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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εντυπωσιακή πρόοδος της τεχνολογίας στον τοµέα των Πληροφοριακών 

Συστηµάτων τις τελευταίες δυο δεκαετίες, οδήγησε στη δηµιουργία των συστηµάτων 

∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning), γνωστά ως 

συστήµατα ERP 

Θα µπορούσε κανείς να πει ότι στις µέρες µας τα ERP αποτελούν τον βασικό πυλώνα 

της “transactional” πληροφοριακής υποδοµής, που επιτρέπει σε εταιρίες και 

οργανισµούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις προκλήσεις της οικονοµικής 

δραστηριότητάς τους, στα πλαίσια τις παγκοσµιοποίησης. 

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το θέμα των Πληροφοριακών συστημάτων και την 

συμμετοχή που αυτά έχουν στη διοικητική λογιστική των επιχειρήσεων. 

Σκοπός είναι να αναδείξει την χρησιμότητα των συστημάτων αυτών στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων. 

 

ABSTRACT 

The impressive advances in IT in the past two decades have led to the creation of 

Enterprise Resource Planning systems, known as ERP. 

One can say that ERPs today are the main pillar of the "transactional" IT infrastructure 

that allows companies and organizations to meet the demands and challenges of their 

economic activity in the context of globalization. 

The present thesis deals with the role that Information Systems have in the managerial 

accounting operation of a company. 

The main aim is to highlight the usefulness of these systems in business decision-

making processes. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τα συστήματα διοικητικού ελέγχου
1
 ενσωματώνουν τις τεχνικές και τους μηχανισμούς 

που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιτυγχάνουν τους στόχους που 

θέτουν και να υλοποιούν έτσι επιτυχώς τη στρατηγική τους. Μέσω των συστημάτων 

διοικητικού ελέγχου υποκινείται το ανθρώπινο δυναμικό, επικοινωνούνται οι 

επιχειρησιακοί στόχοι, υποβοηθείται η διαδικασία λήψης αποφάσεων, παρέχεται 

επαναπληροφοριοδότηση στα στελέχη κτλ. 

Τα συστήματα διοικητικής λογιστικής συνιστούν ένα υποσύνολο των συστημάτων 

διοικητικού ελέγχου και περιλαμβάνουν πρακτικές, όπως είναι οι προϋπολογισμοί και η 

κοστολόγηση των προϊόντων, η συστηματική χρήση των οποίων λειτουργεί 

υποστηρικτικά στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, υποκινεί τις επιθυμητές 

συμπεριφορές, και συμβάλλει στη δημιουργία των απαραίτητων αξιών για την επίτευξη 

προκαθορισμένων οργανωσιακών στόχων. 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει λάβει χώρα ένας αριθμός αλλαγών στο επιχειρησιακό 

περιβάλλον οι οποίες έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη φυσιογνωμία των 

συστημάτων διοικητικού ελέγχου και, κατ’ επέκταση, των συστημάτων διοικητικής 

λογιστικής. Για παράδειγμα, οι διαδικασίες του σχεδιασμού και της παραγωγής 

προϊόντων έχουν αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, το κόστος εργασίας είναι κυρίως 

σταθερό, ενώ το εύρος των προσφερόμενων προϊόντων είναι μεγάλο. Επίσης, το 

επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, πράγμα 

που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη των μελλοντικών εκβάσεων των αποφάσεων που 

λαμβάνει μια επιχείρηση σήμερα. 

Ακόμη, το γεγονός ότι οι περισσότερες αγορές διανύουν φάση ωρίμανσης σε 

συνδυασμό με το ότι ο ανταγωνισμός είναι πλέον παγκόσμιος, καθιστούν αναγκαία 

τόσο την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομική απόδοση των 

εταιρειών, όσο και την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων στις 

αλλαγές που πραγματοποιούνται στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, έχει μεταβληθεί η βάση 

επί της οποίας λαμβάνει χώρα ο ανταγωνισμός, καθώς το επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί από τις τιμές και την ελαχιστοποίηση του κόστους 

                                                           
1
 Πολλές φορές στη βιβλιογραφία τα συστήματα διοικητικού ελέγχου αναφέρονται και ως συστήματα 

ελέγχου της διοίκησης. 
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στη διοίκηση ενός μείγματος χρηματοοικονομικών και μη-χρηματοοικονομικών μέτρων 

απόδοσης. 

Επιπλέον, υπάρχει η τάση για μείωση του μεγέθους των επιχειρήσεων (συνήθως σε 

όρους ανθρώπινου δυναμικού), ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν σε μεγάλη 

έκταση την πρακτική της εξωτερικής ανάθεσης, τείνουν να μεταφέρουν τμήμα ή ακόμη 

και το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας σε χώρες με χαμηλά εργατικά κόστη και 

δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το θεσμό των εθνικών / διεθνών βραβείων ποιότητας. 

Βάσει των παραπάνω τάσεων οι επιχειρήσεις καλούνται να αναγνωρίσουν και να 

διαχειριστούν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες αυτές που τους προσδίδουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς και να προσδιορίσουν επιτυχώς το μείγμα των 

χρηματοοικονομικών και των μη χρηματοοικονομικών παραγόντων που διαμορφώνουν 

την εταιρική τους απόδοση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.  

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών τα συστήματα διοικητικού ελέγχου καλούνται να 

γίνουν πιο ευέλικτα και να παρέχουν πληροφόρηση μεγάλου εύρους (π.χ. μη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε σχέση με τη διαδικασία παραγωγής, 

πληροφόρηση σε σχέση με τους πελάτες κτλ.), ούτως ώστε να βοηθούν τις επιχειρήσεις 

στη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους 

και στη βελτίωση της απόδοσής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

1.01 Εισαγωγή στα ERP συστήματα 

Στις µέρες µας οι θεµελιώδεις και δυναµικές αλλαγές στην τεχνολογία έχουν 

δηµιουργήσει πρόσφορο έδαφος, κυρίως για τη ριζική αναδιοργάνωση του 

περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Στην κορυφή των στόχων αυτής της 

αναδιοργάνωσης βρίσκεται η επιδίωξη της ποιότητας, µε την έννοια της ικανοποίησης 

των απαιτήσεων και των προσδοκιών του πελάτη, µέσω της παραγωγής προϊόντων ή 

της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιοτικής στάθµης, µε όσο το δυνατόν µικρότερο 

κόστος. Είναι γεγονός, πως οι επιχειρήσεις που δε λειτουργούν µε γνώµονα την 

εξυπηρέτηση του πελάτη, δύσκολα θα επιβιώσουν σε αυτό το έντονα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Παρόλα αυτά, η παραγωγή προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας δεν 

αρκεί από µόνη της για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης. Οι 

ραγδαίες διαφοροποιήσεις της αγοράς απαιτούν επιχειρήσεις ευέλικτες και εύκολα 

προσαρµόσιµες στις απαιτήσεις των πελατών και δυνατότητα ταχείας διαχείρισης των 

διαφόρων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, προκειµένου αυτές να µπορούν να 

ανταποκριθούν αµεσότερα στις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζονται. 

Στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των παραπάνω απαιτήσεων κινούνται οι εφαρµογές 

και τα λογισµικά προγράµµατα της πληροφορικής που αποκαλούνται µε τον όρο 

«Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήµατα».  

Η εντυπωσιακή πρόοδος της τεχνολογίας στον τοµέα των Πληροφοριακών Συστηµάτων 

τις τελευταίες δυο δεκαετίες, οδήγησε στη δηµιουργία των συστηµάτων ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning), γνωστά ως συστήµατα ERP. 

Αυτά τα ολοκληρωµένα συστήµατα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων αποτελούν ένα 

συµπαγές σύνολο εφαρµογών λογισµικού που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσµα 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, ένα επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου 

παρακολούθησης και συντονισµού των εργασιών τόσο στις κεντρικές, όσο και στις 

αποµακρυσµένες εγκαταστάσεις µιας επιχείρησης. Επιχειρούν µε άλλα λόγια, να 

αυτοµατοποιήσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν στα οικονοµικά, στη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στην παραγωγή, στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

καθώς και στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, του έργου και των πελατειακών 
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σχέσεων και επιτυγχάνουν τη συγκέντρωση των δεδοµένων, την ενοποίηση και 

ολοκλήρωση όλων των εφαρµογών µιας επιχείρησης και τον επανασχεδιασµό των 

επιχειρησιακών διαδικασιών, επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών 

λειτουργίας, την εξοικονόµηση επιχειρησιακών πόρων, την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος µέσα από τη 

χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής.  

Θα µπορούσε κανείς να πει ότι στις µέρες µας τα ERP αποτελούν τον βασικό πυλώνα 

της “transactional” πληροφοριακής υποδοµής, που επιτρέπει σε εταιρίες και 

οργανισµούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις προκλήσεις της οικονοµικής 

δραστηριότητάς τους, στα πλαίσια τις παγκοσµιοποίησης. 

 

1.02 Σκοπός εργασίας 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον ρόλο που έχουν τα σύγχρονα πληροφοριακά 

συστήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσα από την σκοπιά της διοικητικής 

λογιστικής. Κύριος σκοπός του παρόντος έργου είναι να καταγράψει την δυναμική των 

συστημάτων αυτών στις λειτουργίες της επιχείρησης, όπως και να απαριθμήσει τις 

εφαρμογές που αυτά βρίσκουν. Τέτοια συστήματα είναι αφορούν λειτουργίες 

διοικητικού ελέγχου, συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, συστήματα 

διοίκησης ολικής ποιότητας και συστήματα παραγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Επισκόπηση βιβλιογραφίας 

2.01 Ορισμοί 

Κατά καιρούς, έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί για τα συστήµατα ERP από σηµαίνοντα 

πρόσωπα στο χώρο αυτό. Παρακάτω παραθέτουµε ορισµένους από αυτούς: Ο Minahan 

(1998), ανέφερε ότι «τα ERP είναι συστήµατα που καταγράφουν και συλλέγουν όλες 

τις συναλλαγές (business transactions) σε µια επιχείρηση, από όπου και αν 

προέρχονται». Αυτό σηµαίνει ότι η πληροφορία είναι διαθέσιµη σε όλα τα επίπεδα 

οργάνωσης µιας επιχείρησης σε πραγµατικό χρόνο.  

Ο Laughlin (1999), ορίζει τα ERP ως «εφαρµογές που επηρεάζουν τα πάντα, από τη 

λογιστική και τις παραγγελίες µέχρι την παραγωγή, τη διαχείριση της αποθήκης και των 

αποθεµάτων. Τέτοια συστήµατα προήλθαν από την ανάγκη του σχεδιασµού, της 

διαχείρισης, της οργάνωσης και της καταγραφής των λειτουργιών µιας επιχείρησης». 

Τέλος, ο Slater (1999), καθορίζει τα ERP ως «συστήµατα που ενσωµατώνουν τις 

βασικές διαδικασίες διαχείρισης των επιχειρήσεων και παρέχουν µια συνολική εικόνα 

για την οργάνωση της επιχείρησης, γιατί παρέχουν λειτουργίες που επιτρέπουν την 

αποτελεσµατική ανταλλαγή δεδοµένων ανάµεσα στην παραγωγική διαδικασία µε τις 

αντίστοιχες οργανωτικές και. διοικητικές λειτουργίες σε µια επιχείρηση».  

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ή αλλιώς σύστηµα ERP είναι ένα 

ολοκληρωµένο σύνολο παραµετροποιήσιµων και στενά συνεργαζόµενων εφαρµογών 

πραγµατικού χρόνου, βασισµένων στην υπολογιστική αρχιτεκτονική client/server, οι 

οποίες διαµοιράζονται µια κοινή βάση δεδοµένων και υποστηρίζουν βασικές 

επιχειρησιακές, παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες, όπως είναι οι πωλήσεις, η 

παραγωγή, ο εφοδιασµός, η λογιστική, η κοστολόγηση και η διοίκηση ανθρωπίνων 

πόρων.  

2.02 Ιστορική αναδρομή 

Οι απαιτήσεις και οι γρήγοροι ρυθµοί ανάπτυξης σε κάθε τοµέα της σηµερινής 

κοινωνίας έχουν οδηγήσει τις σύγχρονες επιχειρήσεις στην ορθή µηχανοργάνωσή τους, 

η οποία περιλαµβάνει το σύνολο του υλικού (hardware) που διαθέτει και του εκάστοτε 

λογισµικού (software) το οποίο διαχειρίζεται η εκάστοτε εταιρεία για να µπορεί να 

λειτουργήσει άρτια τόσο εσωτερικά, όσο και µε το περιβάλλον της (πελάτες, 
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προµηθευτές κ.λπ.). Πριν από αρκετά χρόνια, ο όρος της µηχανοργάνωσης ήταν αρκετά 

ασαφής. Έκτοτε τα δεδοµένα έχουν αλλάξει µε την ανάπτυξη της πληροφορικής και της 

τεχνολογίας, αλλά και τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηµατικού κόσµου.  

Το Ε.R.P έχει δυο ρίζες. Η µια είναι η φιλοσοφία του Material Requirements Planning - 

MRP και ο χρηµατοοικονοµικός έλεγχος των διεργασιών που γίνονται µέσα στις 

επιχειρήσεις και από την άλλη η ανάπτυξη στον τοµέα των υπολογιστών, που τους 

έκανε πιο φιλικούς ως προς τη χρήση, ενώ προγράµµατα όπως τα Windows έγιναν 

καθεστώς από όλους τους χρήστες.  

Η επιτυχία του ERP οφείλεται, τουλάχιστον εν µέρει, σε τρεις παράγοντες που 

προηγούντο της ανάπτυξής του. Ο πρώτος αφορά τον τοµέα της διαχείρισης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management - SCM). Από πολλές απόψεις, το 

SCM επεκτείνει τις παραδοσιακές µεθόδους ελέγχου των αποθεµάτων πέρα από το 

στενό πλαίσιο µιας παραγωγικής µονάδας (production) για να συµπεριλάβει τη διανοµή 

(distribution), την αποθεµατοποίηση (inventory) και τις πολλαπλές τοποθεσίες 

παραγωγής (location). Οι λειτουργίες της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει 

οδηγήσει σε µια εκτίµηση της σπουδαιότητας των ζητηµάτων που αφορούν στα 

logistics.  

Η δεύτερη τάση που βοήθησε στην αποδοχή του ERP ήταν ο ανασχεδιασµός των 

επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Reengineering - BRP). Πριν από τη 

δεκαετία του 1990, λίγες επιχειρήσεις θα ήταν πρόθυµες να αλλάξουν ριζικά τις 

διοικητικές δοµές τους για να υποστηρίξουν ένα νέο πακέτο λογισµικού. Σήµερα, 

πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι ένα από τα οφέλη της εφαρµογής του ERP είναι η 

πιθανότητα να ανασχεδιαστούν (reengineering) οι διαδικασίες τους.  

Τέλος, η τρίτη τάση αφορούσε στην εκρηκτική αύξηση των δυνατοτήτων των 

µικρότερων υπολογιστών. Για παράδειγµα, ένα MRP απαιτούσε ένα ολόκληρο 

σαββατοκύριακο και έτρεχε σε έναν υπολογιστή εκατοµµυρίων δολαρίων στη δεκαετία 

του 1970. Σήµερα, οι υπολογισµοί ενός MRP µπορούν να γίνουν σ' ένα φορητό 

υπολογιστή απαιτώντας µόλις µερικά δευτερόλεπτα υπολογιστικού χρόνου.  

Τη δεκαετία του 1960, οι επιχειρήσεις έστρεψαν την προσοχή τους στη 

µηχανογραφηµένη υποστήριξη πολύπλοκων λειτουργιών τους. Συγκεκριµένα, 

αναπτύχθηκαν εξειδικευµένες πληροφοριακές εφαρµογές που υποβοηθούσαν βασικές 

διαδικασίες της οικονοµικής διαχείρισης, όπως είναι η λογιστική και η µισθοδοσία, 
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καθώς επίσης και εξειδικευµένες "τεχνικές" εφαρµογές, οι οποίες επέτρεπαν την 

εφαρµογή αναλυτικών µεθόδων (π.χ. εφαρµογές Ελέγχου Αποθεµάτων-inventory 

control).  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εµφανίστηκαν 

τα συστήµατα MRP (Material Requirements Planning), τα οποία παρουσίαζαν κάποιο 

βαθµό ολοκλήρωσης καθώς µετέφραζαν το Βασικό Πλάνο Παραγωγής (Master 

Production Schedule) των τελικών προϊόντων µέσα στα χρονικά όρια της παραγωγής, 

καθώς επίσης και στις ανάγκες των πρώτων υλών που ήταν απαραίτητες για την 

παραγωγή τους.  

 Με την εµφάνιση του MRPII (Manufacturing Resources Planning) στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970, το σύστηµα MRP συνέδεσε µεταξύ τους τα κυκλώµατα 

προγραµµατισµού παραγωγής, του ελέγχου παραγωγής, της κοστολόγησης και των 

προµηθειών.  

Το σύστηµα MRP, είναι µια πρώιµη προσπάθεια να αναπτυχθεί ένα ενοποιηµένο 

πληροφοριακό σύστηµα. Η ιδέα του ενοποιηµένου συστήµατος ήταν µια σπουδαία 

καινοτοµία από τα µέχρι τότε υπαρκτά συστήµατα:  

Ενσωµατώνοντας πληροφορίες για την διαχείριση των αποθεµάτων στο σύστηµα, οι 

απαιτήσεις των υλικών όσον αφορά την ζήτηση ανεξάρτητων και εξαρτηµένων 

προϊόντων µπορούν να εξισορροπηθούν από την σύγκριση µε υπάρχοντα αποθέµατα 

υλικών, ηµιτελών προϊόντων ώστε µόνο οι καθαρές απαιτήσεις να παραγγελθούν.  

Εισάγοντας πληροφορίες για την διάρκεια παράδοσης των αγορασθέντων υλικών καθώς 

και των κατασκευασµένων, οι παραγγελίες µπορούν να οργανωθούν χρονικά ώστε όταν 

χρειαστεί να υπάρχει εγγυηµένη παράδοση.  

Οι µεγαλύτεροι κατασκευαστές λογισµικού συστηµάτων Material Requirements 

Planning - MRP ήταν οι εταιρείες SAP America, OracIe Corporation, PeopIesoft Inc., 

JD Edwards & Company, Bean internationai και Computer Associates, οι οποίες 

αποτελούσαν το 61 % της συνολικής αγοράς MRP.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ξεκινά µια ερευνητική προσπάθεια για 

επιχειρηµατική ολοκλήρωση (enterprίse integration), η οποία χρησιµοποιεί το 

τεχνολογικό υπόβαθρο των βάσεων δεδοµένων (databases) και προσπαθεί να 
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ενοποιήσει τις βασικές επιχειρηµατικές διαδικασίες µε βασική προτεραιότητα το 

κύκλωµα οικονοµικής διαχείρισης και το κύκλωµα παραγωγής.  

Το φαινόµενο του ERP εµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Μέσα σε λίγα 

χρόνια πάρα πολλές επιχειρήσεις του δυτικού επιχειρηµατικού κόσµου ξεκίνησαν να 

εφαρµόζουν συστήµατα ERP, προκειµένου να αναδιοργανώσουν παραδοσιακά 

µηχανογραφικά συστήµατα που καταπίεζαν τις επιχειρήσεις. Τα πρώτα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι οι εφαρµογές ERP αναδιοργανώνουν την επιχειρηµατική δοµή γιατί 

φαίνεται να δίνουν λύσεις στις προκλήσεις των διαφόρων ασυντόνιστων 

εφαρµογών/συστηµάτων, των οποίων η χρησιµότητα έχει φθάσει σε κορεσµό.  

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1990, για να παραµείνουν ανταγωνιστικές µέσα στο 

αναδυόµενο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου, οι επιχειρήσεις αντιµετώπιζαν 

συνεχώς προκλήσεις για να µειώσουν το χρόνο ανάπτυξης προϊόντων, να βελτιώσουν 

την ποιότητα της παραγωγής να µειώσουν το κόστος παραγωγής και τον απαιτούµενο 

χρόνο απόκρισης στις παραγγελίες. Αυτές οι προκλήσεις δεν µπορούσαν να 

αντιµετωπιστούν µέσα από µεµονωµένες αλλαγές σε συγκεκριµένους λειτουργικούς 

τοµείς, αλλά αντιθέτως στηρίζονταν πάνω στις σχέσεις και τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ 

διαφορετικών τοµέων, όπως πωλήσεις, παραγωγή και διακίνηση.  

Η αύξηση των πωλήσεων ERP δείχνει το βαθµό αποδοχής τους. Το 1989 οι συνολικές 

πωλήσεις για MRP II ήταν 1,2 δισεκατοµµύρια δολάρια και αποτελούσαν το ένα τρίτο 

των συνολικών πωλήσεων λογισµικού στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι παγκόσµιες 

πωλήσεις για τους 10 κορυφαίους προµηθευτές ERP ήταν $2,8 δισεκατοµµύρια το 

1995, $4,2 δισεκατοµµύρια το 1996 και $5,8 δισεκατοµµύρια το 1997. Είναι ενδεικτικό 

ότι µια µόνο επιχείρηση, η SAP, πούλησε λογισµικό ERP άνω των $3,2 

δισεκατοµµυρίων το 1997.  

Εντούτοις, οι υψηλές πωλήσεις του λογισµικού δεν δίνουν ολοκληρωµένη την εικόνα. 

Πολλές επιχειρήσεις ξόδεψαν τεράστια ποσά για να υποστηρίξουν την υλοποίηση και 

την εγκατάσταση ενός ERP και απέτυχαν παταγωδώς. Από την άλλη µεριά, παρά το 

υψηλό κόστος, µερικές επιχειρήσεις είχαν τεράστια βελτίωση της παραγωγικότητάς 

τους.   

2.03 Στόχος των συστημάτων ERP  

Στόχος ενός συστήµατος ERP είναι η ολοκλήρωση των επιµέρους διαδικασιών µέσα 

στην επιχείρηση, στις οποίες εµπλέκονται τα διάφορα τµήµατα (λογιστήριο, παραγωγή, 
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πωλήσεις κ.λπ), έτσι ώστε να µπορεί αυτή να διεκπεραιώσει αποτελεσµατικά τις κύριες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητές της. Η “ολοκλήρωση” αποτελεί και τη λέξη-κλειδί, 

αφού η εγκατάσταση ενός συστήµατος ERP δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης καλύτερων 

δοµών στην επιχείρηση, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόµενους να εργαστούν πιο 

αποτελεσµατικά και παραγωγικά. Σκοπός λοιπόν των συστηµάτων αυτών, δεν είναι 

απλά η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός τοµέα στην επιχείρηση, όπως λόγου χάρη 

του λογιστηρίου, της παραγωγής, των πωλήσεων, αλλά η εξυπηρέτηση των ποικίλων 

διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα µέσα στην επιχείρηση, στις οποίες διαδικασίες 

εµπλέκονται οι διάφοροι οργανωτικοί τοµείς, έτσι ώστε να µπορεί η επιχείρηση να 

διεκπεραιώνει τις κύριες επιχειρηµατικές της διεργασίες (core processes), 

αποδοτικότερα. Από τη στιγµή που τα απαιτούµενα δεδοµένα εισαχθούν σε κάποιο 

υποσύστηµα (module) του συστήµατος ERP, αυτά είναι διαθέσιµα σε οποιοδήποτε 

υποσύστηµα τα χρειαστεί. Για παράδειγµα, η επεξεργασία εντολών παραγγελίας 

συνδέεται µε τη διαχείριση αποθεµάτων, η οποία µε τη σειρά της συνδέεται µε την 

προµήθεια υλικών. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται η διαδικασία της προµήθειας 

υλικών σε αλληλεπίδραση µε το τµήµα λογιστικής.  

Ο τρόπος λοιπόν, µε τον οποίο επιτυγχάνουν τα συστήµατα ERP, την ενοποίηση και 

ολοκλήρωση των λειτουργιών και διαδικασιών της επιχείρησης, είναι µέσω της 

συγκέντρωσης όλων των δεδοµένων σε µια κοινή βάση, προσβάσιµη από όλα τα 

επιµέρους τµήµατα της επιχείρησης, τα οποία αλληλοσυνδέονται µεταξύ τους.  

Επιµέρους στόχοι ενός ERP συστήµατος είναι οι ακόλουθοι:  

 απλοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών    

 διαµόρφωση προϋπολογισµών   

 κοστολόγηση εργασιών βάσει συνταγών εκτέλεσης και σεναρίων κοστολόγησης   

 ευέλικτος προσδιορισµός ρυθµού ανάλωσης πόρων    

 χρονικός προγραµµατισµός εργασιών    

 απολογιστική κοστολογική διαχείριση  

 διαχείριση πολλαπλών αποθηκών µε χρήση έργων και κόστους   

 απολογιστική κοστολόγηση εξοπλισµού   

 διαχείριση προσωπικού σε πολλαπλά έργα µε χρήση κόστους   

 εργαλεία εξαγωγής και σύνθεσης πληροφοριών σε υψηλότερο επίπεδο   

 γέφυρα για αντιστοίχιση απολογιστικής διαχείρισης και προϋπολογισµού του 

έργου  
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Λειτουργικές ανάγκες επιχειρήσεων για εφαρμογή ERP  

Η εµφάνιση των ERP συστηµάτων καλείται να καλύψει τις ανάγκες των παρακάτω 

συστηµάτων της επιχείρησης:  

 Λογιστική και Οικονοµική διαχείριση (Accounting and Finance)  

 ∆ιαχείριση Παραγωγής (Production Management)  

 ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resources Management)  

 Μάρκετινγκ και Πωλήσεις (Marketing and Sales)  

 

2.04 Χαρακτηριστικά ERP συστήματος  

Τα κάθε είδους δεδοµένα που αποκτά µια επιχείρηση είναι ένα από τα πιο πολύτιµα 

περιουσιακά στοιχεία της, επειδή βάσει αυτών καλείται να λαµβάνει τις βραχυχρόνιες 

και µακροχρόνιες αποφάσεις που αφορούν την λειτουργία και την ανάπτυξή της. Για να 

είναι σε θέση να αντεπεξέλθει λοιπόν στην διαχείρισή τους πρέπει να έχει στη διάθεσή 

της ένα σύστηµα µε το οποίο να µπορεί να τα διαχειρίζεται µε ασφάλεια και ταχύτητα. 

Αυτό το ρόλο επιτελεί µια βάση δεδοµένων.  

Η βάση αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος ηλεκτρονικής αρχειοθήκης, είναι 

δηλαδή ένας χώρος για την αποθήκευση µιας συλλογής ηλεκτρονικών αρχείων 

δεδοµένων. Το σύστηµα αυτό της τήρησης εγγραφών γίνεται µε τη χρήση Η/Υ.  

Στον εξοπλισµό (hardware) της βάσης δεδοµένων συµπεριλαµβάνονται µέσα 

αποθήκευσης δεδοµένων όπως οι σκληροί δίσκοι, οι συσκευές εισόδου – εξόδου 

(οθόνη, εκτυπωτής, αναγνώστης ραβδοκωδικών κτλ.), επεξεργαστές και µνήµες που 

χρησιµοποιούνται στην εκτέλεση του λογισµικού της βάσης δεδοµένων. Στην πλευρά 

του λογισµικού (software), υπάρχει το σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 

(database management system, DBMS) το οποίο διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις των 

χρηστών για προσπέλαση της βάσης δεδοµένων. ∆ηλαδή, το συγκεκριµένο λογισµικό 

λειτουργεί ως µεσολαβητής - µεταφορέας µεταξύ των δεδοµένων και των 

προγραµµάτων που χρησιµοποιούν οι υπάλληλοι της επιχείρησης για να εργαστούν 

πάνω σε αυτά. Τα πλεονεκτήµατα από την χρήση µιας βάσης δεδοµένων είναι τέτοια 

που την καθιστούν έναν εκ των ουκ άνευ συντελεστή για το ERP.  

Μιας και τα ERP συστήµατα πληρούν τις διοικητικές λειτουργίες και τις ανάγκες 

πληροφόρησης της εταιρείας/οργανισµού, η δοµή τους χωρίζεται σε τρία στρώµατα 

δεδοµένων ως εξής:  
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 Λειτουργικό σύστηµα (Operational system) (στρώµα εισαγωγής)  

 Τακτικό σύστηµα (στρώµα ελέγχου)  

 Στρατηγικό σύστηµα (Εκτελεστικό Πληροφοριακό Σύστηµα – Executive 

Information System)  

 Η δοµή ενός ERP Συστήµατος  

 

2.05 Εφαρμογή ERP συστημάτων σε επιχειρήσεις  

Ένα σύστηµα ERP µπορεί να υποστηρίξει τις περισσότερες από τις λειτουργίες µίας 

επιχείρησης. Αν και υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ανάλογα µε τα διάφορα πακέτα 

που κυκλοφορούν στην αγορά, τα συστήµατα ERP µπορούν να υποστηρίξουν όλες τις 

οικονοµικές διεργασίες, τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις διαδικασίες 

παραγωγής, τις διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών, τις διαδικασίες παροχής 

υπηρεσιών, καθώς και την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (Januschkowetz 2001). 

 Η οικονοµική διαχείριση µίας επιχείρησης στην οποία συµπεριλαµβάνονται η γενική 

και αναλυτική λογιστική, οι οικονοµικές καταστάσεις, η διαχείριση παγίων, οι 

λογαριασµοί που πληρώθηκαν και εισπράχθηκαν, η διαχείριση των διαθεσίµων και ο 

προϋπολογισµός.  

 Η διαχείριση του τµήµατος των πωλήσεων – marketing όπου συµπεριλαµβάνονται η 

τιµολόγηση, το µητρώο των πελατών, οι προβλέψεις ζήτησης, το ηλεκτρονικό εµπόριο 

µέσω Internet, η ανάλυση οφειλών, η εξυπηρέτηση πελατών, η παραγγελιοληψία, η 

διαχείριση συµβολαίων, τα αξιόγραφα, τα στατιστικά πωλήσεων, το marketing και η 

ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων.  

 Η διαχείριση των προµηθειών στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι ανταλλαγές αγορών, 

η διαχείριση συµβάσεων, ο έλεγχος και οι αιτήσεις αγοράς και τέλος η αξιολόγηση 

προµηθευτών. Ο τοµέας αυτός συνεργάζεται επίσης και µε τους τοµείς οικονοµικής 

διαχείρισης, αποθήκευσης, διανοµής και παραγωγής.  

 Η διαχείριση αποθήκευσης – διανοµής, όπου συµπεριλαµβάνονται ο προγραµµατισµός 

των απαιτήσεων διανοµής, η διαχείριση αποθεµάτων, αποθηκών και στόλου φορτηγών. 

Ο τοµέας αυτός συνεργάζεται µε τον τοµέα οικονοµικής διαχείρισης, πωλήσεων – 

marketing, προµηθειών και παραγωγής.  
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 Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, όπου συµπεριλαµβάνεται η µισθοδοσία, ο 

προγραµµατισµός του προσωπικού, η αξιολόγησή του, τα εξοδολόγια και η παρουσία 

του προσωπικού.  

 Η διαχείριση παραγωγής, στην οποία συµπεριλαµβάνονται ο µακροπρόθεσµος και ο 

βραχυπρόθεσµος προγραµµατισµός παραγωγής, ο έλεγχος παραγωγής, ο 

προγραµµατισµός απαιτήσεων δυναµικότητας και απαιτήσεων υλικού, η κοστολόγηση 

παραγωγής, ο έλεγχος αλλαγών σχεδίου και η δοµή των προϊόντων. Ο τοµέας αυτός 

συνεργάζεται µε τους τοµείς οικονοµικής διαχείρισης, πωλήσεων, προµηθειών και 

αποθήκευσης – διανοµής.  

2.06 Οφέλη εφαρμογής των ERP  

Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της AMR Research, οι τρεις σηµαντικότεροι λόγοι για 

την αγορά λογισµικού ERP είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας, το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα και η ικανοποίηση του πελάτη. Οι προσδοκίες µιας επιχείρησης όµως, 

µετά την υιοθέτηση ενός συστήµατος ERP είναι σίγουρα πολύ πιο σύνθετες και 

εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο 

αυτή δραστηριοποιείται.   

Είναι βέβαιο ότι το λογισµικό ERP απαιτεί τη δέσµευση σηµαντικών πόρων της 

επιχείρησης για την αγορά, εγκατάσταση, παραµετροποίηση, εκπαίδευση, συντήρηση 

και βελτίωση του συστήµατος. Οι πόροι αυτοί, εκτός από χρηµατικά ποσά, 

περιλαµβάνουν και τη δέσµευση του ανθρώπινου δυναµικού σε όλες τις βαθµίδες.  

Η τελική συνισταµένη όλων αυτών θα µπορούσε θεωρητικά να απεικονιστεί σε ένα 

περίπλοκο µοντέλο που θα περιέγραφε τις υφιστάµενες διαδικασίες και τα τελικά 

οφέλη από τη χρήση του ERP συστήµατος. Εφόσον όλες οι µοντελοποιηµένες 

διαδικασίες αναλυθούν και µετρηθούν ικανοποιητικά, το τελικό αποτέλεσµα θα 

µπορούσε να περιγραφεί µε ένα γνώριµο αριθµό: την Απόδοση της Επένδυσης (Return 

on Investment, ROI), που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το κέρδος που προσδοκά η 

επιχείρηση από την επένδυσή της σε λογισµικό ERP. Η εξεύρεση του ROI αποτελεί, 

από µόνη της, ιδιαίτερα επίπονη και δύσκολη εργασία. Υπάρχουν, όµως, κάποιες 

γενικές κατευθύνσεις που δίνουν µια αντιπροσωπευτική εικόνα της απόδοσης του ERP, 

όπως:  

 Πληροφορία σε πραγµατικό χρόνο: ∆ηµιουργεί συνθήκες εύκολης διάχυσης της 

πληροφορίας και αποφυγής ανεπιθύµητων καταστάσεων. Η έλλειψη άµεσης και 
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έγκυρης πληροφορίας στο γρήγορα µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον που 

ζούµε ίσως µεταφράζεται και σε δυσκολία επιβίωσης.  

 Μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδοµένων: Η πληροφορία εισέρχεται µία φορά 

και χρησιµοποιείται από ολόκληρη την εταιρία.  

 Βελτίωση στις διαδικασίες ενοποίησης (consolidation): Αναφέρεται στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις και στους οµίλους επιχειρήσεων. Η ενοποίηση των πληροφοριών θα 

πρέπει να είναι (σε µεγάλο βαθµό) αυτόµατη, µε τις κατάλληλες µετατροπές στο 

νόµισµα, τα λογιστικά πρότυπα και τις όποιες άλλες ιδιαιτερότητες.  

 Ευκολότερη συµµόρφωση σε υποχρεωτικά ή προαιρετικά πρότυπα: Είναι συνηθισµένο 

φαινόµενο η αδυναµία υιοθέτησης από την επιχείρηση ποικίλων προτύπων, όπως των 

προτύπων διασφάλισης ποιότητας ISO 9002, IAS κ.λπ. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(IAS) µέσα στα επόµενα δύο χρόνια θα είναι υποχρεωτικά για την Ελλάδα καθώς και 

για όλη την Ευρώπη. Ένα καλό ERP σύστηµα, µέσα από τις δυνατότητες 

µοντελοποίησης, κάνει τη µετάβαση εύκολη και σίγουρη.  

 Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη: Αποτελεί ένα πρόβληµα του οποίου η λύση 

είναι επιτακτική όσο και δαπανηρή. Συχνά απαιτεί αλλαγή σε πλήθος άυλων 

παραγόντων, όπως στη συµπεριφορά των εργαζοµένων. Το λογισµικό ERP βελτιώνει 

την ικανοποίηση των πελατών µε τη βελτίωση άλλων παραµέτρων, όπως την ταχύτερη 

εκτέλεση των παραγγελιών κλπ  

 Μείωση λαθών: Ένας παράγοντας που θεωρείται σχετικά εύκολα µετρήσιµος, έχει 

άµεση ανταπόκριση σε πλήθος άλλων, όπως στην ικανοποίηση των πελατών και των 

εργαζοµένων, στη µείωση των λειτουργικών εξόδων, στη µείωση των διαφυγόντων 

κερδών, κ.λπ.  

 Μείωση της ανάγκης «ανθρώπων- κλειδιών»: Με την εγκατάσταση ενός ERP 

συστήµατος, δεν υφίσταται πλέον η εξάρτηση των επιχειρήσεων από «ανθρώπους- 

κλειδιά». Οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζουν τις διαδικασίες και µε την εµπειρία τους είναι 

απαραίτητοι για την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης.   

Η µαζική εισαγωγή των συστηµάτων ERP στην βιοµηχανία, δίνει τη δυνατότητα 

αξιολόγησης των πλεονεκτηµάτων της εφαρµογής από πραγµατικά παραδείγµατα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα οφέλη επιτυχηµένων εφαρµογών ERP συστηµάτων σε 

εταιρίες.  
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Αρχικά πρέπει να κατηγοριοποιηθούν τα χαρακτηριστικά ERP συστηµάτων µε βάση το 

πεδίο στο οποίο επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους. Γενικά, ένα σύστηµα ERP µπορεί 

να έχει κατεύθυνση:  

 Στρατηγική (Strategic focus)  

 Λειτουργική (Operational focus)  

 Πολλαπλή (Dual focus)  

 Απροσδιόριστη  

Στην πρώτη περίπτωση, το πλάνο του ERP συστήµατος κινείται στην βελτιστοποίηση 

της επιχειρηµατικής πρακτικής της εταιρίας, µε τελικό αποτέλεσµα την αύξηση των 

πωλήσεων και την επέκταση της αγοράς που διατίθεται το προϊόν της εταιρίας.  

Στην περίπτωση που το σύστηµα ERP εστιάζει στον λειτουργικό τοµέα της εταιρίας, 

επιτυγχάνεται µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των λειτουργιών της εταιρίας. Έτσι, 

παρατηρείται µείωση των λειτουργικών εξόδων της εταιρίας.  

Αν ένα σύστηµα ERP επικεντρωθεί και στους δυο τοµείς όπως αναφέρθηκαν 

παραπάνω, είναι προφανές ότι οι θετικές προεκτάσεις θα αφορούν και τους δύο τοµείς. 

Ενώ στην περίπτωση που το σύστηµα δεν έχει συγκεκριµένο προσανατολισµό, τα 

οφέλη της εταιρίας µπορούν να περιοριστούν σηµαντικά.  

Πέρα από τα προαναφερθέντα οφέλη, υπάρχουν και πλεονεκτήµατα ως προς την 

εταιρία:   

 Η εταιρία µε την εφαρµογή του συστήµατος έχει καλύτερο έλεγχο της παραγωγικής 

διαδικασίας και έτσι επιτυγχάνεται αποφυγή επιχειρηµατικών λαθών και παραγωγής 

ελαττωµατικών προϊόντων.   

 Ο αυτοµατισµός του συστήµατος προσφέρει απλοποίηση των διαδικασιών παραγωγής 

και επίβλεψης της εταιρίας, κάνοντας το έργο των εργαζοµένων πιο απλό και γρήγορο.   

 Το ERP µπορεί να εγγυηθεί το επίπεδο ποιότητας των διαδικασιών που έχει αρχικά 

οριστεί από την εταιρία.   

 Επιπλέον ένας τοµέας που επωφελείται από το ERP σύστηµα είναι η συνεργασία 

µεταξύ διαφορετικών τοµέων της εταιρίας. Τόσο σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή εντός της 

εταιρίας, όσο και σε διευρυµένο, παραδείγµατος χάριν συνεργαζόµενες εταιρίες, 

θυγατρικές, πελάτες, προµηθευτές, το ERP προσφέρει κοινά πεδία για την οµαλή 
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συνεργασία τοµέων µε εκ διαµέτρου διαφορετικό τρόπο σκέψης και παρέχει ευρέως 

αντιληπτούς τρόπους αναπαράστασης των αποτελεσµάτων κάθε διαδικασίας.  

Η γενική άποψη από µια επιτυχηµένη εφαρµογή ERP συστήµατος σε µια εταιρία είναι 

η αυξηµένη αποδοτικότητα, η ικανοποίηση των πελατών από ένα προϊόν ή µια 

υπηρεσία και η συνεπαγόµενη διατήρηση του πελατολογίου της εταιρίας. Όλα αυτά 

οδηγούν σε αύξηση των πωλήσεων και συνολική αποδοτική οργάνωση της εταιρίας. 

2.07 Συντελεστές επιτυχίας ERP 

Κάθε προµηθευτής ERP έχει τη δική του µεθοδολογία εγκατάστασης που διαφέρει από 

τους υπολοίπους. Η κάθε µεθοδολογία διαφέρει επίσης στο χρόνο και στο κόστος 

υλοποίησής της. Για τα συστήµατα ERP ή τµήµατα αυτών υπάρχουν τρεις βασικές 

επιλογές, που η κάθε µία έχει διαφορετικές επιπτώσεις στον οργανισµό: αποδοχή, 

αποδοχή µε αλλαγές και απόρριψη.  

Στην περίπτωση που το σύστηµα γίνει αποδεκτό από την επιχείρηση, τότε θα πρέπει η 

επιχείρηση να ευθυγραµµίσει τις επιχειρηµατικές του διαδικασίες µε αυτές που 

εµπεριέχονται στο ERP. Στην περίπτωση που το σύστηµα γίνει αποδεκτό µε αλλαγές, 

τότε εκτός από το σύστηµα και η επιχείρηση θα πρέπει να επιφέρει αλλαγές στις 

επιχειρηµατικές της διαδικασίες. Τέλος, στην περίπτωση της απόρριψης του 

συστήµατος, θα πρέπει να επανεκτιµηθεί ή η επιχείρηση να προµηθευτεί κάποιο άλλο.  

Η σωστή µεθοδολογία εγκατάστασης ενός ERP συστήµατος περιλαµβάνει δύο 

κατηγορίες θεµάτων.  

Η πρώτη κατηγορία είναι τα επιχειρηµατικά θέµατα, όπου τα βήµατα που πρέπει να 

ακολουθηθούν είναι τα εξής:  

1. Επιλογή των επιχειρηµατικών διαδικασιών που θα αναδιοργανωθούν για 

να ενταχθούν στο νέο σύστηµα.  

2. Εξέταση όλων των βασικών λειτουργιών που θα εκτελούνται από το 

σύστηµα. 

3. Ιεράρχηση της σειράς µε την οποία θα ενταχθούν στο σύστηµα οι 

επιλεγµένες επιχειρηµατικές διαδικασίες. 

4. Καθορισµός του εµπλεκοµένου στην εκπαίδευση προσωπικού και 

προσδιορισµός της έκτασης εκπαίδευσης. 

5. Παρακολούθηση και προσδιορισµός της αναµενόµενης ανάπτυξης. 
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Η δεύτερη κατηγορία που πρέπει να εξεταστεί είναι τα τεχνολογικά θέµατα. Τα 

προτεινόµενα βήµατα είναι τα εξής:  

1. Απόφαση της έκτασης της αρχικής παραµετροποίησης του συστήµατος. 

2. Απόφαση για τις επιλογές που πρέπει να γίνουν σχετικά µε το κάθε 

λειτουργικό τµήµα του συστήµατος ξεχωριστά. 

3. Υπολογισµός  των  απαιτήσεων  του  συστήµατος  σε 

επεξεργασία δεδοµένων, καθώς και των απαιτήσεων των 

αλληλεπιδράσεων µε τους χρήστες. 

4. Εκτίµηση του τελικού αριθµού των χρηστών και του προφίλ της χρήσης 

του συστήµατος από αυτούς. 

5. Εκτίµηση του όγκου των δεδοµένων και του ρυθµού αύξησής του µε την 

πάροδο του χρόνου. 

6. Ενοποίηση σε µια ολοκληρωµένη πλατφόρµα όλων των εφαρµογών του 

ERP µε τις υπάρχουσες εφαρµογές λογισµικού και δεδοµένα που αυτές 

χρησιµοποιούν. 

Οι απαιτούµενες ενέργειες για την επιτυχηµένη εγκατάσταση ενός ERP συστήµατος 

µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω:  

1. Κωδικοποίηση πρώτων και δευτέρων υλών καθώς και των έτοιµων 

προϊόντων. 

2. ∆ηµιουργία κάθετων ιεραρχιών. 

3. Αναγνώριση των ροών από το ένα υποσύστηµα στο άλλο και ορισµός 

των οριζόντιων διασυνδέσεων µεταξύ των διαφόρων φάσεων των 

 κύριων επιχειρηµατικών διαδικασιών. 

4. Αποσαφήνιση του τρόπου µε τον οποίο το νέο σύστηµα θα µπορέσει να 

βοηθήσει στην εξάλειψη των βηµάτων ή δραστηριοτήτων µη 

προστιθέµενης αξίας. 

5. Αποσαφήνιση των οργανωτικών αλλαγών που απαιτούνται για την 

οµαλή µετάβαση στο νέο σύστηµα. 

6. Καθορισµός των ρόλων που θα έχουν οι χρήστες, καθώς και οι 

υποχρεώσεις και αρµοδιότητες του καθενός. 

7. Αποσαφήνιση του θέµατος των πληροφοριακών στοιχείων που θα πρέπει 

να συγκεντρώνονται η ανταλλάσσονται µεταξύ των διαφόρων 

υποσυστηµάτων του νέου συστήµατος. 
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8. Ανάπτυξη συστήµατος χρηµατοοικονοµικής παρακολούθησης, καθώς 

και συστήµατος κοστολόγησης. 

∆ιάφορες έρευνες που έχουν γίνει έχουν βγάλει το συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν 

κάποιοι συγκεκριµένοι συντελεστές που να µπορούν να βοηθήσουν µία επιχείρηση να 

κρίνει αν τα συστήµατα ERP που έχει ως στόχο να βάλει είναι όντως τα κατάλληλα ή 

όχι και ότι θα επιτύχουν (Minahan,1998)
10

.    

Οι F. Wall και F. Seifert έχουν κάνει µία σχετική έρευνα για τα κριτήρια που µπορεί να 

επηρεάσουν την επιτυχία ενός συστήµατος ERP. Οι συντελεστές αυτοί, είναι οι 

ακόλουθοι:  

 

Αποδοχή των συστηµάτων από το προσωπικό. Ο Gupta (2000) δηλώνει ότι από τα 

πιο βασικά κριτήρια είναι να εξασφαλιστεί η δέσµευση των στελεχών της διοίκησης 

στα ανώτατα και µεσαία κλιµάκια ότι θα εργαστούν για να γίνει αποδοχή του ERP. 

Επίσης, θα πρέπει να είναι σε συνεργασία µε τα στελέχη των άλλων τµηµάτων έτσι 

ώστε να υπάρξει και η µεταξύ τους συνεργασία έτσι ώστε να γίνει αποδοχή του ERP. 

Μεγάλο ρόλο θα παίξει και το τµήµα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού που θα πρέπει 

να καταρτίσει ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού όπως και να δοθούν 

κάποια κίνητρα. Εφόσον το προσωπικό δεν νοιώσει σίγουρο ότι έχει µάθει το νέο 

σύστηµα και δεν του δοθούν κάποια κίνητρα µπορεί να δυσανασχετήσει και να 

παρουσιάσει αντίσταση κατά την εφαρµογή του νέου συστήµατος
2
. 

∆ηµιουργία ενός πλάνου αλλαγής. Ο Cissna (1998) τονίζει την ανάγκη για σχεδιασµό 

ενός πλάνου αλλαγής που θα βασίζεται στην υποστήριξη που θα παρέχει η διοίκηση 

στο προσωπικό για να γίνει η αλλαγή. Το νέο σύστηµα θα αλλάξει πολλά στις δοµές 

της επιχείρησης και θα πρέπει να οριστεί κάποιος διαχειριστής αλλαγών ώστε να 

οργανώσει το όλο εγχείρηµα3. 

                                                           
2
 Gupta, A., (2000), Enterprise resource planning: the emerging organizational value systems, 

Industrial Management & Data Systems, 100, 1 
10 Minahan, T. (1998): Enterprise Resource Planning: Strategies not included, in: Purchasing, 

vol. 125, no. 1, pp. 112-127. 
3
 Cissna,T.,(1998),ERP software implementation brings pains with its gains, Electric light and Power, 

76, 343-4      
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Αξιολόγηση κινδύνων. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που µπορεί να έρθουν από την 

αλλαγή του συστήµατος, από την κακή λειτουργία του ή από εξωγενείς παράγοντες. Θα 

πρέπει η επιχείρηση να αξιολογήσει τυχόν κινδύνους που µπορεί να υπάρχουν και να 

πάρει µέτρα. Για παράδειγµα υπάρχει ο κίνδυνος να πέσει το δίκτυο και να χαθούν 

πληροφορίες.   

Εµπειρία από συστήµατα ERP. Πέρα από την γνώση, θα πρέπει να υπάρχει και 

κάποια εµπειρία κυρίως από τα στελέχη της επιχείρησης που θα διευθύνουν την 

εγκατάσταση του συστήµατος και την διαχείριση του. Αυτό µπορεί να γίνει είτε µε την 

πρόσληψη προσωπικού µε προηγούµενη εµπειρία, την συνεργασία µε κάποιο φορέα 

π.χ. συµβούλους επιχειρήσεων που θα έχει εµπειρία και θα την µεταβιβάσει σταδιακά 

στην επιχείρηση.  

Σχέση κόστους/οφέλους. Το κόστος της αλλαγής του συστήµατος θα είναι µεγάλο. 

Πολλές φορές οι επιχειρήσεις δίνουν έµφαση στο κόστος δίχως να το υπολογίζουν σε 

συνδυασµό µε τα δυνητικά οφέλη που υπάρχουν. Θα πρέπει η επιχείρηση να 

αναλογιστεί και τις τυχόν αλλαγές στο µακροπεριβάλλον της που πολλές φορές 

επιβάλουν σε µία επιχείρηση την αλλαγή. Για παράδειγµα η εµφάνιση του ιντερνέτ 

‘επέβαλε’ στις περισσότερες επιχειρήσεις να έχουν σύνδεση στο ιντερνέτ και να έχουν 

και την απαραίτητη ιστοσελίδα.  

Τα κρίσιµα σηµεία στην εφαρµογή ενός συστήµατος ERP που απαιτούν απαραίτητα 

προσοχή είναι τέσσερα:  

Μοναδικό αναγνωριστικό τεµαχίου (π.χ. προϊόν, υλικό). 

Ο τρόπος αναγνώρισης και ταυτοποίησης κάθε τεµαχίου σε µια εταιρία, αποτελεί τον 

τρόπο επικοινωνίας εντός και εκτός του συστήµατος για λειτουργίες όπως ικανοποίηση 

της ζήτησης ενός προϊόντος και περιγραφή της προσφοράς. Είναι προφανές ότι η 

διπλότυπη χρήση ενός χαρακτηριστικού, θα επιφέρει σοβαρά προβλήµατα, τόσο στον 

πελάτη που θα παραλάβει άλλο προϊόν από αυτό που ζήτησε, όσο και στα τµήµατα της 

εταιρίας που θα λάβουν λάθος πληροφορίες για την προσφορά του προϊόντος, µε 

αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση των πελατών και στην αξιοπιστία της εταιρίας. Έτσι, η 

υιοθέτηση µοναδικών αναγνωριστικών για κάθε τεµάχιο αποτελεί µονόδροµο για ένα 

τέτοιο σύστηµα.  

Από την άλλη πλευρά για µία µεγάλη εταιρία που διαχειρίζεται µεγάλη ποικιλία 

υλικών, η υιοθέτηση διαφορετικού αναγνωριστικού για κάθε τεµάχιο, κρίνεται 
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ζηµιογόνα. Αυτό ισχύει, διότι το µέγεθος του αναγνωριστικού πρέπει να έχει κάποιο 

όριο. Οι εργαζόµενοι της εταιρίας οι οποίοι διαχειρίζονται λειτουργίες µε χρήση των 

αναγνωριστικών, πρέπει να είναι σε θέση να αποµνηµονεύουν αυτά τα αναγνωριστικά 

για την αποφυγή καθυστερήσεων στις διαδικασίες και λαθών. Έτσι πρέπει κάθε εταιρία 

να διαχωρίσει τα τεµάχια συµφωνά µε τις οµοιότητες τους και την κοινή χρήση τους 

για να υπάρξει ένας κανόνας αναγνώρισης των τεµαχίων της εταιρίας και κατόπιν να 

περιοριστεί το µέγεθος του αναγνωριστικού κάθε τεµαχίου στον αποδοτικό αριθµό. 

Ένας κανόνας οργάνωσης του χαρακτηριστικού είναι να χωριστεί σε µέρη. Κάθε µέρος 

δηλώνει και πληροφορίες για ένα πεδίο στην παραγωγή του προϊόντος. Το σύνηθες 

αναγνωριστικό αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη:  

1. Χρόνος παράδοσης παραγγελίας 

2. Μέγεθος παραγγελίας 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω υπάρχουν µέθοδοι που καλύπτουν διαφορετικές 

εταιρίες.  

Έγκαιρος χειρισµός της ζήτησης.  

Για τον χειρισµό της ζήτησης σε πραγµατικό χρόνο, χρειάζεται ένα αναγνωριστικό της 

αίτησης/ζήτησης και ανεπτυγµένη τεχνολογία για την άµεση λειτουργία του 

συστήµατος. Η τεχνολογία που απαιτείται στηρίζεται στο διαδίκτυο για την µεταφορά 

των χρήσιµων πληροφοριών.  

Ορισµός των απαιτούµενων υλικών για την ολοκλήρωση του παράγωγου υλικού. 

Ένας ακόµα συντελεστής επιτυχίας είναι η λίστα των απαιτούµενων υλικών για την 

κατασκευή ενός προϊόντος. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι η δοµή αυτής της 

λίστας. Όπως είναι αντιληπτό η λίστα αυτή περιέχει τις ποσότητες των υλικών που 

χρειάζονται για την κατασκευή του προϊόντος στη ποσότητα του ενός. Το πώς θα 

οριστεί η ποσότητα του ενός προϊόντος είναι στα χέρια των διευθυντών της εταιρίας, 

για να δηλωθεί και η δοµή της λίστας. Κάθε εταιρία είναι απαραίτητο να έχει µία δοµή 

λίστας απαραίτητων υλικών, επιτρέποντας τη διαφορετική ερµηνεία/χρήση από τµήµα 

σε τµήµα.  

Έγκαιρη ενηµέρωση των ποσοτήτων και του χρόνου ανεφοδιασµού. 

Τέλος, το θέµα της έγκαιρης ενηµέρωσης του χρόνου προσφοράς και των ποσοτήτων 

διατιθέµενης προσφοράς, δεν στέκεται στο ‘‘έγκαιρη’’, αφού όπως σηµειώθηκε και 
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προηγουµένως το διαδίκτυο µπορεί να λύσει αυτό το θέµα. Η κύρια προσοχή στρέφεται 

στην ακρίβεια των πληροφοριών. Η ακρίβεια αυτών των πληροφοριών αποτελεί το 

βασικό έργο ενός συστήµατος ERP, συνεπώς έχει ιδιαίτερη αξία η αποτελεσµατικότητα 

των πληροφοριών και η υψηλή ακρίβεια.  

2.08 Μέθοδοι επιτυχούς εφαρμογής  

Για την επιτυχία ενός συστήµατος ERP, από τεχνικής άποψης, συνηθίζεται να 

λαµβάνονται υπόψη τα εξής χαρακτηριστικά τους:  

• τµηµατικό (modular) και ανοικτό, µε ανοικτή αρχιτεκτονική, και 

λειτουργία σε διάφορες πλατφόρµες πληροφοριακού εξοπλισµού (hardware και 

λειτουργικά συστήµατα),  

• ποιότητα υλοποίησης και αξιοπιστία αποθήκευσης και επεξεργασίας των 

πληροφοριών,  

• πληρότητα και επεκτασιµότητα στο εύρος των διαδικασιών που 

υποστηρίζονται από το σύστηµα,  

• ευέλικτη και παραµετρική επεξεργασία και προβολή των στοιχείων,  

• αµεσότητα στην πληροφόρηση,  

• αρχιτεκτονική υλοποίησης τους που θα προσδιορίσει εν πολλοίς και την 

ευελιξία τους στην αντιµετώπιση αλλαγών (πχ αλλαγή στην νοµοθεσία) στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Είναι επιθυµητή η αρχιτεκτονική multi-tiered 

(πολλαπλών επιπέδων) µε προκαθορισµένα interfaces,  

• επικοινωνία υποσυστηµάτων µέσω µοντέλου που να είναι ανοικτό και 

να υλοποιείται σε διάφορες πλατφόρµες λειτουργικών συστηµάτων,  

• υλοποίηση και υποστήριξη ενός επεκτάσιµου και ευέλικτου συστήµατος 

επεξεργασίας εγγράφων µε δυνατότητα ενοποίησης µεταξύ εσωτερικών και 

εξωτερικών της εφαρµογής εγγράφων,  

• υποστήριξη ανοικτών interfaces για επικοινωνία µε τη βάση δεδοµένων 

(πχ. SQL, ODBC και OLE DB),  

• αρχιτεκτονική client-server για τη διαχείριση της βάσης δεδοµένων µε 

Transaction processing, Rollback Roll Forward, για µεγαλύτερη ανοχή σε τυχόν 

προβλήµατα, πιο άνετη διαχείριση και καλύτερες επιδόσεις σε χρήση σε 

περιβάλλον πολλαπλών χρηστών (multi-user),  
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• πλατφόρµα ανάπτυξης ειδικευµένων εφαρµογών (scripting) και 

αναφορών (report generator) προσαρµοσµένων στις συγκεκριµένες απαιτήσεις 

της εταιρίας,   

• υποστήριξη e-business (ηλεκτρονικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας) 

µε γενικά αποδεκτά µέσα και πρωτόκολλα (Internet, Intranet, XML, HTML, 

ASP, Web services, Application servers, και άλλα). Αυτή η δυνατότητα 

επιτρέπει τη διασύνδεση της εφαρµογής µε άλλες εταιρίες ή οργανισµούς για τη 

µεταφορά και αξιοποίηση έξω-επιχειρησιακών πληροφοριών.  

Μένει να µελετηθεί ποιες µέθοδοι έχουν λειτουργήσει µέχρι σήµερα για την 

επιτυχηµένη εφαρµογή του ERP συστήµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κάθε πεδίο της 

εφαρµογής ενός ERP συστήµατος απαιτεί την κατάλληλη µέθοδο ανάλογα το είδος και 

τα χαρακτηριστικά του. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι µέθοδοι και τεχνικές για 

κάθε πεδίο εφαρµογής όπως έχει αναδειχτεί.  

∆οµή της οµάδας εργασίας του έργου  

Για την οργάνωση της οµάδας εργασίας του έργου, τέσσερις επιλογές καλύπτουν το 

φάσµα της επιτυχηµένης εφαρµογής ενός ERP συστήµατος.  

 Αποµονωµένη λειτουργία: κάθε λειτουργικός τοµέας του έργου είναι υπεύθυνος 

για την επιτυχία και ολοκλήρωση του δικού του µέρους στην υλοποίησης 

λογισµικού. Ο κάθε διευθυντής είναι υπεύθυνος για τα πεπραγµένα της οµάδας 

του.  

 Ελαφριά δοµή: η οµάδα αποτελείται από άτοµα που διευθύνουν µια ολόκληρη 

λειτουργία και ηγούνται εργαζοµένων και ενός διευθυντή διαχείρισης έργου µε 

περιορισµένες αρµοδιότητες µέσα στην οµάδα.  

 Ισχυρά συνεκτική δοµή: ύπαρξη ενός ανώτερου στελέχους µε πλήρη έλεγχο και 

αρµοδιότητα σε όλη την οµάδα του έργου συµπεριλαµβανοµένου και του 

διευθυντή λειτουργίας που ακολουθεί σε ιεραρχία. Έτσι, µειώνεται η 

συµµετοχή του διευθυντή λειτουργίας στο έργο.   

 ∆οµή Α-οµάδα: είναι µια ισχυρά συνεκτική δοµή, αλλά οι διευθυντές 

λειτουργίας έχουν πλήρη συµµετοχή στο έργο.  

 

 

Στρατηγική εφαρµογής  

Μία στρατηγική εφαρµογής εξαρτάται από ένα σύνολο αλληλοεξαρτώµενων 

αντικειµένων τα οποία µπορούν να περιγραφούν από τιµές διαβάθµισης που 
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κυµαίνονται από το υψηλό προς το χαµηλό. Η αλλαγή στη διαβάθµιση κάθε 

αντικειµένου, σηµαίνει την αλλαγή και των υπολοίπων αντικειµένων, αφού υπάρχει 

εξάρτηση. Παρακάτω φαίνονται µερικές στρατηγικές:  

 Breakneck: εφαρµογή ERP λύσεων µε χαµηλό προϋπολογισµό και 

γρήγορα αποτελέσµατα.  

 Star: λειτουργεί µε επικεφαλής ανώτατο στέλεχος και δυναµικά µέλη 

οµάδας.  

 Turnkey: υλοποίηση υποέργου του ERP συστήµατος, καλύπτοντας 

ορισµένες µόνο ενέργειες.  

 In-house: χρήση µόνο εσωτερικών πόρων για την υλοποίηση του 

συστήµατος.  

 Budget: δίνει έµφαση στη µείωση του προϋπολογισµού περιορίζοντας 

τη σκοπιά του έργου και τους βοηθούς στο έργο.  

 Partner: χρήση εσωτερικών και εξωτερικών πόρων και κατανοµή των 

ευθυνών του έργου.  

 Low risk: δεσµεύει µεγάλο µέρος των πόρων µε χαµηλή 

πολυπλοκότητα και χαλαρώνει τα βασικά σηµεία για τον περιορισµό 

του κινδύνου.  

∆ιαχείριση κινδύνων 

Ένα σηµαντικό κοµµάτι για την βελτίωση του ποσοστού επιτυχούς εφαρµογής ERP 

συστηµάτων  

 Αρχικό κόστος εφαρµογής ERP συστηµάτων: είναι το πρώτο απτό 

µέτρο υπολογισµού του συνολικού κόστους.  

 Συµβατότητα µε τον τύπο της εταιρίας: αποδοχή των ήδη 

εφαρµοσµένων συστηµάτων ERP σε όµοιες εταιρίες.  

 Σκοπιά του έργου: το έργο πρέπει να είναι συµβατό µε τη δυνατότητα 

της εταιρίας να υποστηρίξει ένα έργο σε συνεχή βάση.  
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2.09 Μειονεκτήματα ERP 

Το ERP σύστηµα παρέχει πολλές δυνατότητες στην διαχείριση µιας εταιρίας, αλλά 

παραµένει ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστηµα στην εφαρµογή και ολοκλήρωσή του. Ο 

ορισµός των στοιχείων και των προδιαγραφών του συστήµατος απαιτεί σωστό 

προσδιορισµό της τρέχουσας κατάστασης, των υποδοµών και του ανθρώπινου 

δυναµικού της εταιρίας. Είναι θεµελιώδες για την εφαρµογή ενός, υψηλής 

πολυπλοκότητας και κόστους, συστήµατος η µελέτη προσαρµοστικότητας της εταιρίας 

στο νέο σύστηµα.  

Τα κυριότερα µειονεκτήµατα των ERP συστηµάτων σχετίζονται µε τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται από την προσπάθεια εφαρµογής τους σε ένα επιχειρηµατικό 

περιβάλλον.   

Αυτό πιθανώς συµβαίνει διότι οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν στο να προσαρµοστούν µε 

τις τεχνολογικές αναγκαιότητες ενός επιχειρησιακού συστήµατος. Τα συστήµατα ERP 

είναι ακριβά και η εγκατάστασή τους απαιτεί χρόνο και κόπο. Εποµένως, η 

εγκατάσταση και εφαρµογή ενός ERP συστήµατος δεν είναι µια ασφαλής διαδικασία. 

Αντιθέτως, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος αποτυχίας.   

Μια έρευνα των Eli Schragenheim και Carol A. Ptak αναφέρει ότι σε ένα ποσοστό 

ανάµεσα στο 60%-90%, δεν επιτυγχάνεται η απόσβεση της επένδυσης για την 

εγκατάσταση ενός ERP συστήµατος. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας προβληµάτων που 

προκύπτουν στην επιχείρηση. Τα προβλήµατα αυτά µπορούν να χωριστούν στις 

παρακάτω κατηγορίες:  

 Τεχνολογικά Προβλήµατα: Τα τεχνολογικά προβλήµατα δηµιουργούνται από 

την προσπάθεια ολοκλήρωσης των ERP συστηµάτων µε άλλα παραδοσιακά 

συστήµατα. Επίσης, τεχνολογικά προβλήµατα δηµιουργούνται από την 

παραµετροποίηση του νέου συστήµατος ώστε να προσαρµοστεί στις λειτουργικές 

απαιτήσεις της επιχείρησης. Οι παραµετροποιήσεις αυτές οδηγούν σε αύξηση του 

κόστους και του χρόνου.  

 Οργανωτικά- ∆ιοικητικά Προβλήµατα: Το µέγεθος και η πολυπλοκότητα της 

εφαρµογής ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος δηµιουργεί 

προβλήµατα επικοινωνίας και συντονισµού στη διαχείριση του έργου εγκατάστασής 

του. Ανεπαρκής επικοινωνία δηµιουργεί αντιδράσεις και έλλειψη εµπιστοσύνης. 

Απαιτείται λοιπόν µια αποτελεσµατική διαχείριση της επικοινωνίας µεταξύ των 
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ατόµων της οµάδας διαχείρισης του έργου, ένας ολοκληρωµένος στρατηγικός 

σχεδιασµός και πιθανόν εφαρµογή όλων των γνώσεων που πήρε η επιχείρηση από 

προηγούµενες ή παλαιότερες υλοποιήσεις.  

 Οικονοµικά προβλήµατα: Το υψηλό κόστος της εφαρµογής ενός ERP 

συστήµατος οφείλεται στο κόστος του απαραίτητου εξοπλισµού, των συµβουλευτικών 

υπηρεσιών, της εκπαίδευσης των χρηστών, της εγκατάστασης, της συντήρησης, της 

προσαρµογής και του κόστους µετατροπής δεδοµένων.  

 Προβλήµατα σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό: Η εκπαίδευση και η 

εξοικείωση του υπάρχοντος δυναµικού της επιχείρησης στο νέο σύστηµα είναι ένα 

σηµαντικό πρόβληµα που θα πρέπει να αντιµετωπίσει η επιχείρηση µε ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε να εξασφαλιστεί η συµµετοχή και προσαρµογή τους στο νέο σύστηµα.  

Η εγκατάσταση ενός ERP συστήµατος είναι µια περίπλοκη διαδικασία µε πολλά στάδια 

εξέλιξης. Η έναρξή της σηµατοδοτείται από τη στιγµή που η επιχείρηση θα πρέπει να 

επιλέξει το καταλληλότερο για τις ανάγκες της σύστηµα. Σύµφωνα µε µια έρευνα που 

διεξήχθη από την Standish Group, µόνο το 10% των συστηµάτων ERP έγιναν σύµφωνα 

µε τις αρχικές προβλέψεις χρόνου και κόστους. Το 55% είχε απόκλιση, ενώ το 

υπόλοιπο 35% ακυρώθηκε. Τα κυριότερα προβλήµατα που σχετίζονται µε την 

εγκατάσταση ενός ERP συστήµατος είναι το µέγεθος του έργου, η υπέρβαση του 

χρονοδιαγράµµατος, οι πολιτικές οργάνωσης, ενδεχόµενα λειτουργικά προβλήµατα, η 

επικοινωνία µε άλλα συστήµατα, κ.α.   

Οι κίνδυνοι υλοποίησης των ERP συστηµάτων είναι οι εξής:  

• Έλλειψη κατάλληλης τεχνολογικής υποδοµής  

• Έλλειψη τεχνικής εξειδίκευσης  

• Τεχνική πολυπλοκότητα  

• Έλλειψη γνώσης της εφαρµογής  

• Έλλειψη οµοφωνίας ως προς τους στόχους του έργου  
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• Έλλειψη αφοσίωσης από τους χρήστες και αναποτελεσµατική επικοινωνία µε 

αυτούς  

• Ελλιπής εµπλοκή της διοίκησης  

• Ανεπαρκείς πόροι  

• Μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράµµατα και προϋπολογισµοί  

• Συγκρούσεις µεταξύ λειτουργικών τµηµάτων  

• Έλλειψη συστήµατος µέτρησης ελέγχου κινδύνου και ανεπαρκής διαχείριση έργου 

Εποµένως, για µια επιτυχηµένη εγκατάσταση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι 

παραπάνω κίνδυνοι και να αντιµετωπιστούν οποιαδήποτε ενδεχόµενα προβλήµατα 

προκύψουν µε γνώµονα πάντα το χρονοδιάγραµµα.  

Σύµφωνα µε έρευνες παρατηρείται ότι µόλις το ένα τέταρτο των εταιριών που ξεκινούν 

την εγκατάσταση ERP συστήµατος καταλήγει σε επιτυχή εφαρµογή. Οι επιπτώσεις 

στην εταιρία η οποία απέτυχε την εφαρµογή του συστήµατος ERP αρχικά διαφαίνονται 

στην οικονοµική ζηµία της εταιρίας, αφού ένα τέτοιο σύστηµα απαιτεί υπέρογκο 

κόστος εγκατάστασης. Σε άλλες περιπτώσεις, όπου έχουν τροποποιηθεί δοµές της 

εταιρίας για την εφαρµογή του νέου συστήµατος, οι επιπτώσεις είναι και στο χρόνο 

επαναφοράς της εταιρίας στην πρότερα λειτουργία.  

Μία πρώτη αστοχία εµφανίζεται στην αποδοχή του νέου συστήµατος από τους 

µελλοντικούς χρήστες του. Ένα σύστηµα προηγµένης τεχνολογίας προϋποθέτει την 

προετοιµασία µέσω εκµάθησης των νέων λειτουργιών και χρήσεων στους αποδέκτες 

του συστήµατος. Παρόλα αυτά, είναι πιθανό η διαδικασία της προετοιµασίας να έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχολογία των εργαζοµένων και έτσι να φέρει 

αντεστραµµένα αποτελέσµατα στην τελική εφαρµογή του συστήµατος. Επίσης, το 

είδος της εταιρίας οι απαιτήσεις της και οι υποδοµές της, ίσως να µην είναι κατάλληλες 

για την εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος. Συνοπτικά θα λέγαµε ότι η µη 

προσαρµογή έστω και ενός µέρους του ERP συστήµατος µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις 

της εταιρίας είναι ένα σηµάδι πιθανούς αποτυχίας του συστήµατος για την 

συγκεκριµένη εταιρία.   
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Οι αστοχίες που παρουσιάζονται µπορεί να είναι στην επιλογή της κατάλληλης 

τεχνολογίας πληροφορίας και του συστήµατος πληροφορίας (IT/IS). Επιπρόσθετα η µη 

προσαρµοστικότητα ή διαφωνία των παρακάτω κατηγοριών αποτελούν σηµαντικές 

αστοχίες στην εφαρµογή του ERP συστήµατος. Αρχικά απαιτείται το ταίριασµα τόσο 

των επιφανειακών όσο και των θεµελιωδών ικανοτήτων του συστήµατος ERP µε το 

στόχοζητούµενο του χρήστη και των απαιτήσεων της εταιρίας.   

Επιπρόσθετα, η µορφή των δεδοµένων που θα διαχειρίζεται το σύστηµα, µέσω της 

βάσης δεδοµένων, µπορεί να µην καλύπτει τις ανάγκες της εταιρίας και ακόµα 

χειρότερα να µην µπορεί να αντιστοιχηθεί το µοντέλο της σχεσιακής βάσης δεδοµένων 

µε τον τρόπο αντίληψης της εταιρίας των σχέσεων των ίδιων πεδίων πληροφορίας. 

Τέλος, υπάρχει η πιθανότητα η ζητούµενη µορφή παρουσίασης των αποτελεσµάτων 

από την εταιρία να µην είναι υλοποιήσιµη µε το σύστηµα ERP ή να µην υπάρχει 

αντιστοιχία στο ζητούµενο περιεχόµενο εξόδου µε αυτό που εξάγει το σύστηµα.  

Συνεπώς, η προσαρµογή των έργων της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας και των 

χρηστών του συστήµατος, είναι το κλειδί για την αποφυγή µιας αποτυχίας.  

2.10 Επιχειρησιακές διαδικασίες που εξυπηρετούν τα ERP συστήματα  

Ο προγραµµατισµός πόρων για την εκτέλεση των έργων συνδέεται στενά µε τη 

διαδικασία κοστολόγησης, πιο συγκεκριµένα µε ότι έχει σχέση µε τον προγραµµατισµό 

των έργων.   

Είναι σηµαντικότατη διαδικασία για τη διαχείριση του δυναµικού της εταιρίας µε 

τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη σχέση µεταξύ κόστους εκτέλεσης των έργων 

της εταιρίας και την ανάγκη κάλυψης των χρονικών περιορισµών που περιγράφονται 

από τις συµβάσεις που υπογράφει η εταιρία για κάθε έργο.    

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες εµπλέκουν το τµήµα προγραµµατισµού έργων, την 

οικονοµική διεύθυνση, το προγραµµατισµό του εξοπλισµού, και το τµήµα ανθρώπινου 

δυναµικού.  

• Ανάλυση έργου σε εργασίες  

• Χρονικός προγραµµατισµός εργασιών  

• Προσδιορισµός πόρων (υλικά, εργατικά και εξοπλισµός)  

• Σύνθεση έργων σε επίπεδο επιχείρησης  
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• Σύνθεση χρονοδιαγραµµάτων  

• ∆ηµιουργία ενιαίων διαγραµµάτων ανάλωσης πόρων  

• Εντοπισµός κρίσιµων σηµείων και επέµβαση πάνω στα αρχικά 

χρονοδιαγράµµατα για την επάλειψη των υπερβάσεων σε ζήτηση πόρων  

• Λήψη αποφάσεων για αύξηση των υφιστάµενων πόρων της εταιρίας για 

την κάλυψη ζήτησης πόρων  

Σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση της µεθοδολογίας κοστολόγησης και 

προγραµµατισµού πόρων, το ERP πρέπει να παρέχει τις εξής δυνατότητες
4
:  

- διαµόρφωση προϋπολογισµών,  

- κοστολόγηση εργασιών βάσει συνταγών εκτέλεσης και σεναρίων 

κοστολόγησης,  

- ευέλικτος προσδιορισµός ρυθµού ανάλωσης πόρων,  

- χρονικός προγραµµατισµός εργασιών,  

- απολογιστική κοστολογική διαχείριση,  

- διαχείριση πολλαπλών αποθηκών µε χρήση έργων και κόστους,  

- απολογιστική κοστολόγηση εξοπλισµού,  

- διαχείριση προσωπικού σε πολλαπλά έργα µε χρήση κόστους,  

- εργαλεία εξαγωγής και σύνθεσης πληροφοριών σε υψηλότερο 

επίπεδο,  

- γέφυρα για αντιστοίχηση απολογιστικής διαχείρισης και 

προϋπολογισµού του έργου  

Για την επιλογή ενός ERP συστήµατος, από κατασκευαστικής άποψης, συνηθίζεται να 

λαµβάνονται υπόψη τα εξής χαρακτηριστικά τους:  

• τµηµατικό (modular) και ανοικτό, µε ανοικτή αρχιτεκτονική, και 

λειτουργία σε διάφορες πλατφόρµες πληροφοριακού εξοπλισµού (hardware και 

λειτουργικά συστήµατα),  

                                                           
4
 Yang J.B.,(2007), Selection of an ERP system for a construction firm in Taiwan, Institute of  

Construction Management, Chung Hua University, Taiwan, ROC, pp. 787-796  
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• ποιότητα υλοποίησης και αξιοπιστία αποθήκευσης και επεξεργασίας των 

πληροφοριών,  

• πληρότητα και επεκτασιµότητα στο εύρος των διαδικασιών που 

υποστηρίζονται από το σύστηµα,  

• ευέλικτη και παραµετρική επεξεργασία και προβολή των στοιχείων,  

• αµεσότητα στην πληροφόρηση,  

• αρχιτεκτονική υλοποίησης τους που θα προσδιορίσει εν πολλής και την 

ευελιξία τους στην αντιµετώπιση αλλαγών (πχ αλλαγή στην νοµοθεσία) στο 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Είναι επιθυµητή η αρχιτεκτονική multi-tiered 

(πολλαπλών επιπέδων) µε προκαθορισµένα interfaces,  

• επικοινωνία υποσυστηµάτων µέσω µοντέλου που να είναι ανοικτό και 

να υλοποιείται σε διάφορες πλατφόρµες λειτουργικών συστηµάτων,  

• υλοποίηση και υποστήριξη ενός επεκτάσιµου και ευέλικτου συστήµατος 

επεξεργασίας εγγράφων µε δυνατότητα ενοποίησης µεταξύ εσωτερικών και 

εξωτερικών της εφαρµογής εγγράφων,  

• υποστήριξη ανοικτών interfaces για επικοινωνία µε τη βάση δεδοµένων 

(πχ. SQL, ODBC και OLE DB),  

• αρχιτεκτονική client-server για τη διαχείριση της βάσης δεδοµένων µε 

Transaction processing, Rollback Roll-Forward, για µεγαλύτερη ανοχή σε τυχόν 

προβλήµατα, πιο άνετη διαχείριση και καλύτερες επιδόσεις σε χρήση σε 

περιβάλλον πολλαπλών χρηστών (multi-user),  

• πλατφόρµα ανάπτυξης ειδικευµένων εφαρµογών (scripting) και 

αναφορών (report generator) προσαρµοσµένων στις συγκεκριµένες απαιτήσεις 

της εταιρίας,   

• υποστήριξη e-business (ηλεκτρονικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας) 

µε γενικά αποδεκτά µέσα και πρωτόκολλα (Internet, Intranet, XML, HTML, 

ASP, Web services, Application servers, και αλλα). Αυτή η δυνατότητα 

επιτρέπει τη διασύνδεση της εφαρµογής µε άλλες εταιρίες ή οργανισµούς για τη 

µεταφορά και αξιοποίηση έξω επιχειρησιακών πληροφοριών.  

Τα οικονοµικά κριτήρια επιλογής ενός ERP είναι
5
:  

                                                           
5
 Tatan O.,(2008), Performance Evaluation of Construction Enterprise Resource Planning System, 

Journal of Management in Engineering.  



32 
 

• Βαθµός υποστήριξης του συστήµατος στην Ελλάδα από την εταιρία που 

αντιπροσωπεύει ή παράγει το σύστηµα  

• Τελικό κόστος άδειας χρήσης του συστήµατος ανά χρήστη  

• Ηµερήσιο κόστος συντήρησης και υποστήριξης  

• Χρόνος παράδοσης του συστήµατος σε πλήρη λειτουργία, σύµφωνα µε 

τις αρχικές προδιαγραφές.  

• Κόστος αρχικής παραµετροποίησης και εγκατάστασης  

• Κόστος δεύτερης ή ν-οστής εγκατάστασης  

Οι επιπτώσεις της εγκατάστασης ενός ERP συστήµατος µε παράλληλο ανασχεδιασµό 

των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων είναι οι εξής:  

- Ενιαία δεξαµενή επιχειρησιακής γνώσης  

- ∆ιάχυση πληροφοριών και αρµοδιοτήτων σε όλη την επιχείρηση µε 

ταυτόχρονα αποκεντρωµένη καταγραφή και χρήση της πληροφορίας  

- Εστίαση σε διαδικασίες και όχι σε εσωτερικές λειτουργίες µε 

αποτέλεσµα η επιχείρηση να πλησιάσει περισσότερο τον πελάτη παρά τις 

εσωτερικές της δοµές  

- Καταγραφή σε συνεχή βάση της απόδοσης των δραστηριοτήτων µε 

ταυτόχρονη στοχοποίηση και αξιολόγησή τους  

- Τυποποίηση, απλοποίηση και αυτοµατοποίηση των διαδικασιών και 

απεξαρτοποίηση της επιχείρησης από «έµπειρους» χρήστες που δηµιουργούν 

στεγανά, αύξηση της ευελιξία της κατασκευαστικής σε αλλαγές του 

περιβάλλοντος επιχειρησιακής δράσης  

- Οµοιόµορφη αντιµετώπιση οργάνωσης ανεξάρτητα από το γεωγραφικό 

σηµείο όπου εφαρµόζεται  

- ∆υνατότητα λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων µε αξιόπιστα ιστορικά 

και στατιστικά δεδοµένα  

- Εντοπισµός και εξάλειψη δραστηριοτήτων που δεν δίνουν τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα και εστίαση σε αυτές που συνεισφέρουν θετικά 

στην αύξηση της κερδοφορίας και τη µείωση του λειτουργικού κόστους της 

εταιρίας.  
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- Η εγκατάσταση ενός ERP δεν αποτελεί το επιστέγασµα της οργανωτικής 

προσπάθειας αλλά την απαρχή της πορείας της εταιρίας προς τη βελτίωση και 

την ανάπτυξη.  

Παράδειγμα εφαρμογής 

Μετά την περιγραφή ενός µοντέλου στο σύνολό του για επιτυχηµένη εφαρµογή ενός 

ERP συστήµατος σε κατασκευαστική/τεχνική εταιρία, µένει η περιγραφή του ίδιου του 

συστήµατος και της λειτουργικότητάς του για την επιτυχή προσαρµογή του στις 

επιχειρησιακές απαιτήσεις της κατασκευαστικής/τεχνικής εταιρίας. Έτσι για την 

διευκόλυνση των διαφόρων χρηστών στη βιοµηχανία των κατασκευών να αποδεχτούν 

και να χρησιµοποιήσουν το ERP σύστηµα, το σύστηµα πρέπει να διέπεται από τους 

ακόλουθους κανόνες που προσφέρουν τη ζητούµενη λειτουργικότητα.  

Η βιοµηχανία των κατασκευών λειτουργεί µε έργα. Κάθε έργο είναι ένα τελικό προϊόν 

για παράδοση στο χρόνο και µε τον προϋπολογισµό που έχει σχεδιαστεί. Μετά την 

υπογραφή µιας σύµβασης η τιµή για την παράδοση του προϊόντος είναι καθορισµένη 

και το κέρδος της εταιρίας από το έργο είναι πλήρως υπολογισµένο µε βάση το κόστος, 

το οποίο είναι ακολούθως υπολογισµένο βάση της λειτουργίας του εργοταξίου. Το 

σύστηµα ERP πρέπει να οργανώνει τρέχοντα έργα µε δυνατότητα αναφοράς και 

πρόβλεψης των κατάστασης προόδου και εξόδων, κερδοφορίας και εν δυνάµει 

προβληµάτων, όπως η κατάληξη εκτός πορείας σχεδίου ή υπέρβαση του κόστους, ώστε 

να κατάλληλες δράσεις να λειτουργήσουν ανασταλτικά.  

Επιπλέον, το κέρδος και η πρόοδος του έργου επιδρούν στη συνολική απόδοση της 

εταιρίας. Οι πληροφορίες προόδου του έργου πρέπει να είναι στην ώρα τους, και 

περιοδικά να συνοψίζονται στο εταιρικό επίπεδο, ώστε να αντικατοπτρίζουν τη 

συνολική εικόνα της εταιρίας σύµφωνα µε οικονοµικές απαιτήσεις, ρευστότητα, αγορά, 

εξοπλισµό και ανθρώπινο δυναµικό. Στην περίπτωση σύγκρουσης υποχρεώσεων 

µεταξύ δύο έργων, οι αποφάσεις εταιρικού επιπέδου πρέπει να λαµβάνονται για τη 

µεγιστοποίηση του ενδιαφέροντος της εταιρίας.  

Μια τυπική κατασκευαστική/τεχνική εταιρία έχει δύο “front-office” λειτουργίες, 

εκτιµήσεις και λειτουργίες, και πολλές γραµµατειακές λειτουργίες “back-office”, 

λογιστική, µηχανική, εργολαβία κ.α. Αυτά τα γραφεία απευθύνονται το ένα στο άλλο 

για πληροφορίες και αλληλεπιδρούν στη λήψη αποφάσεων για την εκτέλεση τρεχόντων 

έργων και την ανάληψη νέων έργων.  
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Για να επιτευχθεί υψηλή αποτελεσµατικότητα και αυτοµατοποίηση, αυτά τα γραφεία 

θα πρέπει να συνδέονται σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα. Το σύστηµα πρέπει να 

περιλαµβάνει πληροφορίες για το εύρος της επιχείρησης και κάθε γραφείο να έχει το 

αντίστοιχο επίπεδο πρόσβασης στις λειτουργίες της επιχείρησης. Κάθε γραφείο θα 

δύναται να λαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και αποφάσεις “online” για την 

υποστήριξη των διαχειριστικών λειτουργιών του. Ακόµα κάθε γραφείο πρέπει να 

ανανεώνει τις κατάλληλες βάσεις δεδοµένων και να λαµβάνει αποφάσεις, οι οποίες να 

είναι διαθέσιµες στα άλλα γραφεία “online”.  

Πολλαπλές διαχειριστικές λειτουργίες εκτελούνται συγχρόνως από διευθυντές 

διαφόρων γραφείων στην εταιρία. Συνεπώς, ένα ολοκληρωµένο ERP σύστηµα πρέπει 

να χρησιµοποιεί παράλληλες και κατανεµηµένες τεχνολογίες για το χειρισµό 

πολλαπλών ταυτόχρονων λειτουργιών ή αιτήσεων. Η λειτουργία αυτή δεν περιορίζεται 

στον κλάδο των κατασκευών.  

Συγκεκριµένες εφαρµογές απαιτούνται για την υποστήριξη διαχειριστικών λειτουργιών, 

όπως Timberline για εκτιµήσεις και Primavera Project Planner για προγραµµατισµό και 

σχεδιασµό. Το ERP σύστηµα πρέπει να αλληλεπιδρά µε εφαρµογές µε τρείς 

διαφορετικούς τρόπους.  

1. εκτέλεση εφαρµογής για την απάντηση άµεσης αίτησης  

2. χρήση εφαρµογής για την λήψη της ζητούµενης πληροφορίας  

3. διευκόλυνση της διπλής µεταφοράς δεδοµένων µεταξύ 

εφαρµογών του συστήµατος ERP.  

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι κάθε κατασκευαστική/τεχνική εταιρία έχει τα δικά της 

χαρακτηριστικά που είναι στοιχειώδη για την επιτυχία της. Οι εφαρµογές ποικίλουν 

σηµαντικά από εταιρία σε εταιρία. Μία ανοιχτή και επεκτάσιµη αρχιτεκτονική 

επιτρέπει σε µια εταιρία να ταιριάξει στην απαιτούµενη εφαρµογή τις επιχειρησιακές 

ανάγκες. Εν τω µεταξύ νέες εφαρµογές µπορούν να προστεθούν ή µη 

χρησιµοποιούµενες να αφαιρεθούν από το περιβάλλον του ERP συστήµατος. Έτσι ένα 

υψηλό επίπεδο προσαρµοστικότητας πρέπει να πετυχαίνεται µε την ελάχιστη 

απαιτούµενη προσπάθεια από τον τελικό χρήστη.  

Η εξελιξηµότητα αποτελεί µια συνήθης απαίτηση για όλα τα ERP συστήµατα. Αυτό 

εξηγείται από το τεράστιο κεφάλαιο επένδυσης και τον επαναπροσδιορισµό των 

επιχειρηµατικών πρακτικών  που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός ERP 
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συστήµατος. Ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει την στρατηγική 

ανάπτυξη της εταιρίας για αρκετά επόµενα χρόνια. Η εξελιξηµότητα απεικονίζεται 

στην ανάγκη του συστήµατος να διαχειρίζεται επεκταµένες διαχειριστικές λειτουργίες. 

Τα λειτουργικά γραφεία µιας κατασκευαστικής επιχείρησης οργανώνονται σύµφωνα µε 

την παράδοση της και το µέγεθος της. Ένα εργολάβος µπορεί να ξεκινήσει να 

εφαρµόζει ένα ERP σύστηµα µε δύο λειτουργικά µοντέλα, όπως τα λογιστική και 

διαχείριση έργου, ώστε µόνο το προσωπικό στα δύο γραφεία να έχουν πρόσβαση στο 

σύστηµα στο αρχικό του στάδιο. Επιπλέον, η βιοµηχανία των κατασκευών 

αντικατοπτρίζει όλο τον οικονοµικό κύκλο. Το εξελίξιµο σύστηµα είναι θεµελιώδες 

ώστε η κατασκευαστική επιχείρηση να επιτύχει γρήγορα τις επεκτάσιµες απαιτήσεις 

και µεσοπρόθεσµα να είναι ευέλικτη σε οικονοµικές απότοµες πτώσεις.  

Κάθε έργο κατασκευάζεται µε συγκεκριµένο εργοτάξιο το οποίο µπορεί να βρίσκεται 

χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά από τα κεντρικά γραφεία. Η εξ’ αποστάσεως πρόσβαση 

παρέχει στους διευθυντές έργων και σε άλλο προσωπικό του εργοταξίου πρόσβαση εξ’ 

αποστάσεως σε κεντρικές πληροφορίες. Εν τω µεταξύ το κεντρικό γραφείο µπορεί να 

λάβει τις πληροφορίες προόδου του αναπροσαρµοσµένου έργου, έτσι ώστε η κορυφαία 

διοίκηση να έχει πρόσβαση στην απόδοση του έργου και στον αντίκτυπο που αυτή έχει 

στην εταιρία.  

Η βιοµηχανία των κατασκευών παραδοσιακά αντιστέκεται στις νέες τεχνολογίες. Μια 

από τις αποτελεσµατικές στρατηγικές για να αποφυγή αυτό το εµπόδιο είναι να διατεθεί 

ένας αυτό-επεξηγηµατικός µηχανισµός στο σύστηµα για να επιτρέπει στους χρήστες να 

ακολουθήσουν σχετική αιτιολόγηση για αποφάσεις ή προτάσεις που καταλήγουν στο 

σύστηµα.  

Τέλος, η αξιοπιστία και ευρωστία αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά τα οποία 

απαιτούνται για όλα τα συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων, κατά συνέπεια και για τα 

ERP συστήµατα που περιλαµβάνουν υποστήριξη αποφάσεων.  

 

 

 

 



36 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Συστήματα διοικητικής λογιστικής 

3.01 Συστήματα διοικητικού ελέγχου 

Τα συστήματα διοικητικού ελέγχου ενσωματώνουν τις τεχνικές και τους μηχανισμούς 

που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιτυγχάνουν τους στόχους που 

θέτουν και να υλοποιούν έτσι επιτυχώς τη στρατηγική τους. Μέσω των συστημάτων 

διοικητικού ελέγχου υποκινείται το ανθρώπινο δυναμικό, επικοινωνούνται οι 

επιχειρησιακοί στόχοι, υποβοηθείται η διαδικασία λήψεως αποφάσεων, παρέχεται 

επαναπληροφοριοδότηση (feedback) στα στελέχη κτλ.  

Τα συστήματα διοικητικού ελέγχου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (α) στα συστήματα 

ελέγχου των αποτελεσμάτων (output controls ή results controls) και (β) στα συστήματα 

ελέγχου συμπεριφορών (behavior controls ή personnel controls ή social controls). 

Μέσω των συστημάτων ελέγχου των αποτελεσμάτων προσδιορίζονται τα αποτελέσματα 

που έχουν επιτευχθεί, πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των υλοποιημένων και των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων και καθορίζονται οι διορθωτικές ενέργειες που 

απαιτούνται. Όσον αφορά στα συστήματα ελέγχου συμπεριφορών, αυτά περιλαμβάνουν 

τα συστήματα κοινών αξιών (shared values), τις νόρμες (norms), το σχεδιασμό των 

εργασιών (work design) κτλ. (Cunningham, 1992; Drury, 2000). 

Με τον όρο συστήματα διοικητικής λογιστικής (Management Accounting Systems – 

MAS) εννοείται η συστηματική χρήση πρακτικών, όπως είναι οι προϋπολογισμοί και η 

κοστολόγηση προϊόντων (product costing), η οποία λειτουργεί υποστηρικτικά στη λήψη 

διοικητικών αποφάσεων, υποκινεί τις επιθυμητές συμπεριφορές, και συμβάλλει στη 

δημιουργία των απαραίτητων αξιών (cultural values) για την επίτευξη 

προκαθορισμένων οργανωσιακών στόχων (Drury, 2000; Foster and Young, 1997). Τα 

συστήματα διοικητικής λογιστικής, συνεπώς, συνδέονται και με τις δυο διαστάσεις του 

διοικητικού ελέγχου (δηλαδή τον έλεγχο των αποτελεσμάτων (π.χ. προϋπολογισμοί) και 

τον έλεγχο συμπεριφορών) (Cunningham, 1992). 

Τα συστήματα διοικητικού ελέγχου είναι ευρύτερη έννοια από αυτή των συστημάτων 

διοικητικής λογιστικής (Otley, 1980), υπό την έννοια ότι τα πρώτα περιλαμβάνουν και 

άλλα εργαλεία ελέγχου όπως είναι ο έλεγχος των ομάδων (clan control). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο διοικητικός έλεγχος είναι πολυδιάστατη έννοια, καθώς περιλαμβάνει 
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μία σειρά εργαλείων ελέγχου όπως είναι η συμμετοχή στην κατάρτιση των 

προϋπολογισμών, η σημασία που προσδίδεται στην υλοποίηση των στόχων του 

προϋπολογισμού, η σύνδεση των στόχων του προϋπολογισμού με συστήματα αμοιβών, 

η ανάλυση αποκλίσεων (variance analysis), η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες 

(Activity Based Costing – ABC), η διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based 

Management – ABM), η χρήση μηχρηματοοικονομικών μέτρων απόδοσης, η χρήση 

λογιστικών μέτρων απόδοσης (Reliance on Accounting Performance Measures – 

RAPM), η ισορροπημένη κάρτα στοχοθεσίας (balanced scorecard), τα διαγνωστικά 

εργαλεία στρατηγικού ελέγχου (strategic diagnostic controls) κτλ. (Chenhall, 2003). 

Η έννοια του διοικητικού ελέγχου (management control) αναπτύχθηκε στα μέσα της 

δεκαετίας του ’60, και προσδιορίστηκε αρχικά ως η διαδικασία μέσω της οποίας τα 

διοικητικά στελέχη διασφαλίζουν τη συγκέντρωση των απαραίτητων πόρων καθώς και 

την αποτελεσματική και αποδοτική χρησιμοποίηση των τελευταίων προκειμένου να 

επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι. Ο διοικητικός έλεγχος διαφοροποιήθηκε αρχικά 

τόσο από το στρατηγικό προγραμματισμό (strategic planning) όσο και από το 

λειτουργικό έλεγχο (operational control) (Otley, 1994). 

Ο διοικητικός έλεγχος χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να οριοθετήσει μια διαδικασία η 

οποία είναι κοινή για όλες τις επιχειρήσεις και ανεξάρτητη από παράγοντες όπως είναι 

ο κλάδος, η τεχνολογία κτλ. Επιπλέον, η έννοια του διοικητικού ελέγχου προϋπόθετε 

την ύπαρξη σχετικά μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες είχαν πολλά ιεραρχικά επίπεδα και 

δρούσαν σε σταθερά περιβάλλοντα (Otley, 1994; Otley and Berry, 1980). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε τέτοιες επιχειρήσεις εστιάστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα οι 

μελέτες στο χώρο της λογιστικής που αφορούσαν την εφαρμογή συστημάτων 

διοικητικού ελέγχου (Management Control Systems – MCS), ενώ ο κλάδος στον οποίο 

έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση ήταν η βιομηχανία (Otley, 1994). 

Σύμφωνα με τον Kaplan (1983, 1984, 1988), τα περισσότερα συστήματα διοικητικού 

ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών συστημάτων ελέγχου (accounting 

control systems), που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν βασίζονται σε ιδέες (concepts) 

που αναπτύχθηκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και οι οποίες είχαν ως σημείο 

αναφοράς τις συνθήκες του ανταγωνισμού και τις απαιτήσεις για εσωτερική 

πληροφόρηση που ίσχυαν τότε.  

Η εναρμόνιση των συστημάτων διοικητικού ελέγχου με τις συνθήκες που επικρατούν 

στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον είναι πολύ σημαντική, καθώς η χρήση 
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απαρχαιωμένων συστημάτων ελέγχου μπορεί να οδηγήσει στην παροχή ανακριβούς 

πληροφόρησης και στη λήψη αναποτελεσματικών αποφάσεων, γεγονός που μπορεί να 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και στην  απόδοση της εταιρείας 

(Eccles, 1991; Kaplan, 1984, 1988). 

Για παράδειγμα, τις τελευταίες δεκαετίες οι διαδικασίες του σχεδιασμού και της 

παραγωγής προϊόντων έχουν αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, το κόστος εργασίας 

είναι κυρίως σταθερό, το εύρος των προσφερόμενων προϊόντων είναι μεγάλο, ενώ οι 

παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι η ποιότητα, η  ευελιξία 

και η αποδοτική διοίκηση του κεφαλαίου και του ανθρώπινου δυναμικού που 

διαχειρίζεται την πληροφόρηση (information workers) (Eccles, 1991; Kaplan, 1984; 

Neely, 1999). Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα παραδοσιακά κοστολογικά συστήματα, 

τα οποία σχεδιάστηκαν για περιβάλλοντα όπου ο βασικός συντελεστής παραγωγής ήταν 

η άμεση εργασία και τα προϊόντα που παράγονταν ήταν τυποποιημένα και περιορισμένα 

σε αριθμό, δεν είναι τα καταλληλότερα εργαλεία διοίκησης για τη σύγχρονη 

επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει διότι τα παραπάνω συστήματα επιμερίζουν τα γενικά έξοδα 

στα προϊόντα / στα τμήματα βάσει κλείδων μερισμού, όπως είναι οι ώρες άμεσης 

εργασίας
6
, με αποτέλεσμα να παρέχεται ανακριβής κοστολογική πληροφόρηση και να 

επηρεάζεται δυσμενώς η παραγωγικότητα (Cooper and Kaplan, 1988; Kaplan, 1984). 

Εκτός από τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη δομή του κόστους των προϊόντων, τα 

τελευταία χρόνια λαμβάνει χώρα ένας αριθμός αλλαγών στο επιχειρησιακό περιβάλλον, 

οι οποίες έχουν επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση 

το σχεδιασμό και τη λειτουργία των συστημάτων διοικητικού ελέγχου. Για παράδειγμα, 

το επιχειρησιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται πλέον από μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, 

πράγμα που καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη των μελλοντικών εκβάσεων των 

αποφάσεων που λαμβάνει μια επιχείρηση σήμερα. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει μια 

επιχείρηση να επιβιώσει είναι να διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία ώστε να 

προσαρμόζεται γρήγορα και αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται 

(Chiapello and Lebas, 2001; Otley, 1994). Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η διαδικασία 

προσαρμογής στην αλλαγή απαιτεί τη συμμετοχή όλων των ιεραρχικών επιπέδων, και 

όχι μόνο των ανώτατων ιεραρχικών κλιμακίων. Προκειμένου αυτό να γίνει εφικτό, η 

                                                           
6
 Παρ’ όλο που τα εργατικά κόστη έχουν μικρό ποσοστό συμμετοχής στο κόστος των προϊόντων, 

χρησιμοποιούνται ακόμη σε μεγάλο βαθμό βάσεις επιμερισμού των γενικών εξόδων οι οποίες 

βασίζονται στον όγκο παραγωγής (volume - based) ή στην άμεση εργασία (labour - based) (Brierley 

et al., 2001; Cooper and Kaplan, 1988). 
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σύγχρονη επιχείρηση καλείται να προσδώσει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ενδυνάμωσης 

του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω του αποτελεσματικού σχεδιασμού προγραμμάτων 

κινήτρων και αμοιβών (Otley, 1994). 

Επίσης, το γεγονός ότι οι περισσότερες αγορές (στις αναπτυγμένες χώρες) διανύουν 

φάση ωρίμανσης σε συνδυασμό με το ότι ο ανταγωνισμός είναι πλέον παγκόσμιος, 

καθιστούν αναγκαία τόσο την κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

οικονομική απόδοση των εταιρειών, όσο και την ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας 

των επιχειρήσεων στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο περιβάλλον (Chiapello and 

Lebas, 2001).  

Επιπρόσθετα, έχει μεταβληθεί η βάση επί της οποίας λαμβάνει χώρα ο ανταγωνισμός, 

καθώς αφενός το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων έχει μετατοπιστεί από 

τις τιμές και την ελαχιστοποίηση του κόστους στη διοίκηση ενός μείγματος 

χρηματοοικονομικών (π.χ. μέση αποδοτικότητα κεφαλαίου (return on assets – ROA), 

κέρδος ανά τμήμα (divisional profit) κτλ.) και μη-χρηματοοικονομικών μέτρων (π.χ. 

ποιότητα, εξυπηρέτηση μετά την πώληση κτλ.) (Chiapello and Lebas, 2001; Neely, 

1999) αφετέρου προσδίδεται μεγάλη σημασία στη διοίκηση της συνεχούς βελτίωσης 

και της καινοτομίας (Kaplan and Norton, 1992; Neely, 1999). 

Επιπλέον, οι αλλαγές στην τεχνολογία που έχουν επιφέρει μείωση στο ποσοστό 

συμμετοχής της άμεσης εργασίας στο κόστος παραγωγής, έχουν ενισχύσει την τάση για 

μείωση του μεγέθους των επιχειρήσεων (συνήθως σε όρους ανθρώπινου δυναμικού), 

ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις τείνουν να εστιάζονται στις δραστηριότητες αυτές που 

τους προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (core businesses). Στο πλαίσιο αυτών των 

αλλαγών παρατηρείται τάση για μείωση των μεσαίων ιεραρχικών επιπέδων και για 

αύξηση του εύρους ευθυνών των μεσαίων στελεχών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 

καθίσταται απαραίτητη η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου με το στρατηγικό 

προγραμματισμό και το λειτουργικό έλεγχο (Otley, 1994).  

Μια ακόμα αλλαγή που λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι όλο 

και περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν την πρακτική της εξωτερικής ανάθεσης 

(outsourcing) η οποία συνεπάγεται τη σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών με άλλες 

εταιρίες. Είναι λογικό ότι ο διοικητικός έλεγχος δεν είναι πλέον ένα ζήτημα που αφορά 

την εκάστοτε επιχείρηση αυτή καθαυτή αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την 

εφοδιαστική αλυσίδα. Ακόμα, υπάρχει η τάση να μεταφέρεται τμήμα ή ακόμα και το 

σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας σε χώρες με χαμηλά εργατικά κόστη. Βάσει 
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αυτής της τάσης, ο βασικός πόρος που διατηρούν οι επιχειρήσεις είναι η γνώση, ενώ 

ταυτόχρονα καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις ικανότητες του 

ανθρώπινου δυναμικού που συμβάλλουν στην ενίσχυση της καινοτομίας και στην 

ταχεία απόκριση στις ανάγκες των πελατών (Otley, 1994).  

Τέλος, ένας ακόμη παράγοντας που έχει συμβάλλει στη μεταβολή της φυσιογνωμίας 

των συστημάτων διοικητικού ελέγχου είναι η διάδοση του θεσμού των εθνικών / 

διεθνών βραβείων ποιότητας. Η φιλοσοφία που διέπει τα τελευταία εισάγει στις 

επιχειρήσεις την έννοια της αυτό-αξιολόγησης (self-assessment) βάσει ενός αριθμού 

μη-χρηματοοικονομικών, βασικά, μέτρων απόδοσης, βοηθώντας έτσι τις εταιρείες να 

κατανοήσουν ότι τα παραδοσιακά συστήματα μέτρησης της απόδοσης (performance 

measurement systems) τα οποία στηρίζονται μόνο σε χρηματοοικονομικά μέτρα δεν 

αντανακλούν επαρκώς τις μεταβλητές αυτές που διαμορφώνουν την απόδοσή τους σε 

σχέση με τον ανταγωνισμό (Neely, 1999). 

Συνοψίζοντας, αν ληφθούν υπόψη όλες οι παραπάνω αλλαγές γίνεται κατανοητό ότι η 

δομή των σύγχρονων επιχειρήσεων πόρρω απέχει από τη δομή των επιχειρήσεων της 

δεκαετίας του ’60 όπου και αναπτύχθηκε η έννοια του διοικητικού ελέγχου. Οι 

σημερινές επιχειρήσεις υπόκεινται σε έναν αριθμό αβεβαιοτήτων και έχουν λιγότερα 

μεσαία ιεραρχικά επίπεδα από ό,τι ίσχυε παλιότερα, με αποτέλεσμα ο αρχικός ορισμός 

των συστημάτων διοικητικού ελέγχου να είναι πλέον περιοριστικός, ενώ παράλληλα να 

καθίσταται επιτακτική η σύνδεση του διοικητικού ελέγχου με τις λειτουργίες τόσο του 

στρατηγικού προγραμματισμού όσο και του λειτουργικού ελέγχου (Otley, 1994; Otley 

and Berry, 1980).  

Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα συστήματα διοικητικού ελέγχου έχουν 

εξελιχθεί μέσα στις τελευταίες δεκαετίες από συστήματα που παρείχαν περισσότερο 

τυπική πληροφόρηση, η οποία μπορούσε αφενός να εκφρασθεί σε 

χρηματοοικονομικούς όρους αφετέρου να βοηθήσει στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, 

σε συστήματα που παρέχουν πλέον πληροφόρηση μεγαλύτερου εύρους (π.χ. μη-

χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε σχέση με τη διαδικασία παραγωγής, 

πληροφόρηση σε σχέση με τους πελάτες κτλ.) (Chenhall, 2003).  
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3.02 Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 

Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (enterprise resource planning – ERP) 

συνιστούν την εξέλιξη των συστημάτων προγραμματισμού αιτήσεων υλικών (material 

requirements planning - MRP) και εν συνεχεία των συστημάτων προγραμματισμού των 

πόρων παραγωγής (manufacturing resource planning – MRP II), τα οποία εισήχθησαν 

στο χώρο της βιομηχανίας στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 αντίστοιχα (Shehab et al., 

2004; Siriginidi, 2000).  

Το βασικό πρόβλημα που καλούνται να λύσουν τα συστήματα ERP είναι ο 

κατακερματισμός (fragmentation) της πληροφόρησης ο οποίος συναντάται κυρίως στις 

μεγάλες επιχειρήσεις. Οι τελευταίες συλλέγουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν ένα 

τεράστιο αριθμό δεδομένων, τα οποία συγκεντρώνονται σε ένα αριθμό πληροφοριακών 

συστημάτων (legacy systems) που τηρούνται ανά διαφορετική λειτουργία (function), 

γεωγραφική περιοχή (region), επιχειρηματική μονάδα (business unit) κτλ. Το κόστος 

που συνδέεται με τη συντήρηση αυτών των πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. κόστος 

αποθήκευσης και διαχείρισης πλεοναζουσών πληροφοριών, κόστος σύνδεσης μεταξύ 

διαφορετικών συστημάτων προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η μεταφορά δεδομένων 

μεταξύ τους κτλ.) είναι ιδιαίτερα υψηλό (Davenport, 1998).  

Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για 

ολοκλήρωση, καθώς βοηθά στην επίτευξη συνεργειών και στην αποκόμιση ωφελειών 

σε όρους αποδοτικότητας (Granlund and Malmi, 2002). Η φιλοσοφία που διέπει την 

εφαρμογή των ERP συνάδει με την παραπάνω ανάγκη, καθώς αφορά στην ολοκλήρωση 

διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων μέσα σε μια κοινή πλατφόρμα (Davenport, 

1998; Granlund and Malmi, 2002). Συγκεκριμένα, τα συστήματα ERP χρησιμοποιούν 

ολοκληρωμένη τεχνολογία client – server και «χτίζονται» πάνω σε μια μεγάλη 

ολοκληρωμένη τράπεζα δεδομένων (data warehouse) στην οποία καταχωρούνται όλα τα 

δεδομένα από μία φορά. Όταν εισάγονται νέα δεδομένα σε κάποιο τμήμα του ERP, 

αυτόματα επικαιροποιείται η υπάρχουσα σχετική πληροφόρηση. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση όλων των ροών πληροφόρησης (χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, πληροφόρηση ως προς το ανθρώπινο κεφάλαιο, πληροφόρηση σχετική 

με την εφοδιαστική αλυσίδα και πληροφόρηση για την πελατειακή βάση) (Davenport, 

1998), ενώ η διοίκηση αποκτά άμεση πρόσβαση σε πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο 

(real-time operating information) (Cooper and Kaplan, 1998; Davenport, 1998; Sutton, 

2000). 
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Τα συστήματα ERP αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η 

πληροφόρηση (λογιστική και μη) στο πλαίσιο ενός οργανισμού (Sutton, 2000), ενώ 

επιπλέον επιφέρουν αλλαγές στο ρόλο των λογιστών (π.χ. πολλές λογιστικές 

διαδικασίες τυποποιούνται, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για ολοκλήρωση και για 

ανάπτυξη διατμηματικών συνεργασιών, ενισχύεται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι 

λογιστές ως προς την αποτελεσματική διοίκηση του νέου συστήματος) (Caglio, 2003).  

Η εφαρμογή του ERP οργανώνεται γύρω από τα επιμέρους υπό-συστήματα (modules) 

(π.χ. χρηματοοικονομική διαχείριση) που θα αναπτυχθούν, τα οποία αναλύονται σε 

επιμέρους λειτουργίες (features) (π.χ. κατάρτιση καταστάσεων ανάλυσης κερδοφορίας) 

(Davenport, 1998). Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή ενός συστήματος 

ERP συνήθως συνοδεύεται από την εφαρμογή ενός προγράμματος ανάπτυξης 

επιχειρησιακών διαδικασιών (business process development program), το οποίο ξεκινά 

με μια ανάλυση του συνόλου των επιχειρησιακών διαδικασιών (Granlund and Malmi, 

2002; Siriginidi, 2000). 

Μέσω των συστημάτων ERP επιδιώκεται η επίτευξη μιας σειράς ωφελειών όπως είναι η 

ευκολότερη και γρηγορότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, η μείωση του κόστους 

διαχείρισης της πληροφόρησης, η μείωση του κόστους μέσω της αναδιοργάνωσης 

(streamlining) των επιχειρησιακών διαδικασιών, η βελτίωση της εταιρικής απόδοσης, η 

αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων μέσω της χρήσης περισσότερο ακριβούς και 

έγκαιρης πληροφόρησης, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων καθώς και 

της εφοδιαστικής αλυσίδας (Rikhardsson and Kræmmergaard, 2006; Spathis and 

Constantinides, 2004) κτλ. 

Παρ’ όλα αυτά, αν και η υιοθέτηση των συστημάτων ERP συνοδεύεται από ιδιαίτερα 

φιλόδοξους στόχους, οι τελευταίοι δεν υλοποιούνται πάντα σε ικανοποιητικό βαθμό
7
 

(Dasgupta, 2004; Davenport, 1998; Granlund and Malmi, 2002; Granlund and 

                                                           
7
 Πάντως, ακόμα και σε επιτυχημένες εφαρμογές των ERP, η μετάβαση από το προηγούμενο 

σύστημα στο ERP δεν είναι εύκολη. Τα συνήθη προβλήματα που λαμβάνουν χώρα είναι η πρόσθεση 

φόρτου εργασίας, διάφορα διοικητικά προβλήματα, η δυσκολία κατανόησης της λογικής του ERP 

λόγω της πολυπλοκότητας που τη χαρακτηρίζει, το γεγονός ότι η εφαρμογή των λογιστικών 

συστημάτων ελέγχου καθίσταται πιο δύσκολη κ.ο.κ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συστήματα ERP 

κατασκευάζονται έχοντας υπόψη την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να τίθενται προτεραιότητες (prioritization) ως προς το ποιες διαστάσεις του ελέγχου 

θεωρούνται πιο σημαντικές και έτσι, εκ των πραγμάτων, ακόμα και σε πολύπλοκες δομές όπως 

αυτές των ERP να μην υπάρχει «χώρος» για να ενσωματωθούν λεπτομερώς όλα τα θέματα που 

συνδέονται με τα συστήματα διοικητικού ελέγχου (Dechow and Mouritsen, 2005). 
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Mouritsen, 2003). Τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στη σχετική 

βιβλιογραφία είναι η έλλειψη των απαιτούμενων πόρων (χρήμα, χρόνος και 

εξειδικευμένη γνώση (expertise)) (Davenport, 1998; Granlund and Mouritsen, 2003; 

Gupta, 2000; Scapens and Jazayeri, 2003; Shehab et al., 2004), οι αντιδράσεις του 

προσωπικού στο νέο σύστημα (Gupta, 2000), η αδυναμία των εταιρειών να 

«συμμορφώσουν» τη λογική στην οποία βασίζονται τα ERP με τη φιλοσοφία που διέπει 

το επιχειρησιακό μοντέλο τους (business model)
8
 (Dasgupta, 2004; Davenport, 1998), η 

σύγχυση που μπορεί να προκαλέσει η πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο στα στελέχη 

που λαμβάνουν αποφάσεις (Cooper and Kaplan, 1998; Scapens and Jazayeri, 2003) κτλ. 

3.03 Συστήματα διοίκησης ολικής ποιότητας 

Η διοίκηση ποιότητας (quality management – QM) ως φιλοσοφία διοίκησης 

αναπτύχθηκε στη δεκαετία του ’80, ενώ οι αρχές της βασίζονται στις ιδέες των W. E. 

Deming, J. Juran, P. Crosby και K. Ishikawa. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η 

ποιότητα είναι μια έννοια πολυδιάστατη (Sousa and Voss, 2002) ενώ οι διάφορες 

προσπάθειες που έχουν λάβει χώρα προκειμένου να δοθεί ένας ακριβής ορισμός της 

παραπάνω έννοιας δεν έχουν καταλήξει σε ομοφωνία (π.χ. Garvin, 1987; Harvey, 1998; 

Reeves and Bednar, 1994). 

Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές βιομηχανικές, κυρίως, επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει 

τη φιλοσοφία της διοίκησης ολικής ποιότητας (total quality management – TQM) 

προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση σε αγορές που δίνουν 

έμφαση στην υψηλή ποιότητα σε συνδυασμό πολλές φορές με ανταγωνιστικές τιμές. 

Με τον όρο ολική ποιότητα (total quality – TQ) εννοείται η συνεχής διαδικασία 

διασφάλισης ότι κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος / προσφοράς 

της υπηρεσίας προσθέτει αξία στο προϊόν / στην υπηρεσία αντίστοιχα  

(Hellriegel et al., 2002).  

                                                           
8
 Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν οι επιχειρήσεις ανέπτυσσαν πληροφοριακά συστήματα στο παρελθόν, 

πρώτα αποφάσιζαν πως ήθελαν να λειτουργήσουν και έπειτα επέλεγαν το πακέτο εκείνο του 

λογισμικού που ήταν συμβατό με τον τρόπο εκτέλεσης των εταιρικών διαδικασιών τους. 

Προκειμένου, μάλιστα, να επιτευχθεί η επιθυμητή συμβατότητα, οι επιχειρήσεις συχνά ξαναέγραφαν 

μεγάλα κομμάτια του κώδικα των εν λόγω πακέτων λογισμικού. Με τα ERP, όμως, η κατάσταση που 

περιγράφηκε παραπάνω έχει αντιστραφεί, καθώς η επιχείρηση είναι αυτή που πρέπει – συνήθως – 

να προσαρμοσθεί προκειμένου να ταιριάξει με το σύστημα (Davenport, 1998; Scapens and Jazayeri, 

2003). 
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Ειδικότερα, η ολική ποιότητα εκφράζει μια φιλοσοφία διοίκησης η οποία διέπεται από 

τις εξής τρεις αρχές: (α) την εστίαση στον πελάτη, (β) τη συνεχή βελτίωση και (γ) την 

ανάπτυξη συνεργασιών (Dean and Bowen, 1994). Βάσει της αρχής της εστίασης στον 

πελάτη (customer focus), η ικανοποίηση των πελατών συνιστά βασική προϋπόθεση για 

τη διασφάλιση της μακροχρόνιας επιτυχίας της επιχείρησης, ενώ είναι επιτακτικός ο 

σχεδιασμός και η προσφορά προϊόντων / υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των 

πελατών. Πρακτικές που είναι συνυφασμένες με τον προσανατολισμό στους πελάτες 

είναι η άμεση επαφή με την πελατειακή βάση, η συλλογή πληροφοριών για τις 

προσδοκίες των πελατών, και η διάχυση της παραπάνω πληροφόρησης σε ολόκληρη 

την επιχείρηση. Προκειμένου να υλοποιηθούν οι προηγούμενες δραστηριότητες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές
9
, όπως είναι οι έρευνες πελατών 

(customer surveys) και η εφαρμοσμένη συνάρτηση ποιότητας (quality function 

deployment) (Hauser and Clausing, 1988). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω 

πρακτικές και τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τους εσωτερικούς πελάτες 

της επιχείρησης, δηλαδή για το ανθρώπινο δυναμικό της. 

Σύμφωνα με την αρχή της συνεχούς βελτίωσης (continuous improvement) η επιχείρηση 

αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα αλληλεξαρτώμενων διαδικασιών, η βελτίωση των 

οποίων είναι δυνατόν να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις 

προσδοκίες των πελατών. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο η επιχείρηση να ελέγχει σε 

συνεχή βάση τόσο τις διοικητικές όσο και τις τεχνικές (ή διαφορετικά παραγωγικές) 

διαδικασίες της με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας εκτέλεσής τους. Πρακτικές που εντάσσονται στο πνεύμα της 

συνεχούς βελτίωσης είναι η ανάλυση διαδικασιών (process analysis), ο 

επανασχεδιασμός διαδικασιών (reengineering) κτλ., ενώ σχετικές τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται είναι η ανάλυση Pareto (Pareto analysis), τα διαγράμματα ροής 

(flowcharts) κτλ. 

Τέλος, οι αρχές της εστίασης στον πελάτη και της συνεχούς βελτίωσης είναι πιο εύκολο 

να υλοποιηθούν σε μια επιχείρηση όπου ενθαρρύνονται οι συνεργασίες τόσο μεταξύ 

των τμημάτων, όσο και με πελάτες και προμηθευτές. Η λογική που διέπει την αρχή της 

ανάπτυξης συνεργασιών (teamwork) είναι ότι οι συνεργασίες που αναπτύσσονται εντός 

                                                           
9
 Κάθε αρχή υλοποιείται μέσω ενός αριθμού πρακτικών, ή διαφορετικά δραστηριοτήτων, όπως είναι 

η συλλογή πληροφοριών σχετικών με τις ανάγκες των πελατών. Οι πρακτικές αυτές υποστηρίζονται 

από μια σειρά τεχνικών, δηλαδή συγκεκριμένων εργαλείων, όπως είναι για παράδειγμα οι έρευνες 

πελατών (Dean and Bowen, 1994).  
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της επιχείρησης αλλά και μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών και των 

προμηθευτών της οδηγούν σε αμοιβαία οφέλη (συνέργειες) για όλους όσους 

εμπλέκονται σε αυτές. Σχετικές πρακτικές που συνάδουν με την εν λόγω αρχή είναι η 

σύσταση ομάδων εργασίας και η ανάπτυξη ομαδικών ικανοτήτων (group skills), ενώ ως 

προς τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασιών 

αναφέρονται ενδεικτικά η αποσαφήνιση των ρόλων (role clarification), και η 

επαναπληροφοριοδότηση της ομάδας (group feedback). 

Η υιοθέτηση της φιλοσοφίας της ολικής ποιότητας συνεπάγεται ένα αριθμό ωφελειών 

για τις επιχειρήσεις, όπως είναι η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και η 

βελτίωση της παραγωγικότητας (Sriparavastu and Gupta, 1997). Ταυτόχρονα, όμως, 

προϋποθέτει ένα σημαντικά μεγάλο εύρος χρόνου κατά τη διάρκεια του οποίου 

απαιτείται συνεχής δέσμευση σε μια σειρά θεμάτων (Garvin, 1983). Πιο συγκεκριμένα, 

απαιτείται η εξασφάλιση υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση η οποία πρέπει να 

εξασφαλίζει τη συμμετοχή των εργαζομένων μέσω της ανάπτυξης κινήτρων άμεσα 

συνδεδεμένων με τους στόχους βελτίωσης της ποιότητας (Benson et al., 1991; Garvin, 

1983; Hellriegel et al., 2002).  

Ακόμα, απαιτείται η ανάπτυξη άρτιων συστημάτων συντονισμού μεταξύ των τμημάτων 

της επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί ο συντονισμός αυτός 

αποτελεσματικός, είναι η ύπαρξη συνεργασίας και ομαδικότητας (teamwork), δηλαδή η 

από κοινού ανάληψη ευθυνών και η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία 

λήψεως διοικητικών αποφάσεων (Hellriegel et al., 2002) αφού, όμως, πρώτα λάβουν 

σχετική εκπαίδευση (Garvin, 1983; Hellriegel et al., 2002). Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

εκπαίδευση σε θέματα ποιότητας πρέπει να αφορά όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, ακόμα και 

τα ανώτατα διοικητικά στελέχη (Benson et al., 1991).  

Η αποτελεσματική εφαρμογή της διοίκησης ολικής ποιότητας προϋποθέτει, επιπλέον, 

τη σύσταση ομάδων εργαζομένων (quality circles – κύκλοι ποιότητας), μέσα από τις 

οποίες σε τακτά χρονικά διαστήματα επιδιώκεται η αναζήτηση ευκαιριών για βελτίωση 

των προϊόντων / των υπηρεσιών, και η κατάθεση των σχετικών προτάσεων προκειμένου 

αυτές να αξιολογηθούν περαιτέρω από την ανώτατη διοίκηση. Με τον τρόπο αυτό, 

προάγεται η σταδιακή (incremental) οργανωσιακή αλλαγή, η οποία συνιστά 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της διοίκησης ολικής ποιότητας (Hellriegel et al., 2002). 

Επιπρόσθετα, η επίτευξη ωφελειών από ένα σύστημα διοίκησης ολικής ποιότητας 

προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και ευέλικτου πληροφοριακού συστήματος 
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ποιότητας (quality information system) καθώς και τη στενή συνεργασία με τους 

προμηθευτές προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων εισροών 

(Garvin, 1983). 

3.04 Συστήματα  just -  in- time  

Η τρίτη κατηγορία προηγμένης τεχνολογίας που έχει μελετηθεί ως προς τη σχέση της 

με τα συστήματα διοικητικού ελέγχου είναι η εφαρμογή συστημάτων  justin-time (JIT). 

Ο στόχος που καλούνται να πετύχουν τα εν λόγω συστήματα, όπως άλλωστε 

υποδηλώνει και το όνομά τους, είναι η αγορά των απαραίτητων υλικών, η μετουσίωσή 

τους σε προϊόντα, και η παράδοση των τελικών προϊόντων ή των υπηρεσιών, ανάλογα 

με την περίπτωση, τη στιγμή που ζητούνται (Hilton et al., 2003). Οι επιχειρήσεις 

λαμβάνουν την απόφαση για την εφαρμογή συστημάτων JIT προκειμένου να 

μπορέσουν να αντιμετωπίσουν πιέσεις των κύριων πελατών τους για μειώσεις κόστους, 

ή για να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση στις αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιούνται (Balakrishnan et al., 1996). 

Η υιοθέτηση της φιλοσοφίας του JIT συνεπάγεται οφέλη όπως είναι η μείωση του 

χρόνου διεκπεραίωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών, μειώσεις σε κόστη διαχείρισης 

των αποθεμάτων (π.χ. κόστη αποθήκευσης, ασφάλισης), η μείωση του χρόνου που 

μεσολαβεί μεταξύ της λήψης και της ολοκλήρωσης της παραγγελίας (lead time), η 

μείωση του χρόνου παράδοσης των προϊόντων (delivery time), η μείωση της φύρας 

(waste), η μείωση του χρόνου ρυθμίσεων των μηχανημάτων (set up time), η μείωση των 

αποθεμάτων των έτοιμων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη, η βελτίωση της 

παραγωγικότητας, η βελτίωση της ποιότητας και η ενδυνάμωση των σχέσεων με τους 

προμηθευτές και τους πελάτες (Hilton et al., 2003). Ωστόσο τα οφέλη αυτά δεν 

μεταφράζονται πάντα σε βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών των εταιρειών 

που υιοθετούν συστήματα just-in-time (Balakrishnan et al., 1996).  

Η υιοθέτηση συστημάτων JIT καθιστά απαραίτητη την εφαρμογή διαδικασιών οι οποίες 

μπορούν να εντοπίζουν τους λόγους για τους οποίους κάποια προϊόντα είναι 

ελαττωματικά και να θέτουν σε κίνηση τους απαραίτητους διορθωτικούς μηχανισμούς. 

Η φιλοσοφία του JIT είναι στενά συνδεδεμένη με την εξάλειψη τόσο της φύρας (waste) 

όσο και των δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία (non-valueadded activities), ενώ 

μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και από τις επιχειρήσεις 

που προσφέρουν υπηρεσίες (Hilton et al., 2003). 
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Οι παράγοντες που συχνά προβάλλονται από τη βιβλιογραφία (Hilton et al., 2003) ως 

συντελεστές επιτυχίας των συστημάτων JIT θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα εξής: 

(α) δέσμευση στην ποιότητα (commitment to quality), (β) δημιουργία ευέλικτης 

δυναμικότητας (flexible capacity) ή ανάπτυξης ενός συστήματος που προβλέπει το ύψος 

των παραγγελιών (predictable orders), (γ) επίτευξη αξιόπιστων σχέσεων με 

προμηθευτές (reliable supplier relations), (δ) ανάπτυξη μιας ομαλής ροής παραγωγής 

(smooth production flow), (ε) διατήρηση ενός καλά εκπαιδευμένου (well-trained), 

υποκινημένου (motivated) και ευέλικτου (flexible) ανθρώπινου δυναμικού, και (στ) 

επίτευξη σύντομων χρόνων απόκρισης στις ανάγκες των πελατών (customer-response 

times). 

3.08 Προηγμένα συστήματα παραγωγής 

Εκτός από τα συστήματα ERP, TQM και JIT, μία ακόμα μορφή σύγχρονων 

τεχνολογιών που έχει μελετηθεί συναρτήσει των συστημάτων διοικητικού ελέγχου είναι 

η χρήση προηγμένων συστημάτων παραγωγής (advanced manufacturing technology – 

AMT) τα οποία στηρίζονται στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Τα πιο συνηθισμένα προηγμένα συστήματα παραγωγής που χρησιμοποιούν οι 

βιομηχανικές επιχειρήσεις είναι ο σχεδιασμός προϊόντων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (Computer Aided Design – CAD), ο ηλεκτρονικός αριθμητικός έλεγχος 

(Computer Numerical Control – CNC), η αυτοματοποιημένη διαχείριση υλικών 

(Automated Material Handling – AMH), η αυτοματοποίηση της παραγωγής με τη 

βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer Aided Manufacturing – CAM), η 

ρομποτική (robotics), τα ευέλικτα συστήματα παραγωγής (Flexible Manufacturing 

Systems – FMS) και η παραγωγή προϊόντων με τη χρησιμοποίηση ρομπότ και με 

έλεγχο από ηλεκτρονικό υπολογιστή (Computer Integrated Manufacturing – CIM) 

(Abdel-Kader and Dugdale, 1998). 

Τα σημαντικότερα οφέλη από τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής είναι η 

μείωση του κόστους των πρώτων και των βοηθητικών υλών, η μείωση της φύρας 

(scrap) και του κόστους επαναληπτικής επεξεργασίας (rework costs), η βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων, η μείωση του κόστους εργασίας, η μείωση του επιπέδου 

αποθεμάτων, η ταχύτερη απόκριση στις ανάγκες της αγοράς, η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και η μείωση του χρόνου που μεσολαβεί από τη λήψη μέχρι την 

ολοκλήρωση των παραγγελιών (lead times) (Abdel-Kader and Dugdale, 1998). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τον αυξημένο 

ανταγωνισμό και τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο, ασκούν πιέσεις στις επιχειρήσεις, οι 

οποίες ψάχνουν για σύγχρονους τρόπους επιβίωσης και επιτυχίας. Με σκοπό να 

κρατήσουν σταθερή τη θέση τους στην αγορά, αλλά και με απώτερο στόχο να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων, μεγάλος αριθμός 

επιχειρήσεων - ίσως η πλειοψηφία - σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει εγκαταστήσει ή 

βρίσκεται στη διαδικασία υιοθέτησης συστημάτων Προγραμματισμού Επιχειρησιακών 

πόρων (Enterprise Resource planning -ERP). Τα ERP συστήματα έχουν 

αναδιοργανώσει τις επιχειρησιακές πρακτικές και διαδικασίες των οικονομικών 

μονάδων. Οι αλλαγές που τα ERP επιφέρουν στις επιχειρήσεις, έχουν σημαντικές 

επιδράσεις στη Διοικητική λογιστική. Με τον όρο συστήματα διοικητικής λογιστικής 

(Management Accounting Systems – MAS) εννοείται η συστηματική χρήση πρακτικών, 

όπως είναι οι προϋπολογισμοί και η κοστολόγηση προϊόντων (product costing), η οποία 

λειτουργεί υποστηρικτικά στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, υποκινεί τις επιθυμητές 

συμπεριφορές, και συμβάλλει στη δημιουργία των απαραίτητων αξιών (cultural values) 

για την επίτευξη προκαθορισμένων οργανωσιακών στόχων (Drury, 2000; Foster and 

Young, 1997). Τα συστήματα διοικητικής λογιστικής, συνεπώς, συνδέονται και με τις 

δυο διαστάσεις του διοικητικού ελέγχου (δηλαδή τον έλεγχο των αποτελεσμάτων (π.χ. 

προϋπολογισμοί) και τον έλεγχο συμπεριφορών) (Cunningham, 1992). 

Τα συστήματα διοικητικού ελέγχου είναι ευρύτερη έννοια από αυτή των συστημάτων 

διοικητικής λογιστικής (Otley, 1980), υπό την έννοια ότι τα πρώτα περιλαμβάνουν και 

άλλα εργαλεία ελέγχου όπως είναι ο έλεγχος των ομάδων (clan control). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι ο διοικητικός έλεγχος είναι πολυδιάστατη έννοια, καθώς περιλαμβάνει 

μία σειρά εργαλείων ελέγχου όπως είναι η συμμετοχή στην κατάρτιση των 

προϋπολογισμών, η σημασία που προσδίδεται στην υλοποίηση των στόχων του 

προϋπολογισμού, η σύνδεση των στόχων του προϋπολογισμού με συστήματα αμοιβών, 

η ανάλυση αποκλίσεων (variance analysis), η κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες 

(Activity Based Costing – ABC), η διοίκηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based 

Management – ABM), η χρήση μηχρηματοοικονομικών μέτρων απόδοσης, η χρήση 

λογιστικών μέτρων απόδοσης (Reliance on Accounting Performance Measures – 

RAPM), η ισορροπημένη κάρτα στοχοθεσίας (balanced scorecard), τα διαγνωστικά 

εργαλεία στρατηγικού ελέγχου (strategic diagnostic controls) κτλ. (Chenhall, 2003). 
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Η έννοια του διοικητικού ελέγχου (management control) αναπτύχθηκε στα μέσα της 

δεκαετίας του ’60, και προσδιορίστηκε αρχικά ως η διαδικασία μέσω της οποίας τα 

διοικητικά στελέχη διασφαλίζουν τη συγκέντρωση των απαραίτητων πόρων καθώς και 

την αποτελεσματική και αποδοτική χρησιμοποίηση των τελευταίων προκειμένου να 

επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι. Ο διοικητικός έλεγχος διαφοροποιήθηκε αρχικά 

τόσο από το στρατηγικό προγραμματισμό (strategic planning) όσο και από το 

λειτουργικό έλεγχο (operational control) (Otley, 1994). 

Ο διοικητικός έλεγχος χρησιμοποιήθηκε αρχικά για να οριοθετήσει μια διαδικασία η 

οποία είναι κοινή για όλες τις επιχειρήσεις και ανεξάρτητη από παράγοντες όπως είναι 

ο κλάδος, η τεχνολογία κτλ. Επιπλέον, η έννοια του διοικητικού ελέγχου προϋπόθετε 

την ύπαρξη σχετικά μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες είχαν πολλά ιεραρχικά επίπεδα και 

δρούσαν σε σταθερά περιβάλλοντα (Otley, 1994; Otley and Berry, 1980). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε τέτοιες επιχειρήσεις εστιάστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα οι 

μελέτες στο χώρο της λογιστικής που αφορούσαν την εφαρμογή συστημάτων 

διοικητικού ελέγχου (Management Control Systems – MCS), ενώ ο κλάδος στον οποίο 

έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση ήταν η βιομηχανία (Otley, 1994). 

Σύμφωνα με τον Kaplan (1983, 1984, 1988), τα περισσότερα συστήματα διοικητικού 

ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των λογιστικών συστημάτων ελέγχου (accounting 

control systems), που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν βασίζονται σε ιδέες (concepts) 

που αναπτύχθηκαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και οι οποίες είχαν ως σημείο 

αναφοράς τις συνθήκες του ανταγωνισμού και τις απαιτήσεις για εσωτερική 

πληροφόρηση που ίσχυαν τότε.  

Η εναρμόνιση των συστημάτων διοικητικού ελέγχου με τις συνθήκες που επικρατούν 

στο σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον είναι πολύ σημαντική, καθώς η χρήση 

απαρχαιωμένων συστημάτων ελέγχου μπορεί να οδηγήσει στην παροχή ανακριβούς 

πληροφόρησης και στη λήψη αναποτελεσματικών αποφάσεων, γεγονός που μπορεί να 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και στην  απόδοση της εταιρείας 

(Eccles, 1991; Kaplan, 1984, 1988). 
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