. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε βάσει της
στατιστικής µεθόδου SPSS, µε συγκρίσεις που βασίσθηκαν σε στοιχεία άλλων επτά
ξενοδοχείων πολυτελείας (Benchmarking) και αφορούσε στην αποτελεσµατικότητα
των υπηρεσιών τους.
Στην έρευνα αυτή προτείνεται η χρήση µίας σειράς εργαλείων Benchmarking που
χρησιµοποιούνται σε υπηρεσίες και προσδιορίζουν το χάσµα που υπάρχει στην
απόδοση, ενώ δίνεται η δυνατότητα να ληφθούν διορθωτικές δράσεις. Το
Benchmarking συστήνεται και σε αναλυτικές ιεραρχικές διαδικασίες (AHP), µία
µέθοδο που ξεφεύγει από τις παραδοσιακές αναλυτικές µεθόδους.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τα ξενοδοχεία Hyatt και Hilton είχαν την καλύτερη
βαθµολόγηση, ενώ το Intercontinental διατηρούσε µία παρόµοια καλή θέση σε
προηγούµενη σχετική έρευνα. Αυτό πιθανολογείται ότι οφείλονταν σε υστέρηση
υπηρεσιών στο Intercontinental και σε άνοδο του Hyatt. Ως υψηλότερα κριτήρια για
τους πελάτες αποδείχθηκαν κυρίως η καθαριότητα και η ευγένεια του προσωπικού
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στο front desk. Η έρευνα κατέληξε στα συµπεράσµατα ότι οι στρατηγικές για την
ικανοποίηση των πελατών θα πρέπει να κατευθύνονται σε συνδυασµό µε το προφίλ
τους και ότι αφενός οι προδιαγραφές των ξενοδοχείων βελτιώθηκαν έναντι των
σχετικών ερευνών του 1995, αφετέρου οι επισκέπτες έγιναν περισσότερο απαιτητικοί
(Min et al., 2002, p. 304-305, 302, 311, 318, 320).


Στην Αυστραλία, η Ένωση Ξενοδοχείων, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό

Άριστων Πρακτικών για την Εξοικονόµηση Ενέργειας (EEBP) εφάρµοσαν σε 50
περίπου ξενοδοχεία (µεταξύ των οποίων το Hyatt και το Holliday In), ένα πρόγραµµα
Benchmarking για την κατανάλωση ενέργειας.
Το πρόγραµµα κατέδειξε τρόπους µε τους οποίους τα

ξενοδοχεία µπορούν να

µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, να ελαχιστοποιήσουν το ενεργειακό κόστος και να
επιδείξουν ηγετικές ικανότητες, εξοικονοµώντας ενέργεια και µειώνοντας τους
ρύπους του περιβάλλοντος, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τις ανέσεις που
παρέχονται ή για την ικανοποίηση των πελατών. Όσα ξενοδοχεία χρησιµοποιούν το
εν λόγω πρόγραµµα Benchmarking για διαβάθµιση των επιδόσεών τους,
παρακολουθούν, καταγράφουν, αναλύουν και παρουσιάζουν αναφορές σχετικά µε τη
χρήση ζεστού νερού, αερίου και ηλεκτρισµού. Σε συνεχόµενη βάση ερευνώνται τα
µέσα και οι τρόποι αύξησης των αποδόσεων τους στον τοµέα αυτό στην κατεύθυνση
της φιλικής προς το περιβάλλον και αποδοτικής λειτουργίας τους (Hyatt Regence Perth,
2001, www.ret.gov.au)



Στις ΗΠΑ, οι κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες Intercontinental, Hyatt,

Marriot, Hilton και Sheraton συµµετείχαν πρόσφατα σε πρόγραµµα ανταγωνιστικού
Benchmarking µέσω διαδικτύου, προκειµένου να διαβαθµισθούν για τις παροχές και
τις υπηρεσίες τους από πελάτες τους. Στο δείγµα συµµετείχαν εκατοντάδες
επισκέπτες των ξενοδοχείων του προηγούµενου έτους, οι οποίοι κλήθηκαν να
απαντήσουν σε ερωτηµατολόγια που είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Τα
αποτελέσµατα επίσης παρουσιάζονται στον ίδιο δικτυακό τόπο, παρέχοντας την
ανάλογη πληροφόρηση σε υποψήφιους πελάτες, αλλά και στη διοίκηση των
ξενοδοχείων, προκειµένου αυτά να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες (Hyatt Regence
Perth, 2001, www.ret.gov.au).



Μία πολύ κατανοητή µελέτη για την επιλογή άριστων πρακτικών στον τοµέα

των καταλυµάτων στις ΗΠΑ έγινε από τους Dube et al (1999) και θεωρήθηκε από
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τους ίδιους τους µελετητές κολοσσιαία ερευνητική προσπάθεια µέχρι εκείνη τη
χρονική περίοδο. Στην έρευνα συµµετείχε η πανεπιστηµιακή σχολή Cornell
University’s School of Hotel Administration, ενώ χρηµατοδοτήθηκε από την
American Express.
Η µελέτη κατέληξε σε ένα κράµα συµπερασµάτων από τις αντιλήψεις των
συγγραφέων αλλά και των στελεχών του τοµέα, σχετικά µε τις πιο αποτελεσµατικές
στρατηγικές και τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον κλάδο ως
άριστες πρακτικές.

Η επιλογή των επιχειρήσεων αναφοράς για τις καλύτερες

πρακτικές βασίσθηκε στην κρίση των διευθυνόντων. Συγκεκριµένα, η έρευνα έγινε
µεταξύ 610 επιχειρήσεων µέσω e-mail και διαδικτύου, από όπου κάθε άτοµο
µπορούσε να συµµετάσχει και κατέληξε σε 3.528 αιτήσεις συµµετοχής. Στη συνέχεια
έγιναν συνεντεύξεις µέσω µίας λίστας 549 επιλεγµένων επιχειρήσεων για καλές
πρακτικές που προέκυψε από τις συµµετοχές. Από την πληροφόρηση αυτή
επιλέχθηκαν εκ νέου 29 συνολικά ξενοδοχεία άριστων πρακτικών. Σε άλλα σχετικά
άρθρα της εποχής εκείνης, (π.χ. Siguaw & Enz, 1999), οι συγγραφείς περισσότερο
είχαν επικεντρωθεί σε άριστες πρακτικές για το µάρκετινγκ ή για το µάνατζµεντ
τροφίµων και ποτών και για τις ξενοδοχειακές λειτουργίες.(Woeber, 2001, p. 12).


To 2000, οι Anderson et al. έκαναν µία εκτίµηση της αποδοτικότητας τής

αµερικανικής τουριστικής βιοµηχανίας, χρησιµοποιώντας πληροφόρηση από το
‘Ward’s Business Directory’ ιδιωτικών και δηµόσιων επιχειρήσεων. Το δείγµα τους
από 48 ξενοδοχεία εξέτασε τα στοιχεία συνολικού κόστους για κάθε ξενοδοχείο, τα
οικονοµικά τους αποτελέσµατα και τις τιµές. Παραδείγµατα των στοιχείων εκροών
που µελετήθηκαν ήταν τα συνολικά έσοδα από δωµάτια, από χρήση παιχνιδιών, από
εστίαση και ποτά και τα γενικά έσοδα. Παραδείγµατα στοιχείων για τις εισροές ήταν
ο µέσος όρος τιµής δωµατίων, ο µέσος µισθός, το µέσο κόστος για εστίαση και ποτά,
το µέσο κόστος φιλοξενίας και το µέσο κόστος άλλων εξόδων.
Για τις µετρήσεις (συνολικές, τεχνικές και κλίµακας) χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος
DEA (βλέπε Κεφ. 2, παρ. 2.4.4) και τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν ότι η τουριστική
βιοµηχανία είναι αναποτελεσµατική. Προκειµένου να διερευνηθεί η πηγή της
έλλειψης αποτελεσµατικότητας έγιναν συγκρίσεις των λιγότερο αποτελεσµατικών
επιχειρήσεων µε τα στοιχεία των πλέον αποτελεσµατικών.

Συµπερασµατικά, οι

καλύτερες επιχειρήσεις επένδυαν περισσότερους πόρους σε εστίαση και ποτά, ενώ οι
λιγότερο αποτελεσµατικές είχαν περισσότερα λειτουργικά έξοδα και υπερβάλλον
προσωπικό, ενώ- µε όρους αριθµού δωµατίων - ήταν πολύ µεγάλες. Η µέθοδος DEA
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αποδείχθηκε τελικά κατάλληλη στην προκειµένη περίπτωση για πληροφόρηση και
παροχή ενδείξεων στο µάνατζµεντ των ξενοδοχείων για τους τρόπους που µπορεί να
συµβάλλει στη µέτρηση της αποδοτικότητας (Woeber, ibid, p. 28).


Στην Ταϊβάν, στα πλαίσια µίας ξενοδοχειακής έρευνας Benchmarking, του

2010, διανεµήθηκαν µέσω e-mail ερωτηµατολόγια σε όλα τα τουριστικά ξενοδοχεία,
σχετικά µε τις περιβαλλοντικές πρακτικές που εφαρµόζουν για την αντιµετώπιση των
κλιµατικών αλλαγών. Τα ερωτηµατολόγια απευθύνονταν στα στελέχη των
ξενοδοχείων και έγινε προσπάθεια να καλυφθούν θέµατα των επιδράσεων των
κλιµατικών αλλαγών στη λειτουργία των εξεταζόµενων επιχειρήσεων, όπως και των
πρακτικών εφαρµογών των περιβαλλοντικών προτύπων.
Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ότι στο εν λόγω δείγµα αφενός υπήρχε
µεγάλος βαθµός συνειδητοποίησης των περιβαλλοντικών θεµάτων που άπτονται της
κλιµατικής αλλαγής, αφετέρου δεν εφαρµόζονταν σε όλες τις περιπτώσεις οι άριστες
περιβαλλοντικές πρακτικές. Έτσι, προτάθηκαν µέτρα, όπως απλές εφαρµογές
εξοικονόµησης ενέργειας που µπορεί να έχουν αποτέλεσµα µείωσης κόστους κατά
10-15% (Su et al, 2011, http://canterbury-nz.academia.edu).

3.2.1

∆ιεθνείς εφαρµογές σε µικροµεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Ενώ οι δραστηριότητες του Benchmarking αναπτύχθηκαν αρκετά σε µεγάλους
οργανισµούς, πολύ περιορισµένη είναι η εφαρµογή τους µεταξύ µικρών τουριστικών
επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει σχετική βιβλιογραφία που στηρίζει το ρόλο
του Benchmarking σε µικρά ξενοδοχεία (π.χ. Breiter & Kline, 1995; Boger et al., 1999
στο Woeber, 2001, p. 11).



Η έρευνα των Breiter & Kline (1995), όπου εφαρµόσθηκε Benchmarking σε

38 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της επιτυχίας ενός προγράµµατος
∆ΟΠ, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το πρόγραµµα έχρηζε περισσότερων
βελτιώσεων (Chon, 1999, p. 26).


Στην έρευνα των Boger et al. (1999) διευκρινίζονται και συγκρίνονται τα

διάφορα επίπεδα παροχής εκπτώσεων µεταξύ διαφόρων επιχειρήσεων. Τα
συµπεράσµατα µπορούν να υποβοηθήσουν το µάνατζµεντ σε

διαδικασίες
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Benchmarking µεταξύ των ποικίλων πρακτικών εκπτωτικής πολιτικής (Woeber, 2001,
p. 11).



Σε άλλη σχετική έρευνα (Monkhouse, 1995), εξετάσθηκε η διείσδυση των

µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην πρακτική του Benchmarking. Στην έρευνα έλαβαν
µέρος πάνω από 200 µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που ξεκάθαρα έδειξαν ένα χάσµα
στην πληροφόρησή τους για το θέµα και έγιναν συνεντεύξεις σε 25 κύρια διευθυντικά
στελέχη. Τα ευρήµατα παρέχουν µία κατανοητή εικόνα όσον αφορά τα πραγµατικά
εµπόδια εφαρµογής του Benchmarking. Συµπερασµατικά, η πρακτική του
Benchmarking στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκε να είναι σε εµβρυακό στάδιο
και µικρή είναι η πρόοδος που µπορεί να γίνει, ακόµα και από φωτισµένα διευθυντικά
στελέχη, µέχρι την πλήρη κατανόηση όλων των εµποδίων. Εποµένως, χρειάζεται να
αναπτυχθούν µία σειρά εργαλείων και τεχνικών που να έχουν τη δυνατότητα να
εφαρµοσθούν στις ιδιαιτερότητες των µικρών επιχειρήσεων, για να µπορούν να
χρησιµοποιηθούν (Woeber, ibid, p. 11).

3.3

Τουριστικός κλάδος: Ευρώπη



Υπάρχουν κορυφαίες τουριστικές επιχειρήσεις που όχι απλώς δηµοσιεύουν

ετήσια στατιστικά στοιχεία για εσωτερικούς εµπορικούς λόγους, αλλά και
συµβάλλουν στην πληροφόρηση όλων των παραγόντων του κλάδου, διαθέτοντας
ετήσιους δείκτες απόδοσης και αναλύσεις για την τουριστική βιοµηχανία.

Στην

Ευρώπη, ανάλογη πληροφόρηση δηµοσιεύεται κυρίως από το Γερµανικό Ερευνητικό
Ινστιτούτο Τουρισµού (DWIF), που εκδίδει γενικές εκθέσεις για τη Γερµανία και
Βαυαρία, καλύπτοντας σηµαντικό δείγµα µονάδων ξενοδοχείων και εστιατορίων της
χώρας. Επίσης σηµαντικές οικονοµικές πληροφορίες για τον τοµέα της φιλοξενίας
παρέχει στην Ελβετία ο Οργανισµός ‘Societe Suisse de Credit Hotelier’, ενώ στην
Αυστρία ο Οργανισµός ‘Austria Society for Applied Research’ (ASART) συλλέγει
πληροφόρηση για ξενοδοχεία και εστιατόρια και τα δηµοσιεύει σε ετήσια βάση
(Woeber, 2002, p. 36).



Η σπουδαιότητα του Benchmarking για την ανάπτυξη µίας συστηµατικής

προσέγγισης στην τουριστική πολιτική τονίστηκε από τους Alavi & Yasin (2000), οι
οποίοι παρουσίασαν ένα µοντέλο βασισµένο σε µία τεχνική ‘διαµοιρασµού µεριδίων’,
κάνοντας συγκριτική αξιολόγηση της ανάπτυξης των τουριστικών αφίξεων κάθε
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χώρας από διαφορετικά σηµεία του κόσµου έναντι των αφίξεων τουριστών µίας
ολόκληρης γεωγραφικής περιοχής. Προκειµένου να διεξάγουν την προσέγγισή τους
αυτή, προέβησαν σε ανάλυση µεριδίων αγοράς διαφόρων χωρών της Μέσης
Ανατολής και συνέκριναν την αποτελεσµατικότητά τους µε αυτήν των γειτονικών
ευρωπαϊκών χωρών (Woeber, 2001, p. 12).


Για σκοπούς µάρκετινγκ και πωλήσεων στον τουρισµό, το γερµανικό

ινστιτούτο ΙΖΤ (German Institute for Future Studies and Technology Assessment)
υιοθέτησε ένα πρόγραµµα µε σκοπό την ανάπτυξη και αξιολόγηση προορισµών µέσω
Benchmarking

(ποσοτικά

κριτήρια),

που

επιτρέπουν

την

προσέγγιση

των

δυνατοτήτων και αδυναµιών των τεχνολογιών πληροφορικής (πληροφόρηση on-line,
συστήµατα κρατήσεων κλπ.) µεταξύ διαφόρων ευρωπαϊκών προορισµών. Το
πρόγραµµα αυτό παρέχει πληροφόρηση στο τουριστικό µάνατζµεντ, προκειµένου να
βελτιώνονται τα νέα µέσα της πληροφορικής τεχνολογίας για την προσέγγιση των
διεθνών τουριστικών προδιαγραφών σε διάφορους τοµείς (Woeber, 2002, p. 15).


Το εργαλείο του Benchmarking ‘Strategic Planning Index’ των Philips &

Moutinho (1998, 1999), (βλέπε Κεφ. 2, παρ. 2.4.4) δοκιµάσθηκε σε έρευνα του
ξενοδοχειακού τοµέα στην Αγγλία, σε δείγµα 63 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που
αυτό-αξιολογήθηκαν σε τοµείς όπως η αποδοτικότητα, η αποτελεσµατικότητα και η
προσαρµοστικότητα. Η αποδοτικότητα µετρήθηκε µε τρεις δείκτες: (α) την
ποσοστιαία πληρότητα σε σχέση µε το µέσο όρο δωµατίων και την άνοδο των
πωλήσεων ανά δωµάτιο, (β) την αποδοτικότητα των επενδύσεων και το περιθώριο
κέρδους και (γ) την προσαρµοστικότητα µέσω του αριθµού των πετυχηµένων νέων
υπηρεσιών/προϊόντων σε σχέση µε το ποσοστό των πωλήσεων που αναλογούν σε
αυτά. Επίσης µία λίστα δραστηριοτήτων του στρατηγικού σχεδιασµού αναλύθηκαν
και µελετήθηκαν για να εξαχθούν ποικίλοι δείκτες αποτελεσµατικότητας.
Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής καταδεικνύουν ότι η αποτελεσµατικότητα και η
προσαρµοστικότητα είναι σηµαντικά µέτρα για το στρατηγικό σχεδιασµό και την
αποδοτικότητα του µάρκετινγκ και έχουν µία καταλυτική επίδραση στην ικανότητα
διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στο µάνατζµεντ (Woeber, 2001, p. 11).


Σύµφωνα µε αποτελέσµατα έρευνας στην Πορτογαλία, που δηµοσιεύθηκαν το

2005 και αφορούσαν κρατική αλυσίδα ξενοδοχείων, δόθηκε ένα απλό πλαίσιο πάνω
στο οποίο τα ξενοδοχεία µπορούν να αξιολογούνται για τα αποτελέσµατά τους και για
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τη συµβολή τους στην τουριστική βιοµηχανία της χώρας. Για την ανάλυση των
στοιχείων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος DEA (Βλέπε Κεφ. 2, παρ. 2.4.4), που
επιτρέπει τη χρησιµοποίηση πολλαπλών κριτηρίων και αποτελεσµάτων. Επίσης,
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος του Benchmarking για την παροχή στοιχείων προς την
κατεύθυνση της βελτίωσης των λειτουργιών των λιγότερο αποτελεσµατικών
ξενοδοχείων της αλυσίδας (Barros, 2005, p. 477).

3.3.1. Μικροµεσαίες ευρωπαϊκές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Η συγκριτική αξιολόγηση στην Ευρώπη χρησιµοποιείται κυρίως από µεγάλες εταιρίες
(µε πάνω από 1000 εργαζόµενους), (Ernst & Young). Προσπάθειες όµως γίνονται
από την Ε.Ε. για χρήση της τεχνικής και σε επίπεδο µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η συγκεκριµένη τεχνική θα πρέπει να µεταφερθεί από τις
µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου προς τις µικρότερες (Κελεσίδης, χ.χ., σ. 6).


Στον κλάδο των µικρών ξενοδοχείων - όπου συνήθως ο κύκλος εργασιών και

τα αποτελέσµατα εµφανίζονται περιορισµένα - µία έρευνα που έγινε το 1996 στην
Αγγλία σχετικά µε καλές πρακτικές, αποκάλυψε µεγάλη διαφοροποίηση στις
διαδικαστικές µεθόδους τους και στα πρότυπα απόδοσης.

Συγκεκριµένα, τα

ξενοδοχεία που ερευνήθηκαν δεν παρουσίαζαν τυποποιηµένες µεθόδους και πρότυπα,
που βοηθούν τους ελέγχους του µάνατζµεντ. Αυτό πιθανόν οφείλεται σε λανθασµένη
πληροφόρηση σχετικά µε την έννοια του Benchmarking, που δεν αποτελεί απλώς
καταγραφή των αποδόσεων, αλλά κυρίως βοηθάει στην επισήµανση των κρίσιµων
παραγόντων επιτυχίας και στην ανάπτυξη συστηµάτων για βελτίωση συγκεκριµένων
λειτουργιών, που θα προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες των µικρών
ξενοδοχείων.
Η εν λόγω µελέτη του Department of National Heritage’s (1996) της Αγγλίας, έχει
υποδείξει µία εκτεταµένη σειρά µέτρων βελτίωσης απόδοσης στον τοµέα των µικρών
ξενοδοχείων, ενθαρρύνοντας τη χρήση ερωτηµατολογίου για το Benchmarking
προτύπων

ποιότητας

έναντι

µεγαλύτερων

και

πετυχηµένων

ανταγωνιστών.

Στατιστικά αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας δεν διατίθενται, καθώς τα µικρά
ξενοδοχεία φαίνονται απρόθυµα να έχουν σηµαντική συµµετοχή και οι λόγοι
εντοπίζονται στην επιφύλαξη ανταλλαγής εµπορικών πληροφοριών µεταξύ τους, σε
έλλειψη χρόνου, σε λιγότερο οργανωµένες λογιστικές µεθόδους έναντι µεγαλύτερων
ξενοδοχείων, στον οικογενειακό ή ατοµικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων αυτών κλπ.
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Επιπλέον, οι συγκεκριµένοι επιχειρηµατίες συχνά στερούνται γνώσεων διοίκησης και
αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό το θέµα του Benchmarking (Odgen, 1998, p. 189-190).


Μελέτη Benchmarking του CBI (Confederation of Benchmarking Industry) σε

αγγλικά, γερµανικά και γαλλικά ξενοδοχεία βοήθησε στην παραδοχή ότι τα αγγλικά
ξενοδοχεία ήταν πιο ανταγωνιστικά σε ποιότητα και χρηµατική αξία παροχών από τα
αντίστοιχα γερµανικά και γαλλικά. Εξάλλου, σύµφωνα µε τους Philips & AppiahAdu (1998), ο ρόλος του Benchmarking είναι καταλυτικός στις βελτιώσεις για τα
επόµενα χρόνια, ενώ οι Kozak & Rimmington (1998) προτείνουν τη χρήση
εξωτερικών βραβείων και τίτλων φιλοξενίας, ως εξωτερικό εργαλείο Benchmarking
για παροχή πλεονεκτηµάτων και βελτιώσεων στα µικρά ξενοδοχεία στην Αγγλία
(Chon, 1999, p. 27).

3.4 Τουριστικός κλάδος: Ελλάδα


Στην Ελλάδα, το 2003, πραγµατοποιήθηκε µία έρευνα µέσω συλλογής

στοιχείων από ένα δείγµα ξενοδοχείων, που αφορούσαν στην ανάπτυξη
αποτελεσµατικών στρατηγικών στο διαδίκτυο για τον τουριστικό τοµέα. Η έρευνα
προτείνει ένα διαδικτυακό µοντέλο µείγµατος µάρκετινγκ, ενώ εµπεριέχει τις γνωστές
κατευθύνσεις

του

(τα

γνωστά

4Ρ-product,

price,

promotion,

placement),

ενσωµατώνοντας επίσης και τη διάσταση των αναγκών του πελάτη - και εφαρµόζει το
Benchmarking στο δείγµα για τη µέτρηση της αποδοτικότητας από τη χρήση του
διαδικτύου.
Στη µελέτη γίνεται ανάλυση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα εργαλεία του
διαδικτύου για να διαπιστωθούν οι πλέον ενδεδειγµένες µέθοδοι που εξυπηρετούν τις
στρατηγικές των επιχειρήσεων. Τα ευρήµατα έδειξαν περιορισµένη συµµετοχή των
ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις δυνατότητες του ίντερνετ, το οποίο
κυρίως χρησιµοποιείται µόνον για λόγους προβολής και πληροφόρησης.
Συµπερασµατικά, αποδείχθηκε η αποτελεσµατικότητα που µπορούν να έχουν οι
πρακτικές εφαρµογές του διαδικτύου και προτείνεται η υιοθέτηση των µέσων και
πρακτικών του στο τουριστικό µάρκετινγκ. Σηµειώνεται η χρησιµότητα των
συµπερασµάτων των ερευνών σ’ αυτόν τον τοµέα για την Ελλάδα, καθώς ο κλάδος
είναι ιδιαίτερης οικονοµικής σηµασίας. Επίσης, λαµβάνεται υπόψη ότι, ενώ ο τοµέας
στη χώρα µας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα και παρότι η έρευνα περιέχει
τοπικιστικά στοιχεία, τα αποτελέσµατά της µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πιλοτική
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εφαρµογή σε άλλους µεσογειακούς τουριστικούς προορισµούς, ενώ η µελέτη µπορεί
να συµβάλλει και σε συγκριτική ανάλυση µεταξύ χωρών (Sigala, 2003, p. 375, 397,
380-381).

3.4.1

Προτεινόµενο Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας για τα Ελληνικά

Ξενοδοχεία


Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον ελληνικό ξενοδοχειακό τοµέα, η

οποία δηµοσιεύθηκε το 2006, χρησιµοποιήθηκε δείγµα 65 ξενοδοχείων πολυτελείας,
προκειµένου να προταθεί ένα Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας, κατάλληλο για
τον τοµέα. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε χρήση δύο ερωτηµατολογίων, εκ των
οποίων το ένα αφορούσε την ανάπτυξη κριτηρίων και υπό-κριτηρίων και το δεύτερο
τη χρήση των παραµέτρων αυτών των κριτηρίων. Κατά την έρευνα, συγκρίθηκε το
προτεινόµενο µοντέλο µε άλλα µοντέλα αριστείας που χρησιµοποιούνται σε άλλους
τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Το µοντέλο µελετά τους παράγοντες που οδηγούν τα ξενοδοχεία σε άριστες
πρακτικές, όπως και τη σπουδαιότητα αυτών των παραγόντων, όπως προτείνονται
από τα διευθυντικά στελέχη των ξενοδοχείων. Με τη χρήση του διερευνήθηκαν οι
αδυναµίες και τα δυνατά σηµεία των ξενοδοχείων του δείγµατος και παρουσιάσθηκαν
οι κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη των στρατηγικών τους σχεδίων αυτόαξιολόγησης

σε

διάφορες

χρονικές

περιόδους

αποτελεσµατικότητάς τους µε άλλα ξενοδοχεία.

και

για

σύγκριση

τής

Η εφαρµογή του απέδειξε την

προσαρµοστικότητά του και καταλληλότητά του, για χρήση ως σύστηµα
Benchmarking στα ξενοδοχεία.
Ένα τέτοιο µοντέλο είναι µεγάλης σπουδαιότητας για την εγχώρια οικονοµία. Η
κύρια διαφορά του από άλλα επιχειρηµατικά µοντέλα είναι ότι, ενώ τα
συµβουλεύεται όσον αφορά τη χρήση των πλεονεκτηµάτων τους και ενώ βασίζεται
σε παρόµοια κριτήρια αξιολόγησης, εµπεριέχει επιπλέον την ξενοδοχειακή διάσταση,
µε την έννοια σηµαντικών παραγόντων του κλάδου. Ειδικότερα, χρησιµοποιεί
ποσοτικές και ποιοτικές µετρήσεις και κάνει χρήση του Benchmarking. Το µοντέλο
απαιτεί την ύπαρξη κριτηρίων που εξασφαλίζουν διακριτικότητα και ανεξαρτησία. Η
ανάπτυξή του βασίσθηκε σε προηγούµενη ανάλυση άλλων µοντέλων, µε χρήση ενός
εκτεταµένου ερωτηµατολογίου, αλλά και σε προσωπικές συνεντεύξεις σε 20 γενικούς
διευθυντές, προκειµένου να διαµορφωθούν µε επιτυχία τα κριτήρια και υπό-κριτήρια.
Η συνεχής βελτίωση αποδείχθηκε µία σηµαντική παράµετρος, δεδοµένου ότι όλα τα
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αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε προηγούµενες αποδόσεις ή µε αποδόσεις των
ανταγωνιστών. Οι αναφορές του µοντέλου περιέχουν παράγοντες αξιολόγησης όπως
οικονοµικά αποτελέσµατα, λειτουργική αποτελεσµατικότητα, πελάτες, υπάλληλους,
προµηθευτές, συνεργάτες, εταίρους κλπ., όπως και τη διάσταση της κοινωνίας. Οι
παράγοντες αυτοί θα πρέπει να επιτυγχάνονται µέσω αποσαφηνισµένων διαδικασιών
και µε προσανατολισµό στην ικανοποίηση του πελάτη. Το µοντέλο προσοµοιάζει σε
άλλα µοντέλα επιχειρηµατικής αριστείας, καθώς βασίζεται στα κύρια χαρακτηριστικά
τους (Politis, et al., 2009, p. 462, 479, 466-468).

3.5

Ευρωπαϊκοί Οργανισµοί υποστήριξης της τεχνικής του
Benchmarking (Κελεσίδης, χ.χ., σ. 12-14)

Το ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισµού Συγκριτικής Αξιολόγησης λειτουργεί από το
1997, και προωθεί την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγκριτική
αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. ∆ιευθύνεται από
το Ιρλανδικό Κέντρο Παραγωγικότητας, που έχει ως ρόλο το συντονισµό των
ενεργειών προκειµένου:
•

Να αναπτυχθεί µία ευρεία βάση δεδοµένων για τη συγκριτική αξιολόγηση
στην Ε.Ε., µε τρία επίπεδα ανάλυσης (α) τις συνθήκες πλαισίου της
βιοµηχανίας, (β) τους βιοµηχανικούς τοµείς και (γ) τις επιχειρήσεις.

•

Να παρέχεται τεχνική βοήθεια και συµβουλευτική υποστήριξη στην ΕΕ
και στα κράτη-µέλη που συµµετέχουν στα προγράµµατα.

•

Να προωθείται η συγκριτική αξιολόγηση ως εργαλείο βελτίωσης της
ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης του βιοτικού
επιπέδου.

Στο διαδίκτυο διατίθεται µία βάση δεδοµένων, η οποία παρέχει ευρύ κατάλογο των
πηγών και επαγγελµατιών συγκριτικής αξιολόγησης στην ΕΕ.

Το Γραφείο

Συντονισµού διαθέτει έναν ευρύ κατάλογο των ευρωπαϊκών περιπτώσεων που έχουν
χρησιµοποιήσει τη συγκριτική αξιολόγηση, ώστε να µπορούνε αυτές να εντοπισθούν
εύκολα ανά θέµα ή ανά τοµέα από τους ενδιαφερόµενους.

Επίσης, οι ευρωπαϊκές αρχές υποστήριξαν την πρωτοβουλία ‘Benchmarking for
Success’, που διευθύνεται στην Ιρλανδία και σχεδιάσθηκε µε στόχο τον εντοπισµό
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φορέων δράσης στην Ευρώπη σε ανάλογα θέµατα και προωθείται ο συντονισµός για
συνεύρεση των ενδιαφεροµένων και για δηµιουργία ενός πολυσυλλεκτικού
Πανευρωπαϊκού ∆ικτύου των φορέων συγκριτικής αξιολόγησης.

Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής δηµιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
Συγκριτικής Αξιολόγησης (EBN), που αποτελείται από 200 µέλη περίπου (µικρές και
µεγάλες επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, κυβερνήσεις, συµβούλους κλπ.).
Σηµαντικό θέµα αποτελεί η δυνατότητα υιοθέτησης ενός Βασικού Συστήµατος
Μέτρησης από όλες τις χώρες της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ηγείται µίας άλλης πρωτοβουλίας, που διευθύνεται
από τα Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια των χωρών-µελών και αφορά σε ένα
πρόγραµµα εκκίνησης και επίδειξης για την εφαρµογή της συγκριτικής αξιολόγησης
µεταξύ µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οπότε διεξήχθησαν ορισµένα σεµινάρια
κατάρτισης σε 11 χώρες. Πιλοτικές εφαρµογές έχουν ξεκινήσει σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις στην Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία και Ισπανία.

Ακόµη υπηρεσίες συγκριτικής αξιολόγησης παρέχει και το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα
∆ιαχείρισης Ποιότητας (European Foundation for Quality Management). Υπάρχει
ακόµη ένας αριθµός πρωτοβουλιών για προώθηση της συγκριτικής αξιολόγησης σε
διάφορες χώρες (Γερµανία, Ισπανία κλπ.), τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού
τοµέα.

Τέλος, ένα σηµαντικό ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτρονικής πρόσβασης είναι το ΤΒΕ
(Benchmarking

Exchange),

που

λειτουργεί

ως

εκτενές

ηλεκτρονικό

µέσο

επικοινωνίας και πληροφόρησης, φιλικό προς το χρήστη, το οποίο σχεδιάσθηκε για
να χρησιµοποιείται από συνδροµητές του που ασχολούνται µε το θέµα. Αριθµεί
χιλιάδες µέλη από περισσότερες από 45 χώρες, που προέρχονται από οργανισµούς
όλων των βιοµηχανιών, ιδιωτικούς και δηµόσιους.

3.5.1

Ελληνικά Προγράµµατα

Στην Ελλάδα, όπως σηµειώνεται από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου
Benchmarking, τα προγράµµατα που αφορούσαν στη συγκριτική αξιολόγηση για
τουριστικές επιχειρήσεις ήταν (Ελληνικό Κέντρο Benchmarking, 2004, www.urenio.org):
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•

Το Πρόγραµµα ‘Καινοτοµία στα Ιόνια Νησιά (2000-2006), ένα νέο µοντέλο,

που βασίσθηκε στα αποτελέσµατα µελέτης των εφαρµογών του Benchmarking στον
τουριστικό κλάδο και σε αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα. Μέσω της συµµετοχής
των εµπειρογνώµων του κλάδου διαµορφώθηκαν οι ανάλογοι δείκτες και προέκυψε
ένα ολοκληρωµένο ‘module’ για τουριστικές επιχειρήσεις, προσεγγίζοντας σύγχρονες
ανάγκες. Η αναφορά αυτή περιέχει γραφήµατα µε την ποσοστιαία κατάταξη και τις
δυνατότητες βελτίωσης µίας επιχείρησης του δείγµατος, σε σύνολο 90 επιλεγµένων
δεικτών που επεξηγούνται στην εφαρµογή.

•

Tο Πρόγραµµα ‘Καινοτοµία για Αειφόρο Τουρισµό και Υπηρεσίες στο Νότιο

Αιγαίο – ΙΣΤΟΣ’ (2000-2006), ένα επίσης νέο µοντέλο που βασίζεται στην ανάλυση
παρόµοιων εφαρµογών Benchmarking σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και στην έρευνα
και διαµόρφωση των δεικτών αξιολόγησης από σχετικούς εµπειρογνώµονες.
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Κεφάλαιο 4: Εµπειρική Έρευνα
4.1

Σκοπός – Στόχοι – Αξία Έρευνας

Σκοπός της έρευνας ήταν η µελέτη ποιοτικών παραµέτρων στις στρατηγικές της
διοίκησης των ξενοδοχείων στην Ελλάδα.

Η αξία µίας τέτοιας έρευνας αφορά στην επικαιροποίηση των συµπερασµάτων που
σχετίζονται µε τις καλές πρακτικές της διοίκησης των ελληνικών ξενοδοχείων, µέσω
της διερεύνησης των δυνατών και αδύναµων σηµείων τους και σε ένα βαθµό, του
επιπέδου χρήσης συγκριτικών αναλύσεων, καθώς η εφαρµογή της ∆ιοίκησης Ολικής
Ποιότητας αποτελεί αφετηρία για την ανάπτυξη συστηµάτων Benchmarking.

Οι στόχοι της εµπειρικής έρευνας αφορούν ειδικότερα στις εξής ενότητες της
διοικητικής λειτουργίας των ξενοδοχείων:
1. Ηγεσία : συµµετοχή της διοίκησης στις βελτιώσεις και διαδικασία
αξιολόγησης και ανάπτυξης προσωπικού
2. Πολιτική και Στρατηγική: αξιοποίηση προτάσεων υπαλλήλων για
βελτιώσεις και συµµετοχή τους σε λήψη αποφάσεων
3. Ανθρώπινο ∆υναµικό: αξιοποίηση ικανοτήτων, ανάπτυξη γνώσεων και
δεξιοτήτων, αξιοκρατία και ταύτιση προσωπικών στόχων µε τους στόχους
της επιχείρησης
4. Πόροι και συνεργασίες: εκσυγχρονισµός επενδύσεων, περιβαλλοντική
πολιτική
5. ∆ιαδικασίες: Πρότυπα Ποιότητας, µέριµνα για παράπονα/υποδείξεις
πελατών
6. Αποτελέσµατα πελατών: ιστορικό και αξιοποίηση ερευνών πελατών
7. Αποτελέσµατα προσωπικού: προβλήµατα, παράπονα υπαλλήλων σύγκριση επιδόσεων προσωπικού µε ανταγωνιστές (Benchmarking)
8. Αποτελέσµατα κοινωνικού συνόλου: Κοινωνική Ευθύνη, επιχειρηµατική
ηθική – σύγκριση επιδόσεων µε ανταγωνιστές (Benchmarking)
9. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες: παρακολούθηση και θέσπιση στόχων
βελτίωσης
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Οι ενότητες αυτές διερευνώνται σε µοντέλα αριστείας (π.χ. EFQM, Κεφ. 1, παρ.
1.4.1) και

παροµοίως προτείνονται στη βιβλιογραφία ως κριτήρια συγκριτικής

αξιολόγησης (π.χ. Baum & Odgers, 2001).

4.2

Μεθοδολογία

4.2.1

∆είγµα – Εργαλεία – ∆ιαδικασία και Περιορισµοί

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των µηνών Νοεµβρίου και
∆εκεµβρίου του 2011.

Το αρχικό δείγµα της έρευνας ήταν 75 ξενοδοχεία στην Ελλάδα που λειτουργούν
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και αυτός ήταν ένας κύριος λόγος που προτιµήθηκαν,
για εξοικονόµηση χρόνου και κόστους, καθώς η πρόσβαση θα ήταν πιο εύκολη και θα
επιτυγχάνονταν άµεση διαθεσιµότητα επικοινωνίας. Τελικά συλλέχθηκαν απαντήσεις
από 50 ξενοδοχεία ανώτερης κατηγορίας (τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων), από
τις περιοχές Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Αθήνας, Ιωαννίνων, Ρόδου, Πελοποννήσου,
Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης. Η πλειοψηφία των απαντήσεων δόθηκε από
υψηλά ιεραρχικά διοικητικά στελέχη και συγκεκριµένα από γενικούς διευθυντές,
διευθυντές µάρκετινγκ, ποιότητας και πωλήσεων, που σχετίζονται µε τη διοίκηση της
ποιότητας των σχετικών ξενοδοχείων.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιµοποιήθηκε ως βάση το Ερωτηµατολόγιο της
Ελληνικής Εταιρίας ∆ιαχείρισης Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) (Παράρτηµα ΙΙ), το οποίο
αποτελείται από 55 ερωτήσεις (µεταβλητές) και έχει σχεδιασθεί σύµφωνα µε τα
κριτήρια του Μοντέλου Αριστείας EFQM EXCELLENCE MODEL (βλ. Κεφ.1, παρ.
1.4.1).

Η τελευταία ενηµέρωση του µοντέλου έχει γίνει το 2010. Το εν λόγω

ερωτηµατολόγιο περιέχει δοµηµένες ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Μετά από πιλοτική έρευνα σε πέντε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, επιλέχθηκαν
τελικά από το σύνολο των 55 ερωτήσεων του αρχικού ερωτηµατολογίου τής ΕΕ∆Ε
18

ερωτήσεις

(2

από

κάθε

ενότητα

του

ερωτηµατολογίου),

οι

οποίες

αντιπροσωπεύουν τις σηµαντικότερες ερωτήσεις κάθε κατηγορίας. Η επιλογή αυτή
έγινε λόγω του ότι η µελέτη 55 µεταβλητών δεν είναι ακαδηµαϊκά σηµαντική και
υπάρχει κίνδυνος φλυαρίας και µη ουσιώδους ανάλυσης.

45

Η συλλογή των αποτελεσµάτων έγινε µε τις εξής διαδικασίες:
1. Μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονικής αποστολής των ερωτηµατολογίων (esurvey) για τα ξενοδοχεία εκτός του νοµού Θεσσαλονίκης και
2. Μέσω φυσικής παράδοσης ερωτηµατολογίων στα ξενοδοχεία περιοχής
Θεσσαλονίκης (door to door)

Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το ερωτηµατολόγιο αντί των συνεντεύξεων
είναι εύλογοι, καθώς πρόκειται για αρκετά µεγάλο αριθµό δείγµατος σε µικρό
χρονικό διάστηµα (δύο µηνών) και µε εύρος γεωγραφικής διασποράς. Γενικά, η
µέθοδος του ερωτηµατολογίου – ειδικά µέσω του διαδικτύου – εµπεριέχει πολύ
µικρότερο κόστος. Σηµειώνεται ωστόσο ότι, ενώ το διαδίκτυο παρέχει ανωνυµία, δεν
µπορούν να ζητηθούν πιθανές διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων. Ένα άλλο ζήτηµα
είναι ότι ο αριθµός των ερωτήσεων ήταν µεγάλος, οπότε θα υπήρχε πολύ µεγαλύτερο
πρόβληµα χρόνου για τη διεξαγωγή τής έρευνας µέσω συνεντεύξεων, εκτός του ότι
θα περιορίζονταν το δείγµα.

Επιπλέον, τα ερωτηµατολόγια είναι εύκολα στην επεξεργασία, µέσω εισαγωγής
δεδοµένων σε ένα στατιστικό πρόγραµµα, όπως το SPSS, το οποίο χρησιµοποιήθηκε
για τη στατιστική ανάλυση, παράλληλα µε την παρουσίαση των ευρηµάτων σε
πίνακες και διαγράµµατα, µέσω της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σηµειώνεται
ότι αντίθετα, στις συνεντεύξεις ο χρόνος που πρέπει να διατεθεί για την
αποκωδικοποίηση και επεξεργασία των αποτελεσµάτων είναι πολύ περισσότερος.
Τέλος, ένας άλλος παράγοντας υπέρ των ερωτηµατολογίων είναι ότι αυτά
περιορίζουν τη µεροληψία, που µπορεί να υπεισέλθει εύκολα στις συνεντεύξεις όπου
υπάρχει ο προσωπικός παράγοντας.

Για τη συλλογή των αποτελεσµάτων τής door-to-door έρευνας χρησιµοποιήθηκαν
προπτυχιακοί φοιτητές, επειδή υπήρχαν επιφυλάξεις για τη γράφουσα να διεξάγει η
ίδια τη διαδικασία, λόγω της ιδιότητάς της ως επαγγελµατία του χώρου του
τουρισµού, καθώς θα ήταν πιθανή µία ανταγωνιστική αντιµετώπισή της από τους
ερωτώµενους, οπότε και οι απαντήσεις θα µπορούσαν να είναι ανειλικρινείς.

Η συλλογή των απαντήσεων συνάντησε ορισµένες δυσκολίες, καθώς οι υπεύθυνοι
των ξενοδοχείων, ως ανώτερα στελέχη, διέθεταν περιορισµένο χρόνο και δέχτηκαν µε
δυσκολία τη συνάντηση για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Επιπλέον, κατά
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το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας (περίοδος Χριστουγέννων) απουσίαζε αρκετό
προσωπικό λόγω αδειών. Σε ορισµένες περιπτώσεις, λόγω απουσίας ή κωλύµατος
των ανώτερων στελεχών των ξενοδοχείων, οι απαντήσεις δόθηκαν από υπεύθυνους ή
προϊστάµενους τµηµάτων.

Όσον αφορά την πρόσβαση στα ξενοδοχεία εκτός Θεσσαλονίκης, παρουσιάσθηκαν
ορισµένα προβλήµατα µετακίνησης, ενώ και η συλλογή των απαντήσεων µέσω του
διαδικτύου δεν είχε απόλυτη ανταπόκριση, επειδή οι υπεύθυνοι όταν δεν απαντήσουν
άµεσα, συνήθως δεν ανατρέχουν στο ερωτηµατολόγιο σε µελλοντικό χρόνο.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα στατιστικά αποτελέσµατα, µε τη µορφή
πινάκων και διαγραµµάτων.

4.3

Ανάλυση Αποτελεσµάτων

Για την ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό
πρόγραµµα SPSS. Συγκεκριµένα, η ανάλυση των δεδοµένων περιορίστηκε στα όρια
της περιγραφικής στατιστικής και της ανάλυσης µε τη µέθοδο του µέσου όρου (η
συγκεκριµένη µέθοδος ανάλυσης προτείνεται ως η καταλληλότερη από την ΕΕ∆Ε).

4.3.1

Στατιστικά ∆εδοµένα (Μέσος όρος, διάµεσος, διακύµανση, εύρος)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει σηµαντικά στατιστικά στοιχεία της έρευνας και
εξυπηρετεί στα γενικά συµπεράσµατα για τον κλάδο των ελληνικών πολυτελών
ξενοδοχείων. Οι µεταβλητές του πίνακα συµβολίζουν τον αριθµό της ερώτησης που
έχει επιλεγεί. Για παράδειγµα, q4 σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα αφορούν την
ερώτηση 4 του ερωτηµατολογίου της EFQM. Επίσης, κάθε ερώτηση είχε τη
δυνατότητα επιλογής µίας απάντησης από ένα σύνολο πέντε επιλογών. Συγκεκριµένα:
 H απάντηση 1 συµβόλιζε «∆ιαφωνώ Απόλυτα»,
 Η απάντηση 2 «∆ιαφωνώ»,
 Η απάντηση 3 «∆εν Γνωρίζω»,
 Η απάντηση 4 «Συµφωνώ» και
 Η απάντηση 5 «Συµφωνώ Απόλυτα».
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Στον αµέσως επόµενο πίνακα αναλύονται σύντοµα και περιεκτικά τα αποτελέσµατα
και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκτενέστερη ανάλυση τής κάθε ερώτησης
ξεχωριστά.

Statistics
q2
N

Valid

50

Mean

q4
50

q11

q13

q16

q19

q26

q28

q30

q33

q39

q40

q42

q44

q47

q49

q52

q53

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

4,4 4,10 4,40 4,12 4,20 4,08 4,26 4,08 3,96 4,64 4,46 4,46 4,02 2,98 3,40 3,16 4,12 3,92

Median

4

Std. Dev

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

4

3

3

3

4,5

4

,61 ,763 ,639 ,895 ,833 ,804 ,853 ,829 1,37 ,631 ,734 ,734 1,17 1,29 1,25 1,22 1,12 1,07

Range

3

3

2

4

3

4

3

3

4

3

3

3

4

4

4

4

Η µέθοδος του µέσου όρου φανερώνει την τάση που επικρατεί στον κλάδο. Όπως
παρατηρείται, οι περισσότερες απαντήσεις κυµαίνονται κοντά στο 4. ∆ηλαδή, οι
µάνατζερς των ξενοδοχείων βαθµολογούν θετικά τα ξενοδοχεία τους για τις
περισσότερες ερωτήσεις. Για παράδειγµα, η απάντηση 33 υποδεικνύει ότι οι
περισσότεροι µάνατζερς έχουν αξιολογήσει απολύτως θετικά τα ξενοδοχεία τους για
τη συγκεκριµένη ερώτηση. Παρατηρείται ωστόσο ότι σε κάποιες απαντήσεις δεν
ακολουθείται η ίδια τάση. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ερωτήσεις
44 και 49 όπου ο µέσος όρος για τον κλάδο είναι η απάντηση «δεν γνωρίζω». Οι
συγκεκριµένες ερωτήσεις θα πρέπει να µελετηθούν και να εξετασθούν περισσότερο.

4.3.2

Στατιστικά Ευρήµατα



Ενότητα 1 – Ηγεσία

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στο µάνατζµεντ των ξενοδοχείων και την πολιτική που
εφαρµόζει η διοίκηση.
1α) Η πρώτη ερώτηση για τη διοίκηση αφορά στο αν αυτή συµµετέχει ενεργά στις
διαδικασίες βελτίωσης που αποφασίζει το ξενοδοχείο. (Ερώτηση 2 ερωτηµατολογίου
ΕΕ∆Ε)
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4

4

q 2 Η Ηγεσία συµµετέχει ενεργά στις διαδικασίες
βελτίωσης που αποφασίζει για την Εταιρία.
Table 1
Valid

Frequency

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

2,00

1

2,0

2,0

2,0

4,00

25

50,0

50,0

52,0

5,00

24

48,0

48,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι για το 98% των ξενοδοχείων η διοίκηση
συµµετέχει ενεργά στις διαδικασίες βελτίωσης που αποφασίζονται για το ξενοδοχείο.
Για τον υπολογισµό του ποσοστού ενώθηκαν οι απαντήσεις «Συµφωνώ» και
«Συµφωνώ Απόλυτα», που ουσιαστικά καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσµα.

1β) Η δεύτερη ερώτηση απευθύνεται στις διαδικασίες που χρησιµοποιεί η διοίκηση
για την αξιολόγηση και περαιτέρω ανάπτυξη του προσωπικού της. Αυτή η ερώτηση
παρουσιάζει ενδιαφέρον για το αν ο κλάδος των ξενοδοχειακών υπηρεσιών επενδύει
πάνω στο προσωπικό του ή όχι. (Ερώτηση 4 ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)
q4 Είναι σαφής και γνωστή η διαδικασία µε την οποία
αξιολογείται και αναπτύσσεται το προσωπικό της
Εταιρίας.
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

2,00

3

6,0

6,0

6,0

3,00

3

6,0

6,0

12,0

4,00

30

60,0

60,0

72,0

5,00

14

28,0

28,0

100,0

Total

50

100,0

100,0
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Χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία όπως προηγουµένως (άθροιση της 4ης και 5ης
επιλογής για απάντηση), η έρευνα δείχνει ότι το 88% των ξενοδοχείων ενδιαφέρεται
για την αξιολόγηση και περαιτέρω ανάπτυξη του προσωπικού της.



Ενότητα 2 – Πολιτική και Στρατηγική

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στους µηχανισµούς και στις διαδικασίες που υπάχουν και
λειτουργούν µέσα στο ξενοδοχείο, σε σχέση µε συµµετοχική κουλτούρα µε το
προσωπικό. Ουσιαστικά, εξετάζεται αν λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις των
υπαλλήλων και αν στις στρατηγικές που χαράζονται αξιοποιούνται οι γνώµες τους ή
όχι.
2α) Η τρίτη ερώτηση σχετίζεται µε το αν το ξενοδοχείο αξιοποιεί τις ιδέες, τις
προτάσεις ή/και παροτρύνσεις

των ανθρώπων του µε στόχο τη βελτίωση της

λειτουργίας του. (Ερώτηση 11 ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)

q 11 Η Εταιρία αξιοποιεί τις ιδέες των ανθρώπων της για τη
βελτίωση της λειτουργίας της.
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

3,00

4

8,0

8,0

8,0

4,00

22

44,0

44,0

52,0

5,00

24

48,0

48,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

50

Από τους πίνακες διαπιστώνεται ότι το 92% των ξενοδοχείων φαίνεται να έχουν
µηχανισµούς που µελετούν, αξιολογούν και αξιοποιούν τις ιδέες των ανθρώπων τους,
έτσι ώστε να συµβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση των λειτουργιών τους.

2β) Η τέταρτη ερώτηση ουσιαστικά αναφέρεται στο εάν η διοίκηση του ξενοδοχείου
λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του προσωπικού στη χάραξη στρατηγικών αποφάσεων που
έχουν ως στόχο τη βελτίωση των λειτουργιών του. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται
παρακάτω: (Ερώτηση 13, ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)
q 13 Η Ηγεσία της Εταιρίας σε συνεργασία µε το
προσωπικό καθορίζει και ιεραρχεί τους στόχους
καθώς και τα σχέδια δράσης που απαιτούνται για την
βελτίωση των λειτουργιών της
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

1,00

1

2,0

2,0

2,0

2,00

2

4,0

4,0

6,0

3,00

5

10,0

10,0

16,0

4,00

24

48,0

48,0

64,0

5,00

18

36,0

36,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Η έρευνα δείχνει ότι στο 84% των ξενοδοχείων αφήνουν τους εργαζόµενους να
αναφέρουν ελεύθερα τη γνώµη τους για τις επιχειρησιακές στρατηγικές και µάλιστα
αυτές οι απόψεις αξιολογούνται και λαµβάνονται υπόψη από τη διοίκηση. Βέβαια,
είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχει ένα ποσοστό 10% που απάντησε άγνοια
για το αν γίνεται αυτή η διαδικασία. Πιθανώς, η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου
51

να έγινε σε αυτή την περίπτωση από κάποιο υπεύθυνο που δεν ανήκει στα ανώτερα
κλιµάκια διοίκησης, οποίος δεν γνωρίζει αν υφίστανται η όχι τέτοιες διαδικασίες.



Ενότητα 3 – Ανθρώπινο ∆υναµικό

Στην ενότητα αυτή ουσιαστικά µελετάται η διοίκηση προσωπικού, σχετικά µε την
αξιοποίηση των υπαλλήλων στις ανάλογες θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη των
γνώσεών τους. Επίσης, ερευνάται η επικοινωνία και σύζευξη των εταιρικών µε τους
προσωπικούς στόχους.
3α) Η πέµπτη ερώτηση αναφέρεται στον τρόπο που η διοίκηση αξιοποιεί τις
δυνατότητες του κάθε εργαζόµενού της προωθώντας τις γνώσεις και δεξιότητές του
και τοποθετώντας ‘τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση’, έτσι ώστε να
επικρατεί

µια

αξιοκρατία

στα

πλαίσια

της

επιχείρησης.

(Ερώτηση

16

ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)
q 16 Η Εταιρία αξιοποιεί τις ικανότητες κάθε εργαζόµενου
και προωθεί τη συνεχή ανάπτυξη των γνώσεων και
δεξιοτήτων του, προασπίζοντας την αρχή «ο
κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση».
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

2,00

3

6,0

6,0

6,0

3,00

4

8,0

8,0

14,0

4,00

23

46,0

46,0

60,0

5,00

20

40,0

40,0

100,0

Total

50

100,0

100,0
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Χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία όπως προηγουµένως (άθροιση της 4ης και 5ης
επιλογής για απάντηση), η έρευνα καταλήγει στο ότι το 86% των ξενοδοχείων
ενδιαφέρεται για τις ικανότητες κάθε εργαζόµενου και προωθεί τη συνεχή ανάπτυξη
των γνώσεων και δεξιοτήτων του. ∆ηλαδή, όπως φαίνεται, στα περισσότερα
ξενοδοχεία επικρατεί ένα αξιοκρατικό σύστηµα τοποθέτησης και προαγωγής του
προσωπικού.

3β) Στην έκτη ερώτηση η έρευνα ασχολείται µε το κατά πόσο οι στόχοι των
εργαζόµενων ταυτίζονται µε τους εταιρικούς στόχους, επικοινωνώντας µέσω
συναντήσεων

του

προσωπικού

µε

τους

προϊστάµενους.

(Ερώτηση

19

ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)
q 19 Οι στόχοι των εργαζοµένων της Εταιρίας
ευθυγραµµίζονται µε τους εταιρικούς στόχους µέσω
καθορισµένων συναντήσεων µεταξύ των
εργαζοµένων και των προϊσταµένων τους.
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

1,00

1

2,0

2,0

2,0

2,00

1

2,0

2,0

4,0

3,00

5

10,0

10,0

14,0

4,00

29

58,0

58,0

72,0

5,00

14

28,0

28,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Η έρευνα δείχνει ότι το 86% των ξενοδοχείων ενδιαφέρονται για την ταύτιση των
στόχων των εργαζοµένων µε αυτούς της επιχείρησης. Αυτό αποτελεί σηµαντικό
αποτέλεσµα, γιατί δείχνει ότι οι διοικήσεις έχουν συλλάβει τον παλµό της εποχής και
53

για το ρόλο που παίζει το προσωπικό τους σ’ αυτόν τον τοµέα. Βέβαια, επισηµαίνεται
ότι υπάρχει ένα ποσοστό 10% που απάντησε άγνοια για το αν γίνεται αυτή η
διαδικασία. Πιθανώς, η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου να έγινε σε αυτή την
περίπτωση από κάποιο υπεύθυνο που δεν ανήκει στα ανώτερα κλιµάκια διοίκησης και
που δεν γνωρίζει αν υφίστανται η όχι τέτοιες διαδικασίες.



Ενότητα 4 – Πόροι και συνεργασίες

Ουσιαστικά η συγκεκριµένη ενότητα ασχολείται µε παράγοντες που σχετίζονται µε το
εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Συγκεκριµένα, ασχολείται µε την τεχνολογία
που χρησιµοποιεί η επιχείρηση, καθώς και τα είδη επένδυσης που κάνει σε κτιριακό
και µηχανολογικό εξοπλισµό. Επιπλέον, εξετάζεται η χρήση καινοτοµίας και φιλικών
προς το περιβάλλον πολιτικών.
4α) Η έβδοµη ερώτηση αφορά στην αξιοποίηση των επενδύσεων των ξενοδοχείων σε
µηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισµό και στη φροντίδα εκσυγχρονισµού της
τεχνολογίας τους. (Ερώτηση 26 ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)
q 26 Η Εταιρία προκειµένου να επιτύχει τους στόχους της,
αξιοποιεί αποτελεσµατικά τις επενδύσεις της σε
εξοπλισµό, µηχανήµατα, κτίρια, αίθουσες κ.λπ. και
εκσυγχρονίζει την τεχνολογία της
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

2,00

3

6,0

6,0

6,0

3,00

4

8,0

8,0

14,0

4,00

20

40,0

40,0

54,0

5,00

23

46,0

46,0

100,0

Total

50

100,0

100,0
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Από τους πίνακες διαπιστώνεται και πάλι ότι το 86% των ξενοδοχείων φαίνεται να
έχουν µηχανισµούς που αξιολογούν και αξιοποιούν ορθά τις επενδύσεις που γίνονται
για την επέκταση και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Βέβαια,
αξιοσηµείωτο είναι ότι υπάρχει ένα ποσοστό 8% του κλάδου που δεν ασχολείται ή
δεν ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση της τεχνολογίας που κατέχει.

4β) Η όγδοη ερώτηση επικεντρώνεται

στο κατά πόσο το ξενοδοχείο εφαρµόζει

πολιτικές

προς

και

καινοτοµίες

φιλικές

το

περιβάλλον.

(Ερώτηση

28

ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)
q 28 Η Εταιρία εφαρµόζει καινοτόµες τεχνολογίες φιλικές
προς το περιβάλλον.
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul.Percent

2,00

2

4,0

4,0

4,0

3,00

9

18,0

18,0

22,0

4,00

22

44,0

44,0

66,0

5,00

17

34,0

34,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Από το σύνολο των παρατηρήσεων, φαίνεται πως το 78% των ξενοδοχείων ακολουθεί
µια πολιτική φιλική προς το περιβάλλον. Οι καινοτοµίες

που χρησιµοποιούνται

µπορεί να είναι ανακύκλωση ή σωστή διαχείριση των αποβλήτων. Σηµαντικό
αποτέλεσµα, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό του 18%, το οποίο
δηλώνει άγνοια για το αν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες στο ξενοδοχείο. Αυτό
σηµαίνει είτε ότι δεν χρησιµοποιούνται από το ξενοδοχείο πολιτικές φιλικές προς το
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περιβάλλον είτε ότι το ερωτηµατολόγιο δεν συµπληρώθηκε από ανώτερο στέλεχος
της διοίκησης.



Ενότητα 5 – ∆ιαδικασίες

Η ενότητα αυτή ασχολείται µε διαδικασίες που χρησιµοποιούν τα ξενοδοχεία όπως
πρότυπα ποιότητας ISO, χρήση συστηµάτων διαχείρισης παρατηρήσεων ή
παραπόνων, υποδείξεων, σχόλια πελατών, που µπορούν να συµβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσίων κτλ.
5α) Η ένατη ερώτηση ασχολείται αν τα ξενοδοχεία χρησιµοποιούν πρότυπα
πιστοποίησης ποιότητας, όπως είναι το ISO 9000, και πρότυπα πιστοποίησης
προστασίας περιβάλλοντος. (Ερώτηση 30 ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)
q30 Η Εταιρία εφαρµόζει συστήµατα διαχείρισης
διεργασιών , όπως είναι τα πρότυπα ποιότητας ISO
9000, ή και συστήµατα/πρότυπα προστασίας του
περιβάλλοντος, προστασίας των πληροφοριών κτλ
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

1,00

6

12,0

12,0

12,0

2,00

3

6,0

6,0

18,0

3,00

2

4,0

4,0

22,0

4,00

15

30,0

30,0

52,0

5,00

24

48,0

48,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι για το 78% των ξενοδοχείων, η διοίκηση
έχει µεριµνήσει να πιστοποιηθεί το ξενοδοχείο µε τα κατάλληλο πρότυπα. Για τον
υπολογισµό του ποσοστού αυτού ενοποιήθηκαν οι απαντήσεις «Συµφωνώ» και
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«Συµφωνώ Απόλυτα», που ουσιαστικά καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσµα.
Αξιοσηµείωτο στη συγκεκριµένη ερώτηση είναι ότι το 18% (για τον υπολογισµό του
ποσοστού ενοποιήθηκαν οι απαντήσεις «∆ιαφωνώ» και «∆ιαφωνώ Απόλυτα») των
ξενοδοχείων δηλώνει ότι δεν έχει µεριµνήσει να έχει κάποια πιστοποίηση. Αυτό είναι
πολύ σηµαντικό γιατί καταλήγει στο ότι 1 στα 5 πολυτελή ξενοδοχεία στη χώρα µας
έχουν έλλειψη πιστοποίησης.

5β) Η δέκατη ερώτηση που επιλέχθηκε ασχολείται µε το αν τα ξενοδοχεία
καταγράφουν και ενδιαφέρονται για τα σχόλια, τα παράπονα και τις υποδείξεις των
πελατών τους, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσίων τους. Πιο απλά,
αυτό µεταφράζεται στο αν υπάρχει το λεγόµενο «κουτί παραπόνων» στο ξενοδοχείο.
(Ερώτηση 30 ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)
q 30 Παρατηρήσεις, παράπονα, υποδείξεις, σχόλια από την
πλευρά των πελατών, που µπορούν να συµβάλλουν
στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων/
υπηρεσιών µας καταγράφονται συστηµατικά και
λαµβάνονται υπόψη από την Ηγεσία της Εταιρίας.
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

2,00

1

2,0

2,0

2,0

3,00

1

2,0

2,0

4,0

4,00

13

26,0

26,0

30,0

5,00

35

70,0

70,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Τα αποτελέσµατα τής έρευνας δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
ξενοδοχείων ασχολείται µε την καταγραφή και επεξεργασία παραπόνων, υποδείξεων
και σχόλιων των πελατών τους. Το ποσοστό αυτό φτάνει στο 96% των περιπτώσεων
του δείγµατος.
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Ενότητα 6 – Αποτελέσµατα Πελατών

Στην ενότητα αυτή ουσιαστικά µελετάµε αν τα σχόλια ή υποδείξεις των πελατών
εφαρµόζονται στην πράξη, µε σκοπό τη βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσίων.
6α) Η ενδέκατη ερώτηση εξετάζει αν το ξενοδοχείο αξιοποιεί τα αποτελέσµατα από
έρευνες ικανοποίησης των πελατών της για να δροµολογήσει συγκεκριµένες
βελτιωτικές ενέργειες. (Ερώτηση 39 ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)
q 39 Η Εταιρία µας αξιοποιεί τα αποτελέσµατα από έρευνες
ικανοποίησης των πελατών της για να δροµολογήσει
βελτιωτικές ενέργειες στις διαδικασίες και τις
λειτουργίες της.
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

2,00

1

2,0

2,0

2,0

3,00

4

8,0

8,0

10,0

4,00

16

32,0

32,0

42,0

5,00

29

58,0

58,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι πολύ ικανοποιητικά. Ο παραπάνω πίνακας
δείχνει ότι το 90% των ξενοδοχείων αξιοποιεί και εφαρµόζει τα σχόλια των πελατών.
Αν όµως αυτό το ποσοστό συγκριθεί µε τον πίνακα στην ερώτηση 5β, διαπιστώνεται
ότι από το 96% των ξενοδοχείων που καταγράφει τις υποδείξεις, το ποσοστό που τις
εφαρµόζει είναι το 90%. ∆ηλαδή, ένα ποσοστό 6% δεν ασχολείται µε τα παράπονα
των πελατών, αλλά απλά τα καταγράφει.
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6β) Η δωδέκατη ερώτηση αναφέρεται στο αν τα ξενοδοχεία κρατούν µια βάση
δεδοµένων µε τα στοιχεία ικανοποίησης των πελατών τους, για τα τελευταία τρία
χρόνια. (Ερώτηση 40 ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)

q40 Σε ό,τι αφορά στην ικανοποίηση των πελατών µας η
Εταιρία διαθέτει στοιχεία τριετίας που µας δίνουν την
δυνατότητα να αναγνωρίζουµε την τάση (θετική ή
αρνητική) και να ενεργούµε κατάλληλα.
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

2,00

1

2,0

2,0

2,0

3,00

4

8,0

8,0

10,0

4,00

16

32,0

32,0

42,0

5,00

29

58,0

58,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι στο 90% των περιπτώσεων γίνεται τριετής
καταγραφή των παραπόνων ή υποδείξεων των πελατών. Τα ξενοδοχεία µε αυτόν τον
τρόπο µπορούν να διαπιστώνουν αν υπήρξε θετική ή αρνητική επίδραση στην
ποιότητα των υπηρεσιών τους συγκρίνοντας τα σχόλια.
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Ενότητα 7 – Αποτελέσµατα Προσωπικού

Η παρούσα ενότητα αναφέρεται σε προβλήµατα που µπορεί να υπάρξουν µεταξύ της
επιχείρησης και του προσωπικού. Τα προβλήµατα αυτά σχετίζονται µε απεργίες,
παράπονα του προσωπικού και καθυστερήσεις προσέλευσης στην εργασία.
7α) Η δέκατη τρίτη ερώτηση µελετάει αν εχουν µειωθεί την τελευταία τριετία τα
προβλήµατα που σχετίζονται µε απεργίες, καθυστερήσεις και παράπονα του
προσωπικού. (Ερώτηση 42 ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)
q42 Απ’ όσο γνωρίζω έχουν µειωθεί σηµαντικά τα τρία
τελευταία χρόνια: Οι απεργίες, τα παράπονα του προσωπικού και οι
καθυστερήσεις προσέλευσης στην εργασία
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

1,00

2

4,0

4,0

4,0

2,00

5

10,0

10,0

14,0

3,00

6

12,0

12,0

26,0

4,00

14

28,0

28,0

54,0

5,00

23

46,0

46,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Ο παραπάνω πίνακας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γεγονός ότι υπάρχουν
σηµαντικές παρατηρήσεις και στις τρεις κατηγορίες ερωτήσεων. Συγκεκριµένα, η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχουν µειωθεί τέτοια φαινόµενα
(αναφέρεται στο 74% των παρατηρήσεων). Αντίθετα, έχουµε ένα ποσοστό της τάξης
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του 14% που δηλώνει ότι τέτοια φαινόµενα έχουν αυξηθεί, ενώ ένα ποσοστό 12%
δηλώνει

άγνοια.

Ουσιαστικά

όµως,

τρία

στα

τέσσερα

ξενοδοχεία

είχαν

αποτελεσµατική µείωση της δυσαρέσκειας του προσωπικού τους.

7β) Η δέκατη τέταρτη ερώτηση σχετίζεται µε το αν η επιχείρηση χρησιµοποιεί
στοιχεία ανταγωνιστών της σχετικά µε το επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού
τους. (Ερώτηση 44 ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)
q 44 Η Εταιρία διαθέτει και αξιοποιεί συστηµατικά στοιχεία
σύγκρισης επιδόσεων (benchmarking) σχετικά µε την
ικανοποίηση του προσωπικού άλλων εταιριών που της
θεωρεί ανταγωνίστριες.
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

1,00

8

16,0

16,0

16,0

2,00

11

22,0

22,0

38,0

3,00

11

22,0

22,0

60,0

4,00

14

28,0

28,0

88,0

5,00

6

12,0

12,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για το αν
τα ξενοδοχεία συγκρίνουν το επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού τους µε αυτό
του υπόλοιπου κλάδου. Αναλυτικά, στο 38% των περιπτώσεων αναφέρεται ότι η
επιχείρηση δεν ασχολείται µε το επίπεδο ικανοποίησης του προσωπικού των
ανταγωνιστών. Επίσης, το 22% δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν αν το ξενοδοχείο
ακολουθεί µια τέτοια πολιτική σύγκρισης. Σύµφωνα µε την έρευνα, το 40% των
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ξενοδοχείων δηλώνει ότι έχει στοιχεία του κλάδου και παρακολουθεί τι συµβαίνει
στους ανταγωνιστές.



Ενότητα 8 – Αποτελέσµατα κοινωνικού συνόλου

Τα αποτελέσµατα του κοινωνικού συνόλου σχετίζονται µε την κοινωνική συµβολή
της επιχείρησης στην κοινότητα όπου λειτουργεί ή στη χώρα γενικότερα.
8α) Η δέκατη πέµπτη ερώτηση µελετάει αν η ξενοδοχειακή µονάδα έχει διακριθεί για
θέµατα

κοινωνικής

ευθύνης

και

επιχειρηµατικής

ηθικής.

(Ερώτηση

47

ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)

q 47 Η Εταιρία έχει διακριθεί σε θέµατα Κοινωνικής
Ευθύνης, Επιχειρηµατικής Ηθικής.
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

1,00

3

6,0

6,0

6,0

2,00

10

20,0

20,0

26,0

3,00

14

28,0

28,0

54,0

4,00

10

20,0

20,0

74,0

5,00

13

26,0

26,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι µόλις το 46% των ξενοδοχείων
ενδιαφέρονται να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο ή έχουν ήδη προσφέρει. Αν
αναλογιστούµε ότι µελετάµε τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της Ελλάδας, το ποσοστό
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θεωρείται πολύ µικρό. Αντίθετα, το 26% των ξενοδοχείων δηλώνει ότι δεν έχει
διακριθεί για θέµατα κοινωνικής ευθύνης. Αυτό µπορεί να µεταφρασθεί ως αδιαφορία
ως προς το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, έχουµε και ένα ποσοστό της τάξης του 28%
που αναφέρει ότι δεν γνωρίζει αν το ξενοδοχείο ακολουθεί κοινωνική πολιτική ή έχει
διακριθεί για θέµατα κοινωνικής ευθύνης.

8β) Ουσιαστικά, η δέκατη έκτη ερώτηση καταγράφει αν η διοίκηση των ξενοδοχείων
γνωρίζει αν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου ακολουθούν κοινωνική πολιτική ή
όχι και εάν συγκρίνει τις επιδόσεις τους. (Ερώτηση 49 ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)
q 49 Η Εταιρία διαθέτει και αξιοποιεί συστηµατικά στοιχεία
σύγκρισης επιδόσεων (benchmarking) µε άλλες
εταιρίες (όχι κατ’ ανάγκη ανταγωνίστριες) σε θέµατα
που αφορούν στη κοινωνική συµβολή της.
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul.Percent

1,00

7

14,0

14,0

14,0

2,00

7

14,0

14,0

28,0

3,00

12

24,0

24,0

52,0

4,00

19

38,0

38,0

90,0

5,00

5

10,0

10,0

100,0

Total

50

100,0

100,0

Τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για το αν
τα

ξενοδοχεία

αξιοποιούν

συστηµατικά

(benchmarking) µε άλλες εταιρίες

στοιχεία

σύγκρισης

επιδόσεων

του κλάδου, σε θέµατα που αφορούν στη

κοινωνική συµβολή. Αναλυτικά, στο 28% των περιπτώσεων αναφέρεται ότι δεν
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ασχολούνται µε το επίπεδο κοινωνικής συµβολής των ανταγωνιστών. Επίσης, το 24%
δηλώνει ότι δεν γνωρίζει αν το ξενοδοχείο ακολουθεί µια τέτοια πολιτική σύγκρισης
και µόνο το 48% των ξενοδοχείων δηλώνει ότι έχει στοιχεία του κλάδου και
παρακολουθεί τι συµβαίνει στους ανταγωνιστές.



Ενότητα 9 – Επιχειρησιακά αποτελέσµατα

Η τελευταία ενότητα της έρευνας αναφέρεται στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
της επιχείρησης, όπως είναι οι αριθµοδείκτες, η διαχείρηση ιδίων κεφαλαίων, ο
ισολογισµός και η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Συγκεκριµένα, εξετάζεται το
επίπεδο

παρακολούθησης

των

δεικτών,

οι

βελτιωτικές

ενέργειες

και

οι

χρηµατοοικονοµικοί στόχοι.
9α) Η δέκατη έβδοµη ερώτηση αναφέρεται στο εάν η η διοίκηση του ξενοδοχείου
παρακολουθεί και προσπαθεί να βελτιώσει συστηµατικά τους χρηµατοικονοµικούς
της δείκτες. (Ερώτηση 52 ερωτηµατολογίου ΕΕ∆Ε)
q 52 Η Εταιρία παρακολουθεί και βελτιώνει συστηµατικά
δείκτες επίδοσης που αφορούν στην αποτελεσµατική
χρηµατοοικονοµική διαχείριση της
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

1,00

2

4,0

4,0

4,0

2,00

3

6,0

6,0

10,0

3,00

7

14,0

14,0

24,0

4,00

13

26,0

26,0

50,0

5,00

25

50,0

50,0

100,0

Total

50

100,0

100,0
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Από το σύνολο των παρατηρήσεων, το 76% των ξενοδοχείων ακολουθεί µια πολιτική
που έχει στόχο να βελτιώσει τους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και να καταστήσει
την επιχείρηση όσο το δυνατόν οικονοµικά υγιή. Σηµαντικό αποτέλεσµα, είναι το
γεγονός ότι υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό της τάξης του 14%. το οποίο δηλώνει άγνοια
για το αν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του
ξενοδοχείου. Αυτό σηµαίνει είτε ότι δεν χρησιµοποιούνται από το ξενοδοχείο
πολιτικές που έχουν στόχο να βελτιώσουν την χρηµατοοικονοµική του εικόνα, είτε
ότι το ερωτηµατολόγιο δεν συµπληρώθηκε από ανώτερο στέλεχος της διοίκησης.

9β) Η τελευταία, δέκατη όγδοη ερώτηση περιγράφει αν η διοίκηση έχει καθορίσει
συγκεκριµένους στόχους, όσον αφορά στα αποτελέσµατα των χρηµατοοικονοµικών
δεικτών.
q 53 Έχουν τεθεί και µας έχουν γνωστοποιηθεί
συγκεκριµένοι στόχοι που αφορούν στην επίδοση της
Εταιρίας σε µια σειρά από χρηµατοοικονοµικούς
δείκτες.
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumul. Percent

1,00

3

6,0

6,0

6,0

2,00

1

2,0

2,0

8,0

3,00

9

18,0

18,0

26,0

4,00

21

42,0

42,0

68,0

5,00

16

32,0

32,0

100,0

Total

50

100,0

100,0
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Χρησιµοποιώντας την ίδια διαδικασία, όπως και σε προηγούµενες περιπτώσεις
(άθροιση της 4ης και 5ης επιλογής για απάντηση), η έρευνα καταλήγει στο ότι το
74% των διοικήσεων των ξενοδοχείων έχει θέσει στόχους για τα αποτελέσµατα των
χρηµατοοικονοµικών δεικτών που θέλει να επιτύχει. Έτσι, παρατηρείται ότι τα
περισσότερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα ενδιαφέρονται να πετύχουν συγκεκριµένα
χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, που επίσης θα δείχνουν υγιή χρηµατοοικονοµική
εικόνα για την επιχείρηση. Ωστόσο, υπάρχει ένα 18% που δηλώνει ότι δεν γνωρίζει
αν το ξενοδοχείο ακολουθεί µια τέτοια πολιτική για την επίτευξη συγκεκριµένων
χρηµατοοικονοµικών στόχων.

4.4

Συζήτηση Ευρηµάτων Έρευνας - Περιορισµοί – Μελλοντικές

Προεκτάσεις
Από το σύνολο των 18 ερωτήσεων που τέθηκαν υπό εξέταση, για 10 ερωτήσεις
παρατηρήθηκε ποσοστό θετικής αξιολόγησης σε άνω του 85% των απαντήσεων του
δείγµατος. Επίσης, σε άλλες 5 ερωτήσεις παρατηρήθηκε ποσοστό θετικής
αξιολόγησης σε ποσοστό 74% και άνω. Έτσι, κατά βάση, διαπιστώνεται ότι ο
ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα ενδιαφέρεται για τη βελτίωση σε πολλούς τοµείς
της ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει, ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός.



Συγκεκριµένα, κατά µεγάλη πλειοψηφία, δηλώνεται ότι η διοίκηση

συµµετέχει ενεργά στις βελτιωτικές διαδικασίες και ενεργεί σύµφωνα µε τα σχόλια
66

και τις υποδείξεις των πελατών. Επίσης, σε µεγάλο βαθµό στα ξενοδοχεία της
έρευνας φαίνεται πως λειτουργεί το σύστηµα ερευνών ικανοποίησης πελατών και
µάλιστα αξιοποιούνται αυτά τα αποτελέσµατα, αν και όχι καθολικά σε όλες τις
περιπτώσεις όπου πραγµατοποιούνται οι ανάλογες έρευνες. Επισηµαίνεται ότι στη
βιβλιογραφία δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στη χρήση και αξιοποίηση ερευνών πελατών
στα ξενοδοχεία µεταξύ των µεθόδων Άριστων Πρακτικών. (Mayock, 2011). Ακόµη,
λόγω της ξεκάθαρης ανταποδοτικότητας για ένα ξενοδοχείο που προσδίδει η
ικανοποίηση των πελατών, µε την έννοια της προώθησης της καλής φήµης, των
συστάσεων και της επιστροφής στο ξενοδοχείο, συστήνεται να δίνεται προσοχή κατά
τη σύνταξη ερωτηµατολογίων προς τους πελάτες, ώστε αυτά να είναι σχεδιασµένα µε
ακριβείς στόχους και κατάλληλες κλίµακες ρεαλιστικών διαβαθµίσεων, ενώ το δείγµα
πελατών που θα εξετάζεται θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό των επισκεπτών του
ξενοδοχείου, προκειµένου να εξάγονται σωστά συµπεράσµατα (Schall, 2003).


Σύµφωνα µε την έρευνα, επίσης κατά µεγάλη πλειοψηφία δηλώνεται ότι

αξιοποιούνται οι ιδέες και προτάσεις τού προσωπικού για βελτιώσεις, ενώ σε µεγάλο
βαθµό καταγράφεται το ενδιαφέρον για την αξιολόγηση, ανάπτυξη και προώθηση τού
προσωπικού, σύµφωνα µε τις γνώσεις και δεξιότητές του. Ακόµη, δίνεται σηµασία
στην σύζευξη των προσωπικών στόχων των εργαζοµένων µε αυτούς της επιχείρησης,
ενώ σε ικανοποιητικό βαθµό υπάρχει συνεργασία µε το προσωπικό για τη χάραξη των
στρατηγικών επιχειρηµατικών στόχων. Στο τελευταίο όµως ζήτηµα οι ερωτώµενοι σε
αρκετό ποσοστό (10%) δεν δηλώνουν άποψη, που σηµαίνει ενδεχοµένως ότι δεν
έχουν λάβει υπόψη αυτήν την παράµετρο.

Για τα παραπάνω θέµατα εξάλλου, όπως έχει αναφερθεί και στο Κεφάλαιο 3 (παρ.
3.2), µεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων συνηθίζουν να εκτελούν έρευνες πελατών και
προσωπικού, χρησιµοποιώντας τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές συγκριτικές
αξιολογήσεις.


Όσον αφορά τον εξοπλισµό και τη νέα τεχνολογία, τα ξενοδοχεία δείχνουν

γενικά σε µεγάλο ποσοστό να ενδιαφέρονται για τον εκσυγχρονισµό τους.



Για τις φιλικές προς το περιβάλλον καινοτοµίες, ικανοποιητικό είναι το

ποσοστό των ξενοδοχείων που δηλώνουν ότι τις χρησιµοποιούν, ωστόσο
εντυπωσιακό θεωρείται το ποσοστό απαντήσεων που δηλώνουν άγνοια γι’ αυτό το
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θέµα (18%). Αυτό ίσως οφείλεται σε ελλειπή ενηµέρωση των στελεχών για τη
σηµασία της επιβολής περιβαλλοντικών µέτρων µέσα σε µία ξενοδοχειακή
επιχείρηση. Σηµειώνεται ότι, όπως έχει αναφερθεί σε µελέτες περιπτώσεων (Κεφ. 3,
παρ. 3.2), η συγκριτική ανάλυση έχει εφαρµοσθεί για την διαπίστωση του επιπέδου
εφαρµογής µέτρων ενεργειακής εξοικονόµησης σε ξενοδοχεία, γεγονός που τονίζει τη
σηµαντικότητα του εν λόγω παράγοντα. Επιπλέον, για το ζήτηµα εκσυγχρονισµού
µέσω περιβαλλοντικά φιλικής νέας τεχνολογίας γίνεται ιδιαίτερη επισήµανση της
επίδρασής του για βιώσιµη αποτελεσµατικότητα των ξενοδοχείων, όπως για
παράδειγµα. σε πρόσφατο συνέδριο ξενοδόχων όπου διατυπώθηκαν προτάσεις
Άριστων Πρακτικών (Mayock, 2011).


Στο ζήτηµα λήψης Πιστοποιητικών Ποιότητας, ενώ το ποσοστό των

ξενοδοχείων που τα κατέχει φαίνεται αρκετά ικανοποιητικό (78%), το συµπέρασµα
είναι ότι το 1/5 των συγκεκριµένων ξενοδοχείων στερείται ανάλογης πιστοποίησης
και αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς πρόκειται για ξενοδοχεία πολυτελείας, που
θα έπρεπε να επιδεικνύουν µεγαλύτερη µέριµνα γι’ αυτόν τον τοµέα.


Σχετικά µε παράπονα εργαζοµένων και απεργίες προσωπικού, παρατηρείται

βελτίωση στα ¾ των εξεταζόµενων ξενοδοχείων, ωστόσο υπάρχει κι ένα
αξιοσηµείωτο ποσοστό επιχειρήσεων (14%) όπου σηµειώνεται άνοδος τέτοιων
φαινοµένων, ενώ και αρκετοί ερωτώµενοι δεν έχουν άποψη για τέτοια θέµατα. Εδώ
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα ότι σε ορισµένα ξενοδοχεία η ∆ιοίκηση
Ανθρωπίνου ∆υναµικού υστερεί στις συνεργατικές διαδικασίες µε τους υπαλλήλους ή
δεν έχει υιοθετήσει ανάλογη κουλτούρα διαχείρισης των εργασιακών θεµάτων τους.


Ικανοποιητικό σχετικά θεωρείται επίσης το επίπεδο παρακολούθησης

χρηµατοοικονοµικών δεικτών στο δείγµα των ξενοδοχείων που εξετάσθηκαν, ενώ
γενικά θεσπίζονται στόχοι βελτίωσης τους. Το αξιοσηµείωτο ποσοστό των
απαντήσεων που δηλώνει άγνοια για την παρακολούθηση τέτοιων δεικτών (18%),
φανερώνει είτε ότι η διαδικασία σ’ αυτά τα ξενοδοχεία δεν ακολουθείται, είτε ότι
αυτή ανατίθεται αποκλειστικά σε στελέχη οικονοµικής διοίκησης και λογιστηρίου. Η
παρακολούθηση ωστόσο των χρηµατοοικονοµικών δεικτών θέτει ζητήµατα
στόχευσης σε µελλοντικά αριθµητικά αποτελέσµατα που θα πρέπει να γίνονται
γνωστά στο προσωπικό, προκειµένου να υπάρχει συλλογική προσπάθεια επίτευξής
τους. Πράγµατι, η ανάπτυξη ρεαλιστικών και κατανοητών σχεδίων προϋπολογισµών
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κόστους, µε παρακολούθηση της εξέλιξής τους ανά τακτά χρονικά διαστήµατα
προτείνεται ως µία από τις άριστες πρακτικές για ένα ξενοδοχείο, παράλληλα µε την
διαδικασία τήρησης προκαθορισµένων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών αποδόσεων,
όπως έσοδα ανά δωµάτιο, κάλυψη δωµατίων κλπ. Σηµειώνεται ότι η επικοινωνία µε
το προσωπικό κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να γίνει αντιληπτή η δοµή των
σχετικών προϋπολογισµών και των στόχων στους δείκτες απόδοσης. (Mayock, ibid).

Γενικά παρατηρείται ότι, ενώ για τα παραπάνω ζητήµατα τα ποσοστά είναι σχετικά
υψηλά προς τη θετική κατεύθυνση, αυτά δεν είναι πάνω από 95%, έτσι ώστε να
γενικευθεί το συµπέρασµα ότι όλος ο κλάδος των ξενοδοχείων εργάζεται προς αυτές
τις µεθοδεύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την ανταγωνιστικότητα. Επίσης,
διαπιστώνεται από τη στατιστική ανάλυση ότι προέκυψαν άλλες απαντήσεις, όπου θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, επειδή τα ξενοδοχεία φαίνονται να στερούνται
ικανοποιητικών επιδόσεων σε κάποιους τοµείς. Ειδικότερα, διαπιστώνονται τα εξής:


Στα ξενοδοχεία δεν είναι ικανοποιητικό το επίπεδο συγκριτικών αναλύσεων

µε ανταγωνιστές (Benchmarking), το οποίο βρίσκεται κάτω του 50%, τουλάχιστον
όσον αφορά:
(α) στα θέµατα επιπέδου ικανοποίησης του προσωπικού, που άπτεται της
∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και
(β) στην εφαρµογή µέτρων κοινωνικής πολιτικής, που αναφέρονται στην
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων.
Εντυπωσιακό είναι και το επίπεδο άγνοιας (άνω του 20%), που καταγράφηκε σε
αυτές τις ερωτήσεις (q44 και q49).
Στις περιπτώσεις αυτές, είναι φανερό ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων δεν είναι
επαρκώς ενηµερωµένα ή δεν αξιολογούν τη σπουδαιότητα τής εφαρµογής του
εξωτερικού Benchmarking. Αυτό ενδεχοµένως µπορεί να οφείλεται σε µία σειρά από
λόγους, µεταξύ των οποίων, ή σε έλλειψη σχετικής γνώσης για τα εργαλεία και την
αποτελεσµατικότητα των συγκριτικών αναλύσεων µε άλλες επιχειρήσεις, είτε σε
µειωµένο ενδιαφέρον τόσο για το βαθµό ικανοποίησης του προσωπικού όσο και για
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είτε και σε εµπόδια που συναντά το Benchmarking
όσον αφορά την ανταλλαγή απόψεων και αποτελεσµάτων µε ανταγωνιστές.
Σηµειώνεται ότι, όπως έχει προειπωθεί (Κεφάλαιο 3, παρ. 3.3.1), το Benchmarking
δεν είναι δηµοφιλής πρακτική στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αντίθετα από τους
µεγάλους διεθνείς ξενοδοχειακούς οµίλους.
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Ειδικά για το θέµα της Κοινωνικής Ευθύνης και Επιχειρηµατικής Ηθικής,

παρόλο που πρόκειται για ξενοδοχεία πολυτελείας, µόνο στο 46% αυτών δηλώνεται
ότι ασκούνται τέτοιες δράσεις, ενώ το 54% παραµένει προφανώς αδιάφορο,
συµπεριλαµβανοµένου ποσοστού 28% των ερωτηθέντων που αγνοούν αν υπάρχουν
τέτοιες διαδικασίες.

Λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η Κοινωνική Ευθύνη των

Επιχειρήσεων είναι ένας καίριος τοµέας όπου η συνεργασία στελεχών και
προσωπικού και ο προσανατολισµός στο κοινωνικό περιβάλλον θέτει υψηλούς
στόχους επικοινωνίας, συµπεραίνεται πως τέτοιου είδους πολιτικές βρίσκονται σε
πολύ χαµηλό επίπεδο στα ελληνικά ξενοδοχεία.

Η παρούσα έρευνα δεν έχει αξιώσεις εξαντλητικής παρουσίασης των ποιοτικών
παραµέτρων των ξενοδοχείων. Το µέγεθος του δείγµατος θεωρήθηκε ικανοποιητικό
για να πραγµατοποιηθεί µία στατιστική ανάλυση της µορφής αυτής, ωστόσο
λαµβάνεται υπόψη ότι µεγαλύτερα δείγµατα πιθανόν να διαφοροποιούν ορισµένα
αποτελέσµατα ή να πιστοποιούν τα ήδη εξαγόµενα µε µεγαλύτερη ασφάλεια. Ως εκ
τούτου, τα αποτελέσµατα - όπως ήδη έχει προαναφερθεί - δεν θα µπορούσαν να
γενικευθούν για όλα τα ελληνικά ξενοδοχεία ανώτερης κατηγορίας. Στο σηµείο αυτό
επίσης τονίζεται ότι ο σκοπός της ερευνητικής εργασίας ήταν η καταγραφή των
απόψεων των στελεχών των ξενοδοχείων σχετικά µε την πολιτική των επιχειρήσεων
επάνω σε κύριες παραµέτρους καλών πρακτικών και όχι η εύρεση σχέσεων αιτίας –
αποτελέσµατος.

Για περαιτέρω άντληση συµπερασµάτων περί Άριστων Πρακτικών στα ελληνικά
ξενοδοχεία κι επειδή από την παρούσα ερευνητική διαδικασία δεν είναι ξεκάθαρες οι
πρωτοβουλίες των ξενοδοχείων για το ζήτηµα τής ανάπτυξης του προσωπικού,
προτείνεται επέκταση της εµπειρικής έρευνας για τη διαπίστωση της ύπαρξης και
εφαρµογής εκπαιδευτικών προγραµµάτων µέσω των ίδιων των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων ή µέσω τουριστικών φορέων, που απευθύνονται τόσο στο προσωπικό
όσο και στα διευθυντικά στελέχη. Το ενδιαφέρον θα είναι επίσης να αντληθεί η
θεµατολογία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων περί καλών πρακτικών και περί
κατάρτισης σχετικά µε το Benchmarking.
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Συµπεράσµατα – Προτάσεις
Ο τουρισµός είναι ένας από τους ηγετικούς κλάδους ανάπτυξης τής παγκόσµιας
οικονοµίας, αποφέροντας δισεκατοµµύρια δολάρια ετησίως στις αναπτυγµένες χώρες
και συντελώντας στη διεθνή επικοινωνία των πληθυσµών (Kozak, & Rimmington,
1998).

Η τουριστική προσφορά εστιάζεται κυρίως στον πελάτη και οι τουριστικές
επιχειρήσεις θα πρέπει να προσανατολίζονται σε συνεχή βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών τους, σε στρατηγικό τρόπο λειτουργίας βάσει µελλοντικών εξελίξεων και
να παρακολουθούν στενά τα θέµατα που άπτονται του σύγχρονου µάνατζµεντ,
προκειµένου να επιτύχουν άνοδο µεριδίων στην αγορά και ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα. Η ικανότητα ανταπόκρισης στις τάσεις και επιταγές της αγοράς
απαιτεί χρήση προηγµένων συστηµάτων, µεθόδων και εργαλείων που υποβοηθούν το
στρατηγικό σχεδιασµό και επιτρέπουν την απρόσκοπτη αξιολόγηση της πορείας της
επιχείρησης. Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του management επίσης είναι
ένα από τα πλέον περίπλοκα ζητήµατα στους κόλπους της διοίκησης, λόγω της
διαφορετικότητας της κάθε αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων του τουριστικού τοµέα.

Ο ρόλος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο τουριστικό προϊόν είναι καταλυτικός
και απαραίτητη θεωρείται η διαβάθµισή τους σε συστήµατα ποιοτικής υπεροχής. Η
χρήση µίας σειράς προδιαγραφών για λήψη Προτύπων Ποιότητας ή/και η υιοθέτηση
Άριστων Πρακτικών παίζουν έναν αξιόλογο ρόλο για τη βελτίωση των
αποτελεσµάτων και της ανταγωνιστικότητας, σε µεγάλα και µικρά ξενοδοχεία.

Το Benchmarking, ως εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί
σε όλες τις λειτουργίες ενός ξενοδοχείου, κύριες ή υποστηρικτικές, για αναλύσεις
ποσοτικών ή ποιοτικών αποτελεσµάτων και διαδικασιών έναντι εσωτερικών στόχων,
έναντι

άλλων

εταιριών

άριστων

πρακτικών

ή

έναντι

ανταγωνιστών

και

χρησιµοποιείται για την επίτευξη της βελτίωσης τής αποδοτικότητας, µέσω µίας
διαδικασίας συνεχούς εµπειρικής εκµάθησης. Σηµαντικό είναι επίσης ότι το
Benchmarking καταδεικνύει τις ενδεδειγµένες µεθόδους που θα πρέπει να
προσαρµοσθούν - κι όχι απλά να αντιγραφούν - στην εκάστοτε επιχείρηση για µέσοµακροπρόθεσµη βιώσιµη ανάπτυξη.
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Οι παράγοντες επιτυχίας του Benchmarking κυρίως εντοπίζονται στην εξεύρεση των
πόρων για την εφαρµογή του, στη θερµή υποστήριξη της διοίκησης, στην πλήρη
αφοσίωση της οµάδας που επιφορτίζεται µε τις διαδικασίες και τη συνεχή του
παρακολούθηση, στην καλή συνεργασία µε όλους τους εργαζόµενους και στην
υποβολή προτάσεων που οδηγούν σε υλοποίηση δράσεων µέσα στην επιχείρηση.

Τόσο το εσωτερικό Benchmarking όσο και το εξωτερικό έχουν µία σειρά δυνατά
αλλά και αδύνατα σηµεία.

Τα οφέλη του Benchmarking, σε γενικές γραµµές συνοψίζονται ως εξής:
•

Παρουσιάζει στην επιχείρηση τη µέθοδο µε την οποία µπορούν να
εξυπηρετηθούν µε τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες του πελάτη.

•

Αποσαφηνίζει τις αδυναµίες και τα δυνατά σηµεία του οργανισµού.

•

Κινητοποιεί τη συνεχή βελτίωση στις λειτουργίες.

•

Αποτελεί µέθοδο εξοικονόµησης κόστους για συλλογή καινοτόµων ιδεών.

Τα βασικά µειονεκτήµατα ή εµπόδια εφαρµογής του Benchmarking σηµειώνονται ως
εξής:
o Συχνά ταυτίζεται µε ‘κατασκοπεία’ όταν µία επιχείρηση προσπαθεί µε
αθέµιτες τακτικές να αποκτήσει πληροφόρηση από τους ανταγωνιστές. Η
συλλογή στοιχείων από το ανταγωνιστικό περιβάλλον άπτεται θεµάτων
νοµιµότητας.
o Υπάρχει προκατάληψη τόσο για την αίτηση όσο και για την παροχή
στοιχείων µέσα σε µία ανταγωνιστική αγορά
o Κατά την άσκησή του υπάρχουν σηµαντικές δυσκολίες στην τήρηση των
αναλογιών µεταξύ επιχειρήσεων, είτε κατά τη διαδικασία συγκρίσεων είτε
κατά την πορεία υιοθέτησης µεθόδων των ανταγωνιστών.
o Υπάρχει αβεβαιότητα για την ακρίβεια των στοιχείων και παγίδες κατά
την ανάλυσή τους, ιδιαίτερα όταν τα στοιχεία δεν συνοδεύονται από
ποιοτική έρευνα.
o Το κόστος του Benchmarking µπορεί να είναι σηµαντικά υψηλό, ειδικά
όταν δεν έχει προετοιµασθεί σωστά η εφαρµογή του, οπότε δεν αποτελεί
πανάκεια για µία επιχείρηση. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
λαµβάνεται υπόψη το µακροπρόθεσµο όφελος έναντι του κόστους
εφαρµογής του.
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o Ενδέχεται να αποτελέσει απειλή στη στρατηγική διακριτικότητα και
κίνδυνο για αντιγραφή καινοτοµιών.

Συµπερασµατικά, τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να προσφέρει το Benchmarking στον
ξενοδοχειακό τοµέα είναι σηµαντικά. Όπως έχει αναφερθεί στις µελέτες περιπτώσεων
(Κεφάλαιο 3), τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό Benchmarking
χρησιµοποιούνται σε διεθνείς ξενοδοχειακούς οµίλους (π.χ. Hilton, Hyatt, HollidayIn, Marriot, Sheraton, Ritz-Carlton, Sofitel

κλπ.) και συστήνονται για βελτίωση

αποτελεσµάτων σε τοµείς που άπτονται κυρίως της ποιότητας, όπως άριστες
πρακτικές, διερεύνηση αποτελεσµατικότητας του µάνατζµεντ, διοίκηση ανθρωπίνου
δυναµικού, ικανοποίηση πελατών, περιβαλλοντική τεχνολογία, αλλά και για άνοδο
των αποδόσεων και τη βελτίωση των χρηµατοοικονοµικών δεικτών.

Όσον αφορά στον υπό-κλάδο των µικρών ξενοδοχείων, όπως έχει αναφερθεί και στην
έρευνα του Monkhouse (1995), (Κεφάλαιο 3, παρ. 3.2.1), στις µικροµεσαίες
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υπάρχει ένα χάσµα πληροφόρησης, ενώ δεν είναι πάντα
κατάλληλα τα εργαλεία και οι τεχνικές για το Benchmarking. Ο υπό-κλάδος αυτός
ωστόσο αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την τουριστική βιοµηχανία των
περισσότερων χωρών, αναπτυγµένων και υπό ανάπτυξη, καθώς αποτελείται από
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. που, τόσο στην Ευρώπη όσο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα,
είναι ο κινητήριος µοχλός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Η παρούσα εµπειρική έρευνα στα ελληνικά ξενοδοχεία πολυτελείας φανέρωσε
κυρίως αδυναµίες που σχετίζονται µε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές,
έλλειµµα κοινωνικής ευθύνης και υστέρηση στην κατοχή Πιστοποιητικών Ποιότητας,
ενώ οι επιχειρήσεις υπολείπονται και σε θέµατα µεθοδικής και συστηµατικής
παρακολούθησης του ανταγωνισµού (Benchmarking). Ουσιαστικά, ενώ φαίνεται να
υπάρχει ένας προσανατολισµός προς το προσωπικό και να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη
η καλή εξυπηρέτηση των πελατών, µε γνώµονα την άνοδο της κερδοφορίας, ωστόσο
γίνεται αντιληπτή η έλλειψη ευαισθησίας του κλάδου απέναντι στον ανθρώπινο
παράγοντα, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Γενικά, στην Ελλάδα σήµερα, οι προσπάθειες ανάπτυξης του Benchmarking καλών
πρακτικών βρίσκονται σε πολύ χαµηλό επίπεδο και αυτό είναι ένα ζήτηµα που θα
πρέπει να απασχολήσει τους αρµόδιους του κλάδου, για προώθηση των σχετικών
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κεντρικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, είτε µέσω των επαγγελµατιών του τουρισµού
είτε/και µέσω κρατικών φορέων, µε κεντρικό σκοπό την άνοδο του τουριστικού
προϊόντος, δεδοµένης της εξαιρετικής σηµασίας του στην οικονοµική ανάπτυξη της
χώρας.

Για τις ανάγκες των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, οι συγκριτικές αναλύσεις
του Benchmarking θα µπορούσαν να εφαρµοσθούν προσαρµοστικά σε όλους τους
τοµείς ενδιαφέροντος, εφόσον οι ίδιες οι επιχειρήσεις φροντίζουν να διατηρούν
παράλληλα τη µοναδικότητά τους, µέσω αυτής της πρακτικής.

Το ελληνικό µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας που περιέχει την ξενοδοχειακή
διάσταση και προτάθηκε στην έρευνα των Politis et al. (2009), (Κεφάλαιο 3, παρ.
3.4.1), ίσως θα πρέπει να µελετηθεί από τους αρµόδιους επαγγελµατίες του
τουρισµού και του ξενοδοχειακού κλάδου στη χώρα µας και ενδεχοµένως να
αξιοποιηθεί για λόγους πιστοποίησης των ξενοδοχείων, εναλλακτικά µε άλλα
µοντέλα.

Επίσης, η θέσπιση συγκεκριµένων κριτηρίων, µετρήσεων και στόχων που άπτονται
των αποτελεσµάτων των ξενοδοχείων µπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στο
Benchmarking και να παρακολουθείται ως πλάνο βελτίωσης αποδόσεων για βιώσιµη
ανάπτυξη και υγιή ανταγωνισµό, ενώ τα στοιχεία θα πρέπει να δηµοσιοποιούνται για
στατιστική παρακολούθηση. Ήδη στην Ευρώπη – όπως και στις ΗΠΑ - διατίθεται
όλο και µεγαλύτερη πληροφόρηση για τις επιδόσεις των ξενοδοχείων µέσω
συγκριτικών αναλύσεων, που πραγµατοποιούνται από φορείς όπως πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα, ξενοδοχειακά επιµελητήρια κλπ.

Έτσι, κατά την άντληση πληροφόρησης για τα ξενοδοχεία κάποιας περιοχής, εκτός
από τη σηµαντική διάσταση που έχει η µαρτυρία των πελατών, πολύ ουσιαστική και
περισσότερο επίσηµη θα είναι η καταγραφή αποτελεσµάτων µέσω των συγκριτικών
αναλύσεων, για υποβοήθηση τόσο των µελλοντικών επισκεπτών, όσο και της
τουριστικής πολιτικής, αλλά και των µεσαζόντων και των τουριστικών πρακτορείων,
στους οποίους απευθύνεται ένα σηµαντικό ποσοστό δυνητικών πελατών. (Dube &
Renaghan, 2000)
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Περαιτέρω προτείνεται να εφαρµοσθεί εµπεριστατωµένη εκπαιδευτική διαδικασία για
τις παραµέτρους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα δυνητικά οφέλη του
Benchmarking στα ανώτερα και ανώτατα στελέχη των ξενοδοχείων, προκειµένου να
καλυφθεί το έλλειµµα πληροφόρησης και να εισέλθει ο σχεδιασµός του σε εφαρµογές
ανάδειξης Άριστων Πρακτικών στον τοµέα. Πράγµατι, όπως εκτιµάται και στη
σχετική αρθρογραφία για τα ξενοδοχεία, υπάρχουν µεν µεµονωµένες προσπάθειες,
όµως δεν καταγράφονται ολοκληρωµένες ενέργειες για τη συστηµατική ενσωµάτωση
των καλών πρακτικών στο µάνατζµεντ και δεν υπάρχει απόδειξη ότι τα ξενοδοχεία
εκπαιδεύουν κατάλληλα τους διευθυντές τους, καθώς η αλλαγή κουλτούρας σε µία
επιχείρηση κυρίως πηγάζει από την κορυφή της διοίκησης. (Sinclair & Sinclair, 2009).
Μία τέτοια διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισης συνεπάγεται επίσης την
διαφοροποίηση της ανταγωνιστικής πολιτικής, µε την υιοθέτηση µίας νέας
νοοτροπίας και επιχειρησιακής κουλτούρας απέναντι σε οµοειδείς επιχειρήσεις που
θα πρέπει να θεσπίσουν κάποια κριτήρια συνεργασίας, για την επιτυχία των
πρακτικών του Benchmarking στον κλάδο.
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Παράρτηµα Ι

Πίνακας 1: Τύποι του επιχειρηµατικού Benchmarking – Πλεονεκτήµατα –
Μειονεκτήµατα

Πηγή
Πληροφόρησης
Ανταγωνιστικό
Benchmarking

Λειτουργικό
Benchmarking
Εσωτερικό
Benchmarking
Γενικό
Benchmarking

Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

Παρέχει µία στρατηγική
θεώρηση στον ανταγωνισµό
της αγοράς και προτείνει µία
αντίδραση.

-Νοµικά
ζητήµατα
για
τη
διαµοίραση πληροφοριών µεταξύ
ανταγωνιστών.
-Οι λεπτοµέρειες των µελετών
µπορεί να µην επαρκούν για
διαγνωστικές διαδικασίες.
Εκµεταλλεύεται τα λειτουργικά -Η συγκέντρωση σε λειτουργίες
και επαγγελµατικά δίκτυα στις τείνει να υποστηρίζει λειτουργικές
µελέτες.
παρά στρατηγικές µελέτες.

Παρέχει
µεγάλο
βαθµό
διαδικαστικών λεπτοµερειών και
απλοποιεί
τις
µεθόδους
πρόσβασης σε πληροφόρηση.
-Παρέχει µεγαλύτερες ευκαιρίες
για σηµαντικές ανακαλύψεις.
-Επειδή
αναφέρεται
σε
επιχειρήσεις
που
δεν
ανταγωνίζονται,
υπάρχει
αξιόπιστη πληροφόρηση.
-Παρέχει
κίνητρα
για
πρωτοβουλίες
στρατηγικών
αλλαγών.

Τείνει να συγκεντρώνεται σε
λειτουργίες παρά σε στρατηγική
και ενισχύει την επικρατούσα
επιχειρησιακή κουλτούρα.
-∆υσκολία ανάπτυξης αναλογιών
µεταξύ ανόµοιων επιχειρήσεων.
-∆υσκολία να καθορισθούν οι
εταιρίες που θα πρέπει να
υιοθετήσουν το Benchmarking.
.

Πηγή : Watson, 2007, Πίνακας 1.4, σ. 14
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Πίνακας 2: Τύποι συνεργατών και χαρακτηριστικά εφαρµογής Benchmarking
Τύπος
Συνεργάτη

Περιγραφή

Πλεονεκτήµατα

Μειονεκτήµατα

Εσωτερικός

Μονάδες ίδιου
οργανισµού

-Εµπόδια στην έξωθεν
παρατήρηση
-Υποθάλπεται η
αυταρέσκεια
- Αποτελέσµατα απλώς
επαρκή

Εξωτερικός

Άλλες
καλύτερες
επιχειρήσεις

-Κοινή γλώσσαφιλοσοφία-σύστηµα
-Πρόσβαση σε
δεδοµένα
-Κανάλια επικοινωνίας
-Μειωµένος Κίνδυνος
-Καλό πεδίο δοκιµών
-Σχετικά άµεσα
αποτελέσµατα
-Παρόµοια δοµή
-Σχετικά εύκολη
πρόσβαση σε δεδοµένα
- Σχετικά µειωµένη
απειλή

Βέλτιστη
Πρακτική

Επιλεγµένες
επιχειρήσεις
βέλτιστης
πρακτικής

-∆υνατότητα
αλµατώδους
βελτίωσης/υψηλών
αποδόσεων
- Εστίαση στο εκτός
επιχείρησης περιβάλλον
χωρίς προκατάληψη

-Λιγότερο πιθανές οι
σταδιακές αλλαγές
- Κριτήρια
νοµιµότητας/ηθικής
- Τα βιοµηχανικά
παραδείγµατα ίσως
εµποδίσουν τη
δηµιουργικότητα
- Συνεχής
µακροπρόθεσµη
δέσµευση
- Πιθανώς δύσκολη

Πηγή: Κελεσίδης, χ.χ., σ. 8

Πίνακας 3: Πιθανές παγίδες κατά τη διαδικασία του Benchmarking
Ανεπαρκής ∆έσµευση
Ανυπαρξία προκαταρκτικού
σχεδιασµού
Παρανόηση
Έλλειψη σύνδεσης τεχνικής
& διαδικασίας
Σύγκριση ανόµοιων
στοιχείων
Μετρήσιµοι παράµετροι
Έλλειψη εκπαίδευσης
Έλλειψη επικοινωνίας
Παράλειψη καθορισµού
προτεραιοτήτων

Ανεπάρκεια υψηλού επιπέδου ή ειλικρίνειας
Ανεπαρκής σχεδιασµός
Ως προς την επαναλαµβανόµενη & συνεχιζόµενη φύση της
τεχνικής διαδικασίας
Προσκόλληση στις µετρήσεις και αδυναµία κατανόησης του
τρόπου διεξαγωγής της διαδικασίας
Σύγκριση µε ανεπαρκή ανάλυση διαδικασίας ή ακατάλληλο
συνεργάτη
Μέτρηση εύκολων και όχι ουσιαστικών παραγόντων
Έλλειψη εκπαίδευσης και ενηµέρωσης συµµετεχόντων στη
διαδικασία
Ασαφής επικοινωνία όταν η Συγκριτική Αξιολόγηση δεν
συνδέεται µε τους στόχους της επιχείρησης.
Πρόθεση για ριζικές αλλαγές χωρίς οριοθέτηση της
σπουδαιότητας των θεµάτων.

Πηγή: Κελεσίδης, χ.χ., σ. 4-5
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Πίνακας 4 : Η on-line εφαρµογή του τουρισµού-Ενδεικτικές Οθόνες
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Πηγή: Ελληνικό Κέντρο Benchmarking, 2004, www.unerio.org.
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Παράρτηµα ΙΙ

Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ερωτηµατολόγιο
Αυτοαξιολόγησης

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ EFQM EXCELLENCE MODEL
H χρησιµοποίηση του ερωτηµατολογίου συνιστάται στις εξής περιπτώσεις:
1. Για τον εντοπισµό τόσο των ισχυρών σηµείων, όσο και των σηµείων προς
βελτίωση, στα συστήµατα και τα αποτελέσµατα της εταιρίας
2. Για τον εντοπισµό των τριών βελτιωτικών έργων που απαιτούνται για την
απόκτηση της διάκρισης COMMITTED TO EXCELLENCE
3. Για τον προσδιορισµό έργων βελτίωσης µε τα οποία θα µπορούσε να
ασχοληθεί ο Οργανισµός
4. Σε κάθε περίπτωση που η ηγεσία ενός Οργανισµού θέλει να εξετάσει µ΄
έναν πολύ γρήγορο τρόπο το επίπεδο ωριµότητας του Οργανισµού µε βάση
τις απαιτήσεις του EFQM Excellence Model.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των λειτουργιών και της
ανταγωνιστικότητας της σχεδιάσθηκε η παρούσα έρευνα µε τίτλο « Η ΠΟΡΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2011 ».
Η εταιρία µε το ερωτηµατολόγιο αυτό δείχνει τη δέσµευσή της στις αρχές της
Επιχειρηµατικής Αριστείας και ξεκινά να εφαρµόζει συστηµατικά το Μοντέλο
Επιχειρηµατικής Αριστείας του EFQM σαν εργαλείο αυτοαξιολόγησης, για
εντοπισµό σηµείων προς βελτίωση και δροµολόγηση των κατάλληλων
ενεργειών. Μέσα από την έρευνα, στην οποία καλείστε να συµµετέχετε , θα
προκύψουν έργα βελτίωσης που αφορούν τοµείς όπως είναι η άσκηση
Ηγεσίας, η χάραξη Στρατηγικής, η διαχείριση κρίσιµων διεργασιών, η
ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών, κ.λπ. και οι οποίοι καλύπτονται στις
αντίστοιχες 9 ενότητες του ερωτηµατολογίου.
Η δοµή του ερωτηµατολογίου
Το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί στις επόµενες σελίδες, έχει σχεδιασθεί
προκειµένου να καλύπτει το σύνολο των κριτηρίων του Μοντέλου
Επιχειρηµατικής Αριστείας του EFQM. Αξίζει να αναφερθεί ότι το παρόν
ερωτηµατολόγιο έχει κατάλληλα προσαρµοσθεί στις ανάγκες και απαιτήσεις
µιας σύγχρονης επιχείρησης που βελτιώνει και διεκδικεί µε ζήλο τη θέση που
της αναλογεί στην Κοινωνία και ενδυναµώνει τον σπουδαίο ρόλο που καλείται
να διαδραµατίσει µέσα σε αυτή, µέσω της εφαρµογής αξιόπιστων εργαλείων
management.
Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο. Οι απαντήσεις που θα δοθούν είναι
εµπιστευτικές.
Η ειλικρίνεια µε την οποία θα απαντήσετε διασφαλίζει την αξιοπιστία της
έρευνάς, γεγονός που υπογραµµίζει την σηµασία της συµµετοχής.
Παρακαλούµε τοποθετείστε σε έναν κύκλο µία από τις απαντήσεις σε κάθε
ερώτηση, σύµφωνα µε το παρακάτω παράδειγµα:
Συµφωνώ
Απόλυτα

Συµφωνώ

∆εν
γνωρίζω

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
Απόλυτα

1. Η Ηγεσία της Εταιρίας εµπλέκεται
5
4
3
2
1
προσωπικά στη
διαµόρφωση πολιτικής και
στρατηγικής που είναι
σύµφωνη µε τις αξίες και τους
στόχους της
Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την πολύτιµη συµµετοχή σας στην έρευνα
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΗΓΕΣΙΑ

Συµφωνώ
Απόλυτα

Συµφωνώ

∆εν
γνωρίζω

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
Απόλυτα

Η
Ηγεσία
αναπτύσσει
συστηµατικά το Όραµα και την
Κουλτούρα
της
Εταιρίας,
αποτελώντας ιδανικό υπόδειγµα
µίας
Κουλτούρας
Επιχειρηµατικής Αριστείας.
Η Ηγεσία συµµετέχει ενεργά στις
διαδικασίες
βελτίωσης
που
αποφασίζει για την Εταιρία.
Οι Ηγέτες είναι ορατοί και
κατανοούν τις ανάγκες και
προσδοκίες των εργαζοµένων &
των πελατών της Εταιρίας
Είναι σαφής και γνωστή η
διαδικασία
µε
την
οποία
αξιολογείται και αναπτύσσεται το
προσωπικό της Εταιρίας.
Οι Ηγέτες επικοινωνούν µε τους
πελάτες και το προσωπικό της
εταιρίας σε συστηµατική και
προληπτική βάση.
Οι
Ηγέτες
θεωρούν
την
εκπαίδευση, ανάπτυξη και
κατάρτιση του προσωπικού ως
προτεραιότητα
στην
οποία
συστηµατικά επενδύουν.
Οι Ηγέτες αναγνωρίζουν την
ανάγκη για αλλαγές ως
ευκαιρία
ανάπτυξης
και
βελτίωσης και ενθαρρύνουν την
συµµετοχή του προσωπικού σε
αυτές.
Οι Ηγέτες αναγνωρίζουν και
επιβραβεύουν την ατοµική και
οµαδική προσπάθεια.
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1

5
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1
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

9.

10.

Λειτουργούν µέσα στην Εταιρία
οι κατάλληλοι µηχανισµοί που
δίνουν την δυνατότητα στους
Ηγέτες να συλλέγουν τις
απαραίτητες πληροφορίες
προκειµένου να γνωρίζουν τις
ανάγκες και απαιτήσεις: των
πελατών της, του προσωπικού
της, των εξωτερικών
συνεργατών της
(πχ.προµηθευτές),της κοινωνίας
µέσα στην οποία λειτουργεί
Στην Εταιρία µας
παρακολουθούνται και
αξιολογούνται κατάλληλα:

Συµφωνώ

Συµφωνώ

Απόλυτα

∆εν

∆ιαφωνώ

γνωρίζω

∆ιαφωνώ
Απόλυτα

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

- Οι εξελίξεις στην αγορά που
δραστηριοποιούµαστε
- Οι επιδόσεις των εταιριών που
θεωρούµε ως ανταγωνιστές µας

11.

12.

13.

14.

- Οι δικές µας επιδόσεις
Η Εταιρία αξιοποιεί τις ιδέες των
ανθρώπων της για τη βελτίωση
της λειτουργίας της.
Στην Εταιρία γνωρίζουµε
ξεκάθαρα όλοι µέσα από σαφείς
διαδικασίες το Όραµα µας (δηλ.
τι ονειρευόµαστε να πετύχουµε
στο µέλλον), την Αποστολή µας
(δηλ. τον λόγο ύπαρξής µας),τις
Αξίες µας (δηλ. τι πιστεύουµε ως
Εταιρία),τους Ετήσιους Στόχους
µας (δηλ. τι αποτελέσµατα
θέλουµε να πετύχουµε)
Η Ηγεσία της Εταιρίας σε
συνεργασία µε το προσωπικό
καθορίζει και ιεραρχεί τους
στόχους καθώς και τα σχέδια
δράσης που απαιτούνται για την
βελτίωση των λειτουργιών της.
Γνωρίζουµε την Πολιτική και
Στρατηγική της Εταιρίας καθώς
και τους Στρατηγικούς Στόχους
της και συµµετέχουµε ενεργά
στην επίτευξή τους µέσα από
συστηµατικές και οργανωµένες
συναντήσεις µε την Ηγεσία.
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15.

16.

17.

18.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Συµφωνώ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

Απόλυτα

Στην
Εταιρία
η
πολιτική
διοίκησης
του
ανθρωπίνου
δυναµικού είναι σαφής και
αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι
της ευρύτερης Πολιτικής και
Στρατηγικής της.
Η
Εταιρία
αξιοποιεί
τις
ικανότητες κάθε εργαζόµενου
και προωθεί τη συνεχή ανάπτυξη
των γνώσεων και δεξιοτήτων
του, προασπίζοντας την αρχή «ο
κατάλληλος άνθρωπος στην
κατάλληλη θέση».
Η διαδικασία των προσλήψεων
και
της
ανάπτυξης
σταδιοδροµίας (career path) µας
είναι
σαφής,
γνωστή
και
πραγµατοποιείται
µέσα
σε
διαφανείς
συνθήκες
ίσης
µεταχείρισης που ενισχύουν την
αξιοπιστία των αποφάσεων της
∆ιοίκησης.
Η Εταιρία ενθαρρύνει :
- τη συµµετοχή
εργασίας

σε

Συµφωνώ

∆εν

∆ιαφωνώ

γνωρίζω

∆ιαφωνώ
Απόλυτα
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οµάδες

- την ατοµική και οµαδική
συµµετοχή των εργαζοµένων σε
έργα βελτίωσης

19.

20.

21.

-τη
λειτουργία
καναλιών
επικοινωνίας
Οι στόχοι των εργαζοµένων της
Εταιρίας ευθυγραµµίζονται µε
τους εταιρικούς στόχους µέσω
καθορισµένων
συναντήσεων
µεταξύ των εργαζοµένων και
των προϊσταµένων τους.
Η Εταιρία µου παρέχει ευκαιρίες
να αναπτύξω τις ικανότητές µου
και να διευρύνω τις γνώσεις που
είναι σχετικές µε το αντικείµενο
µου.
Το σύστηµα αξιολόγησης της
απόδοσης είναι σαφές και
εφαρµόζεται συστηµατικά µέσα
από καθορισµένες και γνωστές
διαδικασίες.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
ΠΟΡΟΙ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Συµφωνώ
Απόλυτα

Συµφωνώ

∆εν
γνωρίζω

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
Απόλυτα

Το σύστηµα αξιολόγησης και
επιλογής
των
εξωτερικών
προµηθευτών και συνεργατών
της Εταιρίας λειτουργεί µέσα
από σαφείς και διαφανείς
διαδικασίες.
Η
Εταιρία
διαθέτει
τους
κατάλληλους µηχανισµούς
προκειµένου να µας παρέχει
έγκυρη πληροφόρηση σχετικά
µε:Τους πελάτες µας, Τους
εξωτερικούς συνεργάτες µας, Τις
εσωτερικές µας επιδόσεις, Τις
επιδόσεις και κινήσεις του
«ανταγωνισµού»
Η Εταιρία έχει αναπτύξει τις
απαιτούµενες
χρηµατοοικονοµικές στρατηγικές
και διαδικασίες προκειµένου οι
χρηµατοοικονοµικοί πόροι της
να υποστηρίζουν την Πολιτική
και Στρατηγική της καθώς και
τους Στόχους της.
Η Εταιρία έχει σχεδιάσει και
αναπτύξει στρατηγική για τη
διαχείριση της τεχνολογίας, που
να ευθυγραµµίζεται µε την
Πολιτική και την Στρατηγική της.
Η Εταιρία προκειµένου να
επιτύχει τους στόχους της,
αξιοποιεί αποτελεσµατικά τις
επενδύσεις της σε εξοπλισµό,
µηχανήµατα, κτίρια, αίθουσες
κ.λπ. και εκσυγχρονίζει την
τεχνολογία της (π.χ.ηλεκτρονικά
µηχανήµατα κλπ.).
Η Εταιρία χρησιµοποιεί επαρκώς
και
αποτελεσµατικά
την
τεχνολογία
προκειµένου
να
ενδυναµώσει την διάχυση της
πληροφορίας και τη γνώση/
µάθηση
καθώς
και
την
εσωτερική επικοινωνία.
Η Εταιρία εφαρµόζει καινοτόµες
τεχνολογίες φιλικές προς το
περιβάλλον.
Η Εταιρία επιδιώκει συστηµατικά
µέσα από την σωστή διαχείριση
των πόρων της :
- Να ελαττώσει την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων
φυσικών πόρων (πχ. Νερό, χαρτί
κ.λπ.)
- Να µειώσει την απώλεια υλικών
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(πχ.Αναλώσιµα )
- Να µειώσει τα απόβλητα και τα
άχρηστα υλικά που δηµιουργεί

30.

31.

32.

33.

34.

35.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Συµφωνώ
Απόλυτα

Συµφωνώ

∆εν
γνωρίζω

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
Απόλυτα

Η Εταιρία εφαρµόζει συστήµατα
διαχείρισης διεργασιών , όπως
είναι τα πρότυπα ποιότητας ISO
9000, ή και συστήµατα/πρότυπα
προστασίας του περιβάλλοντος,
προστασίας των πληροφοριών,
και άλλα παρόµοια συστήµατα.
Η Εταιρία συγκεντρώνει και
επεξεργάζεται
πληροφόρηση
που συλλέγει από:τους πελάτες
της,
τους
εξωτερικούς
συνεργάτες της, το προσωπικό
της
(ακαδηµαϊκού
&
διοικητικού), µε στόχο τη
διερεύνηση των αναγκών και
προσδοκιών τους, στο πλαίσιο
της προσπάθειας για διαρκή
βελτίωση
των
διαδικασιών/
µηχανισµών
της
και
τη
δηµιουργία προστιθέµενης αξίας
για όλους όσους συµµετέχουν
στην λειτουργία της
Η Εταιρία έχει καθιερώσει και
παρακολουθεί
συστηµατικά
δείκτες για την µέτρηση της
επίδοσης
των
διάφορων
διεργασιών της.
Παρατηρήσεις,
παράπονα,
υποδείξεις, σχόλια από την
πλευρά των πελατών, που
µπορούν να συµβάλλουν στη
βελτίωση της ποιότητας των
υπηρεσιών µας, καταγράφονται
συστηµατικά και λαµβάνονται
υπόψη από την Ηγεσία της
Εταιρίας.
Η Εταιρία αναπτύσσει
συστηµατικά νέες υπηρεσίες/
προϊόντα για τους πελάτες µας
αξιοποιώντας κατάλληλα την
έρευνα καθώς και τη γνώµη των
πελατών µας, του προσωπικού
καθώς και των εξωτερικών
συνεργατών της (όπου
απαιτείται).
Οι πελάτες µας ενηµερώνονται
ολοκληρωµένα και συστηµατικά
σχετικά µε τα νέα προϊόντα/
υπηρεσίες της εταιρίας µας ή τις
αλλαγές στα ήδη υπάρχοντα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6

36.

37.

38.

39.

40.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η Εταιρία µετρά, παρακολουθεί
και βελτιώνει συστηµατικά τις
εντυπώσεις των πελατών της, σε
θέµατα
όπως
είναι
για
παράδειγµα:
Η γενική εντύπωση τους για την
Εταιρία,
η
ποιότητα
των
υπηρεσιών της, η ανταπόκριση
του
προσωπικού
της
σε
παράπονα ή τυχόν προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν, η ταχύτητα
εξυπηρέτησης
Η Εταιρία έχει σχεδιάσει και
εφαρµόζει τους κατάλληλους
µηχανισµούς για να συγκρίνει
συστηµατικά τα αποτελέσµατά
της όσον αφορά τη διαχείριση
των πελατών της µε τα
αντίστοιχα αποτελέσµατα άλλων
εταιριών
που
θεωρεί
«ανταγωνίστριες».
Έχουν τεθεί και µας έχουν
γνωστοποιηθεί
συγκεκριµένοι
στόχοι σχετικά µε θέµατα που
αφορούν τη ικανοποίηση των
πελατών
µας
(πχ.
Χρόνοι
ανταπόκρισης σε παράπονα,
χαρακτηριστικά
«ποιότητας»
των προϊόντων/ υπηρεσιών µας
κ.λπ.).
Η Εταιρία µας αξιοποιεί τα
αποτελέσµατα
από
έρευνες
ικανοποίησης των πελατών της
για να δροµολογήσει βελτιωτικές
ενέργειες στις διαδικασίες και τις
λειτουργίες της.
Σε ότι αφορά στην ικανοποίηση
των πελατών µας η Εταιρία
διαθέτει στοιχεία τριετίας που
µας δίνουν την δυνατότητα να
αναγνωρίζουµε την τάση (θετική
ή αρνητική) και να ενεργούµε
κατάλληλα.

Συµφωνώ
Απόλυτα

Συµφωνώ

∆εν
γνωρίζω

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
Απόλυτα
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41.

42.

43.

44.

45.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η Εταιρία διαθέτει και αξιοποιεί
τους κατάλληλους µηχανισµούς
για να µετρά συστηµατικά τις
εντυπώσεις του συνόλου του
προσωπικού της σε Θέµατα
όπως ενδεικτικά:
- Καθηµερινή επικοινωνία στην
εργασία
- Εξέλιξη καριέρας
-Ίσες ευκαιρίες µάθησης και
ανάπτυξης
- Αναγνώριση, επιβράβευση και
ανταµοιβές
- Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας
- Συµπεριφορά της Ηγεσίας
-Καθορισµός
στόχων
και
αξιολόγηση
Απ’ όσο γνωρίζω έχουν µειωθεί
σηµαντικά τα τρία τελευταία
χρόνια:
-Οι απεργίες ή άλλα προβλήµατα
- Τα παράπονα του προσωπικού
- Οι καθυστερήσεις προσέλευσης
στην εργασία
Έχουν τεθεί και µας έχουν
γνωστοποιηθεί
συγκεκριµένοι
στόχοι σχετικά µε θέµατα που
αφορούν στην ικανοποίηση του
προσωπικού από την εργασία
του,
την
ποιότητα
της
εσωτερικής επικοινωνίας, την
αναγνώριση, επιβράβευση που
παρέχεται και τις δυνατότητες
εξέλιξης καριέρας και άλλα
θέµατα.
Η Εταιρία διαθέτει και αξιοποιεί
συστηµατικά στοιχεία σύγκρισης
επιδόσεων
(benchmarking)
σχετικά µε την ικανοποίηση του
προσωπικού άλλων εταιριών που
της θεωρεί ανταγωνίστριες.
Σε ότι αφορά την ικανοποίηση
του προσωπικού από την
εργασία, την ποιότητα της
εσωτερικής επικοινωνίας, την
αναγνώριση, επιβράβευση και τις
δυνατότητες εξέλιξης καριέρας
κ.λπ. η Εταιρία διαθέτει στοιχεία
τριετίας
που
δίνουν
την
δυνατότητα
αναγνώρισης/
µελέτης
της
τάσης
και
κατάλληλης αξιοποίησής της.

Συµφωνώ
Απόλυτα
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ΕΝΟΤΗΤΑ 8

46.

47.

48.

49.

50.

Συµφωνώ

Συµφωνώ

∆εν

∆ιαφωνώ

γνωρίζω

∆ιαφωνώ

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟΥ

Απόλυτα

Απόλυτα

Η Εταιρία διαθέτει και αξιοποιεί
τους κατάλληλους µηχανισµούς
για να µετρά συστηµατικά τις
εντυπώσεις της κοινωνίας για το
κοινωνικό της έργο και γενικά
την κοινωνική της παρουσία και
συµβολή στην τοπική κοινότητα
ή γενικότερα στην χώρα.
Η Εταιρία έχει διακριθεί σε
θέµατα Κοινωνικής Ευθύνης,
Επιχειρηµατικής Ηθικής.
Έχουν τεθεί και µας έχουν
γνωστοποιηθεί
συγκεκριµένοι
στόχοι σχετικά µε θέµατα που
αφορούν
στη
κοινωνική
συµβολή της Εταιρίας στην
τοπική κοινότητα ή στη χώρα
γενικότερα.
Η Εταιρία διαθέτει και αξιοποιεί
συστηµατικά στοιχεία σύγκρισης
επιδόσεων (benchmarking) µε
άλλες εταιρίες (όχι κατ’ ανάγκη
ανταγωνίστριες) σε θέµατα που
αφορούν
στη
κοινωνική
συµβολή της.
Σε ότι αφορά στη κοινωνική
συµβολή της Εταιρίας υπάρχουν
σχετικά στοιχεία τριετίας που
δίνουν
την
δυνατότητα
αναγνώρισης/µελέτης της τάσης
και κατάλληλης αξιοποίησής της.
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51.

52.

53.

54.

55.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η Εταιρία διαθέτει µηχανισµούς
για να παρακολουθεί και να
βελτιώνει συστηµατικά δείκτες
επίδοσης που συνδέονται µε την
ανάπτυξή της και την απόδοση
των κρίσιµων διεργασιών της
όπως
είναι
πχ.
Χρόνος
εισαγωγής/ ανάπτυξης νέων
υπηρεσιών, αριθµός πελατών και
διατηρησιµότητα
πελατών,
µερίδιο αγοράς, λάθη, κλπ.

Συµφωνώ
Απόλυτα

Συµφωνώ

∆εν
γνωρίζω

∆ιαφωνώ

∆ιαφωνώ
Απόλυτα
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Η Εταιρία παρακολουθεί και
βελτιώνει συστηµατικά δείκτες
επίδοσης που αφορούν στην
αποτελεσµατική
οικονοµική
διαχείριση
της
(π.χ.
κυκλοφοριακή
ρευστότητα,
απόδοση
Ιδίων
Κεφαλαίων,
κυκλοφοριακή
ταχύτητα
αποθεµάτων κ.λπ.).
Έχουν τεθεί και µας έχουν
γνωστοποιηθεί
συγκεκριµένοι
στόχοι που αφορούν στην
επίδοση της Εταιρίας σε µια
σειρά από χρηµατοοικονοµικούς
δείκτες.
Η Εταιρία διαθέτει και αξιοποιεί
συστηµατικά στοιχεία σύγκρισης
επιδόσεων
(benchmarking)
σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά
και
µη
αποτελέσµατα
(αποτελέσµατα
κρίσιµων
διεργασιών), µε άλλες εταιρίες
(κυρίως
ανταγωνίστριες)
προκειµένου
να
έχει
την
δυνατότητα αξιολόγησης των
συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων
της και των τοµέων προς
βελτίωση.
Σε
ότι
αφορά
στα
χρηµατοοικονοµικά
και
µη
αποτελέσµατα
(αποτελέσµατα
κρίσιµων διεργασιών) η Εταιρία
διαθέτει στοιχεία τριετίας που
δίνουν
την
δυνατότητα
αναγνώρισης/ µελέτης της τάσης
και κατάλληλης αξιοποίησής της.
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