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Περίληψη

Ο πίνακας ισορροπημένης στο- 
χοθεσίας (Balanced Scorecard 
-BSC) αποτελεί μία μέθοδο 
μέτρησης της επίδοσης η οποία 
αξιολογεί την επιτυχία μιας 
επιχείρησης χρησιμοποιώντας 
τέσσερις διαφορετικές πτυχές 
της δραστηριότητας της. Αυ
τές είναι η χρηματοοικονομι
κή, η πελατειακή, η εσωτερική, 
και η πτυχή ανάπτυξης και μά
θησης. Συνδυάζει με επιτυχία 
χρηματοοικονομικούς και μη 
δείκτες με σκοπό να δώσει μια 
σαφή εικόνα για το παρόν και 
το μέλλον της επιχείρησης. Ο 
Πίνακας Ισορροπημένης Στο- 
χοθεσίας δημιουργείται με την 
επιλογή των κατάλληλων δει-

κτών-κλειδιά μέτρησης (Key 
Performance Indicators - ΚΡΙ) 
οι οποίοι χαρακτηρίζουν την 
πορεία της επιχείρησης, πολ- 
λαπλασιασμένων με συντελε
στές βαρύτητας οι οποίοι δεί
χνουν την συμβολή του κάθε 
δείκτη στη συνολική επίδοση 
της επιχείρησης. Ο σκοπός αυ
τής της εργασίας είναι να διε- 
ρευνήσει πως γίνεται ο προσδι
ορισμός και η επιλογή των δει
κτών μέτρησης της επίδοσης 
και ο καθορισμός του συντε
λεστή βαρύτητας - σπουδαιό- 
τητας με τον οποίο ο κάθε ένας 
από τους δείκτες μετέχει στην 
δημιουργία του Πίνακα Ισορ
ροπημένης Στοχοθεσίας.
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα συστήματα μέτρησης της επίδοσης (Performance Mea
surement Systems -PMS) της επιχείρησης αποτελούν εργα
λεία ζωτικής σημασίας για το μάνατζμεντ. Επιπλέον αποτε
λούν ένα μηχανισμό που αυξάνει την πιθανότητα της επι
τυχούς εισαγωγής της στρατηγικής και της επίτευξης των 
αντικειμενικών στόχων της επιχειρηματικής οντότητας.

Οι χρηματοοικονομικές μετρήσεις ήταν το κυρίαρχο 
στοιχείο των συστημάτων μέτρησης της επίδοσης της επι
χείρησης μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Οι αριθμοδείκτες 
ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, δανειακής επι
βάρυνσης και αποδοτικότητας ήταν τα κύρια μέσα μέτρη
σης της επίδοσης. Όμως οι χρηματοοικονομικές μετρήσεις 
απεικονίζουν τα αποτελέσματα των ενεργειών της διοίκη
σης που έγιναν στο παρελθόν και δίνουν την τελική εικό
να της επίδοσης της επιχείρησης χωρίς να υπεισέρχονται 
στους παράγοντες που τη δημιούργησαν. Η αποκλειστική 
χρήση των χρηματοοικονομικών μετρήσεων ενέχει τον κίν
δυνο να θυσιαστεί η μακροχρόνια ανάπτυξη της εταιρίας 
για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων οικονομικών στόχων.

Το μάνατζμεντ των επιχειρήσεων προκειμένου να αντι
μετωπίσει αυτές τις ελλείψεις των χρηματοοικονομικών 
μετρήσεων εισήγαγε νέες συμπληρωματικές μετρήσεις οι 
οποίες αφορούσαν την λειτουργική επίδοση της επιχείρη
σης. Αυτά τα νέα συστήματα αξιολόγησης που δημιουρ- 
γήθηκαν ήταν περισσότερο απλές λίστες με μετρήσεις και 
όχι ένα ολοκληρωμένο σύστημα με συνδεδεμένους μεταξύ 
τους δείκτες επίδοσης Όμως η επιλογή διαφόρων ασύνδε
των μεταξύ τους μετρήσεων δεν ήταν η λύση για την ορθή 
απεικόνιση της επίδοσης της επιχείρησης [Smith 1998].

Η απάντηση στο πρόβλημα της ορθής απεικόνισης της 
επίδοσης της επιχείρησης, δόθηκε από τους Kaplan και 
Norton στις αρχές της δεκαετίας του 90 με την παρουσία
ση μιας νέας προσέγγισης στα συστήματα αξιολόγησης της 
επίδοσης των Επιχειρήσεων, την οποία ονόμασαν Πίνακα 
Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Π.Ι.Σ.) (Balanced Scorecard - 
BSC). Η προσέγγισή τους αποτελεί μια σωστά «σταθμισμέ
νη» ομάδα από βασικούς δείκτες επίδοσης οι οποίοι άξιο-
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λογούν την επίδοση σε επιμέρους τομείς οι οποίοι είναι κρί
σιμοι για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. [Kaplan 
and Norton 1997]

Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας αντικατοπτρί
ζει την αλλαγή που έχει συντελεστεί στη φύση της τεχνολο
γίας και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχει
ρήσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Στη βιομηχανική εποχή, 
οι εταιρίες εξασφάλιζαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από 
τις επενδύσεις τους και από την διοίκηση των μετρήσιμων 
μεγεθών τους όπως τα αποθέματα, ο εξοπλισμός. Σε μια οι
κονομία που κυριαρχούσαν τα μετρήσιμα μεγέθη οι χρημα
τοοικονομικές μετρήσεις ήταν οι πιο ακριβείς για να απο
τυπώσουν την απόδοση των επενδύσεων της επιχείρησης. 
Προς το τέλος όμως του 20ου αιώνα τα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία (intangible assets) έγιναν βασική πηγή των αντα
γωνιστικών πλεονεκτημάτων μιας επιχείρησης. Αυτό το γε
γονός είχε σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της στρατηγικής 
των επιχειρήσεων από την διαχείριση μετρήσιμων πόρων 
στην δημιουργία και διαχείριση άυλων περιουσιακών στοι
χείων.

Η βασική αρχή του Πίνακα είναι ότι εξετάζει την επιχεί
ρηση υπό το πρίσμα τεσσάρων βασικών πτυχών. Αυτές εί
ναι: η χρηματοοικονομική, η πελατειακή, η εσωτερική και η 
πτυχή ανάπτυξης και μάθησης [Kaplan and Norton 1992]. 
Οι παραπάνω τέσσερις πτυχές δεν είναι ανεξάρτητες μετα
ξύ τους. Αντίθετα συνδέονται με άμεσους ή έμμεσους τρό
πους και τελικά όλες οδηγούν στην δημιουργία του οικο
νομικού αποτελέσματος της επιχείρησης, της χρηματοοι
κονομικής πτυχής. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές δημιουργούν 
πολύπλοκες αλυσίδες αιτίου - αποτελέσματος, των οποίων 
ο προσδιορισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός, για την ορθή 
οργάνωση του Πίνακα.

Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας είναι ένα γε
νικό πλαίσιο, που συνθέτουν οι τέσσερις πτυχές που ανα
φέρθηκαν παραπάνω, αλλά στην υλοποίηση του είναι τόσο 
μοναδικό όσο και η επιχείρηση που το εφαρμόζει. Κι αυτό 
γιατί κάθε επιχειρηματική μονάδα έχει το δικό της όραμα, 
αποστολή και στρατηγική, τα δικά της μοναδικά ανταγω
νιστικά πλεονεκτήματα και διαχειρίζεται τους υλικούς και 
άϋλους πόρους της με το δικό της μοναδικό τρόπο [Epstein
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and Manzoni 1997]. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σαφής 
σύνδεσή του με την στρατηγική της επιχείρησης. Ο Πίνα
κας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας προκύπτει ως το γινόμε
νο των επιλεγέντων συγκεκριμένων δεικτών - κλειδιά επί
δοσης (Key Performance Indicators - ΚΡΙ) κάθε πτυχής με 
τα αντίστοιχα στατιστικά τους βάρη. Είναι προφανές ότι η 
επιτυχία στη χρησιμοποίηση του εξαρτάται τόσο από την 
κατάλληλη επιλογή των δεικτών επίδοσης για την κάθε μια 
πτυχή, όσο και τον ορθό καθορισμό του συντελεστή με τον 
οποίο ο κάθε ένας δείκτης συμμετέχει στον τελικό Πίνακα.

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των 
μεθόδων επιλογής των δεικτών-κλειδιά επίδοσης της επι
χείρησης στον Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας. Πιο 
συγκεκριμένα στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρέχουμε 
μια γενική περιεκτική ανάλυση του πίνακα. Στην συνέχεια 
στο τρίτο μέρος της εργασίας αναψερόμαστε στις μεθόδους 
προσδιορισμού των δεικτών επίδοσης της επιχείρησης, ενώ 
στο τέταρτο μέρος αναλύουμε τη μέθοδο της αναλυτικής 
ιεράρχησης, ως τη μέθοδο επιλογής των δεικτών και καθο
ρισμού των στατιστικών βαρών τους. Στο πέμπτο μέρος πα
ραθέτουμε τις προϋποθέσεις για τον επιτυχή προσδιορισμό 
και επιλογή των δεικτών, ενώ στο έκτο μέρος διατυπώνου
με κάποια συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω διε- 
ρεύνηση του θέματος.

II. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ: 
Ορισμός, οι τέσσερις επιμέρους πτυχές επίδοσης του Πί
νακα, οι συσχετισμοί και οι αλληλεπιδράσεις τους και τα 
πλεονεκτήματα εφαρμογής του.

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Π.Ι.Σ.) αποτελεί 
μία πρωτοποριακή μέθοδο μέτρησης της επίδοσης η οποία 
συνδυάζει με επιτυχία χρηματοοικονομικούς και μη δείκτες 
με σκοπό να δώσει μια σαφή εικόνα για το παρόν και το 
μέλλον της επιχείρησης. Η βασική αρχή του είναι ότι εξετά
ζει την επιχείρηση υπό το πρίσμα τεσσάρων βασικών πτυ
χών της δράστηριότητάς της. Αυτές είναι: α. Η χρηματοοι-
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κονομική πτυχή, β. Η πελατειακή πτυχή η οποία βλέπει 
την επιχείρηση από την σκοπιά των πελατών της. γ. Η εσω
τερική πτυχή, η οποία επικεντρώνεται στην αποτελεσμα- 
τικότητα των εσωτερικών διαδικασιών, δ. Η πτυχή ανά
πτυξης και μάθησης, η οποία απεικονίζει την ικανότητα 
της επιχείρησης να αναπτύσσεται, να προσαρμόζεται στις 
αλλαγές και να «μαθαίνει». Όπως γίνεται φανερό ο Πίνα
κας αυτός δεν αντικαθιστά τις χρηματοοικονομικές μετρή
σεις αλλά τις συμπληρώνει, με δείκτες για την μελλοντική 
επίδοση της επιχείρησης. Επιπλέον συνδέει ποσοτικά και 
μή μεγέθη μεταξύ τους, ώστε αυτά να δημιουργούν αξία 
για την επιχείρηση. Δεν επιδιώκει να τους δώσει μια τιμή η 
οποία είναι δύσκολο να είναι ακριβής, όπως θα αναλύσου
με σε επόμενη ενότητα, αλλά τα απεικονίζει με διαφορετι
κούς μη ποσοτικούς δείκτες που έχουν τη δυνατότητα να 
καταγράψουν τις μεταβολές τους. Στις υποπαραγράφους 
που ακολουθούν παρουσιάζονται οι τέσσερις βασικές πτυ
χές του Π.Ι.Σ. οι συσχετισμοί και οι αλληλεπιδράσεις που 
λαμβάνουν χώρα μεταξύ των πτυχών αυτών και τέλος τα 
πλεονεκτήματα της εφαρμογής του στην αξιολόγηση της 
επίδοσης της επιχείρησης (Σχήμα 1).

2.2. ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
ΠΟΥΣΥΝΘΕΤΟΥΝΤΟΝΠΙΝΑΚΑΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
α. Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΤΥΧΗ (FINANCIAL PE
RSPECTIVE)
Η εισαγωγή και η εφαρμογή της στρατηγικής της επιχεί
ρησης έχει ως πρωταρχικό στόχο την αύξηση των κερδών 
της και τη μεγιστοποίηση της αξίας της. Οι χρηματοοικο
νομικοί στόχοι μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις λέξεις: 
επιβίωση, επιτυχία, απόδοση. Η επιβίωση επιτυγχάνεται 
με σωστή παρακολούθηση των ταμειακών ροών της επιχεί
ρησης, η ανάπτυξη από την άνοδο των πωλήσεων, και η 
απόδοση από την αύξηση της τιμής της μετοχής και του 
ROE. Οι χρηματοοικονομικές μετρήσεις έχουν δεχθεί ση
μαντική κριτική τα τελευταία χρόνια, για κατασκευασμένες 
ανακρίβειες, απεικόνιση του παρελθόντος και αδυναμία 
εκτίμησης των παραγόντων που προσθέτουν αξία στην επι
χείρηση. Πολλοί θεωρούν ότι η χρηματοοικονομική επίδο
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ση είναι απλώς το αποτέλεσμα της ορθής λειτουργίας της 
επιχείρησης και ως εκ τούτου αν εστιάσουμε το ενδιαφέρον 
στις λειτουργικές μετρήσεις, τα θετικά οικονομικά μεγέθη 
θα ακολουθήσουν. Αυτού του είδους η κριτική είναι ανακρι
βής για δύο λόγους. Καταρχήν η σχέση μεταξύ της βελτιω
μένης λειτουργικής απόδοσης και τις οικονομικής επιτυχί
ας είναι ασταθής και αβέβαιη Ένα σωστά σχεδιασμένο σύ
στημα οικονομικού ελέγχου ενισχύει παρά υπονομεύει ένα 
πρόγραμμα διοίκησης ολικής ποιότητας, γιατί εξασφαλίζει 
τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίησή του. Τα χρημα
τοοικονομικά μεγέθη υπενθυμίζουν στη διοίκηση ότι η βελ
τίωση παραγόντων όπως η ποιότητα, οι χρόνοι απόκρισης, 
η παραγωγικότητα, οι καινοτομίες, ωφελούν την επιχείρη
ση μόνο όταν μεταφράζονται σε αύξηση των πωλήσεων και 
της αξίας των μετοχών, μείωση του λειτουργικού κόστους 
και αύξηση του ROI [Kaplan and Norton 1992,1996b].

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτής 
της πτυχής είναι οι κλασσικοί χρηματοοικονομικοί δεί
κτες όπως οι αριθμοδείκτες ρευστότητας, κυκλοφορία- 
κής ταχύτητας, δανειακής επιβάρυνσης και αποδοτικό- 
τητας ROI, ROE, shareholder value (SV) κλπ.

β. Η ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ ΠΤΥΧΗ (CUSTOMER PERSPECTIVE) 
Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, στην σημερινή ανταγωνι
στική εποχή, εστιάζει την αποστολή του στην ικανοποίη
ση των πελατών τους. Για τον λόγο αυτό χρειάζονται με
τρήσεις που να απεικονίζουν τα βασικά σημεία που ενδι
αφέρουν τους πελάτες τους. Αυτές συνήθως είναι τα εξής: 
ο χρόνος, η απόδοση, η ποιότητα και το κόστος [Kaplan 
and Norton 1992].

Η έννοια του χρόνου αφορά, είτε το διάστημα που 
απαιτείται για να εισαχθεί ένα νέο προϊόν, το οποίο θα ικα
νοποιεί τις ανάγκες του καταναλωτή, είτε, για ήδη υπάρχο
ντα προϊόντα τον χρόνο που μεσολαβεί από την παραγγε
λία έως την παράδοση του προϊόντος.

Η έννοια της ποιότητας αφορά το ποσοστό των ελατ
τωματικών προϊόντων, καθώς και την έγκαιρη και ακριβή 
παράδοση του προϊόντος.

Η απόδοση αφορά κατά πόσο το προσφερόμενο προϊόν 
ή υπηρεσία συνεισφέρει στην δημιουργία αξίας για τον πε-
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Χάτη, ενώ η έννοια του κόστους, αφορά τη τιμή που είναι 
διατεθειμένος να πληρώσει ο πελάτης, για έναν επιτυχημέ
νο συνδυασμό όλων των παραπάνω στοιχείων.

Οι επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή του BSC πρέπει να 
θέσουν συγκεκριμένους στόχους για τα τέσσερα σημεία που 
ενδιαφέρουν τον πελάτη και στη συνέχεια να μεταφράσουν 
τους στόχους αυτούς σε συγκεκριμένες μετρήσεις. Με τον 
τρόπο αυτό εξαναγκάζονται να εξετάσουν τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες τους από την σκοπιά των πελατών, η οποία 
κάποιες φορές μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που 
πιστεύει η προβλέπει η διοίκηση. Η εισαγωγή λοιπόν της 
πελατειακής πτυχής στο BSC βοηθά στην αποσαφήνιση 
των αναγκών του πελάτη και στην όσο το δυνατό καλύτερη 
ικανοποίησή τους. Στο πλαίσιο αυτής της πτυχής χρησι
μοποιούνται δείκτες όπως το επίπεδο των υπηρεσιών, ο 
βαθμός ικανοποίησης των πελατών, ο αριθμός των πα
ραπόνων κλπ.

γ Η ΠΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (INTER
NAL PROCESS PERSPECTIVE)
Οι μετρήσεις που βασίζονται στην ικανοποίηση του πελάτη 
είναι σημαντικές αλλά πρέπει να οδηγήσουν σε ενέργειες 
στο εσωτερικό της επιχείρησης, ώστε να ικανοποιηθούν οι 
προσδοκίες των πελατών [Germain 2000]. Συνέπεια αυτών 
συγκεκριμενοποιούνται τα πραγματικά και δυνητικά αντα
γωνιστικά πλεονεκτήματα, η τεχνολογία που απαιτείται για 
να υλοποιηθούν και εισάγονται οι αντίστοιχες μετρήσεις 
για την παρακολούθησή τους όπως π.χ η παραγωγικότη
τα, ο χρόνος παραγωγής, το κόστος κ.α.. Επειδή συνήθως 
η παραγωγή λαμβάνει χώρα σε διαφορετικά τμήματα και 
επίπεδα, είναι απαραίτητο οι συνολικές μετρήσεις να μπο
ρούν να αναλυθούν στο κάθε ένα από αυτά ώστε να εντο
πίζονται τόσο οι καλές επιδόσεις όσο και τα προβλήματα. 
Στον τομέα αυτό ανεκτίμητη είναι η συμβολή των σύγχρο
νων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία είναι σε θέση 
να συνθέσουν ή να αναλύσουν τις πληροφορίες για όλες τις 
ενέργειες στο εσωτερικό της επιχείρησης [Silk 1998]. Αντί
θετα, αν το πληροφορικό σύστημα είναι ανεπαρκές, μπορεί 
να αποτελέσει την αχίλλειο πτέρνα, του εγχειρήματος της 
εισαγωγής του BSC στην επιχείρηση [Gaiss 1998].
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Στο πλαίσιο αυτής της πτυχής χρησιμοποιούνται δεί
κτες όπως ο βαθμός παραγωγικότητας, ο κύκλος ζωής 
του προϊόντος, το ποσοστό ελαττωματικών προϊόντων 
κ.α.

δ. Η ΠΤΥΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ (LEARNING 
AND GROWTH PERSPECTIVE)
Η πελατειακή πτυχή και η πτυχή των εσωτερικών διαδι
κασιών, ορίζουν τις πιο σημαντικές παραμέτρους για την 
κερδοφορία της επιχείρησης, στις παρούσες συνθήκες και 
απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Όμως τα δεδομένα και οι 
στόχοι συνεχώς μεταβάλλονται και πρέπει η επιχείρηση να 
είναι σε θέση όχι μόνο να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνε- 
ται στις αλλαγές, αλλά ακόμη περισσότερο να τις προβλέ
πει ή να τις δημιουργεί. Η ικανότητα αυτή αποτελεί το θεμέ
λιο για την μελλοντική της ανάπτυξη και ευημερία [Kaplan 
and Norton 1992]. Η επιχείρηση πρέπει να εντοπίσει τις κύ
ριες ικανότητες που διαθέτει και θέλει να διατηρήσει, κα
θώς επίσης και εκείνες που θα πρέπει να αναπτύξει προ- 
κειμένου να πετύχει τους στρατηγικούς της στόχους. Με τη 
βοήθεια της συνιστώσας ανάπτυξης και μάθησης η επιχεί
ρηση μπορεί να αναπτύξει και να εκμεταλλευθεί καλύτε
ρα το ανθρώπινο δυναμικό και την υποδομή που διαθέτει. 
Τα δύο αυτά στοιχεία συνθέτουν το διανοητικό κεφάλαιο 
(intellectual capital) μίας επιχείρησης, το οποίο έχει άμεση 
σχέση με την ανανέωση και την μακροχρόνια επιβίωση της 
επιχείρησης.

Η πτυχή της ανάπτυξης και μάθησης περιλαμβάνει τέσ
σερις βασικές κατηγορίες μετρήσεων: τις ικανότητες του 
ανθρώπινου δυναμικού, την εκπαίδευση των εργαζομένων, 
τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων και την 
υποκίνηση και ευθυγράμμιση των προσωπικών στόχων των 
εργαζομένων με εκείνους της επιχείρησης. Οι χρησιμοποι
ούμενοι δείκτες στο πλαίσιο αυτής της πτυχής, είναι το δι
ανοητικό κεφάλαιο της επιχείρησης, ο αριθμός των και
νοτομιών ή των νέων προϊόντων που εισάγει, ο βαθμός 
εκπαίδευσης και αναβάθμισης του προσωπικού της κ.α.
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2.3. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΤΥΧΩΝ - Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Οι τέσσερις πτυχές, που περιγράφηκαν στην προηγούμε
νη ενότητα, δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Αντίθετα 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με σχέσεις αιτίου - αποτελέ
σματος, και τελικά οδηγούν στην χρηματοοικονομική πτυ
χή της επίδοσης της επιχείρησης. Ο προσδιορισμός των συ
σχετισμών αυτών είναι εξαιρετικά σημαντικός, για την ορ
θή οργάνωση του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας.

Για να γίνει εφικτός ο ακριβής προσδιορισμός των σχέ
σεων εξάρτησης μεταξύ των τεσσάρων πτυχών του Πίνακα, 
απαιτεί την εισαγωγή της έννοιας του στρατηγικού χάρτη 
της επιχείρησης [Kaplan and Norton 2000, 2001a]. Ο στρα
τηγικός χάρτης (strategy map) είναι μια σχηματική διάταξη 
που απεικονίζει τις βασικές δραστηριότητες της επιχείρη
σης ταξινομημένες στις τέσσερις βασικές πτυχές του Π.Ι.Σ 
και τους τρόπους με τους οποίους συνδυάζονται μεταξύ 
τους ώστε να συνεισφέρουν στο τελικό οικονομικό αποτέ
λεσμα της επιχείρησης. Ο στρατηγικός χάρτης απεικονίζει 
την αλυσίδα αιτίου-αποτελέσματος κατά την οποία συγκε
κριμένες βελτιώσεις σε ένα τομέα της επιχείρησης, μπορούν 
να δώσουν επιθυμητά αποτελέσματα σε κάποιον άλλο. Για 
παράδειγμα, η βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων, 
οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρε
σίας, η οποία έχει σαν συνέπεια τη ύπαρξη «αφοσιωμένων» 
πελατών, με συνακόλουθη αύξηση των πωλήσεων και των 
εσόδων.

Ο στρατηγικός χάρτης υπό μια πιο ευρεία έννοια, δεί
χνει πώς μια επιχείρηση μπορεί να μετατρέψει τους πόρους 
της, συμπεριλαμβανομένων και των μη ποσοτικών μεγεθών 
όπως το διανοητικό κεφάλαιο της επιχείρησης, την άυλη 
αξία της επιχείρησης (φήμη-πελατεία) κ.α. σε μετρήσιμα οι
κονομικά αποτελέσματα.

Στο Σχήμα 2 στη σελίδα που ακολουθεί απεικονίζεται 
ένας τέτοιος στρατηγικός χάρτης.

Ο στρατηγικός χάρτης δημιουργείται ξεκινώντας από 
τον ορισμό του σκοπού της επιχείρησης και διερευνώντας 
τους τρόπους που οδηγούν στην επίτευξή του. Τα στελέ
χη της διοίκησης πρέπει καταρχήν να επαναπροσδιορίσουν
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τη δήλωση αποστολής, τον σκοπό ύπαρξης και τις θεμελι
ώδεις αξίες της επιχείρησης. Με βάση αυτά αναπτύσσουν 
το στρατηγικό όραμα της επιχείρησης - ή αλλιώς που θέλει 
να φθάσει αυτή. Το όραμα αυτό δίνει ένα πλαίσιο προσδι
ορισμού των γενικών στόχων της επιχείρησης. Το επόμενο 
βήμα είναι να καθορισθούν τα λογικά βήματα που θα οδη
γήσουν στην υλοποίησή του [Kaplan and Norton 2001b].

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, όλες οι ενέργειες της επι
χείρησης οδηγούν τελικά στην επίτευξη των οικονομικών 
της αποτελεσμάτων. Αρα η χρηματοοικονομική πτυχή θα 
πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή του στρατηγικού χάρτη 
(Πίνακας 1.), δεδομένου ότι ξεκινούμε από το τέλος προς 
την αρχή. Υπάρχουν δύο πολιτικές που οδηγούν στην βελ
τίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων: η αύξηση των εσό
δων και η βελτίωση της παραγωγικότητας. Η πρώτη επι
τυγχάνεται είτε με αύξηση των εσόδων από τις πωλήσεις, 
δημιουργώντας νέες αγορές, νέα προϊόντα και νέους πελά
τες., είτε με επέκταση των σχέσεων με τους υπάρχοντες πε
λάτες με την προώθηση των σταυροειδών πωλήσεων.

Η παραγωγικότητα μπορεί να αυξηθεί με δύο επίσης 
τρόπους: α. με τη βελτίωση της δομής κόστους της επιχεί
ρησης, ελαττώνοντας τα έμμεσα και άμεσα έξοδα, και β. με 
την αύξηση της αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων της 
επιχείρησης.

Η πολιτική που αφορά γενικά την βελτίωση της παρα
γωγικότητας αποδίδει καρπούς πιο γρήγορα από την πο
λιτική ανάπτυξης. Όμως ένας από τους πιο σημαντικούς 
ρόλους του στρατηγικού χάρτη είναι να εντοπίσει τις δυ
νατότητες βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων μέ
σω της αύξησης των εσόδων και όχι μέσω της μείωσης του 
κόστους παραγωγής. Συνδυάζοντας τις δύο πολιτικές στον 
χάρτη εξασφαλίζεται ότι οι μειώσεις του κόστους δεν θα 
στραγγαλίσουν τις ευκαιρίες τις επιχείρησης για περαιτέρω 
ανάπτυξη μέσω των πελατών της.

Ο πυρήνας κάθε επιχειρησιακής στρατηγικής είναι η 
αξία που προσδίδεται στο προϊόν της από τον πελάτη (πε
λατειακή πτυχή). Η αξία αυτή συγκροτείται από την ποιό
τητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, την ανταπόκρισή του 
στις ανάγκες του πελάτη, και το κύρος της επιχείρησης που 
το παράγει. Η αξία αυτή καθορίζει τους παράγοντες που
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διαφοροποιούν το προϊόν από τον ανταγωνισμό ώστε να 
προσελκύσει και να διατηρήσει τους πελάτες της αγοράς - 
στόχου της επιχείρησης. Η αξία αυτή δημιουργείται από 
τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: α. λειτουργική υπεροχή 
(operational excellence π.χ. Dell) β. στενή σχέση με τον πε
λάτη (customer intimacy πχ Nokia ) γ. ηγεσία στο προϊόν 
(product leadership π.χ. Intell- Sony).

Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να διαπρέψουν σε μία από 
αυτές τις τρεις προσεγγίσεις που δημιουργούν αξία για τον 
πελάτη και να διατηρήσουν ένα αποδεκτό επίπεδο στις άλ
λες δύο. Με τον τρόπο αυτό γνωρίζουν πως θα διαθέσουν 
τα κεφάλαιά τους και σε ποιες ομάδες πελατών θα εστιά
σουν την προσοχή τους. Ενδεικτικά οι επιχειρήσεις που 
εστιάζονται στην λειτουργική υπεροχή υιοθετούν ανταγω
νιστική τιμολόγηση, γρήγορη και ορθή παράδοση και απο
δεκτό επίπεδο ποιότητας του προϊόντος. Στην περίπτωση 
της προσέγγισης που επιζητά στενή σχέση με τον πελάτη 
το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στο επίπεδο παροχής υπηρε
σιών πριν και μετά την πώληση και στην πληρότητα των 
προσφερόμενων επιλογών. Τέλος όταν επιζητείται η ηγεσία 
στο προϊόν, η έμφαση δίνεται στη συνεχή τελειοποίηση της 
απόδοσης και των χαρακτηριστικών του, ώστε να υπερέχει 
πάντα του ανταγωνισμού.

Η επιχείρηση εφόσον δημιουργήσει μια σαφή εικόνα για 
τις χρηματοοικονο- μικές και πελατειακές πτυχές της, στη 
συνέχεια μπορεί να προσδιορίσει τους τρόπους ώστε να τις 
υλοποιήσει.. Οι τρόποι αυτοί είναι το αντικείμενο της εσω
τερικής πτυχής του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η εισαγωγή καινοτομιών συμ
βάλλει στην αύξηση του μεριδίου αγοράς, η βελτίωση της 
γραμμής παραγωγής, και η μείωση του κύκλους ζωής των 
προϊόντων συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητάς 
της, όπως επίσης και οι επιτυχείς συνεργασίες με προμη
θευτές και κανάλια διανομών κ.τ.λ.

Η βάση κάθε στρατηγικού χάρτη, θα πρέπει να τονισθεί, 
είναι η πτυχή της μάθησης και ανάπτυξης, η οποία ορίζει τις 
βασικές ικανότητες, και τεχνολογίες που απαιτούνται για 
να στηρίξουν την επιχειρησιακή στρατηγική. Παρόλο που 
οι διοικήσεις γενικά αναγνωρίζουν την σημασία της πτυχής 
αυτής, συνήθως υπάρχει δυσκολία στον προσδιορισμό των
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μεθόδων υλοποίησής της, διότι αφορούν κυρίως μη μετρή- 
σιμα-άυλα μεγέθη, όπως το διανοητικό κεφάλαιο της επι
χείρησης, η τεχνογνωσία, η ικανότητα προσαρμογής στις 
αλλαγές κ.τ.λ.

2.4 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Η στρατηγική αφορά την μετάβαση μιας επιχείρησης από 
την παρούσα κατάσταση σε μια επιθυμητή αλλά αβέβαιη 
θέση στο μέλλον. Επειδή δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτή 
τη μετάβαση, η υλοποίηση της θα προκύφει από μια σει
ρά υποθέσεων που συνδέονται μεταξύ τους ώστε να οδη
γήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο στρατηγικός χάρ
της προσδιορίζει αυτές τις αλυσίδες αιτίου-αποτελέσματος 
ώστε να είναι συγκεκριμένες και μετρήσιμες. Με τη βοήθεια 
του στρατηγικού χάρτη μπορούμε να συνθέσουμε αποτε
λεσματικότερα τον Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας 
[Kaplan and Norton 1996b, 2001α].

Η ύπαρξη μιας σαφούς σύνδεσης του Πίνακα με την 
στρατηγική της επιχείρησης, γίνεται φανερό από την προ
ηγούμενη ανάγνωση ότι είναι απαραίτητη. Αυτή η σύνδεση 
επιτυγχάνεται τόσο με την κατάλληλη επιλογή των δεικτών 
- κλειδιά της επίδοσης, όσο και την επιλογή των στατιστι
κών βαρών με τα οποία οι επιλεγμένοι δείκτες επίδοσης θα 
μετέχουν στον Π.Ι.Σ. [Schneiderman 2000 a,b,c]

Η επιλογή των δεικτών και των αντίστοιχων στατιστι
κών τους βαρών μπορεί να γίνει είτε εμπειρικά, με βάση 
την εμπειρία και τις απόψεις της διοίκησης, είτε ακαδη
μαϊκά με χρήση συγκεκριμένων μεθόδων μαθηματικής 
ανάλυσης και στρατηγικής διοίκησης. Ο πρώτος τρόπος 
εμφανίζει υψηλή υποκειμενικότητα και κατά συνέπεια υψη
λό κίνδυνο να αγνοηθούν ή να υποτιμηθούν σημαντικοί 
δείκτες για την ορθή απεικόνιση της επίδοσης της επιχεί
ρησης. Ο δεύτερος τρόπος οδηγεί με μεγαλύτερη ακρίβεια 
στην δημιουργία ενός Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας 
που να είναι σύμφωνος με τη στρατηγική και τους στόχους 
της επιχείρησης.
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2.5 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑ
ΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙ
ΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα του Πίνακα Ισορρο
πημένης Στοχοθεσίας είναι ότι αποφεύγει την υπερπλη- 
ροφόρηση περιορίζοντας τον αριθμό των μετρήσεων που 
χρησιμοποιούνται.. Ένα συνηθισμένο πρόβλημα των εται
ριών και των διοικήσεων τους είναι ότι χρησιμοποιούν εξαι
ρετικά μεγάλο αριθμό μετρήσεων, με αποτέλεσμα αφενός 
να αυξάνεται το κόστος παρακολούθησης όλων αυτών των 
δεικτών, αφετέρου να μην μπορούν να ξεχωρίσουν οι δεί
κτες που είναι πραγματικά κρίσιμοι για την πορεία της επι
χείρησης και να τους δοθεί η ανάλογη προσοχή.

Ο Π.Ι.Σ. συνδυάζει στοιχεία της επιχείρησης τα οποία 
μέχρι τώρα αντιμετωπίζονταν ως ανεξάρτητα μεταξύ τους, 
όπως ο προσανατολισμός προς την ικανοποίηση του πελά
τη, η ομαδική εργασία, η μείωση του κόστους, ο μακροχρό
νιος προγραμματισμός κ.α. Πολλές φορές η βελτίωση ενός 
τομέα της επιχείρησης, μπορεί να συνεπάγεται απώλειες σε 
έναν άλλο. Η απεικόνιση των θετικών ή αρνητικών συσχε
τισμών βοηθά στην ορθότερη λήψη των αποφάσεων, αφού 
δίνει μια σχετική πρόβλεψη για τις συνέπειές τους.

Η υιοθέτηση του Π.Ι.Σ. αναγκάζει τη διοίκηση να εστι
άσει την προσοχή τους σε μη κλασικούς δείκτες μέτρη
σης. Μελέτες που έγιναν από τους Lipe και Salterio έδειξαν 
ότι ανεξάρτητα από το αν μια επιχείρηση χρησιμοποιούσε 
και άλλους δείκτες επίδοσης, πέραν των χρηματοοικονο
μικών, οι διοικήσεις τους είχαν την τάση να τους αγνοούν, 
και να επικεντρώνουν την προσοχή τους στους κλασσι
κούς δείκτες που ήταν κοινοί σε όλα τα τμήματα, ώστε να 
μπορούν να κάνουν ευκολότερες συγκρίσεις [Lipe, Salterio 
2000,2002]. Η εμφάνιση των βασικών παραγόντων επίδο
σης της επιχείρησης στον Π.Ι.Σ. αποτρέπει το φαινόμενο 
αυτό.

Ο Π.Ι.Σ. εκτός από ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης 
της επίδοσης μις επιχείρησης, μπορεί να αποτελέσει τον 
ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση της στρατηγικής 
της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται μια 
σοβαρή έλλειψη των παραδοσιακών συστημάτων διοίκη
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σης, η αδυναμία σύνδεσης της μακροπρόθεσμης στρατηγι
κής της επιχείρησης με τις βραχυπρόθεσμες ενέργειες της. 
Πολλές επιχειρήσεις δίνουν έμφαση στις παρούσες και βρα
χυπρόθεσμες οικονομικές μετρήσεις αφήνοντας ένα χάσμα 
μεταξύ της χάραξης της στρατηγικής και της εφαρμογής 
αυτής στην επιχείρηση.

Ο Π.Ι.Σ. δίνει μία «πανοραμική» εικόνα της επιχείρη
σης συγκεντρώνοντας όλες τις σημαντικές μετρήσεις ώστε 
το τελικό αποτέλεσμα να είναι θετικό για την επιχείρηση. 
Με την εφαρμογή του, η στρατηγική και οι στόχοι της επι
χείρησης γίνονται ευρύτερα γνωστοί σε όλο το προσωπικό 
και επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισμός των ενεργειών 
τόσο της διοίκησης όσο και των εργαζομένων για την υλο
ποίησή τους [Partridge and Perrens 1997].

III. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ- 
ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
Η εφαρμογή του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας σε μια 
επιχείρηση, καταρχήν προϋποθέτει τον καθορισμό των πιο 
χρήσιμων μετρήσεων που αντιστοιχούν στις τέσσερις πτυ
χές του. Οι μετρήσεις αυτές λέγονται Δείκτες-κλειδιά της 
επίδοσης. Για να γίνει σωστή επιλογή χρησιμοποιούμε με
θόδους όπως η SWOT ANALYSIS, QUALITY FUNCTION 
DEPLOYMENT, PRODUCT VALUE ANALYSIS οι οποίες 
αναλύονται συνοπτικά αμέσως παρακάτω.

3.2 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SWOT
Η Ανάλυση Δυνατά - Αδύνατα Σημεία, Ευκαιρίες- Απει
λές (Strengths, Weakness, Opportunities Threats - SWOT) 
απεικονίζει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες (εσωτερικοί πα
ράγοντες) μιας επιχείρησης, σε συνδυασμό με τις ευκαιρί
ες και τις απειλές που προέρχονται από το εξωτερικό περι
βάλλον. Οι εσωτερικοί παράγοντες μπορούν να ελεγχθούν 
από την επιχείρηση, όπως πχ ο σχεδιασμός του προϊόντος, 
η πολιτική μάρκετινγκ που ακολουθείται, η χρηματοοικο
νομική διάρθρωση της εταιρίας κ.α. Οι εξωτερικοί παράγο-
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Πίνακας 1. Συνδυασμοί στο πλαίσιο της SWOT analysis.
Δυνάμεις
(Strengths)

Αδυναμίες
(Weaknesses)

Ευκαιρίες
(Opportunities) S/O S/T
Απειλές
(Threats) W/O W/T

ντες όπως π.χ. οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες, ο ανταγω
νισμός, η εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι πέρα από τον έλεγ
χο της επιχείρησης, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικοί για 
την πρόοδό της, γιατί κάθε επιχειρηματική μονάδα βρίσκε
ται σε άμεση αλληλεπίδραση με το περιβάλλον της.

Ο προσδιορισμός όλων των παραγόντων που παρουσι
άζονται στις τέσσερις περιοχές της SWOT ανάλυσης, επι
τρέπει στη συνέχεια τη δημιουργία των ακόλουθων συν
δυασμών, που απεικονίζονται στον Πίνακα 1 [Lee and Κο 
2000]:
♦ Μέγιστο - Μέγιστο (S/O). Αυτός ο συνδυασμός δείχνει 

με ποιο τρόπο η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 
δυνάμεις της για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του περι
βάλλοντος

♦ Μέγιστο - Ελάχιστο (S/T). Αυτός ο συνδυασμός δείχνει 
με ποιο τρόπο η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τις δυ
νάμεις της ώστε να ελαχιστοποιήσει τις απειλές από το 
εξωτερικό περιβάλλον.

♦ Ελάχιστο - Μέγιστο (W/O). Αυτός ο συνδυασμός δείχνει 
πως να ελαχιστοποιηθούν οι αδυναμίες της επιχείρησης 
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλο
ντος

♦ Ελάχιστο - Ελάχιστο (W/T). Αυτός ο συνδυασμός ορίζει 
μια αμυντική στρατηγική ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
εσωτερικές αδυναμίες και να αποφευχθούν οι εξωτερικές 
απειλές.
Το πλεονέκτημα της SWOT ανάλυσης είναι ότι εξετάζει 

μόνο τους συνδυασμούς των εξωτερικών και των εσωτερι
κών παραγόντων, γιατί μόνο αυτοί συμβάλλουν στη χάρα
ξη της επιχειρησιακής στρατηγικής και την ορθή λήψη απο
φάσεων
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Η χρησιμοποίηση της SWOT ανάλυσης επιτρέπει τον 
προσδιορισμό των πιο σημαντικών παραγόντων και στρα
τηγικών επιτυχίας. Με βάση αυτή την πληροφόρηση, το 
επόμενο βήμα είναι να η κατηγοριοποίησή τους στις τέσσε
ρις πτυχές του Balanced Scorecard.

3.3 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (QUALITY FUN
CTION DEPLOYMENT - QFD)
Η Στρατηγική Διάχυση της Λειτουργίας Ποιότητας (Quality 
Function Deployment - QFD) σε κάθε κατεύθυνση της επι
χειρηματικής δραστηριότητας είναι μία τεχνική η οποία 
μπορεί να μετατρέψει τις προσδοκίες του καταναλωτή σε 
χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος. Χρησιμοποι
εί μια σειρά από πίνακες μεταξύ των οποίων υπάρχουν ποι
οτικοί συσχετισμοί ώστε να προσεγγίσει το ανώτερο εφικτό 
επίπεδο ποιότητας στην παραγωγή ενός προϊόντος. Ειδικό
τερα βοηθά την επιχείρηση να σχεδιάσει την αποτελεσματι
κή διαχείριση των υλικοτεχνικών της δυνατοτήτων ώστε να 
υποστηρίζουν και να συμπληρώνουν η μία την άλλη και να 
δρομολογούν τα θέματα υψηλότερης προτεραιότητας. Επι
πλέον εντοπίζει τα σημεία ενδιαφέροντος του καταναλωτή 
που μπορούν να βελτιωθούν με τη εισαγωγή νέων τεχνικών 
ή παραλλαγών, σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η μέθοδος 
QFD καλλιεργεί μια νέα αντίληψη στη διαδικασία παραγω
γής - η οποία απέχει πολύ από την «παραδοσιακή» αντί
ληψη που θεωρούσε ότι οι σχεδιαστές γνωρίζουν καλύτερα 
τις ανάγκες των καταναλωτών και ότι οι τελευταίοι θα ήταν 
σίγουρα ικανοποιημένοι από το παραγόμενο προϊόν / υπη
ρεσία. Αντίθετα εισάγει την άποψη ότι όλοι οι πελάτες πρέ
πει να συμμετέχουν στην διαδικασία ανάπτυξης και σχεδι- 
ασμού ενός προϊόντος.

Ο όρος πελάτες περιλαμβάνει τους εξωτερικούς πελά
τες που είναι οι καταναλωτές, αλλά και τους εσωτερικούς 
πελάτες που είναι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην υλοποίηση των σχεδίων και εισάγουν τις 
τεχνικές και άλλες προδιαγραφές του προϊόντος. Μόνο αν 
είναι όλοι οι παραπάνω ικανοποιημένοι, το προϊόν μπορεί 
να χαρακτηρισθεί ως απόλυτα επιτυχές [Eldin 2002].

Η QFD χρησιμοποιείται κατά τη σχεδίαση του Πίνακα
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Ισορροπημένης Στοχοθεσίας όχι μόνο γιατί ορίζει τους δεί
κτες κλειδιά που συνδέονται με την ικανοποίηση του πελά
τη, αλλά και γιατί μπορεί να περιγράφει τις απαιτούμενες 
καινοτομίες στην ανάπτυξη των προϊόντων, και τις ανάγκες 
των εργαζόμενων της επιχείρησης, οι οποίοι είναι οι εσωτε
ρικοί της πελάτες, παράγοντες που αντιστοιχούν στην εσω
τερική προοπτική (internal perspective) του Πίνακα [Lee, 
Κο 2000]. Η εφαρμογή της διαδικασίας QFD περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες τρεις φάσεις:
ί. Συγκεκριμενοποίηση του αντικείμενου της έρευνας (Ορι

σμός του προβλήματος)
ϋ. Συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών από τους πε

λάτες, είτε μέσω ατομικών ερωτηματολογίων, είτε μέσω 
των υπαλλήλων/πωλητών της επιχείρησης,

iii. Ανάλυση και η επεξεργασία των δεδομένων με τη δη
μιουργία κατάλληλων διαγραμμάτων (the house of 
quality).
Η καρδιά του QFD είναι ένας σύνθετος πίνακας ο οποί

ος καλείται «το σπίτι της ποιότητας» (the house of quality) 
(Σχήμα 3. στη σελίδα που ακολουθεί). Αποτελείται από δύο 
βασικά τμήματα: το πρώτο αφορά τι (what’s) θέλουμε να 
επιτύχουμε και το δεύτερο, πώς (how’s) θα οδηγηθούμε 
στην επιτυχία [Eldin 2002]. Η ολοκλήρωση της διαδικασί
ας της μεθόδου QFD οδηγεί στην επιλογή σημαντικών δει
κτών κλειδιά που σχετίζονται όχι μόνο με την πελατειακή 
προοπτική του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας, αλ
λά επίσης και με την εσωτερική προοπτική γιατί η μέθο
δος προσδιορίζει όχι μόνο τις απαιτούμενες βελτιώσεις και 
καινοτομίες αλλά και τις ανάγκες των εσωτερικών πελατών 
της επιχείρησης, των εργαζομένων της.

3.3 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
(PRODUCT VALUE ANALYSIS - PVA)
Η επιλογή και η εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής 
επηρεάζεται σημαντικά από τη φάση του κύκλου ζωής της 
επιχείρησης και των προϊόντων της. Η κατανομή των κεφα
λαίων της επιχείρησης, η επιλογή των δεικτών-κλειδιά και 
ο προσδιορισμός των συντελεστών τους βαρύτητας συνδέ
ονται πολύ στενά με το στάδιο αυτό.

Η συγκεκριμενοποίηση αυτών των σχέσεων, μπορεί να
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Σχήμα 3. Το σπίτι της ποιότητας (the house of quality) [προσαρ
μογή από Eldin 2002].

γίνει με τη χρησιμοποίηση της Μεθόδου Ανάλυσης της Αξί
ας Προϊόντος (Product Value Analysis), η οποία συνδυάζει 
τέσσερις μεθόδους ανάλυσης για να επιτύχει παραγωγική 
αλλά και οργανωσιακή αποτελεσματικότητα της επιχείρη
σης. Ειδικότερα συνδέει τις μεθόδους ανάλυσης της αλυ
σίδας αξίας, του κύκλου ζωής του προϊόντος, των πηγών 
κόστους, και των ανταγωνιστικών του πλεονεκτημάτων σε 
συνδυασμό με την ακολουθούμενη επιχειρησιακή στρατη
γική (διαφοροποίηση, ηγεσία κόστους, γρήγορη απόκριση) 
[Clinton and Graves 1999].

Ο πίνακας 2 δίνει τον συσχετισμό Επιχειρησιακής Στρα
τηγικής και φάσης του κύκλου ζωής του προϊόντος.
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Η προσεκτική εξέταση του πίνακα μας επιτρέπει να δια- 
τυπώσομε τα ερμηνευτικά σχόλια. Όταν μια επιχείρηση δι
άγει το στάδιο της εισαγωγής στην αγορά, διαθέτει μεγά
λο ποσοστό των κεφαλαίων της σε έρευνα και ανάπτυξη 
τόσο του προϊόντος, όσο και της διαδικασίας παραγωγής 
του, κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζομένων με στόχο την 
δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τη διείσ
δυσή της στην αγορά. Το ποσοστό λοιπόν των κεφαλαίων 
που διατίθενται σε έρευνα και ανάπτυξη σε σχέση με τον 
συνολικό όγκο των επενδεδυμένωνν κεφαλαίων είναι πο
λύ μεγαλύτερο, συγκρινόμενο με επιχειρήσεις που βρίσκο
νται στη φάση της ανάπτυξης ή της ωριμότητας. Περνώ
ντας στην επόμενη φάση του κύκλου ζωής, την ανάπτυξη, 
δαπανά σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού της για 
την προώθηση (marketing) του προϊόντος της με σκοπό 
την κατάκτηση μεγάλου μεριδίου αγοράς. Στην φάση της 
ωριμότητας συνήθως ακολουθείται στρατηγική ηγεσίας κό
στους με περιορισμένο ποσοστό κεφαλαίων να διατίθεται 
σε έρευνα και προώθηση. Στη περίπτωση αυτή ο αντικει
μενικός στόχος της εταιρίας είναι η διατήρηση του υπάρ- 
χοντος μεριδίου αγοράς και η μεγιστοποίηση των εσόδων. 
Σε κάθε στάδιο λοιπόν οι προσδοκίες και οι συνακόλουθοι 
κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίες είναι διαφορετικοί και το γε
γονός αυτό τείνει να αντικατοπτρίζεται στα στατιστικά βά
ρη των αντίστοιχων δεικτών-κλειδιά του Πίνακα Ισορροπη
μένης Στοχοθεσίας [Jesuthasan, Todd and Barnet 2000].

Η μέθοδος Ανάλυσης Αξίας Προϊόντος δίνει σημαντικές 
κατευθύνσεις για την επιλογή των δεικτών-κλειδιά και βο
ηθά τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων στις διάφορες 
ενέργειες της επιχείρησης, γεγονός εξαιρετικά χρήσιμο για 
το επόμενο στάδιο της δημιουργίας του Πίνακα Ισορροπη
μένης Στοχοθεσίας, το οποίο διαπραγματεύεται με την επι
λογή των πιο αντιπροσωπευτικών δεικτών-κλειδιά για την 
κάθε μια από τις τέσσερις πτυχές του Πίνακα και για τον 
καθορισμό των αντίστοιχων στατιστικών τους βαρών και το 
οποίο εξετάζεται στην αμέσως επόμενη παράγραφο.
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IV. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙ
ΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙ
ΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑ
ΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΒΑΡΩΝ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥ
ΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ
Η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης (Analytical Hie
rarchy Process - ΑΗΡ) προτάθηκε από τον φυσικό Thomas 
Saaty, προκειμένου να μετρήσει την υποκειμενική απόστα
ση μεταξύ διαφορετικών κριτηρίων. Αποτελεί ένα πλαίσιο 
επίλυσης προβλημάτων το οποίο οργανώνει δεδομένα σε 
μια συγκεκριμένη ιεραρχία, ώστε να οδηγεί σε ορθή λήψη 
αποφάσεων [Saaty 1990]. Ο Saaty χρησιμοποίησε ένα ιδι
αίτερα αγαπητό εργαλείο στη μαθηματική κοινότητα, την 
σύγκριση ανά ζεύγη, κατά την οποία ο κάθε παράγοντας 
ενός προβλήματος, συγκρίνεται έναντι κάθε άλλου παρά
γοντα που μετέχει στη διαδικασία ιεράρχησης. Παρόλο που 
η μέθοδος της συγκρίσεως ανά ζεύγη είχε χρησιμοποιη
θεί στο παρελθόν ο Saaty έκρινε ότι δεν είχε γίνει η σωστή 
μαθηματική της περιγραφή. Επιπλέον δεν υπήρχε τρόπος 
εκτίμησης της υποκειμενικής συνέπειας με την οποία γίνο
νταν η σύγκριση των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Οι 
έρευνες είχαν δείξει ότι όσο κάποιο άτομο προχωρούσε στη 
διαδικασία των συγκρίσεων τόσο περισσότερο οι επιλογές 
τους έτειναν να συμφωνούν με εκείνες που είχαν κάνει στις 
προηγούμενες συγκρίσεις, έστω και αν δεν ανταποκρίνο- 
νταν στις πραγματικές τους πεποιθήσεις. Ο Saaty ανέπτυξε 
μία μαθηματική προσέγγιση με χρήση της γραμμικής άλ
γεβρας, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα μέτρο αυτής της 
«συμβατότητας» των απαντήσεων.

Η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης έχει προταθεί 
στην πρόσφατη βιβλιογραφία ως μία επαναστατική προ
σέγγιση για την επίλυση μεγάλων δυναμικών, πολύπλοκων 
και πολυδιάστατων προβλημάτων λήψεως αποφάσεων της 
σημερινής εποχής. Επιπλέον υιοθετήθηκε από το Υπουργείο 
Αμυνας των Η.Π.Α για την αξιολόγηση διαφόρων σεναρί
ων που αφορούσαν πραγματικά ή πιθανά γεγονότα που θα 
συνέβαιναν σε διάφορες χώρες του κόσμου αλλά και για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων λήψεως αποφάσεων του
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Αμερικανικού στρατού όπως π.χ. η κατανομή περιορισμέ
νων ή σπάνιων πόρων, η αντιμετώπιση απρόοπτων γεγονό
των, οι συμφωνίες αφοπλισμού με τις πολιτικές ηγεσίες δια
φόρων χωρών κ.λ.π. Επίσης είχε μεγάλη απήχηση και στον 
επιχειρηματικό κόσμο για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
που είχαν σχέση με το στρατηγικό σχεδίασμά μιας επιχεί
ρησης και την ορθή διαχείριση των πόρων της. Προβλή
ματα τέτοιου είδους επηρεάζονταν σημαντικά από αλλη
λεπιδράσεις άυλων μεγεθών που συνδέονταν μεταξύ τους 
με πολλαπλά κριτήρια. Η Αναλυτική Ιεράρχηση είναι μία 
δομημένη μέθοδος η οποία μπορεί να εκμαιεύει την προ
τιμητέα απάντηση από τους λήπτες των αποφάσεων. Έχει 
τη δυνατότητα να αναλύσει ένα περίπλοκο και μη δομη
μένο πρόβλημα σε ένα σύνολο στοιχείων οργανωμένων με 
μια ιεραρχική μορφή πολλαπλών επιπέδων. Το προεξάρχον 
χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η ικανότητα να ποσοτι- 
κοποιεί τις υποκειμενικές κρίσεις των ατόμων που μετέχουν 
στη διαδικασία, εισάγοντας αριθμητικές αξίες οι οποίες βα
σίζονται στη σχετική σπουδαιότητα των παραγόντων που 
βρίσκονται υπό κρίση. Συνθέτοντας τις επιμέρους αυτές 
κρίσεις προκύπτει η ολική ιεράρχηση των παραγόντων που 
μετέχουν στο πρόβλημα.

Η αναλυτική περιγραφή της Διαδικασίας Αναλυτικής Ιε
ράρχησης και των πλεονεκτημάτων της θα γίνει στις πα
ραγράφους που ακολουθούν.Επιπλέον θα παρουσιαστεί η 
εφαρμογή της στη διαδικασία σχεδιασμού του Πίνακα Ισορ
ροπημένης Στοχοθεσίας. Τέλος θα αναφερθούν οι αδυνα
μίες που παρουσιάζει, οι οποίες οδήγησαν στην εισαγωγή 
μιας πιο γενικευμένης θεωρίας της μεθόδου της δικτυακής 
ανάλυσης

4.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ
Η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης λειτουργεί θέτοντας 
προτεραιότητες τόσο για διαφορετικές εναλλακτικές λύ
σεις όσο και για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να 
αξιολογηθούν οι λύσεις αυτές. Πιο συγκεκριμένα σε πρώτη 
φάση αξιολογεί τα κριτήρια που έχουν τεθεί για να διαπι
στωθεί ο βαθμός συμβολής του καθενός στην επίτευξη του 
στόχου. Στη συνέχεια αξιολογεί την επίδοση των εναλλα
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κτικών λύσεων για το κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια.
Η πρώτη φάση της εφαρμογής της μεθόδου απαιτεί δύο 

ομάδες δεδομένων. Αυτές είναι: α. η συνολική κατάταξη 
των κριτηρίων που μετέχουν στη διαδικασία και β. ο βαθ
μός σημαντικότητας του καθενός κριτηρίου ξεχωριστά. 
Οι ποσοτικοί παράγοντες μετρώνται με τα αντίστοιχα με
γέθη τους, ενώ οι ποιοτικοί παράγοντες μετρώνται με βά
ση μία κλίμακα αξιολόγησης. Η διαδικασία ξεκινάει από το 
χαμηλότερο επίπεδο ιεράρχησης. Γίνονται συγκρίσεις ανά 
ζεύγη σύμφωνα με τα υφιστάμενα κριτήρια ή υποκριτήρια. 
Οι αριθμητικές τιμές που προκύπτουν για τον καθένα από 
τους συγκρίσιμους παράγοντες κανονικοποιούνται σε σχέ
ση με τις τιμές και των υπόλοιπων παραγόντων του ίδιου 
ιεραρχικού επιπέδου, ώστε το συνολικό τους άθροισμα να 
είναι ίσο με τη μονάδα.. Η κατάταξη των κριτηρίων είναι 
οι ιδιοτιμές του πίνακα που προκύπτει από τις δυνατές συ
γκρίσεις ανά ζεύγη. Τα αποτελέσματα τόσο των ποσοτικών 
όσο και των ποιοτικών μεγεθών συνδυάζονται για κάθε ένα 
κριτήριο, στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο της ιεραρχίας. 
Τα βάρη του κάθε παράγοντα είναι οι ιδιοτιμές των αντί
στοιχων ιδιοδιανυσμάτων του κάθε πίνακα. Το ιδιοδιάνυ- 
σμα που προκύπτει έχει το στατιστικό βάρος του στοιχείου 
του επόμενου επιπέδου το οποίο χρησιμοποιείται ως κριτή
ριο επιλογής στη σύγκριση ανά ζεύγη. Αν τα κριτήρια επι
λογής ενός συγκεκριμένου επιπέδου ιεραρχίας δεν περιέ
χουν άλλα υποκριτήρια, τότε η σχετική τους προτεραιότητα 
παραμένει αμετάβλητη και στο επόμενο επίπεδο ιεράρχη
σης. Οι συνολικοί βαθμοί προτεραιότητας είναι το άθροισμα 
των επιμέρους βαθμών προτεραιότητας για κάθε υποκριτή- 
ριο από το χαμηλότερο επίπεδο ιεράρχησης. Με αντίστοι
χο τρόπο περνάμε στη δεύτερη φάση της μεθόδου που έχει 
σχέση με την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων.

Τα κριτήρια με τα οποία γίνονται οι συγκρίσεις και η τε
λική ιεράρχηση που προκύπτει από αυτές θα πρέπει να ση
μειωθεί ότι δεν είναι απαραίτητα σαφώς καθορισμένα. Γίνε
ται αποδεκτό να βασίζονται σε μη μετρήσιμους παράγοντες 
όπως η εμπειρία και η υποκειμενική κρίση. Μετά την ολο
κλήρωση της διαδικασίας οι πιο σημαντικοί παράγοντες 
έχουν τους υψηλότερους συντελεστές βαρύτητας [Saaty 
1999a].
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Πίνακας 3. Κλίμακα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται στην Δι
αδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης.

Παράγων A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Παράγων Β

Η κλίμακα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται στη Διαδι
κασία Αναλυτικής Ιεράρχησης απεικονίζεται στον Πίνακα 3 
αμέσως παραπάνω.

Οι δύο παράγοντες που υπόκεινται σε σύγκριση τοπο
θετούνται στα δύο άκρα της κλίμακας. Η πρώτη απόφαση 
που λαμβάνεται από το άτομο που μετέχει στη διαδικασία 
είναι ποιος από τους δύο παράγοντες είναι ο πιο σημαντι
κός. Η δεύτερη είναι να καθοριστεί ο βαθμός στον οποίο ο 
ένας παράγοντας υπερτερεί έναντι του άλλου, σύμφωνα με 
την κλίμακα που ακολουθεί.

1. ΙΣΗ (οι δύο παράγοντες έχουν την ίδια σπουδαιότητα)
3. ΜΕΤΡΙΑ (ο ένας παράγοντας υπερτερεί ελαφρώς του 

άλλου)
5. ΙΣΧΥΡΗ (ο ένας παράγοντας υπερτερεί ισχυρά του 

άλλου)
7. ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΗ (ο ένας παράγοντες έχει πολύ μεγα

λύτερη σπουδαιότητα)
9. ΑΠΟΛΥΤΗ (η υπεροχή του ενός παράγοντα είναι τό

σο ισχυρή ώστε ο άλλος πρακτικά αγνοείται).

Για τους άρτιους αριθμούς δεν δίνεται ορισμός αλλά χρη
σιμοποιούνται για την ακόμα πιο ακριβή απεικόνιση της ιε
ράρχησης των δύο παραγόντων. Επίσης δεν υπάρχουν σω
στές ή λάθος απαντήσεις στην αξιολόγηση των ζευγών.

Αφού γίνουν όλες οι απαραίτητες συγκρίσεις τα απο
τελέσματα εισάγονται στο λογισμικό σύστημα (Expert 
Choice) που υποστηρίζει την ΑΗΡ, το οποίο θα υπολογίσει 
τους συντελεστές βαρύτητας όλων των παραγόντων που 
πήραν μέρος στη διαδικασία

4.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ
Το προτεινόμενο μοντέλο ιεράρχησης είναι ιδιαίτερα δημο
φιλές στους μάνατζερς. Και αυτό γιατί η διαδικασία της σύ
γκρισης ανά ζεύγη, τους δίνει τη δυνατότητα να εκφράζουν
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την σχετική τους προτίμηση κάθε φορά για ένα μόνο ζεύ
γος παραγόντων και να αποφεύγουν πολύπλοκους συσχε
τισμούς. Με τη μαθηματική της δομή μπορεί να απλοποιή
σει τη διαδικασία ιεράρχησης σε απλά βήματα.

Η διαδικασία εμπεριέχει ένα μηχανισμό που εξασφαλίζει 
την συμβατότητα των αποτελεσμάτων, εντοπίζοντας τυχόν 
ασυμβατότητες στα πολύ αρχικά της στάδια. Η διαδικασία 
επιπλέον μπορεί να εξελιχθεί από σύστημα ιεράρχησης, σε 
δυναμικό σύστημα λήψης αποφάσεων που επιτρέπει την 
επανεκτίμηση των στατιστικών βαρών με αντίστοιχες αλλα
γές στις συνθήκες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλ
λοντος της επιχείρησης, what - if analysis και χρήση του αντί
στοιχου λογισμικού της expert choice, το οποίο δίνει απευ
θείας τα αντίστοιχα στατιστικά βάρη για κάθε μεταβολή.

Η μέθοδος παρουσιάζει εξαιρετική προσαρμοστικότητα 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης λόγω 
της δομής της με τις διαδοχικές συγκρίσεις ανά ζεύγη των 
παραγόντων που είναι σημαντικοί σε κάθε επιχείρηση. Κά
θε επιχείρηση αξιολογεί την μακροπρόθεσμη επίδοσή της 
λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικούς παράγοντες που έχουν 
σχέση με την στρατηγική, το όραμα και τους στόχους της. 
Το μοντέλο της Αναλυτικής Ιεράρχησης επιτρέπει στους 
μάνατζερς να εκφράσουν αυτή τη μοναδικότητα μέσω των 
διαφορετικών στατιστικών βαρών που προκύπτουν από 
την σύγκριση, ανά ζεύγη των βασικών (γι αυτούς) παραγό
ντων επίδοσης.

Η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής λύνει το πρόβλημα 
της ποσοτικής απεικόνισης άυλων περιουσιακών στοιχείων, 
τα οποία πλέον αξιολογούνται με βάση το βαθμό σπουδαι- 
ότητας τους σύμφωνα με την κρίση των ατόμων που μετέ
χουν στη διαδικασία. Στο τέλος έχουμε μια διαδικασία ολι
κής στάθμισης, η οποία καθορίζει τη συνολική συνεισφορά 
κάθε εναλλακτικής λύσης στην εκπλήρωση του στόχου.

Με τη Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης ένα πολυδιά
στατο πρόβλημα αξιολόγησης που περιέχει πολλούς ανό
μοιους μεταξύ τους παράγοντες γίνεται μονοδιάστατο, με 
μοναδική μεταβλητή την σχετική βαρύτητα του ενός δείκτη 
έναντι των άλλων.

Ένα ακόμη θετικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η 
ικανότητα της να συνδιαλέγεται με τους μηχανισμούς της
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ανθρώπινης σκέψης και κρίσης οι οποίοι δεν εμφανίζουν 
πάντα μεταβατικότητα. Π.χ. κάποιος μπορεί να προτιμά το 
μπλέ από το πράσινο χρώμα, το πράσινο από το κόκκινο, 
αλλά τελικά να προτιμά το κόκκινο από το μπλέ, γεγονός 
που δεν εμφανίζει μεταβατικότητα, αλλά πιθανόν εκφράζει 
μια αυθόρμητη ανθρώπινη προτίμηση. Η απεικόνιση της 
πιθανότητας αυτής είναι εφικτή με την Διαδικασία Αναλυ
τικής Ιεράρχησης, ενώ είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί 
από άλλες μεθόδους. Ακόμη μπορεί να εστιάσει την προσο
χή σε κριτήρια ή εναλλακτικές λύσεις που μέχρι τώρα δεν 
είχαν τύχει της δέουσας προσοχής.

Η περίπτωση της δημιουργίας του Πίνακα Ισορροπημέ
νης Στοχοθεσίας αποτελεί μια από τις πιο καλές εφαρμογές 
της μεθόδου. Πολλές εταιρίας που τον υιοθέτησαν ως σύ
στημα αξιολόγησης της επίδοσης, είχαν περιορισμένη επι
τυχία η οποία οφειλόταν στην μη επιτυχή σχεδίαση του πί
νακα [Schneiderman 1999a]. Τα σημεία κλειδιά για την επι
τυχή εφαρμογή του είναι η σωστή επιλογή των δεικτών που 
θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση, αλλά και η σωστή 
στάθμισή τους ώστε να οριστεί σωστά ο βαθμός στον οποίο 
ή επίδοση του κάθε δείκτη χωριστά συμβάλλει στην επίδο
ση της επιχείρησης [Schneiderman 1999b].

Η εφαρμογή της Διαδικασίας της Αναλυτικής Ιεράρ
χησης στην δημιουργία του Πίνακα Ισορροπημένης Στο
χοθεσίας γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο αφορά την επι
λογή των πιο σημαντικών δεικτών-κλειδιά, και το δεύτερο 
αναφέρεται στον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας 
με τους οποίους οι δείκτες αυτοί μετέχουν στην δημιουρ
γία του Πίνακα. Αυτά τα δύο στάδια συνοπτικά αναλύονται 
στις επόμενες υποπαραγράφους.

4.4 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ -ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙ
ΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡ
ΧΗΣΗΣ
Το πρώτο στάδιο αφορά την επιλογή από ένα μεγάλο πλή
θος δεικτών επίδοσης, οι οποίοι προσδιορίστηκαν με την 
εφαρμογή των προηγούμενων μεθόδων SWOT, QFD, PVA, 
των πιο κατάλληλων για την ορθότερη εκτίμηση της επί
δοσης της επιχείρησης, και την εφαρμογή της επιθυμητής 
στρατηγικής. Ο συνολικός αριθμός τους πρέπει να είναι μι
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κρότερος του 10 ώστε να είναι εφικτή η εύκολη παρακο
λούθησή τους. Η μέθοδος εφαρμόζεται για τους δείκτες της 
κάθε μιας από τις τέσσερις πτυχές του Πίνακα Ισορροπη
μένης Στοχοθεσίας χωριστά. Εφαρμόζοντας την Διαδικασία 
Αναλυτικής Ιεράρχησης, οι παράγοντες βαθμολογούνται 
κατά ζεύγη και με τη βοήθεια ενός κατάλληλου λογισμικού 
συστήματος, που χρησιμοποιεί τους αλγόριθμους της μεθό
δου, προκύπτει η τελική τους ιεράρχηση, με βάση την οποία 
μπορούμε να επιλέξουμε τους περισσότερο σημαντικούς 
δείκτες επίδοσης της κάθε πτυχής και να τους εντάξουμε 
στον Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας.

Μια πολύ σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρ
μογή της Διαδικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης στην δημι
ουργία του Π.Ι.Σ. είναι η σωστή επιλογή των ατόμων που 
θα συμμετέχουν στην διαδικασία, αφού οι αποφάσεις τους 
θα κρίνουν τόσο τον καθορισμό των δεικτών, όσο και τον 
καθορισμό των αντίστοιχων στατιστικών τους βαρών, δια
δικασία που θα περιγράφει αναλυτικά στην επόμενη ενό
τητα.. Για την γενική αξιολόγηση των τεσσάρων πτυχών 
του Π.Ι.Σ. πρέπει να επιλέγονται άτομα από τα ανώτερα 
κλιμάκια διοίκησης ώστε να έχουν μια όσο το δυνατό πιο 
πλήρη εικόνα για την επιχείρηση και την ακολουθούμενη 
στρατηγική της. Αντίθετα, στην ομάδα των ατόμων που θα 
αξιολογήσουν τους δείκτες της κάθε μιας από τις τέσσερις 
πτυχές του Πίνακα, είναι σκόπιμο να μετέχουν, πέραν των 
μελών της διοίκησης και κατώτερα στελέχη από τους αντί
στοιχους τομείς, ώστε να γνωρίζουν καλά τους δείκτες επί
δοσης που θα κληθούν να ιεραρχήσουν και τον βαθμό συμ
μετοχής τους στη συνολική επίδοση της επιχείρησης.

4.5 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΜΕ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΕ
ΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ
ΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ
Η επιλογή της ομάδας των Δεικτών-κλειδιά που έχουν τη 
μεγαλύτερη σπουδαιότητα για την επιχείρηση ακολου
θείται από τον υπολογισμό των στατιστικών βαρών με τα 
οποία οι δείκτες αυτοί θα εμφανιστούν στον Πίνακα Ισορ
ροπημένης Στοχοθεσίας. Η διαδικασία υπολογισμού των
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στατιστικών βαρών διενεργείται σε δύο επίπεδα [Clinton, 
Weber and Hassel 2002]:

To πρώτο επίπεδο αφορά την ιεράρχηση των τεσσά
ρων βασικών πτυχών του Π.Ι.Σ. και τον προσδιορισμό των 
συντελεστών με τους οποίους θα συμμετέχουν στον τελικό 
πίνακα. Για τον λόγο αυτό οι τέσσερις πτυχές εξετάζονται 
ανά ζεύγη και βαθμολογείται η σχετική προτεραιότητα της 
μιας έναντι της άλλης πτυχής με μια κλίμακα η οποία είναι 
συνήθως από το ένα έως το εννέα όπως περιγράφηκε ανα
λυτικά στην υποπαράγραφο 4.1 παραπάνω. Ο βαθμός ένα 
δίνεται όταν οι δύο πτυχές είναι ισοδύναμες, ενώ ο βαθμός 
εννέα δίνεται όταν η διαφορά ανάμεσα στις δύο πτυχές εί
ναι τόσο ισχυρή ώστε η μία πρακτικά να αγνοείται.

Οι παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιο
λόγηση είναι η ακολουθούμενη στρατηγική και η θέση του 
προϊόντος/επιχείρησης στον κύκλο ζωής όπως περιγρά- 
φηκαν αναλυτικά στην ανάλυση της αξίας του προϊόντος 
(PVA) στην υποπαράγραφο 3.3.

Το άθροισμα των συντελεστών των τεσσάρων πτυχών 
του Π.Ι.Σ. που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της Δια
δικασίας Αναλυτικής Ιεράρχησης πρέπει να είναι ίσο με τη 
μονάδα.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά τον υπολογισμό των στα
τιστικών βαρών των δεικτών της κάθε μιας πτυχής του 
Π.Ι.Σ. ξεχωριστά. Οι δείκτες συγκρίνονται ανά ζεύγη ώστε 
να βρεθεί η σχετική τους ιεράρχηση. Το άθροισμα των στα
τιστικών βαρών των δεικτών κάθε κατηγορίας είναι ίσο με 
τη μονάδα. Τα στατιστικά βάρη που υπολογίζονται για το 
κάθε ένα επίπεδο ανάλυσης ξεχωριστά χαρακτηρίζονται 
ως τοπικά (local weights), ενώ τα τελικά στατιστικά βάρη 
με τα οποία οι δείκτες κλειδιά θα εμφανιστούν στον Π.Ι.Σ. 
λέγονται ολικά (καθολικά, πλήρη) στατιστικά βάρη (global 
weights).

Τα καθολικά βάρη κάθε πτυχής υπολογίζονται, πολλα
πλασιάζοντας τον συντελεστή βαρύτητας της κάθε μίας 
πτυχής, με τα στατιστικά βάρη των δεικτών που περιέχο- 
νται σε αυτή.

Σαν συνέπεια του τρόπου υπολογισμού τους, το άθροι
σμα των καθολικών βαρών του Πίνακα Ισορροπημένης 
Στοχοθεσίας είναι επίσης ίσο με τη μονάδα.
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4.6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ- 
ΔΙΚΑΣΙΑΣΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ-ΗΔΙΑΔΙΚΑ- 
ΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΤΟΥΣ.
Η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης είναι όπως αναφέρ- 
θηκε μία ευρέως γνωστή μέθοδος υποστήριξης προβλημά
των λήψεως αποφάσεων. Ακόμη κι σήμερα όμως υπάρχει 
σημαντική διαμάχη στην ακαδημαϊκή κοινότητα σχετικά 
με το βαθμό αποτελεσματικότητάς της. Οι πιο σημαντικές 
αδυναμίες της μεθόδου είναι οι ακόλουθες [Robins Ε. a,b]:
1. Τα στατιστικά βάρη θα έπρεπε να θεωρούνται ως σχε

τικές απεικονίσεις των υπαρχόντων προτεραιοτήτων. Η 
Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης θεωρεί τα υπολογι- 
σθέντα βάρη απαραβίαστα, γιατί θεωρεί τις αντίστοιχες 
κρίσεις απολύτως ακριβείς. Η ακρίβεια όμως αυτή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένη εξαιτίας της υποκειμε
νικότητας της ανθρώπινης φύσης.

2. Οι συγκρίσεις ανά ζεύγη καθοδηγούνται συνειδητά ή 
ασυνείδητα από την ανάγκη να είναι συμβατές με τις αρ
χικές κρίσεις. Τα άτομα που εφαρμόζουν τη μέθοδο θα 
πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα, ώστε να μη μετα
βάλλουν τις κρίσεις τους προκειμένου να είναι συμβατές 
με τις προηγούμενες, διότι τα στατιστικά βάρη που θα 
προκύφουν στο τέλος της διαδικασίας δεν θα είναι ακρι
βή. Όπως αναφέρθηκε στην υποπαράγραφο 4.1 υπάρ
χουν κάποιοι μαθηματικοί αλγόριθμοι, οι οποίοι μπορούν 
να εντοπίσουν και εν μέρει να επιλύσουν το πρόβλημα, 
άλλα όπως έχουν αποδείξει κάποιοι ερευνητές μπορούν 
επίσης να αλλοιώσουν και το τελικό αποτέλεσμα.

3. Η ασυνέπεια στη Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης 
μπορεί να προκληθεί από την ίδια την κλίμακα σημαντι- 
κότητας των εννέα βαθμιδών που εισήγαγε ο Saaty. Πολ
λοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι πρέπει να χρησιμοποιεί
ται μία συνεχής και όχι διακριτή κλίμακα, ώστε να έχου
με ορθότερα αποτελέσματα. Οι Saaty και Foreman που 
είναι οι βασικοί εμπνευστές της μεθόδου εξακολουθούν 
να υποστηρίζουν ότι η κλίμακα των εννέα βαθμιδών εί
ναι η πιο κατάλληλη για την υποστήριξη της μεθόδου, 
και η εισαγωγή της συνεχούς κλίμακας αξιολόγησης θα
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οδηγούσε σε σοβαρά υπολογιστικά προβλήματα.
4. Η πρόσθεση ή η αφαίρεση μιας εναλλακτικής λύσης, 

μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες αλλαγές στη σειρά ιε
ράρχησης, παρόλο που οι σχέσεις μεταξύ των υπολοί
πων εναλλακτικών λύσεων δεν έχουν αλλάξει. Ομοίως 
αλλάζουν δραματικά και τα σχετικά στατιστικά βάρη. 
Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό προτάθηκε μία 
τροποποίηση του μοντέλου, η εισαγωγή του «ιδανικού 
μοντέλου»( ideal model). Στην περίπτωση αυτή η κα
λύτερη εναλλακτική λύση για κάθε ένα τελικό κριτήριο 
θεωρείται ως «ιδανική» και βαθμολογείται με 1, ενώ οι 
υπόλοιπες εναλλακτικές λύσεις κανονικοποιούνται με 
βάση την μεταξύ τους αναλογία Σημειώνεται ότι και αυ
τή η προσέγγιση, θεωρείται ιδιαίτερα απλουστευτική 
από πολλούς ερευνητές.

5. Ο αριθμός των εισαχθέντων κριτηρίων καλό είναι να μην
υπερβαίνει τα 9 ώστε να μη σχηματίζονται πολύ μεγάλοι 
πίνακες.

6. Το «πρόβλημα μεροληψίας κατά την διάσπαση» (splitting
bias problem) είναι ένα γνωστό πρόβλημα στα προβλή
ματα ιεράρχησης αξιών και πρέπει να αντιμετωπίζεται 
κατάλληλα, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό το πρό
βλημα λαμβάνει χώρα όταν κάποια, συγκρινόμενα με
ταξύ τους, κριτήρια απόφασης περιλαμβάνουν διαφο
ρετικό βαθμό υποκριτηρίων. Για παράδειγμα, ένα κριτή
ριο αξιολόγησης μπορεί να έχει πέντε υποκριτήρια κάτω 
από αυτό, ένω ένα άλλο να έχει μόνο δύο. Αν και τα δύο 
κριτήρια είχαν ίσα βάρη π.χ. 30% τότε τα υποκριτήρια θα 
έχουν αντίστοιχα στατιστικά βάρη 6% και 15%. Η Διαδι
κασία Αναλυτικής Ιεράρχησης δεν μπορεί να αντιμετω
πίσει το πρόβλημα αυτό, το οποίο μπορεί να θέσει πρό
ωρα, σημαντικά κριτήρια, εκτός της ιεραρχίας.
Η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης βασίζεται σε δο

μημένες σχέσεις ιεράρχησης μεταξύ των παραγόντων που 
εμπλέκονται στο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί. Τοπο
θετείται ο στόχος στο ανώτερο επίπεδο λήψεως αποφάσε
ων και με γραμμικές σχέσεις αιτίας -αποτελέσματος περ
νούμε στις διάφορες εναλλακτικές λύσεις των κατώτερων 
επιπέδων που θα οδηγήσουν στην υλοποίησή του. Στις πιο 
πολλές περιπτώσεις όμως, συμπεριλαμβανομένης και της
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δημιουργίας του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας, οι 
σχέσεις μεταξύ των διάφορων παραγόντων που λαμβάνουν 
μέρος στο πρόβλημα δεν είναι ευθείες ή γραμμικές, ούτε 
επίσης περιορίζονται μόνο μεταξύ δύο συγκεκριμένων πα
ραγόντων κάθε φορά.. Αντίθετα είναι δυνατό να υπάρχουν 
πολλαπλές αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών μη δι
αδοχικών επιπέδων απόφασης, οι οποίες δεν μπορούν να 
απεικονισθούν σωστά με τη Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρ
χησης.

Η εξέλιξη και η γενίκευση της Διαδιακασίας Αναλυτικής 
Ιεράρχησης, οδήγησε στη Διαδικασία Δικτυακής Ανάλυ
σης (Analytical Network Process - ANP) [Saaty 1999b]. H 
μέθοδος αυτή εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις τόσο μεταξύ 
των παραγόντων μιας συγκεκριμένης ομάδας δεδομένων 
που σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους (εσωτερική αλληλεπί
δραση - inner dependence), όσο και μεταξύ παραγόντων 
που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες (εξωτερική αλληλε
πίδραση - Outer dependence). Η δομή της Διαδικασίας Δι- 
κτυακής Ανάλυσης είναι πιο χαλαρή και αντιμετωπίζει τα 
προβλήματα λήψεως αποφάσεων, χωρίς να θεωρεί απαραί
τητη την ιεράρχηση των παραγόντων που τα δομούν, όπως 
η Αναλυτική Ιεράρχηση, αντίθετα, κάνει εφικτή την παράλ
ληλη επεξεργασία τους. Δίνει ένα γενικό πλαίσιο χειρισμού 
αποφάσεων χωρίς να θεωρεί απαραίτητο ότι οι αποφάσεις 
των ανώτερων επιπέδων εξαρτώνται από εκείνες των κατώ
τερων, Χρησιμοποιεί ένα δίκτυο συσχετισμών μεταξύ των 
διαφόρων επιπέδων λήφεως αποφάσεων χωρίς την ανα
γκαιότητα της κατάταξης των επιπέδων αυτών σε συγκε
κριμένη ιεραρχία και επιπλέον επιτρέπει την ανατροφοδό
τηση των υπολογισθέντων βαρών με τις διάφορες εναλλα
κτικές λύσεις, οδηγώντας έτσι στη δημιουργία ενός «υπερ- 
πίνακα» (supermatrix)

Η βάση της θεωρίας της Δικτυακής Ανάλυσης δεν εί
ναι η κατάταξη αλλά η αλληλεπίδραση. Η διαδικασία 
εφαρμογής της Δικτυακής Ανάλυσης έχει δύο στάδια. 
Το πρώτο αφορά τον προσδιορισμό του δικτύου των αλλη
λεπιδράσεων οι οποίες υποδηλώνουν ισχυρές σχέσεις εξάρ
τησης μεταξύ των παραγόντων ή των ομάδων που μετέχουν 
στη διαδικασία. Το δεύτερο είναι ο καθορισμός του δικτύ
ου των επιρροών, δηλαδή των χαλαρών σχέσεων αλληλε-
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ττίδρασης μεταξύ των παραγόντων και των ομάδων αυτών. 
Στην συνέχεια και αφού προσδιοριστούν οι σχέσεις αυτές 
το πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί εξετάζεται από τέσσε
ρις διαφορετικούς μηχανισμούς ελέγχου. Αυτοί είναι: α. Τα 
κέρδη - οφέλη (benefits) β. Το κόστος (cost) γ. Οι ευκαιρί
ες (opportunities) δ. οι κίνδυνοι (risks).

Στη συνέχεια λαμβάνεται το πηλίκο του γινομένου κέρδη 
επί ευκαιρίες δια το γινόμενο του κόστος επί τον κίνδυνο.

Το πηλίκο αυτό υπολογίζεται για όλους τους δυνατούς 
συνδυασμούς των εναλλακτικών λύσεων. Τα αποτελέσμα
τα κανονικοποιούνται ώστε η καλύτερη λύση να έχει συντε
λεστή βαρύτητας ίσο με τη μονάδα.

Η Διαδικασία Δικτυακής Ανάλυσης είναι μία καινοτο- 
μική προσέγγιση στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων, η 
οποία αγνοήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί οι πα
ραδοσιακές δομές οργάνωσης των επιχειρήσεων εμφάνιζαν 
απλούς γραμμικούς συσχετισμούς, μεταξύ των διαφόρων 
παραγόντων επίδοσης και δεν έκαναν λεπτομερειακή και 
πλήρη ανάλυση των αλυσίδων αιτίας - αποτελέσματος που 
οδηγούν στην υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρησης. 
Επίσης δεν περιελάμβαναν διαδικασίες ανατροφοδότησης 
ώστε να εισάγουν εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση θε
τικών ή αρνητικών συνεπειών των αρχικών αποφάσεων. 
Ακόμη και σήμερα υπάρχουν διαφωνίες στην επιστημονι
κή κοινότητα, για το αν η Διαδικασία Δικτυακής Ανάλυσης 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα της Διαδικασίας Αναλυτικής 
Ιεράρχησης ή τα περιπλέκει ακόμη περισσότερο.

V. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΡΟΣΔΙ
ΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ - ΚΛΕΙΔΙΑ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ

5.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Το πρώτο στάδιο της εφαρμογής του Πίνακα Ισορροπημέ
νης Στοχοθεσίας και της χρησιμοποίησης του σαν μέσο αξι
ολόγησης αλλά και σαν οδηγό για τα σωστή εκτέλεση της 
στρατηγικής, είναι η δημιουργία του εταιρικού Π.Ι.Σ. που
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αφορά ολόκληρη την επιχείρηση σαν οργανισμό. Το δεύτε
ρο στάδιο είναι η δημιουργία των επιχειρησιακών Π.Ι.Σ. 
που αναφέρονται στις επιμέρους μονάδες της επιχείρησης. 
Αυτά προκύπτουν χρησιμοποιώντας το βασικό Πίνακα σαν 
οδηγό και μετασχηματίζοντας το σύμφωνα με τους στρατη
γικούς στόχους της κάθε επιμέρους μονάδας οι οποίοι συν
δυάζονται για την υλοποίηση της κεντρικής επιχειρησιακής 
στρατηγικής [Kaplan and Norton 1996a] To επόμενο βήμα 
είναι να εφαρμόσουμε την Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρ
χησης όχι μόνο για τον καθορισμό της ολικής επίδοσης της 
επιχείρησης, αλλά και της επίδοσης των διαφόρων επιμέ
ρους τμημάτων της.

Τα τοπικά βάρη, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα για κά
θε ομάδα μετρήσεων έχουν άθροισμα 1,00 (ή 100%), οπότε 
η εταιρία μπορεί να κάνει χρήση αυτών ώστε να λάβει την 
επίδοση του κάθε τμήματος. Ειδικότερα ένα τμήμα μπο
ρεί να βαθμολογείται ως προς τους δείκτες του Π.Ι.Σ. και 
να χαρακτηρίζεται για κάθε έναν από αυτούς ως «εξαίρετο» 
(1,00), «ικανοποιητικό» (0,75), «μέτριο» (0,50) ή ανεπαρκές 
(0,25). Η βαθμολογία αυτή θα σταθμίζεται σύμφωνα με τα 
βάρη που υπολογίστηκαν από την εφαρμογή της Διαδικα
σίας Αναλυτικής Ιεράρχησης και τελικά θα προκύπτει η ολι
κή επίδοση του κάθε τμήματος ξεχωριστά. Αν το τμήμα πα
ρουσίαζε εξαιρετική επίδοση σε όλους τους δείκτες η ολική 
του επίδοση θα ήταν ίση με τη μονάδα (ή το 100%) [Clinton, 
Weber and Hassel 2002]. Με την μέθοδο αυτή είναι ευκολό
τερη η ανίχνευση των προβλημάτων σε ορισμένα τμήματα 
τα οποία αφορούν συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης, και 
διαφορετικά θα καλύπτονταν από την συνολική επίδοση 
της επιχείρησης. Είναι γνωστό ότι ο εντοπισμός ενός προ
βλήματος είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση του με συ
νέπεια την ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της συνολικής επί
δοσης.

Το τελευταίο και πιο αμφιλεγόμενο επίπεδο εφαρμογής 
του Π.Ι.Σ. είναι η δημιουργία των ατομικών Π.Ι.Σ., που δη- 
μιουργούνται από τους ίδιους τους εργαζομένους σε συνερ
γασία με τα ανώτερα στελέχη [Kaplan and Norton 1996α]. 
Με τον τρόπο αυτό ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά μπορεί 
να αντιληφθεί τι ακριβώς περιμένει η επιχείρηση από αυτόν 
και να προσπαθήσει να το υλοποιήσει. Με τη συντονισμένη
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δράση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα, αποφεύγονται 
αποφάσεις και ενέργειες οι οποίες δεν εξυπηρετούν στην 
υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης. Η δημιουργία ενός 
ατομικού Π.Ι.Σ. βασίζεται στην ιεραρχική αποδόμηση των 
διαδικασιών της επιχειρησιακής μονάδας και στην ανάλυση 
των τρόπων με τον οποίο ο κάθε εργαζόμενος συνεισφέρει 
στην υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής. Η εφαρμογή 
των ατομικών Π.Ι.Σ. είναι ο προπομπός της άμεσης σύνδε
σης της αμοιβής με την επίδοση, θέμα που ακόμα βρίσκεται 
σε αρχικό στάδιο και αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό από 
τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η υλοποίηση της πλήρους κλιμάκωσης του Πίνακα Ισορ
ροπημένης Στοχοθεσίας από το υψηλότερο εταιρικό επίπε
δο μέχρι τη βάση του οργανισμού, δηλαδή τον απλό εργα
ζόμενο, αποτελεί μία κρίσιμη διαδικασία για τη δημιουργία 
μιας απόλυτα ευθυγραμμισμένης εταιρίας που λειτουργεί 
με βάση τους στρατηγικούς της στόχους. Είναι πολύ ση
μαντικό να αντικατοπτρίζονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα στα διάφορα ιεραρ
χικά επίπεδα.. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η χρήση 
της μεθόδου IDEFO, η οποία βασίζεται στην ιεραρχική πα
ρουσίαση των λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα στο εσω
τερικό της επιχείρησης [Νικολαράκος X., Γεωργόπουλος Ν. 
Βαγγελάτος I. 2003]

Η μέθοδος IDEF0 βασίζεται στην ιεράρχηση και την 
αποδόμηση των λειτουργιών από το ανώτερο επίπεδο της 
επιχείρησης μέχρι τον επιθυμητό βαθμό λεπτομέρειας. Εχει 
την δυνατότητα να παρουσιάζει τις αλληλεπιδράσεις με
ταξύ των λειτουργιών με τη βοήθεια βελών που ονομάζο
νται ICOMs. Τα βέλη αυτά παρουσιάζουν την εισαγωγή 
δεδομένων (I=Input) που είναι απαραίτητα για την εκτέ
λεση της λειτουργίας, τον έλεγχο (C=Control) δεδομέ
να που θέτουν περιορισμούς στον τρόπο λειτουργίας, την 
εκροή των αποτελεσμάτων (0=0utput) και τους μηχανι
σμούς (M=Mechanism) που αντιπροσωπεύουν τους απα
ραίτητους πόρους για την πραγματοποίηση της λειτουργί
ας (Σχήμα 4)
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Σχήμα 4. Κλιμάκωση του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας 
με την τεχνική IDEF0 [Νικολαράκος X., Γεωργόπουλος Ν. Βαγ- 
γελάτος I. 2003]

Η εφαρμογή της IDEF0 στην κλιμάκωση του Πίνακα 
Ισορροπημένης Στοχοθεσίας βοηθά στο σαφή προσδιορι
σμό των διάφορων λειτουργικών επιπέδων, στην καταγρα
φή των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα σε κάθε επίπεδο 
και των σχέσεων αιτίας-αποτελέσματος καθώς και στον κα
θορισμό της επιρροής κάθε τμήματος, αλλά και εργαζόμε
νου στην επίτευξη της επιχειρηματικής στρατηγικής.
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5.2 Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΙ
ΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
5.2.1. Γενικά σχόλια για τον ρόλο των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων στην επίδοση της επιχείρησης.
Τα πιο πολλά μοντέλα αξιολόγησης βασίζονται σε μεγέ
θη μετρήσιμα όπως π.χ ο ρυθμός παραγωγής, η απόδοση 
της επένδυσης κ.τ.λ. Όμως στη σημερινή εξελισσόμενη με
ταβιομηχανική οικονομία, υπάρχουν πολλά μη ποσοτικά 
μεγέθη, άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως το διανοητικό 
κεφάλαιο, η τεχνογνωσία, η δημιουργία καινοτομιών, 
τα οποία έχουν πολύ σημαντική επίδραση στην επιτυ
χία της επιχείρησης. Τα σημερινά «λογιστικά» πρότυπα 
μετρήσεων δεν μπορούν να απεικονίσουν σωστά αυτές 
τις μη ποσοτικές «αξίες». Μία απόδειξη του γεγονότος 
αυτού είναι η διαφορά που υφίσταται μεταξύ της λογιστι
κής και της αγοραίας αξίας της μετοχής μιας επιχείρησης. 
Η αγοραία αξία είναι συνήθως κατά πολύ μεγαλύτερη της 
λογιστικής και μεγάλο μέρος αυτής της διαφοράς οφείλεται 
στα άυλα περιουσιακά της στοιχεία, όπως το διανοητικό κε
φάλαιο, η φήμη και πελατεία, η οργάνωση της επιχείρησης
K.a.[Skyrme and Amidon 1997].

Η απεικόνιση των μεγεθών αυτών παρουσιάζει πολλές 
δυσκολίες. Καταρχήν η αξία που προκύπτει από τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία είναι έμμεση. Μεγέθη όπως το δια
νοητικό κεφάλαιο, η τεχνογνωσία, η τεχνολογία κ.α., σπά
νια έχουν ευθεία (άμεση) επίδραση στην κερδοφορία της 
επιχείρησης. Οι βελτιώσεις τους οδηγούν σε θετικά οικο
νομικά αποτελέσματα μέσω αλυσίδων με σχέσεις αιτίου- 
αποτελέσματος που περιλαμβάνουν δύο, τρία ή και περισ
σότερα ενδιάμεσα στάδια. Για παράδειγμα η βελτίωση της 
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε μια επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών, οδηγεί σε βελτίωση του επιπέδου των παρε
χόμενων υπηρεσιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα υψηλότε
ρο βαθμό ικανοποίησης του πελάτη. Ο αυξημένος βαθμός 
ικανοποίησης οδηγεί σε αύξηση της αφοσίωσης του πελάτη 
προς την επιχείρηση, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσό
δων και του περιθωρίου κέρδους. Η αξία που δημιουργείται 
από επένδυση σε άυλα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ούτε 
γραμμική ούτε προσθετική.
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Ένα ακόμη στοιχείο πολυττλοκότητας είναι ότι η τελική 
απόδοση των άυλων περιουσιακών στοιχείων εξαρτά- 
ται από την στρατηγική και το σκοπό της επιχείρησης.
Για παράδειγμα χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που εξειδι
κεύονται σε επενδύσεις χρειάζονται εργαζόμενους με υψη
λό επίπεδο γνώσεων, ικανούς να διαχειρίζονται πολύπλοκα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα και να δημιουργούν ισχυρές 
σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με απαιτητικούς 
πελάτες. Τα άτομα αυτά δεν θα είχαν την ίδια αξία σε μια 
εμπορική τράπεζα που δίνει έμφαση στην πώληση απλών 
προϊόντων, με σημαντική υποστήριξη από την τεχνολογία 
και με χαμηλό κόστος.

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία συνήθως δεν έχουν αξία 
όταν είναι μεμονωμένα, εξαίρεση αποτελούν οι πατεντα- 
ρισμένες καινοτομίες. Δημιουργούν αξία όταν συνδυάζο
νται με άλλα ποσοτικά ή όχι μεγέθη. Ενδεικτικά, η εφαρμο
γή μιας στρατηγικής προσανατολισμένης στην αύξηση των 
πωλήσεων, μπορεί να απαιτεί νέα εκπαίδευση, νέες γνώσεις 
για τους πελάτες, νέα πληροφοριακά συστήματα, νέα ορ
γανωτική δομή, νέο σύστημα αμοιβών. Επενδύοντας μό
νο σε ένα από τα παραπάνω ή παραλείποντας το, μπορεί 
η στρατηγική να οδηγηθεί σε αποτυχία [Bonds Dragonetd 
Jacobsen Roos]. Η αξία δεν δημιουργείται από κανένα από 
τα παραπάνω στοιχεία ανεξάρτητα. Δημιουργείται από τον 
επιτυχημένο συνδυασμό τους και η διαδικασία είναι πολ
λαπλασιαστική και όχι προσθετική. Τα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία, σύμφωνα με το Financial Accounting Standards 
Board, κατανέμονται σε επτά βασικές κατηγορίες όπως 
φαίνεται στον πίνακα 4 που ακολουθεί [Young 2003]:
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Πίνακας 4. Κατηγορίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
[Young 2003].

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΛΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΛΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Προστατευόμενα από 
κυβερνητικές αποφάσεις

Πατέντες, copyrights, εμπορικά 
σήματα

Προστατευόμενα από συμβόλαια Αδειες Λειτουργίας, συμφωνίες 
συνεργασίας/ μη ανταγωνισμού

Τεχνολογικά Πληροφοριακά συστήματα, 
προγράμματα λογισμικού, 
εργαστηριακά προγράμματα - 
αποτελέσματα

Οργανωσιακά Διοίκηση, Ηγεσία, Υλοποίηση 
στρατηγικής, επικοινωνία, 
εργασιακή κουλτούρα,

Σχετικά με τους εργαζόμενους Τεχνογνωσία, ταλέντο, 
δημιουργικότητα

Σχετικά με τους πελάτες Αρχεία και πληροφορίες 
πελατών,

Σχετικά με την αγορά Αναγνωρισιμότητα εταιρίας/ 
Σήματος, κανάλια διανομής

2.2.2. Προβλήματα στο πλαίσιο της αποτίμησης των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων
Ο προσδιορισμός της χρηματικής αξίας σε ορισμένα άυ- 
λα περιουσιακά στοιχεία και η καταγραφή κάποιων άλλων 
δεν είναι απλή υπόθεση. Υπάρχουν πολλά θέματα που εν
σκήπτουν και που πρέπει να αντιμετωπισθούν κατάλληλα, 
ώστε τελικά να οδηγηθούμε σε μια όσο το δυνατό πιο ακρι
βή αποτίμησή τους. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής 
[Young 2003]:

α. Αδυναμίες στον παραδοσιακό τρόπο προσδιορισμού
της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Η επικρατούσα άποψη σχετικά με τον προσδιορισμό της 
αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 
είναι η ακόλουθη. Η αξία τους μπορεί να υπολογιστεί ως η
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διαφορά της αγοραίας αξίας της επιχείρησης, η οποία προ
κύπτει από το γινόμενο του αριθμού των μετοχών επί την 
τιμή αγοράς της μετοχής, με τη λογιστική της αξία. Η δια
φορά αντικατοπτρίζει τα διάφορα αύλα περιουσιακά στοι
χεία, όπως οι ανθρώπινοι πόροι, η εκπαίδευση του προσω
πικού, η έρευνα και ανάπτυξη που επιτελείται κ.α.

Η παραδοχή αυτή παρουσιάζει μια σημαντική αδυναμία: 
οι δραματικές διακυμάνσεις που λαμβάνουν συχνά χώρα 
στις τιμές των μετοχών δεν είναι δυνατόν να αντικατοπτρί
ζουν αντίστοιχες μεταβολές στα άυλα περιουσιακά στοιχεία 
της επιχείρησης. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει καθορισμέ
νος τρόπος υπολογισμού της αξίας των άυλων περιουσια
κών στοιχείων, τότε οι διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών 
μπορεί να οφείλονται σε λάθος ή σε παραποιημένη πληρο
φόρηση. Αρα λοιπόν πρωταρχικός σκοπός της αποτίμησης 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι να βελτιώσει την 
ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών μειώνοντας τα 
φαινόμενα της παραπληροφόρησης όσον αφορά την αξία 
της μετοχής.

β. Ο προσδιορισμός της αξίας των άυλων περιουσιακών
στοιχείων και το εμπορικό απόρρητο.

Η προσπάθεια αποτίμησης των άυλων περιουσιακών στοι
χείων δεν πρέπει να οδηγήσει στην αποκάλυψη εμπορικών 
μυστικών ή άλλων στοιχείων που θα έδιναν στους ανταγω
νιστές τους ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσουν ώστε να απο
κτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Ακόμα 
και αν η οικονομική κοινότητα θέλει ακριβή ενημέρωση 
σχετικά με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, 
κάποια από αυτά είναι απαραίτητο να παραμείνουν απόρ
ρητα.

γ. Η σχέση Κόστους - Αξίας στο πλαίσιο της αποτίμησης
των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Ο υπολογισμός του κόστους ενός άυλου περιουσιακού 
στοιχείου σε σχέση με την αξία που αυτό δημιουργεί απο
τελεί ένα σημαντικό θέμα στο πλαίσιο της αποτίμησης των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να δούμε το 
πρόβλημα ας πάρουμε ως παράδειγμα την ανάπτυξη μιας 
κατοχυρωμένης καινοτομίας. Με τις κατάλληλες λογιστι-
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κές τεχνικές αποτίμησης του κόστους, μία επιχείρηση μπο
ρεί να υπολογίσει το κόστος έρευνας και ανάπτυξης κα
τά τη διάρκεια δημιουργίας ενός νέου προϊόντος ή ιδέας. 
Το κόστος αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αξία που θα 
προσφέρει στην επιχείρηση η καινοτομία που επινοήθηκε, 
η οποία θα έχει επιπλέον μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Για 
παράδειγμα τα περισσότερα φαρμακευτικά προϊόντα απο
δίδουν πολύ περισσότερα από το κόστος τους.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα έπρεπε η ανα
φορά των άυλων περιουσιακών στοιχείων να καταγράφει 
απλώς τον αριθμό των καινοτομιών και το κόστος δημιουρ
γίας της κάθε μιας, ή θα έπρεπε να προβλέφει τα κέρδη από 
κάθε καινοτομία και μετά να τα αναγάγει στην παρούσα 
τους αξία. Φυσικά μια τέτοια πρόβλεψη έχει τον κίνδυνο 
σφάλματος το οποίο μπορεί να είναι σημαντικό και να επη
ρεάσει την αξιοπιστία της αναφοράς.

δ. Η αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων βάσει 
γενικευμένων προσεγγίσεων έναντι εξειδικευμένων προ
σεγγίσεων

Η διερεύνηση της βιβλιογραφίας κάνει φανερή την ύπαρ
ξη κάποιων απόψεων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη δια
φορετικών τύπων αποτίμησης άυλων αξιών για διάφορους 
κλάδους των επιχειρήσεων. Όμως οι απόψεις αυτές δεν 
έχουν υιοθετηθεί από τους επίσημους φορείς που ασχολού
νται με το θέμα της αποτίμησης των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων, διότι πιστεύεται ότι τα περισσότερα άυλα περι
ουσιακά στοιχεία είναι τα ίδια για κάθε είδος επιχείρησης 
και αυτό που μεταβάλλεται είναι ο βαθμός συμμετοχής του 
καθενός στην συνολική αξία της επιχείρησης.

ε. Η αποτίμηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων να 
βασίζεται τόσο σε στατικά δεδομένα όσο και σε Δυναμι
κές Μεταβολές

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν μία 
στατική κατάσταση τον ισολογισμό, που από απόψεως 
χρόνου αναφέρεται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου 
και τρεις δυναμικές καταστάσεις που αντικατοπτρίζουν τις 
μεταβολές που καλύπτουν ολόκληρη τη διαχειριστική περί
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οδο (πίνακας ταμιακών ροών, κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων), προκειμένου 
να έχουμε μια όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα για την 
επιχείρηση. Πιστεύεται ότι η ίδια αναγκαιότητα υπάρχει και 
στην περίπτωση της αποτίμησης των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων. Για παράδειγμα είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 
τον απόλυτο αριθμό των πελατών μιας επιχείρησης στο τέ
λος του έτους, αλλά επίσης και αν αυτός προέκυψε κερδίζο
ντας ή χάνοντας πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους. Αρα 
λοιπόν η αποτίμηση δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο στα
τικά στοιχεία, αλλά να απεικονίζει και την εξέλιξή τους στο 
χρόνο.

στ. Η ποσοτική μέτρηση των άυλων περιουσιακών στοι
χείων να συνοδεύεται και από επεξηγηματικά σχόλια 

Τα αύλα περιουσιακά στοιχεία, τουλάχιστον κάποια από αυ
τά, μπορούν να εκφραστούν με ποσοτικές μετρήσεις όπως 
για παράδειγμα ο αριθμός των πελατών, ο αριθμός των και
νοτομιών κ.α.. Επίσης είναι προφανές ότι η αξία κάποιων 
καινοτομιών ή λογότυπων είναι πολύ μεγαλύτερη από την 
αξία κάποιων άλλων και ο προσδιορισμός της παρουσιά
ζει μεγάλη υποκειμενικότητα. Για παράδειγμα τα πνευμα
τικά δικαιώματα της Disney από τις φιγούρες των ηρώων 
της έχουν μεγαλύτερη αξία από τα πνευματικά δικαιώμα
τα ενός εκδοτικού οίκου που πρόκειται να εκδώσει το έρ
γο ενός νέου συγγραφέα. Αυτό το παράδειγμα αυτό δείχνει 
την ανάγκη ύπαρξης επεξηγηματικών σχολίων για την αξία 
των αύλων περιουσιακών στοιχείων όταν αυτή εκφράζεται 
με απλούς αριθμούς.

5.2.3. Μέθοδοι μέτρησης των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
στο πλαίσιο του προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης 
Η αναγκαιότητα αποτίμησης των άυλων στοιχείων της επι
χείρησης και ιδιαίτερα του διανοητικού κεφαλαίου της επι
χείρησης οδήγησε στην ανάπτυξη διαφόρων, ιδιαίτερα ενδι- 
αφερουσών τεχνικών όπως π.χ. η SKANDIA NAVIGATOR, 
η INCLUSIVEVARIATION METHOD (IVM) καιη INTAN
GIBLE ASSET MONITOR (IAM) τις οποίες θα περιγρά
φουμε συνοπτικά και περιεκτικά αμέσως παρακάτω:
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L SKANDIA NAVIGATOR
Η SKANDIA NAVIGATOR είναι ένα εργαλείο διοίκησης 
το οποίο δημιουργήθηκε από την Σουηδική εταιρία παρο
χής οικονομικών υπηρεσιών SKANDIA AFS και συνδυάζει 
μετρήσεις σε διαφορετικούς τομείς της επιχείρησης [Bontis 
2002]. Αυτή η τεχνική, η οποία προτάθηκε αρχικά από τον 
Leif Edvinsson ονομάστηκε Navigator (Πλοηγός) γιατί θε
ώρησε ότι καθοδηγεί την επιχείρηση στην πορεία της στον 
χρόνο. Κατά ανάλογο τρόπο με τον Πίνακα Ισορροπημένης 
Στοχοθεσίας εστιάζεται σε πέντε βασικές περιοχές: την χρη
ματοοικονομική, την πελατειακή, την λειτουργική, την ανα
νέωση και ανάπτυξη και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Δίνει ιδι
αίτερη έμφαση στην αποτίμηση του διανοητικού κεφαλαίου 
θεωρώντας το ως την «κρυμμένη» αξία της επιχείρησης.

Το διανοητικό κεφάλαιο (intellectual capital) είναι το 
άθροισμα της αξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου (human 
capital) και του οργανωσιακού κεφαλαίου (structural 
capital) της επιχείρησης. Το ανθρώπινο κεφάλαιο ορίζεται 
ως οι γνώσεις, οι ικανότητες, η εφευρετικότητα και οι δυ
νατότητες των εργαζομένων σαν άτομα να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της εργασίας τους. Επίσης περιλαμβάνει τις 
αξίες, την φιλοσοφία και την κουλτούρα της επιχείρησης. 
Το οργανωσιακό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις πατέντες, τα 
κατοχυρωμένα σήματα, τις βάσεις δεδομένων, τα πληρο
φοριακά συστήματα και γενικά οτιδήποτε υποστηρίζει την 
παραγωγικότητα των εργαζομένων. Επίσης περιλαμβάνει 
την πελατειακή βάση και τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί 
με τους πελάτες. Το διανοητικό κεφάλαιο ως το άθροισμα 
του ανθρώπινου και του οργανωσιακού κεφαλαίου, συγκε
ντρώνει την εφαρμοσμένη τεχνογνωσία, την τεχνολογία 
την οργανωσιακή δομή, την πελατειακή βάση και τις δεξιό
τητες και το ταλέντο των εργαζομένων. Όλα αυτά τα στοι
χεία μαζί συνιστούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 
επιχείρησης στον τομέα των άυλων περιουσιακών στοιχεί
ων (Σχήμα 5).

Το σύστημα SKANDIA NAVIGATOR εισήγαγε 91 νέους 
δείκτες ειδικά για το διανοητικό κεφάλαιο μαζί με 73 πα
ραδοσιακούς δείκτες για την μέτρηση των πέντε περιοχών 
εστίασης του μοντέλου. Οι Edvinsson και Malone αναγνω
ρίζοντας ότι κάποιοι από τους παραπάνω δείκτες μπορεί να
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Πίνακας 5. μερικοί ενδεικτικοί Δείκτες του SKANDIA NAVIGA
TOR.

ΠΤΥΧΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ • έσοδα / εργαζόμενο ($)
• κέρδη από νέες επιχ/κές 
δραστηριότητες ($)

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ • ποσοστό συναντήσεων/ πραγμ. πωλήσεις
• νέοι πελάτες/ πελάτες που έφυγαν

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ • αριθμός PC/ εργαζόμενο
• χρόνοι διεκπεραίωσης ή παραγωγής

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΚΑΙΑΝΑΠΤΥΞΗ

• δείκτης ικανοποιημένων εργαζομένων
• έξοδα εκπαίδευσης /έξοδα διοίκησης
• αριθμός καινοτομιών ανά έτος

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ • στέλεχη με ανώτατη εκπαίδευση (%)

είναι περιττοί ή ήσσονος σημασίας, προσπάθησαν να δημι
ουργήσουν ένα «παγκόσμιο» μοντέλο επίδοσης περιλαμ
βάνοντας 112 δείκτες, αριθμός που παραμένει πολύ υψηλός 
και συνήθως ασύμφορος στην παρακολούθηση. Κάποιοι 
από αυτούς τους δείκτες αναφέρονται στον Πίνακα 5.

Οι 112 δείκτες περιλαμβάνουν μετρήσεις σε απόλυτους 
αριθμούς, σε νομισματικές μονάδες, και σε ποσοστά.. Οι 
Edvinsson και Malone προτείνουν τα μεγέθη που εκφράζο
νται με απόλυτους αριθμούς να συγκρίνονται μεταξύ τους 
ώστε να μετασχηματίζονται σε ποσοστά, αφήνοντας έτσι 
δύο μόνο κατηγορίες μετρήσεων:
ί. Μετρήσεις που εκφράζονται σε νομισματικές μονάδες.

Οι μετρήσεις αυτές συνδυάζονται χρησιμοποιώντας προ
καθορισμένους συντελεστές βαρύτητας ώστε να οδηγή
σουν σε μια συνολική αξία Διανοητικού Κεφαλαίου (C) 
για την επιχείρηση.

ίί. Μετρήσεις που εκφράζονται σε ποσοστά. Οι μετρή
σεις αυτές εκφράζουν τον βαθμό πραγματοποίησης συ
γκεκριμένων στόχων και ο συνδυασμός τους δίνει τον 
συντελεστή (ί) αποδοτικότητας του Διανοητικού Κε
φαλαίου τα οποία καταγράφουν την θέση, την ταχύτητα 
και την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η επιχείρη
ση με τη βοήθειά του.
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Το συνολικό Διανοητικό Κεφάλαιο της επιχείρησης 
ορίζεται από το γινόμενο των δύο παραγόντων C και ί.

Επιχειρησιακό Διανοητικό Κεφάλαιο = i C

Οι Edvinsson και Malone αναγνωρίζοντας το γεγονός 
ότι ο αριθμός των 112 δεικτών είναι πολύ μεγάλος ώστε να 
παρακολουθείται από την επιχείρηση αφαίρεσαν όσους δεί
κτες εμφανίζονται στις κλασσικές χρηματοοικονομικές κα
ταστάσεις καθώς και εκείνους που αλληλεπικαλύπτονται. 
Τελικά κατέληξαν σε 21 δείκτες οι οποίοι θεωρούν ότι μπο
ρούν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά για την αξιολόγηση 
του διανοητικού κεφαλαίου της επιχείρησης.

Η μέθοδος SCANDIA NAVIGATOR, πέρα από την ορ
θή αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης, χρησιμοποιείται 
για να κατευθύνει την ανάπτυξη της εταιρίας σύμφωνα με 
τους στρατηγικούς της στόχους, και να διασφαλίσει ότι 
οι αποφάσεις της διοίκησης οδηγούν στην ανάπτυξη, την 
ανανέωση και την οικονομική ευρωστία της επιχείρησης.

Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει ένα μειονέκτημα που 
απορρέει από το γεγονός ότι χρησιμοποιεί την λογική των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην αποτίμηση των 
άϋλων περιουσιακών στοιχείων με συνέπεια να παρουσιάζει 
στατικότητα και να μη μπορεί να απεικονίσει τη δυναμική 
της επιχείρησης στο μέλλον. Οπως θα δούμε και στη συνέ
χεια, τα άυλα στοιχεία δεν αθροίζονται αλλά συνδυάζονται 
μεταξύ τους και η συνολική τους συμβολή στην επίδοση 
της επιχείρησης μπορεί να είναι πολλαπλάσια από το απλό 
άθροισμα της αξίας κάθε στοιχείου ξεχωριστά. Επιπλέον 
κάθε επιχείρηση έχει τη δική της θεώρηση για το ποια άυ
λα περιουσιακά στοιχεία της προσθέτουν αξία και δεν είναι 
δυνατό οι γενικοί κανόνες που εισάγει η μέθοδος να ισχύ
ουν και να εφαρμόζονται σε όλα τα είδη επιχειρήσεων με 
τον ίδιο τρόπο.

ii. INCLUSIVE VALUATION METHOD 
Η Inclusive Valuation Method - IVM, η οποία αναπτύχθη
κε από τον Dr Philip Me Pherson του City University του 
Λονδίνου, αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μεθό
δους για την αποτίμηση των άϋλων περιουσιακών στοιχεί
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ων. Οι περισσότερες μέθοδοι αποτίμησης άυλων περιουσι
ακών στοιχείων, σύμφωνα με τον Dr Mac.Pherson, τείνουν 
να τα αξιολογούν χρησιμοποιώντας περισσότερο μία «λο
γιστική» προσέγγιση, παρά από την συμμετοχή τους στην 
ανάπτυξη της εταιρίας. Επίσης ο Dr Mac Pherson υποστη
ρίζει ότι στην αποτίμηση αυτών των στοιχείων χρησιμοποι
ούνται παραδοσιακές λογιστικές προσεγγίσεις οι οποίες εί
ναι «προσθετικές» ενώ θα έπρεπε να είναι συνδυαστικές. 
Μια τέτοια παραδοσιακή προσέγγιση θα υπολόγιζε την 
αξία του κάθε άϋλου περιουσιακού στοιχείου χωριστά και 
στο τέλος θα άθροιζε τις αντίστοιχες αξίες τους. Όμως πολύ 
συχνά τα μεγέθη αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οπότε η 
συνολική τους αξία δεν μπορεί να υπολογισθεί με τον τρό
πο αυτό [Skyrme and Amidon 1998].

Ο Dr Mac Pherson, μετά από δέκα έτη μελέτης και επε
ξεργασίας, παρουσίασε την Inclusive Variation Method ( 
IVM), η οποία περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές και μη 
αξίες, με κατάλληλη χρήση θεωριών διοίκησης και συνδυ
αστικών μαθηματικών. Η μέθοδος αυτή στην τελική της 
μορφή έχει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την 
εισαγωγή των κατάλληλων μαθηματικών μοντέλων αποτί
μησης στα άυλα περιουσιακά στοιχεία Το δεύτερο στάδιο 
συνδυάζει τις χρηματοοικονομικές και μη μετρήσεις σε ένα 
ενιαίο πλαίσιο. Ο συνδυασμός αυτός των χρηματοοικονο
μικών μετρήσεων με την αποτίμηση των άυλων περιουσια
κών στοιχείων συμβάλλει στην ανίχνευση των «πηγών γνώ
σης» που προσφέρουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία 
στην επιχείρηση.

Μ. INTANGIBLE ASSETS MONITOR 
Η τεχνική Intangible Assets Monitor (IAM) προτάθηκε 
από τον Karl - Eric Sveiby (1997) και βασίζεται στις εξής 
διαστάσεις των αύλων περιουσιακών στοιχείων:
• Την εξωτερική διάσταση - δομή (external structure) που

αφορά τη σχέση της επιχείρησης με το περιβάλλον π.χ. 
φήμη και πελατεία, σχέσεις με πελάτες και προμηθευτές,

• την εσωτερική διάσταση - δομή (intenal structure) που 
αφορά την οργανωσιακή δομή της επιχείρησης και συ
μπεριλαμβάνει τη διοίκηση, την τεχνολογική υποδομή, 
την έρευνα και ανάπτυξη, και
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Πίνακας 6. Η συνολική αξία της επιχείρησης και οι διαστάσεις 
των άυλων περιουσιακών της στοιχείων, σύμφωνα με το Intan
gible Assets Monitor [Bontis 2000],

Λογιστική 
Καθαρά Θέση 
= Λογιστική 
Αξία Υλικών 

Περιουσιακών 
Στοιχείων - 

Υποχρεώσεις

ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(Υπεραξία Μετοχής)

Εξωτερική
Διάσταση
(φήμη, πελατεία, 
προμηθευτές)

Εσωτερική
Διάσταση
(Διοίκηση,
έρευνα
και ανάπτυξη, 
εξοπλισμός)

Ατομική
Ικανότητα
(Εκπαίδευση,
εμπειρία,
τεχνογνωσία)

• την ατομική επιτηδειότητα - ικανότητα (individual 
competence) η οποία περιλαμβάνει την πείρα, την τε
χνογνωσία και την εκπαίδευση. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι αν και η εσωτερική διάσταση (ή αλλιώς «λειτουργι
κή αποτελεσματικότητα » (operational efficiency)) απο
τελούσε ιστορικά μέρος των παραδοσιακών λογιστικών 
μετρήσεων μέσω δεικτών όπως το κόστος ανά μονάδα 
προϊόντος, ο ρυθμός παραγωγής κ.α. οι άλλες δύο δια
στάσεις απούσιαζαν παντελώς από τις παραδοσιακές λο
γιστικές μετρήσεις. Ο Πίνακας 6 απεικονίζει τη συνολική 
αξία της επιχείρησης και τις τρεις διαστάσεις των άυλων 
περιουσιακών της στοιχείων. Ο Sveiby πιστεύει ότι το κύ
ριο πρόβλημα της χρησιμοποίησης δεικτών για τις άλλες 
δύο διαστάσεις δεν είναι τόσο η δυσκολία στην λήψη δε
δομένων αλλά ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα αυτά 
μπορούν να μεταφραστούν σε πληροφορίες για την επί
δοση της επιχείρησης.
Ο Sveiby κατά τη διατύπωση του μοντέλου του ορίζει 

τρεις βασικές ομάδες δεικτών μέτρησης: ϊ. Ανάπτυξης και 
Ανανέωσης (growth and renewal), ii. Οικονομικότητας 
(efficiency) iii. Σταθερότητας (stability) για κάθε μία από 
τις τρεις διαστάσεις των άϋλων περιουσιακών στοιχείων 
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Συστήνει στους managers να 
επιλέγουν έναν ή δύο δείκτες για κάθε δυνατό συνδυασμό 
ομάδας - διάστασης, όπως φαίνεται στον πίνακα 7.
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Πίνακας 7. Παραδείγματα δεικτών μέτρησης για άυλα περιουσι
ακά στοιχεία σύμφωνα με το Intangible Assets Monitor.

Διαστάσεις / 
Ομάδες

Εξωτερική Εσωτερική Ατομική
Ικανότητα

Ανάπτυξη και 
Ανανέωση

Αύξηση
Οργανικών
Εσόδων
Αύξηση
Μεριδίου
Αγοράς

Επενδύσεις σε IT 
Επενδύσεις σε R&D

Αύξηση στο 
μέσο βαθμό 
Εμπειρίας ανά 
Εργαζόμενο 
Αύξηση
Ανταγων/τητας

Οικονομικότητα Κέρδος 
ανά Πελάτη 
Πωλήσεις ανά 
Εργαζόμενο

Ρυθμός παραγωγής 
ανά Εργαζόμενο 
Μοναδιαίο Κόστος 
Προϊόντος

Μεταβολές στον 
Αριθμό των 
Εργαζομένων 
Μεταβολές στην 
Δημιουργία 
Αξίας ανά 
Εργαζόμενο

Σταθερότητα Ποσοστό
Αφοσιωμένων
Πελατών

Βελτίωση της 
Ποιότητας

Ποσοστό
Εργαζομένων
που
Εκπαιδεύονται 
σε Νέες Τάσεις.

Η κατάταξη όλων των εργαζομένων σε δύο κατηγορίες 
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό σημείο στη διαδικασία σχε- 
διασμού του συστήματος αξιολόγησης Intangible Assets 
Monitor, στους επαγγελματίες (professionals) και στο 
προσωπικό υποστήριξης (support staff). Οι επαγγελμα
τίες είναι αυτοί που σχεδιάζουν, παράγουν, επινοούν λύ
σεις, παρουσιάζουν το προϊόν και γενικά εμπλέκονται άμε
σα στις εργασίες που έχουν σχέση με τον πελάτη. Αυτοί εί
ναι οι μόνοι εργαζόμενοι που λαμβάνονται υπόψη στην τρί
τη διάσταση του μοντέλου, τις προσωπικές ικανότητες των 
εργαζομένων. Όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι οι οποίοι ερ
γάζονται εξυπηρετώντας τις εσωτερικές διαδικασίες όπως 
π.χ. οι εργαζόμενοι στο λογιστήριο, στη διοίκηση κ.λ.π. πα
ρόλο που είναι πολύ σημαντικοί για τη μακροχρόνια βιωσι
μότητα της επιχείρησης, συνεισφέρουν στην εσωτερική δι
άσταση της επιχείρησης και η απόδοση τους καταγράφεται 
σε αυτή και μόνο. Κατά ανάλογο τρόπο οι εξωτερικοί συ
νεργάτες και οι προμηθευτές, μπορεί να είναι πολύ σημα
ντικοί για την επίδοση της επιχείρησης και καταγράφονται 
στην εξωτερική διάσταση του μοντέλου [Bontis 2000].
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Η τεχνική αυτή παρουσιάζει ένα σημαντικό πρόβλημα. 
Αν και μπορεί να καταγράψει κυρίως την μεταβολή του Δια
νοητικού Κεφαλαίου της επιχείρησης, αδυνατεί να τη συνδέ
σει με την αντίστοιχη χρηματοοικονομική του αξία. Ο Sveiby 
θεωρεί ότι υπάρχει συσχετισμός του Διανοητικού κεφαλαίου 
της επιχείρησης με τα χρηματοοικονομικά της μεγέθη αλ
λά δεν τον προσδιορίζει. Η μέθοδος παρουσίασε σημαντικά 
προβλήματα σε πολλές επιχειρήσεις στις Η.Π.Α όταν αυτές 
εφάρμοσαν συστήματα διοίκησης όπως το Just in Time (JIT) 
και οι Κύκλοι Ποιότητας, χωρίς κατάλληλη υποστήριξη από 
τα χρηματοοικονομικά συστήματα επίδοσης.

5.4. Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗ
ΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η επιτυχής χρήση του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσί- 
ας απαιτεί την προσαρμογή του στις συνεχώς μεταβαλλό
μενες συνθήκες του περιβάλλοντος. Τόσο οι επιλεγμένοι 
δείκτες, όσο και τα στατιστικά τους βάρη, πρέπει να ελέγ
χονται μέσω μιας εσωτερικής διαδικασίας ανατροφοδότη
σης (double loop feedback) [Kaplan and Norton 1996a.] και 
να μεταβάλλονται αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Ένας σω
στά σταθμισμένος πίνακας αξιολόγησης της επίδοσης της 
επιχείρησης, αποτελεί πολύτιμο οδηγό, για την κατανομή 
των κεφαλαίων της επιχείρησης στους διάφορους τομείς 
της επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Kaplan και Norton « η 
επιχείρηση πρέπει να συνδέσει τον στρατηγικό σχεδίασμά 
με την κατανομή των κεφαλαίων της, ώστε να μπορέσει να 
μετατρέψει το όραμά της σε πράξη». Σαν συνέπεια αυτού 
μπορεί να κατανείμει τα κεφάλαια της ακολουθώντας τους 
αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας του Πίνακα Ισορρο
πημένης Στοχοθεσίας [Kaplan and Norton 1996c].

5.5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΝΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ο Πίνακας ισορροπημένης Στοχοθεσίας είναι μια πολλά 
υποσχόμενη μέθοδος αξιολόγησης της επίδοσης και στρα
τηγικής διοίκησης της επιχείρησης αλλά δεν στερείται πε
ριορισμών. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός
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ότι τα πλεονεκτήματα που έχουν αναφερθεί στην υποπα- 
ράγραψο 2.5, μπορούν επίσης να είναι οι πηγές των προ
βλημάτων του Π.Ι.Σ.. Αναφέρουμε μερικά από αυτά συνο
πτικά: Πρώτον, το γεγονός ότι χρησιμοποιεί μικρό αριθμό 
μετρήσεων, μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη ακρίβειας αν 
οι δείκτες που επιλέχθηκαν δεν είναι οι κατάλληλοι ή δεν 
έχουν τη σωστή βαρύτητα. Δεύτερον, οι επιλεγμένοι δεί
κτες μέτρησης είναι πιθανό να μη κινούνται όλοι προς την 
ίδια κατεύθυνση αλλά να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλ
λο, δηλαδή η βελτίωση του ενός δείκτη να συνεπάγεται την 
επιδείνωση ενός άλλου. Τρίτον, δεν υπάρχει τρόπος εσωτε
ρικού ελέγχου της ορθότητας του πίνακα σύμφωνα με δε
δομένα πραγματικού χρόνου. Τέταρτον, υποστηρίζεται ότι 
ο Πίνακας συναντά δυσκολία στην απεικόνιση της στρα
τηγικής και της επίδοσης της επιχείρησης, σαν μία αμφί- 
δρομη διαδικασία και επικεντρώνεται κυρίως στα ανώτε
ρα επίπεδα διοίκησης. Πέμπτον, υπάρχουν δυσχέρειες στη 
μετάβαση από τον εταιρικό Π.Ι.Σ. στους επιχειρησιακούς, 
καθώς και στους Π.Ι.Σ. των επιμέρους τμημάτων. Έκτον, 
στο πλαίσιο της πραγματικής λειτουργίας των επιχειρήσε
ων οι σχέσεις αιτίου αποτελέσματος που λαμβάνονται υπό
ψη στο σχεδίασμά του στρατηγικού χάρτη και κατ' επέκτα
ση του Π.Ι.Σ. δεν έχουν κατ' ανάγκη μία μόνο κατεύθυνση. 
Αντίθετα μπορούν να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα σε δια
φορετικές διευθύνσεις. Ένα ακόμη αδύνατο σημείο του, το 
έβδομο, είναι ότι δεν μπορεί να διαχωρίσει χρονικά την αι
τία και το αποτέλεσμα. Σε πολλές σχέσεις αιτίας - αποτελέ
σματος απαιτείται η μεσολάβηση ενός χρονικού διαστήμα
τος. Αυτό δεν μπορεί να φανεί στον Π.Ι.Σ. διότι μετρά την 
αιτία και το αποτέλεσμα την ίδια χρονική στιγμή. Τα προη
γουμένως αναψερθέντα προβλήματα μπορούν να αντι- 
μετωπισθούν με το συνδυασμό της μεθόδου του Π.Ι.Σ. 
με τη θεωρία των δυναμικών συστημάτων, ο οποίος οδη
γεί στη θεωρία του Δυναμικού Πίνακα Ισορροπημένης 
Στοχοθεσίας (Δ.Π.Ι.Σ.) (Dynamic Balanced Scorecard) 
[Akkermans, Oorshot 2002].

Η θεωρία των δυναμικών συστημάτων παρουσιάστηκε 
στα τέλη της δεκαετίας του 50. Στην αρχική της μορφή ήταν 
απλά μία μέθοδος προσομοίωσης η οποία χρησιμοποιού
σε τις όλο και αυξανόμενες δυνατότητες των ηλεκτρονικών



320 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

υπολογιστών για την ανάλυση πολύπλοκων πολιτικοοικο
νομικών προβλημάτων. Τα δυναμικά συστήματα χαρακτη
ρίζονται από την ύπαρξη μιας εσωτερικής διαδικασίας ανα
τροφοδότησης η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις μεταβλη
τές που έχουν σχέση με την επίλυση του προβλήματος και 
από την εισαγωγή των διαγραμμάτων επιρροής (influence 
diagrams) τα οποία συνδέουν τις μεταβλητές αυτές με βρό
χους αιτίας αποτελέσματος (causal loops).

Ο Δ.Π.Ι.Σ. χρησιμοποιεί το γνωστό παραδοσιακό Π.Ι.Σ. 
ως βάση (σημείο αναφοράς) επεκτείνοντας την διαδικασία 
ανάπτυξής του με τη χρήση των αρχών των δυναμικών συ- 
στημάτων.Η στρατηγική ανάλυση που λαμβάνει χώρα κατά 
το πρώτο στάδιο δημιουργίας του παραδοσιακού Πίνακα 
συνδυάζεται με ένα υπολογιστικό μοντέλο προσομοίωσης, 
το οποίο επιτρέπει την what-if ανάλυση και την πρόσβαση 
σε δεδομένα πραγματικού χρόνου στο τέλος της διαδικασί
ας, τελειοποιώντας την απόδοση του Π.Ι.Σ. σαν μέσο αξιο
λόγησης της επίδοσης της επιχείρησης. Η αναλυτική περι
γραφή εξέταση της μεθόδου αυτής και των αποτελεσμάτων 
τους στο σχεδίασμά του Π.Ι.Σ., είναι πέρα από τα όρια της 
παρούσας εργασίας.

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΡΕΥΝΗ- 
ΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η ανακεφαλαίωση της προηγηθείσας ανάλυσης μας επι
τρέπει να τονίσουμε ότι το κλειδί, για την επιτυχή εφαρμο
γή του Πίνακα Ισορροπημένης Στοχοθεσίας σε μια επιχεί
ρηση, είναι η ορθή επιλογή των δεικτών μέτρησης της επί
δοσης και των αντίστοιχων στατιστικών τους βαρών, ώστε 
οι δείκτες αυτοί να αντικατοπτρίζουν την στρατηγική και 
τους στόχους της επιχείρησης. Οι μέθοδοι που παρουσιά
στηκαν στην εργασία αυτή, SWOT ANALYSIS, Στρατηγική 
Διάχυση της Λειτουργίας Ποιότητας (QFD), Ανάλυση Αξί
ας Προϊόντος (PVA) για τον προσδιορισμό των δεικτών επί
δοσης και η Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης (ΑΗΡ) για 
την επιλογή τους και τον υπολογισμό των στατιστικών βα
ρών τους είναι περισσότερο αποτελεσματικές, σε σχέση με 
την εμπειρική μέθοδο, η οποία επίσης χρησιμοποιείται από
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τους μάνατζερ για λόγους ευκολίας και οικονομίας. Τα μει
ονεκτήματα της εμπειρικής μεθόδου είναι ότι παρουσιάζει 
υψηλό βαθμό υποκειμενικότητας και χαμηλότερη ικανότη
τα εντοπισμού των πραγματικά κρίσιμων παραγόντων επι
τυχίας της επιχείρησης και της σχετικής τους βαρύτητας.

Ο Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας βέβαια δεν στε
ρείται αδυναμιών, πρόκειται όμως για μια από τις πιο απο
τελεσματικές νέες μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης της 
επιχείρησης και υπόκειται σε συνεχείς βελτιώσεις με στόχο 
την εξάλειψη των προβλημάτων του και την τελειοποίησή 
του, τόσο σαν μέθοδο αξιολόγησης της επίδοσης, όσο και 
σαν μέσο στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης. Θεωρού
με ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση των θεμάτων που 
συνδέονται με τη μέθοδο της Δικτυακής Ανάλυσης, με την 
εισαγωγή της θεωρίας των Δυναμικών Συστημάτων για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της χρονικής υστέρησης 
κ.α. που όμως είναι πέρα από τα όρια της παρούσας εργα
σίας.
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