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Περίληψη

To benchmarking είναι ένα 
εργαλείο βελτίωσης που βρί
σκει σήμερα ολοένα ευρύτερη 
εφαρμογή. Στην πρακτική του 
εφαρμογή το benchmarking 
βοηθά τους οργανισμούς να 
θέσουν ρεαλιστικούς στόχους 
βελτίωσης με βάση τα επιτεύγ
ματα άλλων οργανισμών που 
θεωρούνται πρότυπα. Από την 
άλλη μεριά οι σύγχρονες τε
χνολογικές εξελίξεις των και
ρών μας καθώς και η εξάπλω-

ση της έννοιας της ποιότητας 
και της ανάγκης συνεχούς βελ
τίωσης, έχουν αναγάγει τη μέ
τρηση της απόδοσης σε απα
ραίτητο συστατικό στοιχείο 
λειτουργίας των οργανισμών. 
Το παρόν άρθρο, μετά από 
μία σύντομη παρουσίαση του 
benchmarking και της μέτρη
σης της απόδοσης, διερευνά τη 
σχέση των δύο αυτών επίκαι
ρων εργαλείων βελτίωσης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο όρος benchmarking προέρχεται από το χώρο της τοπο
γραφίας και περιγράφει σημεία αναφοράς μετρήσεων για 
τη σύγκριση υψομέτρων (Tucker et al, 1987), (Camp, 1989) 
(APQC, 1993). Ο ορισμός που έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα 
για την περιγραφή του benchmarking είναι εκείνος που έχει 
διατυπωθεί από τον R.C. Camp (1989): the search for industry 
best practices that lead to superior performance (η αναζήτη
ση των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου που οδηγούν σε 
εξαιρετική απόδοση). To benchmarking βοηθά την επιχεί
ρηση να διαπιστώσει σε τι υπερτερεί ή υστερεί σε σχέση με 
άλλες επιχειρήσεις, πόσο αποδοτική μπορεί να γίνει και με 
ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Είναι εμφανές λοιπόν ότι 
υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της έννοιας του benchmarking 
και της μέτρησης της απόδοσης σε μία επιχείρηση.

Τα τελευταία χρόνια (Davies και Kochbar, 2002), το ενδι
αφέρον για την εφαρμογή του benchmarking συνδυάστηκε 
με την εξάπλωση της έννοιας των «βέλτιστων πρακτικών». 
To benchmarking χρησιμοποιείται ως μέθοδος με την οποία 
συνδυάζονται οι πρακτικές με την απόδοση. Ο τρόπος που 
γίνεται αυτό περιλαμβάνει αρχικά την καταγραφή ανεξάρ
τητων μετρήσεων απόδοσης, τον εντοπισμό των διαφορών 
με τα επίπεδα απόδοσης της επιχείρησης και τέλος, τη δι- 
ερεύνηση των πρακτικών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις 
που επιτυγχάνουν υψηλές μετρήσεις απόδοσης. Πολλές 
επιχειρήσεις, μέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων του συ
στήματος ποιότητας που ακολουθούν, πραγματοποιούν 
κάποιο είδος benchmarking για τη μέτρηση της απόδοσής 
τους (Maleyeff, 2003).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TOY BENCHMARKING

Το χρονικό σημείο αναφοράς για την εμφάνιση του ben
chmarking είναι η εφαρμογή του στην εταιρεία Xerox στα 
τέλη της δεκαετίας του 1970. Η Xerox ήταν η πρώτη εται
ρεία που εφάρμοσε τις αρχές του benchmarking με στόχο να 
γίνει πιο ανταγωνιστική. Η αρχική εφαρμογή του στη Xerox 
ήταν τόσο επιτυχής που η διοίκηση της εταιρείας αποφά
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σισε να εντάξει το benchmarking στο πρόγραμμα βελτίω
σής της διεθνώς. Η πιο γνωστή εφαρμογή του διεθνώς είναι 
εκείνη της Xerox με την L.L.Bean, εταιρεία πώλησης ρουχι
σμού μέσω καταλόγου όπου το benchmarking εφαρμόσθη
κε στις διαδικασίες διανομής και logistics (Harrington και 
Harrington, 1996) (Tucker et al, 1987) (Spendolini, 1992) 
(Camp, 1989) (Bogan και English, 1994) (Watson, 1993).

O Spendolini (1992) αναφέρει πέντε λόγους για τους 
οποίους μία επιχείρηση επιλέγει την εφαρμογή του bench
marking: (1) για τη συλλογή πληροφοριών στο στρατηγικό 
σχεδίασμά, (2) για την πραγματοποίηση προβλέψεων των 
επιχειρηματικών τάσεων, (3) για την εισαγωγή νέων ιδεών 
και την ανεύρεση νέων μεθόδων και πρακτικών, (4) για την 
εκτέλεση συγκρίσεων σε προϊόντα και διαδικασίες με στόχο 
τη βελτίωση, και (5) για τη θέσπιση στόχων απόδοσης.

Από τους παραπάνω λόγους είναι εμφανές ότι το bench
marking είναι κάτι περισσότερο από απλή συλλογή πλη
ροφοριών σχετικά με το πόσο καλή είναι η απόδοση μιας 
επιχείρησης σε σχέση με την απόδοση άλλων επιχειρήσε
ων. Επιπλέον δεν πρόκειται για ανάλυση ανταγωνισμού. Η 
ανάλυση ανταγωνισμού εστιάζεται στη σύγκριση προϊό
ντων και αποδόσεων με εκείνα των ανταγωνιστών και είναι 
μία διαδικασία η οποία, σύμφωνα με τους Zairi και Hutton 
(1995) συχνά αδυνατεί να δραστηριοποιήσει αποτελεσμα
τικά ενέργειες που στοχεύουν στην αλλαγή της πορείας της 
επιχείρησης όπως συνέβη στην περίπτωση της εταιρείας 
Xerox. Σε πολλές περιπτώσεις το χάσμα ανταγωνισμού εί
ναι μεγάλο αλλά γνωστό και η επιχείρηση που έπεται δεν 
γνωρίζει πώς να το καλύψει. To benchmarking επειδή διε
ρευνά τις πρακτικές που υπάρχουν πίσω από τις βέλτιστες 
αποδόσεις βοηθά στο να ξεπερασθεί αυτό το εμπόδιο.

Παρακολουθώντας ιστορικά την εξέλιξη του bench
marking, ο Watson (1993) εντοπίζει τέσσερα στάδια: (α) της 
αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering), (β) του αντα
γωνιστικού benchmarking (competitive benchmarking), (β) 
του benchmarking διαδικασίας (process benchmarking), (γ) 
του στρατηγικού benchmarking (strategic benchmarking), 
και (δ) τουπαγκόσμιου benchmarking(globalbenchmarking). 
Σήμερα το benchmarking αποτελεί ένα πολυδύναμο εργα
λείο για τους οργανισμούς που επιδιώκουν τη συνεχή βελ
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τίωση. Μπορεί να εφαρμόζεται σε διαδικασίες (process), σε 
μετρήσεις απόδοσης (performance), στη στρατηγική της 
επιχείρησης (strategic), σε προϊόντα ή υπηρεσίες (product/ 
service), σε λειτουργίες (operational), σε υποστηρικτικές δι
αδικασίες (management) (Bogan και English, 1994) (Drew,
1997) (Shedy, 1993). Επιπλέον μπορεί να αναφέρεται σε 
συγκρίσεις εσωτερικά της επιχείρησης (internal), εξωτερικά 
με τους άμεσους ανταγωνιστές (competitive), με άλλες επι
χειρήσεις του ίδιου κλάδου (functional/ industry), με επι
χειρήσεις από άλλο κλάδο (generic), με επιχειρήσεις πέρα 
των εθνικών ορίων (international) ή και σε συνδυασμένες 
συγκρίσεις εσωτερικά και εξωτερικά της επιχείρησης (Love 
και Dale, 1999) (Drew, 1997) (Harrington και Harrington,
1996) (Spendolini, 1992) (Camp, 1989) (Watson, 1993).

To εσωτερικό benchmarking είναι ο τύπος με τον οποίο 
ξεκινούν τις προσπάθειες εφαρμογής του κυρίως οι μεγά
λες επιχειρήσεις οι οποίες είτε ανήκουν σε επιχειρηματικό 
όμιλο είτε είναι οργανωμένες σε πολλά τμήματα. Το αντα
γωνιστικό είναι το επόμενο βήμα (ή το αρχικό για τις μικρές 
επιχειρήσεις), η εφαρμογή όμως του λειτουργικού bench
marking είναι εκείνη που δίνει την πραγματική του διάστα
ση (Hinton et al, 2000). Οι Maxle et al (2002) μετά από έρευ
να που έκαναν σχετικά με την εφαρμογή του benchmarking 
στη Μ. Βρετανία διαπίστωσαν ότι κάθε επιχείρηση δεν εί
ναι απαραίτητο να ακολουθήσει την παραπάνω καμπύλη 
ωριμότητας στην εφαρμογή του. Για επίτευξη της συγκρι- 
τικότητας των δεικτών, οι επιχειρήσεις ωθούνται συνήθως 
από το επίπεδο της αναζήτησης δεικτών, στο επίπεδο της 
αναζήτησης ιδεών ενώ για λόγους ανταγωνισμού συνήθως 
κινούνται από την εξειδικευμένη στη γενικευμένη αναζή
τηση. Θεωρούν ότι οι κατηγορίες που εκπροσωπούν ξεκά
θαρα το αντικείμενο εφαρμογής του benchmarking είναι 
το benchmarking-δεικτών (indicator-benchmarking) και το 
benchmarking-ιδεών (idea-benchmarking) δίνοντας έτσι 
μεγαλύτερη έμφαση στο αν το αντικείμενο εφαρμογής εί
ναι η συλλογή αριθμητικών δεδομένων ή η συλλογή ιδεών.

Σημαντικός παράγοντας επιλογής του τύπου bench
marking που θα εφαρμοσθεί είναι η διάθεση της πληροφο
ρίας και της γνώσης. Από έρευνες που έχουν γίνει, η εφαρ
μογή του benchmarking σε διαδικασίες και προϊόντα κατέ
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χει καλύτερη θέση στην επιλογή των επιχειρήσεων μια και 
η πρόσβαση σε πληροφορίες είναι ευκολότερη σε σχέση με 
εκείνες που αφορούν θέματα στρατηγικής. Για τον ίδιο λόγο 
προτιμάται η αναζήτηση βελτιώσεων είτε από επιχειρήσεις 
που δεν είναι άμεσα ανταγωνιστικές είτε εσωτερικά από 
την ίδια την επιχείρηση (Drew, 1997) (Dervitsiotis, 2000). 
Κάνοντας μία κατάταξη των τύπων benchmarking με βάση 
τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του καθενός, οι 
Massheder και Finch (1998) κατέληξαν στην εξής ταξινό
μηση ξεκινώντας από τον αποδοτικότερο προς το λιγότερο 
αποδοτικό τύπο: (1) λειτουργικό world class, (2) λειτουργικό 
σε κρατικό επίπεδο, (3) κλαδικό συμπεριλαμβανομένων και 
των ανταγωνιστών, (4) ανταγωνιστικό, και (5) εσωτερικό.

Στη βιβλιογραφία του benchmarking αναφέρονται συ
χνά τα οφέλη που διαπιστώθηκαν από την εφαρμογή του 
όπως η διευκόλυνση στην εισαγωγή αλλαγών, η προώθη
ση κλίματος μάθησης εντός της επιχείρησης, η στήριξη της 
στρατηγικής σε ρεαλιστικούς στόχους, η διευκόλυνση στην 
επίλυση προβλημάτων κ.α. (Harrington και Harrington, 
1996) (Spendolini, 1992) (Camp, 1989) (Bogan και English, 
1994) (Watson, 1993) (APQC, 1993) (Zairi, 1998a) Ένα από 
τα σημαντικότερα οφέλη όμως είναι η βελτίωση της από
δοσης της επιχείρησης. Για τις επιχειρήσεις που επιδιώ
κουν την world-class performance, το benchmarking μπο
ρεί όχι μόνο να δείξει τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί αλλά 
και πώς μπορεί να γίνει αυτό (Davies και Kochbar, 1999). Ο 
ρόλος του benchmarking στη διαδικασία της συνεχούς βελ
τίωσης περιγράφεται χαρακτηριστικά από τους Zairi και 
Hutton (1995) ως εξής: «... (το benchmarking) διασφαλίζει 
ότι ο τροχός της συνεχούς βελτίωσης περιστρέφεται προς 
τη σωστή κατεύθυνση η οποία είναι η επίτευξη υψηλότερων 
επιπέδων ανταγωνιστικότητας».

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗ
ΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η μέτρηση της απόδοσης είναι μία διαδικασία που επιτρέ
πει τη σύγκριση μεταξύ των επιχειρήσεων και τον προσδιο
ρισμό των ιδιαίτερα αποδοτικών από αυτές, τον εντοπισμό
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των επιχειρησιακών περιοχών που χρήζουν βελτίωσης και 
την παρακολούθηση της διαδικασίας βελτίωσης ενδοεπι- 
χειρησιακά.

Θέλοντας να δώσουν ένα συνοπτικό ορισμό του όρου 
«μέτρηση της απόδοσης», οι Neely et al (1995) κατέληξαν 
στα εξής: μέτρηση της απόδοσης είναι η διαδικασία ποσοτι- 
κοποίησης της δράσης, όπου «μέτρηση» είναι η διαδικασία 
της ποσοτικοποίησης και «απόδοση» είναι το αποτέλεσμα 
στο οποίο καταλήγει η δράση. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν 
ότι η μέτρηση της απόδοσης εκφράζει την αποδοτικότητα 
(efficiency) και την αποτελεσματικότητα (effectiveness) των 
ενεργειών, και ορίζουν ως «σύστημα μέτρησης της απόδο
σης» (performance measurement system) το σύνολο των 
μετρήσεων που χρησιμοποιούνται για να ποσοτικοποιήσουν 
την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Ιστορικά η μέτρηση της απόδοσης ξεκίνησε με την εφαρ
μογή οικονομικών δεικτών. Στις αρχές του 20ου αιώνα η 
DuPont εισήγαγε την πυραμίδα των οικονομικών αναλογι
ών (ratios) η οποία βασιζόταν σε ιστορικά στοιχεία κόστους 
(Kennerley και Neely, 2002). Μέχρι το 1930 τα συστήμα
τα μέτρησης της απόδοσης που αναπτύχθηκαν βασίζονταν 
σε υπολογισμούς κόστους και άλλων λογιστικών στοιχείων. 
Οικονομικά στοιχεία μέτρησης της απόδοσης χρησιμοποι
ήθηκαν ευρέως από τις επιχειρήσεις μέχρι τις δεκαετίες του 
1980 και του 1990, όταν έγινε αντιληπτή η αναγκαιότητα 
μιας εξισορροπημένης αντιμετώπισης των μετρήσεων από
δοσης ώστε να περιλαμβάνονται και μη οικονομικά μεγέ
θη. Από τότε αναπτύχθηκαν διάφορα συστήματα μέτρησης 
της απόδοσης τα οποία ανταποκρινόταν στις νέες συνθή
κες σύνδεσης των μετρήσεων με τη στρατηγική της επιχεί
ρησης. Τα παραδοσιακά συστήματα μέτρησης της απόδο
σης ήταν κατάλληλα για τη βιομηχανική εποχή, δεν μπό
ρεσαν όμως να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις 
των επιχειρήσεων και στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελί
ξεις που εμφανίσθηκαν κυρίως στις δεκαετίες του 1980 και 
1990 (Zairi, 1998) (Kaplan και Norton, 1992) (Kennerley και 
Neely, 2003).

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Eccles (1991) πε
ριέγραφε την προσπάθεια των επιχειρήσεων για εφαρμογή 
νέων μέτρων απόδοσης, ως “επανάσταση” στο επίκεντρο
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της οποίας υπάρχει μία ριζοσπαστική απόφαση: αλλαγή 
της χρήσης των οικονομικών μεγεθών από θεμελιώδη, σε 
ισάξιο συστατικό στοιχείο ενός ευρύτερου συνόλου μέτρων 
απόδοσης. Ο Eccles υποστήριξε ότι σημαντικό ρόλο για 
την επανάσταση αυτή έπαιξε η επικράτηση των αρχών της 
ποιότητας στη δεκαετία του 1980 και η ανάδειξή τους ως 
στρατηγικό όπλο στη μάχη του ανταγωνισμού. Σαν αποτέ
λεσμα, οι επιχειρήσεις αφιέρωσαν σημαντικούς πόρους για 
να αναπτύξουν μετρήσεις απόδοσης σχετικές με την ποιό
τητα (π.χ. ρυθμός ελαττωματικών, χρόνος απόκρισης) και 
να αξιολογήσουν την απόδοση των προϊόντων, υπηρεσιών 
και λειτουργιών τους.

Βασικός λόγος για την εισαγωγή των μη οικονομικών 
μετρήσεων απόδοσης υπήρξε η ανάγκη να συμπληρωθεί η 
εικόνα που παρείχαν οι παραδοσιακοί οικονομικοί δείκτες 
της λογιστικής στη διοίκηση της επιχείρησης (Ittner και 
Larcker, 2003). Αναλύοντας περισσότερο το θέμα, ο Neely 
(1999) υποστηρίζει ότι υπάρχουν επτά βασικοί λόγοι που 
οδήγησαν στο αυξανόμενο ενδιαφέρον που παρατηρείται 
για τη μέτρηση της απόδοσης στις μέρες μας: (1) η μετάβα
ση της εργασίας από χειρονακτική σε έντονα αυτοματοποι
ημένη με συνακόλουθες επιδράσεις στον τρόπο κοστολό
γησης, (2) ο έντονα αυξανόμενος ανταγωνισμός, (3) η ανά
πτυξη προγραμμάτων βελτίωσης όπως η ΔΟΠ, (4) η καθιέ
ρωση βραβείων για την αναγνώριση της επίτευξης βελτιώ
σεων όπως τα βραβεία Malcolm Baldrige, EQA και Deming, 
(5) οι μεταβολές στους οργανωσιακούς ρόλους τόσο του 
λογιστή και του κοστολόγου όσο και του υπευθύνου δια
χείρισης ανθρωπίνων πόρων εντός της επιχείρησης, (6) οι 
αλλαγές στο εξωτερικό των επιχειρήσεων περιβάλλον όπως 
διάφορες κυβερνητικές ρυθμίσεις που καθιστούν αναγκαία 
την καθιέρωση μετρήσεων, η επιρροή της κοινής γνώμης 
από την αυξανόμενη χρήση του internet κλπ, και (7) η δύ
ναμη της τεχνολογίας της πληροφορικής η οποία μετέτρε
ψε τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σε απλή ρουτίνα.

Γενικά υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις στη μέτρηση της 
απόδοσης (Kanji, 2002):
• οικονομικές μετρήσεις
• μη οικονομικές μετρήσεις
• μικτές μετρήσεις
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, αρχικά χρησιμοποιήθηκαν οι 
οικονομικές μετρήσεις απόδοσης ενώ σήμερα προωθείται 
όλο και περισσότερο η χρήση μικτών μετρήσεων με τις μη 
οικονομικές μετρήσεις να αποκτούν ολοένα και σημαντικό
τερο ρόλο.Έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι οι μη οικονομικές 
μετρήσεις απόδοσης πλεονεκτούν έναντι των οικονομικών 
σε διάφορους τομείς (Medori και Steeple, 2000): είναι πε
ρισσότερο επίκαιρες από τις οικονομικές, περισσότερο με
τρήσιμες και ακριβείς, περισσότερο αντιληπτές από τους 
εργαζομένους, σύμφωνες με τη στρατηγική και τους στό
χους της επιχείρησης, και έχουν τη δυνατότητα να ανταπο- 
κρίνονται εύκολα στις αλλαγές της αγοράς.Ένα σημαντικό 
ωστόσο μειονέκτημα των μη οικονομικών μετρήσεων είναι 
ότι είναι πολυπληθείς. Η επιλογή των κατάλληλων για κά
θε περίπτωση μετρήσεων αποτελεί μία δυσχέρεια η οποία, 
σύμφωνα με τους Medori και Steeple, μπορεί να ξεπερασθεί 
με τη χρήση του κατάλληλου συστήματος μετρήσεων από
δοσης.

Οι Kennerley και Neely (2002), κατέγραφαν τα βασικά 
χαρακτηριστικά των συστημάτων μέτρησης της απόδοσης:
• το σύνολο των μετρήσεων μιας επιχείρησης θα πρέπει να 

δίνει μία «εξισορροπημένη» εικόνα των λειτουργιών της
• το σύστημα μέτρησης μιας επιχείρησης θα πρέπει να δίνει 

μία συνοπτική εικόνα της απόδοσής της λακωνικά
• οι μετρήσεις απόδοσης θα πρέπει να είναι πολυδιάστατες 

(να μετρούν όλα τα πεδία που θεωρούνται σημαντικά για 
την επιχείρηση)

• η μέθοδος καταγραφής των μετρήσεων θα πρέπει να κα
λύπτει όλη τη γκάμα των μετρήσεων και να εντοπίζει ση
μεία που χρειάζονται βελτίωση

• οι μετρήσεις απόδοσης θα πρέπει να αποτελούν ένα ενο
ποιημένο σύνολο σε όλο το εύρος της επιχείρησης εξα
σφαλίζοντας συνταύτιση ενεργειών και στόχων

• το σύστημα θα πρέπει να μετρά τόσο τα αποτελέσματα 
όσο και τις λειτουργίες που τα προκαλούν ώστε να επι
τυγχάνεται ο έλεγχος για τη βελτίωση της απόδοσης.

Τέλος, οι Kennerley και Neely (2002) τονίζουν ότι το σύ
στημα μέτρησης της απόδοσης σε μία επιχείρηση θα πρέπει 
να είναι συμβατό με άλλες αρχές, τεχνικές και εργαλεία βελ
τίωσης που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση όπως το



402 Τιμητικός τόμος για τον ομότιμο καθηγητή Αρ. Ιγνατιάδη

benchmarking, η ΔΟΠ, ο ανασχεδιασμός των λειτουργιών 
κλπ. Επιπλέον το σύστημα μέτρησης της απόδοσης θα πρέ
πει να απεικονίζει τον οργανισμό στον οποίο εφαρμόζεται. 
Αν ο οργανισμός αλλάζει και το σύστημα μέτρησης παρα
μένει σταθερό, τότε το σύστημα αυτό θα είναι στην καλύτε
ρη περίπτωση αναποτελεσματικό ή το πιθανότερο αντιπα- 
ραγωγικό (Meyer, 1994) (Kennerley και Neely, 2003).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Στη βιβλιογραφία της μέτρησης της απόδοσης αναφέρο- 
νται διάφορες κατηγοριοποιήσεις μετρήσεων απόδοσης 
που χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς σήμερα. Ο 
Meyer (1994) διαχωρίζει δύο κατηγορίες: (α) μετρήσεις απο
τελεσμάτων που δείχνουν τη θέση της επιχείρησης σε σχέ
ση με την επίτευξη των στόχων της και αφορούν συνήθως 
οικονομικά στοιχεία, και (β) μετρήσεις διαδικασιών οι οποί
ες ρυθμίζουν τις δραστηριότητες που οδηγούν σε συγκεκρι
μένο αποτέλεσμα. Ο Ross (1999) προτιμά το διαχωρισμό σε 
τέσσερις κατηγορίες: κόστος και παραγωγικότητα (πχ γενι
κά έξοδα, απόδοση ανά εργαζόμενο), στοιχεία χρόνων (πχ 
χρόνος παραγωγής), διαφοροποίηση και ποιότητα (πχ ελατ
τωματικά προϊόντα, αξιοπιστία), και επιχειρηματικές διαδι
κασίες όπου περιλαμβάνονται ό,τι δεν έχει σχέση με το σχε
δίασμά του προϊόντος, την παραγωγή, τις πωλήσεις και το 
service (πχ διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, marketing).

Μετά από εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα οι Neele et 
al (1995) καθόρισαν τις έννοιες της ποιότητας, του χρόνου, 
του κόστους και της ευελιξίας ως κατηγορίες μετρήσεων 
απόδοσης των παραγωγικών (manufacturing) επιχειρήσε
ων. Οι κατηγορίες αυτές αναλύθηκαν από τους παραπάνω 
ερευνητές σε επιμέρους διαστάσεις στις οποίες ορίσθηκαν οι 
σημαντικότερες μετρήσεις απόδοσης (πχ η ποιότητα ανα
λύθηκε στις διαστάσεις της αξιοπιστίας, της προσαρμογής 
κλπ, ο χρόνος στις διαστάσεις του χρόνου παράδοσης, χρό
νου παραγωγής κλπ, το κόστος σε κόστος παραγωγής, τιμή 
πώλησης κλπ, και η ευελιξία σε ευελιξία μετατροπής στο 
προϊόν, ευελιξία όγκου κλπ). Χρησιμοποιώντας αυτή την 
ανάλυση πραγματοποίησαν έρευνα σε επιχειρήσεις και, με
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ταξύ άλλων, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις δεν είναι ο εντοπισμός 
του τι θα μετρηθεί, αλλά ο περιορισμός της λίστας των πι
θανών μετρήσεων σε ένα εύχρηστο σύνολο μετρήσεων. Ση
μαντικό συμπέρασμα της έρευνάς τους είναι ότι το κόστος 
μέτρησης αποτελεί βασικό εμπόδιο εφαρμογής μετρήσεων 
απόδοσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε βαθμό μάλι
στα τέτοιο ώστε η μέτρηση να θεωρείται πολυτέλεια για τις 
επιχειρήσεις αυτές.

Αν και αναγνωρίζει ότι η μέτρηση της απόδοσης είναι 
ένα σύνθετο και δύσκολο θέμα, ο Kanji (2002) υποστηρίζει 
ότι ταυτόχρονα είναι και ένα κρίσιμο στοιχείο για τη λει
τουργία ενός οργανισμού. Σύμφωνα με την άποφή του, ό,τι 
θεωρείται σημαντικό σε έναν οργανισμό θα πρέπει να με- 
τράται είτε με soft είτε με hard μετρήσεις με στόχο πάντα 
να εξασφαλισθεί η πλήρης εικόνα για την αξιολόγηση της 
απόδοσης του οργανισμού. Για να επιτύχει αυτήν την πλή
ρη εικόνα, ο Kanji ανέπτυξε τον “Κατάλογο Δεικτών Επι
χειρηματικής Αριστείας” (Kanji’s Business Excellence Index, 
KBEI) οι οποίοι μετρούν την ικανοποίηση του πελάτη, των 
εργαζομένων και των μετόχων ταυτόχρονα.

Ανάλογα, οι Kaplan και Norton (1992) εισήγαγαν την 
«εξισορροπημένη κάρτα μέτρησης» (balanced scorecard) 
για την καταγραφή και παρουσίαση τόσο των οικονομικών 
όσο και των λειτουργικών μετρήσεων της επιχείρησης. Οι 
οικονομικές μετρήσεις (financial measures) δίνουν τα απο
τελέσματα των ενεργειών που έχουν εκτελεσθεί ενώ οι λει
τουργικές μετρήσεις (operational measures) είναι εκείνες 
που καθορίζουν τη μελλοντική οικονομική απόδοση της 
επιχείρησης. Τα δεδομένα των μετρήσεων συγκεντρώνο
νται στην «εξισορροπημένη κάρτα μέτρησης» η οποία έχει 
το πλεονέκτημα ότι απαιτεί την καταγραφή περιορισμένου 
αριθμού δεδομένων ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική 
και περιττή πληροφόρηση.

Την έννοια της λειτουργικής απόδοσης (operational 
performance) χρησιμοποιούν και οι Voss et al (1997) και την 
ορίζουν ως «τα μετρήσιμα στοιχεία των εκροών που προέρ
χονται από τις διαδικασίες ενός οργανισμού όπως η αξιοπι
στία, ο χρονικός κύκλος παραγωγής, ο κύκλος αποθεμάτων 
κλπ». Σύμφωνα με την άποφή τους, η λειτουργική απόδο
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ση επηρεάζει τις μετρήσεις της επιχειρηματικής απόδοσης 
(business performance) όπως το μερίδιο αγοράς, η ικανο
ποίηση του πελάτη, το κόστος προϊόντος, οι ταμειακές ρο
ές κλπ. Ανάλογα, ο Dervitsiotis (1999) διερεύνησε τη σχέση 
της διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και επί
τευξης επιχειρηματικής αριστείας (business excellence) με 
τη μέτρηση της απόδοσης των διαδικασιών, και προτείνει 
μία συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό των κρίσι
μων διαδικασιών που έχουν τη μέγιστη επίδραση στην επί
τευξη σημαντικών στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. Η 
προσέγγιση που προτείνει προσδιορίζει τη συνεισφορά της 
κάθε διαδικασίας στην επίτευξη στρατηγικών στόχων χρη
σιμοποιώντας μετρήσεις που δεν είναι μόνο οικονομικές.

Είναι εμφανές λοιπόν ότι σήμερα χρησιμοποιείται ένα 
ευρύ φάσμα μετρήσεων απόδοσης οι οποίες θα πρέπει από 
τη μια να ελέγχουν την ικανοποίηση των στρατηγικών στό
χων της επιχείρησης και από την άλλη να ανταποκρίνονται 
στο δυναμικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση. Για να επιτευχθεί αυτό οι μετρήσεις αυτές δεν 
αρκεί να είναι μόνο οικονομικές. Πρέπει να είναι πολυδιά
στατες ώστε να εκφράζουν το σύνολο των επιχειρηματικών 
στόχων. Αυτή η συνδυασμένη χρήση των οικονομικών και 
μη οικονομικών μετρήσεων απόδοσης, σύμφωνα με τους 
Ittner και Larcker (2003), έχει οφέλη τόσο για το προσωπι
κό της επιχείρησης - διοικητικά στελέχη και εργαζομένους - 
όσο και για τους μετόχους της. Συγκεκριμένα οι συγγραφείς 
υποστηρίζουν ότι με τη χρήση των μη οικονομικών δεικτών 
απόδοσης, όλοι οι παραπάνω συμμετέχοντες της επιχεί
ρησης, ανάλογα με τη σκοπιά τους, μπορούν να έχουν μία 
συνολική εικόνα της θέσης της επιχείρησης. Ωστόσο μετά 
από έρευνα που πραγματοποίησαν σχετικά με την εφαρμο
γή και χρήση των μη οικονομικών μετρήσεων απόδοσης, οι 
Ittner και Larcker διαπίστωσαν ότι οι περισσότερες επιχει
ρήσεις κάνουν τα εξής λάθη όταν εφαρμόζουν τις μη οικο
νομικές μετρήσεις: (α) δεν συνδέουν τις μετρήσεις που επι
λέγουν να χρησιμοποιήσουν με τη στρατηγική της επιχεί
ρησης (έλλειψη «αιτιολογικού μοντέλου») με αποτέλεσμα 
να παρακολουθούν μεγάλο αριθμό μετρήσεων πολλές από 
τις οποίες θα μπορούσαν να παραληφθούν, (β) ακόμη και 
αν χρησιμοποιούν «αιτιολογικό μοντέλο» στις μετρήσεις
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τους, σπάνια μπαίνουν στον κόπο να αποδείξουν την ισχύ 
των υποθέσεών τους ώστε να επαληθεύσουν την αναμενό
μενη επίδραση των μη οικονομικών μετρήσεων στα οικονο
μικά αποτελέσματα της επιχείρησης, (γ) συχνά θέτουν πολύ 
υψηλούς στόχους βελτίωσης της μη οικονομικής απόδοσης 
χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την επίδραση των στόχων 
αυτών στα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης, και (δ) δεν 
εφαρμόζουν ενιαίες μεθόδους μέτρησης σε όλο το εύρος 
της επιχείρησης με αποτέλεσμα οι μετρήσεις απόδοσης που 
παρακολουθούν να μην διαθέτουν στατιστική εγκυρότητα 
(validity) και αξιοπιστία (reliability). Οι παραπάνω ερευνη
τές θεωρούν ότι βασική αιτία για τα λάθη αυτά είναι η απο
τυχία των επιχειρήσεων να εντοπίσουν ποιες μη οικονομικές 
μετρήσεις απόδοσης έχουν την πιο ισχυρή επίδραση στην οι
κονομική τους απόδοση μακροπρόθεσμα.

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
TOY BENCHMARKING

Η σχέση του benchmarking με τη μέτρηση της απόδοσης 
αναψέρεται συχνά στη βιβλιογραφία (Bogan και English, 
1994) (Watson, 1993) (Davies και Kochbar, 2002) (Maleyeff,
2003) (Zairi, 1996): το benchmarking είναι ένα εργαλείο που 
χρησιμοποιεί μετρήσεις απόδοσης για την επίτευξη της βελ
τίωσης της απόδοσης. Αν και η χρήση του δεν περιορίζε
ται μόνο σε μετρήσεις αλλά περιλαμβάνει και την αναζή
τηση ιδεών, η συνηθέστερη εφαρμογή του αναφέρεται σε 
κάποιο είδος μέτρησης όπως ο εντοπισμός της θέσης της 
επιχείρησης σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις, η αναζήτηση 
περιοχών βελτίωσης εντός της επιχείρησης ή ο καθορισμός 
στόχων βελτίωσης (Mayle et al, 2002). Η συνηθέστερη όμως 
εφαρμογή του είναι με τη μορφή συγκρίσεων σε δείκτες με 
απώτερο στόχο τον προσδιορισμό «χασμάτων» απόδοσης 
(Zairi, 1996). Ακόμη και αν είναι δύσκολο να καθορισθεί ο 
τρόπος που θα μετρηθεί η απόδοση, είναι απαραίτητο να 
ορισθεί τουλάχιστον μία μέτρηση (benchmark) ώστε να 
εντοπισθεί το σχετικό χάσμα απόδοσης με βάση το οποίο 
θα εφαρμοσθεί ακολούθως το benchmarking (Massheder 
και Finch, 1998).
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Αυτές οι μετρήσεις - πρότυπα (benchmarks) καθορί
ζουν ουσιαστικά τη σχέση του benchmarking με την από
δοση. Σύμφωνα με τους Bogan και English (1994), το bench
marking αποτελεί ένα πολύπλευρο εργαλείο διαχείρισης δι
αδικασιών που βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίσουν και 
να κατανοήσουν τις βέλτιστες λειτουργικές πρακτικές (best 
operating practice) ενώ τα benchmarks είναι οι λειτουργι
κές μετρήσεις που καθορίζουν το επίπεδο δυνατής βελτίω
σης κάθε πρακτικής ή συστήματος. Ένα καλοσχεδιασμένο 
σύστημα από benchmarks επιτρέπει την εκτέλεση μετρήσε
ων και συγκρίσεων σε όλο το εύρος του οργανισμού.

Τα benchmarks καθορίζονται από τις επιχειρήσεις με 
στόχο τη διάγνωση βελτίωσης. Μία συγκεκριμένη μέτρη
ση από μόνη της δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Για να έχει νόημα 
θα πρέπει να συγκριθεί με κάποια τιμή αναφοράς (Medori 
και Steeple, 2000). Η τιμή αυτή μπορεί να προέρχεται από 
την ίδια την επιχείρηση και να αναφέρεται σε μελλοντι
κή επίτευξη (εσωτερικό περιβάλλον) είτε να αναφέρεται 
σε δεδομένα που προέρχονται από άλλη επιχείρηση (εξω
τερικό περιβάλλον). Για τον γκουρού του benchmarking 
Camp (1989), τα benchmarks μπορεί να είναι περιγραφικά 
(descriptive) ή ποσοτικά (quantitative). Στην πρώτη περί
πτωση περιγράφουν βέλτιστες πρακτικές ενώ στη δεύτερη 
αφορούν μετρήσεις απόδοσης-στόχους που επέρχονται ως 
αποτέλεσμα της υιοθέτησης των πρακτικών αυτών.

Αν και τα benchmarks αποτελούν μετρήσεις απόδοσης, 
η εφαρμογή τους είναι διαφορετική από αυτές, όπως ανα
φέρει ο Rainey (1997). Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι, ενώ 
οι μετρήσεις απόδοσης αδυνατούν να μετρήσουν χρονικά 
τη λειτουργική απόδοση σε όλο το εύρος ενός οργανισμού, 
με την εφαρμογή του benchmarking οι μετρήσεις απόδοσης 
προσαρμόζονται ανάλογα και η επίτευξη ενός στόχου γίνε
ται το αποτέλεσμα μιας διαδοχικής σειράς ενεργειών όπου 
τα benchmarks βοηθούν στην αναγνώριση των σχέσεων αι
τίας - αποτελέσματος. Η αναγνώριση αυτή πραγματοποι
είται μέσω μίας διαδικασίας «συνδυασμών»: συνδυασμού 
των στόχων του οργανισμού με τις αλλαγές που παρατη
ρούνται στο εξωτερικό περιβάλλον, των εργαζομένων με 
τους στόχους, και των μετρήσεων των διαδικασιών με τους 
στόχους.



Αί. Δ. Κοεμτζή - Κ. Δ. Γκοτζαμάνη - Γ. Δ. Τσιότρας 407

Ο Watson (1993) αναφέρει ότι το benchmarking είναι ου
σιαστικά η σύγκριση μετρήσεων απόδοσης μεταξύ δύο ορ
γανισμών. Αντικειμενικός στόχος του benchmarking είναι 
η κατανόηση τόσο των αιτίων που οδηγούν στις διαφορές 
της απόδοσης όσο και του τρόπου με τον οποίο επιτεύχθη
κε η υψηλή απόδοση. Έτσι η διαδικασία του benchmarking 
καταλήγει πάντα σε δύο κατηγορίες αποτελεσμάτων: (α) 
στις μετρήσεις - πρότυπα (benchmarks) και (β) στους δι- 
ευκολυντές (enablers) που είναι οι πρακτικές και διαδικα
σίες οι οποίες οδηγούν σε υψηλά επίπεδα απόδοσης. Η έν
νοια της μέτρησης κατέχει κεντρικό ρόλο και στον ορισμό 
του benchmarking που δίνει το American Productivity and 
Quality Center (APQC, 1993): benchmarking είναι η διαδι
κασία της συνεχούς σύγκρισης και μέτρησης ενός οργανι
σμού με εκείνους τους οργανισμούς που θεωρούνται ηγέτες 
σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου με στόχο τη συγκέντρωση 
πληροφοριών που θα βοηθήσουν τον οργανισμό να δραστη
ριοποιηθεί αναλόγως ώστε να βελτιώσει την απόδοσή του.

Βέβαια, όταν οι Voss et al (1997) αποφάσισαν να διε- 
ρευνήσουν τη σχέση του benchmarking με την απόδοσης 
και συγκεκριμένα με τη λειτουργική απόδοση (operational 
performance) διαπίστωσαν ότι στη βιβλιογραφία του 
benchmarking μέχρι τότε η σχέση αυτή θεωρούνταν αυτα
πόδεικτη και διαφαινόταν στα οφέλη του benchmarking. 
Μετά από έρευνα που έκαναν σε επιχειρήσεις που εφάρ
μοζαν το benchmarking επιβεβαίωσαν και εμπειρικά την 
άποψη αυτή, ότι δηλαδή υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του 
benchmarking και της βελτιωμένης λειτουργικής και κατ' 
επέκταση της επιχειρηματικής απόδοσης σε έναν οργανι
σμό. Οι παραπάνω ερευνητές μάλιστα έδωσαν στη σχέση 
αυτή τη μορφή ενός μοντέλου το οποίο περιγράφουν ως 
εξής: το benchmarking αποτελεί ζωτικό κομμάτι λειτουρ
γίας των οργανισμών που επιδιώκουν τη γνώση (learning 
organizations), συμβάλλει θετικά στην επίτευξη υψηλής 
απόδοσης τόσο άμεσα με τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτι
κών και τη θέσπιση υψηλών στόχων, όσο και έμμεσα με την 
κατανόηση των ισχυρών και των αδύναμων σημείων του 
οργανισμού που επιδιώκει τη βελτίωση, και με τον τρόπο 
αυτό βοηθά τον οργανισμό να επικεντρώνεται στις πραγ
ματικές ανάγκες βελτίωσης.
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Θέλοντας να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση του 
benchmarking με τη μέτρηση της απόδοσης, ο Eccles (1991) 
υποστηρίζει ότι το benchmarking συνέβαλε στην «επανά
σταση των μετρήσεων». Συγκεκριμένα υποστηρίζει ότι η 
εφαρμογή του προώθησε την ιδέα της χρήσης κάθε είδους 
μέτρησης, οικονομικής ή μη οικονομικής, με έμφαση όμως 
στις μη οικονομικές μετρήσεις. Σύμφωνα με τον Eccles, η 
εξέλιξη στην εφαρμογή των μετρήσεων εισήγαγε μία εντε
λώς νέα φιλοσοφία στην επιχείρηση όπου η μέτρηση της 
απόδοσης είναι μία συνεχώς μεταβαλλόμενη διαδικασία η 
οποία αναπτύσσεται ακολουθώντας την αυξανόμενη εμπει
ρία της επιχείρησης. Εκείνο που έχει πια σημασία είναι η θέ
ση της επιχείρησης σε σχέση με τους σημερινούς ανταγωνι
στές της και όχι με την απόδοσή της στο παρελθόν.

Σε πρώτο στάδιο είναι αναμενόμενο η ιδέα του bench
marking να οδηγεί την ανθρώπινη σκέψη σε συγκρίσεις 
κόστους μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό διαπίστωσαν και 
οι Tucker et al (1987) με την εφαρμογή του benchmarking 
στην εταιρεία Xerox οι οποίοι όμως ταυτόχρονα υποστήρι
ξαν ότι όσο οι άνθρωποι αποκτούν καλύτερη γνώση του 
benchmarking τόσο ανακαλύπτουν ότι η κατανόηση των 
πρακτικών, των διαδικασιών και των μεθόδων είναι σημα
ντικότερη. Η κατανόηση αυτή είναι εκείνη που τελικά θα 
καθορίσει τις αλλαγές που είναι απαραίτητες να γίνουν για 
να επιτευχθούν οι στόχοι κόστους. Επιπλέον ο Then (1996) 
πιστεύει ότι η σύγκριση στοιχείων κόστους μόνο χωρίς να 
λαμβάνονται υπόφη άλλες μεταβλητές όπως η δραστηριό
τητα της επιχείρησης, ο βαθμός εξυπηρέτησης, η ποιότητα 
της εργασίας κλπ μπορεί να οδηγήσει σε λάθος εκτιμήσεις 
και απογοήτευση. Στο σημείο αυτό ο Schmidt (1992) προ
σθέτει την ανάγκη της κανονικοποίησης (normalization) 
των στόχων απόδοσης στην εφαρμογή του benchmarking. 
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι θα πρέπει αρχικά να λαμβάνο- 
νται υπόψη οι διαφορές στον τρόπο λειτουργίας των επιχει
ρήσεων, να εκτιμώνται οι διαφοροποιήσεις στις φιλοσοφίες 
διοίκησης, να σταθμίζονται οι διαφορές προϊόντων και πα
ραγωγικών διαδικασιών, και τέλος να ερευνούνται οι ιδιαι
τερότητες που υπάρχουν στο περιβάλλον λειτουργίας της 
κάθε επιχείρησης.

Μία επιπλέον διάσταση στη σχέση του benchmarking
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με την απόδοση θέτει ο Dervitsiotis (2000) ο οποίος διαπί
στωσε ότι το benchmarking μπορεί να είναι αποδοτικό 
όταν τα δεδομένα απόδοσης των διαδικασιών της επιχεί
ρησης δεν εξετάζονται μεμονωμένα αλλά μέσα στα πλαίσια 
ενός συνολικού συστήματος επιχειρηματικών διαδικασιών 
που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Κατά συνέπεια η συνολι
κή επίδοση της επιχείρησης μπορεί να επέλθει ως αποτέλε
σμα βελτίωσης της απόδοσης κάποιων διαδικασιών και μη 
βελτίωσης κάποιων άλλων. Η διοίκηση της επιχείρησης θα 
πρέπει να θέσει προτεραιότητες και να κάνει τις κατάλλη
λες επιλογές ώστε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σε ανάλογα με τα προηγούμενα συμπεράσματα κατέ
ληξε και ο Maleyeff (2003) ο οποίος υποστήριξε ότι για να 
είναι αποτελεσματική η χρήση δεδομένων απόδοσης στο 
benchmarking θα πρέπει να είναι και στατιστικά ορθή, να 
εξασφαλίζει ότι οι μετρήσεις απόδοσης συσχετίζονται με τις 
ανάγκες του πελάτη, και να αποτελεί τμήμα μιας συνεχούς 
διαδικασίας η οποία καταλήγει στις κατάλληλες ενέργει
ες διαχείρισης. Σύμφωνα με τον Maleyeff, είναι σκόπιμο να 
καθιερωθεί ένα τυποποιημένο σύστημα στη σύγκριση με
τρήσεων απόδοσης για την εφαρμογή του benchmarking. 
Η έλλειψή του σήμερα οφείλεται στις διαφοροποιήσεις του 
benchmarking ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο εφαρμό
ζεται, καθώς και στην πολυπλοκότητα των στατιστικών με
θόδων που ακολουθούνται.

Βέβαια το benchmarking δε σταματά στη μέτρηση 
της απόδοσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Garvin 
(1991) είναι μία προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από σκο
πιμότητα. Η συλλογή πληροφοριών και η μέτρηση της από
δοσης πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους στόχους κάθε 
φορά. Οι πραγματικά άριστες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 
το benchmarking ως καταλύτη για την εισαγωγή αλλαγών, 
μία διαδικασία μάθησης και όχι μόνο ως κάρτα αναγραφής 
αποτελεσμάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

To benchmarking είναι μία αποτελεσματική μέθοδος εισα
γωγής αλλαγών με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης σε μία
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επιχείρηση (Harrington και Harrington, 1996). Αν και πα
ραδοσιακά συνδυάστηκε με την κατανόηση των διαδικασι
ών και των μεθόδων (Camp, 1989), η μοντερνιστική του θε
ώρηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μετρήσεις της απόδοσης 
και τις συγκρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή 
του benchmarking στα πλαίσια αυτά χαρακτηρίζεται από 
τον Longbottom (2000) ως metrics style (μετρητικού στυλ) 
benchmarking, ένα εργαλείο βελτίωσης που μπορεί να προ- 
σελκύσει ευκολότερα από το παραδοσιακό benchmarking 
το ενδιαφέρον των οργανισμών. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι 
το benchmarking είναι ουσιαστικά δομημένη εφαρμογή με
τρήσεων απόδοσης (Neely, 1999).

To benchmarking, όπως και άλλες προσπάθειες συνε
χούς βελτίωσης (στατιστικός έλεγχος ποιότητας, κύκλος 
του Deming, ΔΟΠ κλπ), δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς 
μετρήσεις απόδοσης. Η έννοια της συνεχούς βελτίωσης βα
σίζεται στην αρχή της αναζήτησης μεθόδων με τις οποίες 
διαδικασίες και προϊόντα βελτιώνονται έτσι ώστε να αποδί
δεται μεγαλύτερη αξία στον πελάτη με αποδοτικότερο για 
την επιχείρηση τρόπο. Για να οριστεί η περιοχή που χρήζει 
βελτίωσης θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι κατάλληλες με
τρήσεις απόδοσης. Η δυνατότητα που υπάρχει σήμερα για 
γρήγορη και ολιγοδάπανη συλλογή και διασπορά δεδομέ
νων απόδοσης βοήθησε στην ανάπτυξη του benchmarking 
σε τέτοιο βαθμό που οι περισσότεροι πια οργανισμοί να εί
ναι σε θέση να προμηθεύονται τόσο εσωτερικά όσο και εξω
τερικά του οργανισμού συγκριτικά δεδομένα απόδοσης.

Αν και απαιτεί την καθιέρωση μίας τυποποιημένης προ
σέγγισης ώστε η ανάλυση των δεδομένων απόδοσης να επι
τρέπει τη σύγκριση ομοειδών στοιχείων (Maleyeff, 2003), 
η μέτρηση της απόδοσης αποτελεί σημαντικό συστατικό 
στοιχείο στην εφαρμογή του benchmarking. Όπως χαρα
κτηριστικά αναφέρει ο Rainey (1997) «για το benchmarking, 
μόνο ό,τι μπορεί να μετρηθεί υπάρχει».
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