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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι περισσότερες Ελληνικές επιχειρήσεις γνωρίζουν ελάχιστα για τα σύγχρονα 

μοντέλα αξιολόγησης της επίδοσής τους. Η μελέτη αυτή σκοπεύει, στην παρουσίαση 

δύο ιδιαίτερα διαδεδομένων στο εξωτερικό μοντέλων, του Balanced Scorecard (BSC) 

και του EFQM Business Excellence Model (BEM).

Τα παλαιότερα μοντέλα αξιολόγησης της επίδοσης, τα οποία βασίζονται σε 

χρηματοοικονομικούς δείκτες, παρέχουν μόνο ιστορική πληροφόρηση, δεν 

εξυπηρετούν τους μακροπρόθεσμους στόχους των οργανισμών και δεν συνδέονται με 

την επιχειρηματική στρατηγική. Αντίθετα, τα νέα μοντέλα, όπως το BSC και το ΒΕΜ, 

ισορροπούν μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων και 

ευθυγραμμίζουν τις δραστηριότητες και λειτουργίες των οργανισμών με τη 

στρατηγική τους.

Μετά την παρουσίαση των δύο μοντέλων, την γνωριμία με τον τρόπο λειτουργίας 

τους μέσα από παραδείγματα και την ανάλυση των πλεονεκτημάτων τους, γίνεται η 

σύγκρισή τους. Έτσι εντοπίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία του καθενός ώστε 

να μπορεί κάθε επιχείρηση ευκολότερα να επιλέξει αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τις 

ανάγκες της. Από τη σύγκριση, αλλά και την έρευνα της πρόσφατης βιβλιογραφίας 

προκύπτει ότι εκεί που υστερεί το ένα μοντέλο υπερτερεί το άλλο και αντίστροφα, με 

αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του οφέλους από την ταυτόχρονη εφαρμογή τους στην 

ίδια επιχείρηση. Η ταυτόχρονη χρήση τους εξασφαλίζει άριστη επίδοση σε 

λειτουργικό επίπεδο, αποφυγή απόκλισης από την πορεία προς το όραμα και ένα 

διαρκή έλεγχο της ορθότητας της επιχειρηματικής στρατηγικής ώστε να 

εξασφαλίζεται η άμεση αναπροσαρμογή της ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης 

της επίδοσης έχει γίνει θέμα υψίστης προτεραιότητας για τους σύγχρονους 

οργανισμούς. Δυστυχώς όμως παρά τη σημαντικότητα του προβλήματος και την 

εκτεταμένη έρευνα στον τομέα αυτό, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν 

και συνεπώς αδυνατούν να επιλέξουν το κατάλληλο για αυτές μοντέλο αξιολόγησης.

Έτσι στη μελέτη αυτή εξετάζονται δύο μοντέλα: το Balanced Scorecard (BSC) των 

Kaplan και Norton και το Business Excellence Model (BEM) του European 

Foundation of Quality Management. Η επιλογή των μοντέλων αυτών έγινε διότι και 

τα δύο είναι ευρύτατα διαδεδομένα στο εξωτερικό και εφαρμόζονται στην 

αξιολόγηση της επίδοσης των επιχειρήσεων γενικώς. Ωστόσο στην Ελλάδα είναι λίγη 

η γνώση γύρω το ΒΕΜ και πρακτικά ελάχιστη γύρω από το BSC. Μέσα λοιπόν από 

την παρουσίαση και την κριτική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας η μελέτη 

σκοπεύει αρχικά να κάνει γνωστά τα δύο μοντέλα. Κατόπιν, μέσα από τον εντοπισμό 

και την ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων τους σκοπεύει να βοηθήσει τις 

ελληνικές επιχειρήσεις στην επιλογή εκείνου του μοντέλου ή εκείνου του 

συνδυασμού που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους για αξιολόγηση και 

για λήψη αποφάσεων.

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες της επίδοσης (performance) και της 

μέτρησής της (performance measurement) ενώ γίνεται ανάλυση των διαφορετικών 

κατηγοριών δεικτών που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Μέσω της 

βιβλιογραφίας τεκμηριώνεται η χρησιμότητα και επικράτηση των σύγχρονων 

συστημάτων αξιολόγησης της επίδοσης που αποτελούνται από συνδυασμό 

χρηματοοικονομικών και μη δεικτών μέτρησης.

Στα επόμενα δύο κεφάλαια παρουσιάζονται τα δύο μοντέλα αξιολόγησης, το 

Balanced Scorecard (BSC) και το EFQM Business Excellence Model (BEM) 

αντίστοιχα. Και για τα δύο παρουσιάζεται αρχικά μια ιστορική αναδρομή ώστε να 

γίνει κατανοητό το διαφορετικό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο από το οποίο 

προέρχεται το κάθε ένα. Ακολουθεί η περιγραφή τους και η επισκόπηση της
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βιβλιογραφίας σχετικά με την εφαρμογή τους και τα αποτελέσματά τους στις 

επιχειρήσεις.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, έχοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και νέα βιβλιογραφικά 

δεδομένα, επιχειρείται η σύγκριση των δύο μοντέλων με σκοπό την κατανόηση των 

δυνάμεων και αδυναμιών του καθενός και την καταλληλότητά του κατά περίπτωση. 

Από την ανάλυση συμπεραίνεται ότι τα δύο μοντέλα εμφανίζουν αδυναμίες και 

πλεονεκτήματα γεγονός που συνεπάγεται μέγιστο όφελος από την ταυτόχρονη 

εφαρμογή και των δύο. Το παραπάνω συμπέρασμα βρίσκεται σε συμφωνία και με την 

πρόσφατη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, το ΒΕΜ βοηθά στην κατανόηση των αρχών 

της επιχαρηματικής αριστείας, στην ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων ομάδων 

(εργαζόμενοι, πελάτες, προμηθευτές, επενδυτές, μέτοχοι, κοινωνία) και στην συνεχή 

βελτίωση όλων των λειτουργιών ενός οργανισμού. To BSC εστιάζει τον οργανισμό 

στις προσπάθαες και διαδικασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του, 

εξυπηρετεί στη διάχυση του οράματος και της στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα και 

καθιστά τη στρατηγική σκέψη μια καθημερινή πράξη. Έτσι το ΒΕΜ διασφαλίζει την 

σωστή λειτουργία και συνεχή βελτίωση ενώ το BSC την στρατηγική ευθυγράμμιση. 

Ο συνδυασμός των δύο βοηθά τον οργανισμό να κάνει τις σωστές κινήσεις και με το 

σωστό τρόπο.

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν να κερδίσουν πολλά και από τα δύο μοντέλα. Η 

συντριπτική προτίμησή τους στο ΒΕΜ είναι οπωσδήποτε ωφέλιμη, κυρίως όσον 

αφορά τη ορθή λειτουργία τους, αλλά δεν προσφέρει ένα εργαλείο στρατηγικής 

διοίκησης, όπως είναι το BSC, που καθιστά τη στρατηγική σκέψη μια καθημερινή 

λειτουργία.

Επομένως, ένα αντικείμενο μελέτης που ενδιαφέρει τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι 

το κατά πόσο ισχύει η υπόθεση ότι η εισαγωγή του BSC, εκεί όπου ήδη εφαρμόζεται 

το ΒΕΜ, είναι ευκολότερη και έχει καλύτερα αποτελέσματα. Τέλος, θα πρέπει να 

ερευνηθεί η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου που να συνδυάζει τα 

πλεονεκτήματα και των δύο αποφεύγοντας ταυτόχρονα τα μειονεκτήματα του 

καθενός.
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2 Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
(PERFORMANCE MEASUREMENT) ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

2.1 Ορισμός της επίδοσης

Το νόημα του όρου επίδοση (performance) εξαρτάται τόσο από το αντικείμενο 

μέτρησης όσο και από τους λόγους και όρους της μέτρησης. Πριν όμως αναλύσουμε 

το νόημα της επίδοσης ας παρουσιάσουμε τον ορισμό της.

To Webster’s New World Dictionary αναφέρει στον όρο performance ως:

“1. The act of performing; execution, accomplishment, fulfillment, 2. Operation or 

functioning, usually with regard to effectiveness, as of a machine, 3. Something done 

or performed; deed or feat”,

Κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας «επίδοση» είναι η επίτευξη των επιθυμητών 

στόχων (WHO, 2003, σελ. 8).

Από τον παραπάνω ορισμό αντιλαμβανόμαστε ότι η επίδοση στην καθημερινή ζωή 

είναι μια έννοια που αναφέρεται στο παρελθόν (accomplishment, fulfillment) και 

συνεπώς θα μπορούσε (θεωρητικά τουλάχιστον) να παρατηρηθεί και να μετρηθεί. Η 

επίδοση, σύμφωνα με την παραπάνω ερμηνεία, δεν συνδέεται με το μέλλον.

Η έννοια της επίδοσης στον κόσμο των επιχειρήσεων δεν διαφέρει από τους 

παραπάνω ορισμούς. Σύμφωνα με τους Wheel en και Hunger, (2004, σελ. 243) η 

επίδοση είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας. Αναφερόμενοι στις 

επιχειρήσεις, οι παραπάνω συγγραφείς συμπληρώνουν ότι τα μεγέθη που επιλέγονται 

για τη μέτρηση της επίδοσης εξαρτώνται από τους στόχους που θέλει ο κάθε 

οργανισμός να επιτύχα. Οι στόχοι αυτοί καθορίζονται κατά τη διαδικασία 

διαμόρφωσης της επιχειρηματικής στρατηγικής και μεγέθη συναφή με αυτούς πρέπει 

να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της επίδοσης, μετά την εκτέλεση του 

στρατηγικού πλάνου.
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Δηλαδή, η επίδοση είναι μετρήσιμη αρκεί να συνδεθεί με τα κατάλληλα για το σκοπό 

αυτό μεγέθη (δείκτες). Γνωρίζουμε ότι ο βασικός στόχος των επιχειρήσεων (εκτός 

των μη κερδοσκοπικών οργανισμών) είναι η μεγιστοποίηση της αξίας τους. 

Θεωρητικά λοιπόν, ένας δείκτης που θα εξέφραζε την αξία, η καλύτερα τη μεταβολή 

της αξίας σε σχέση με το χρόνο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της 

επιχειρηματικής επίδοσης. Αν ο δείκτης αυτός ήταν αρκετός από μόνος του για την 

αξιολόγηση τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επίδοση της επιχείρησης αυτής 

είναι μονοδιάστατη - single dimensional. Συχνά όμως οι στόχοι μιας επιχείρησης 

είναι πολλοί και μπορεί να αφορούν οικονομικά αποτελέσματα, ικανοποίηση των 

πελατών, βαθμό απόδοσης των λειτουργιών (operations), καινοτομία κ.α. Στην 

περίπτωση αυτή η επίδοση πρέπει αντίστοιχα να εκφράζεται από διάφορα μεγέθη ή 

δείκτες (π.χ. ROI, παραγωγικότητα, νεκροί χρόνοι, παράπονα πελατών, ποσοστά 

ελαττωματικών, ώρες εκπαίδευσης εργαζομένων, χρόνοι ανάπτυξης νέων προϊόντων 

κλπ.) που να συνδέονται με τους παραπάνω στόχους (πολυδιάστατη επίδοση - multi 

dimensional).

Θα μπορούσε επίσης η επίδοση να αφορά την ικανοποίηση πολλών διαφορετικών 

ενδιαφερομένων ομάδων (stakeholders) ενός οργανισμού όπως οι μέτοχοι, οι 

εργαζόμενοι, το κοινωνικό σύνολο, οι πελάτες κλπ. Σε αυτή την περίπτωση μη 

μπορώντας να μετρήσουμε απευθείας την ικανοποίηση των ομάδων αυτών, 

χρησιμοποιούμε ως δείκτες τις αξιολογήσεις / εκτιμήσεις των παραπάνω ομάδων 

σχετικά με την επιχείρηση.

Από τα παραπάνω παραδείγματα γίνεται φανερή η δυσκολία που υπάρχει στη 

μέτρηση της επίδοσης. Η δυσκολία έγκειται στη διαφορά μεταξύ αυτού που θέλουμε 

να μετρήσουμε και αυτού που πραγματικά μπορούμε να μετρήσουμε. Το 

σημαντικότερο στην κατανόηση του όρου επίδοση και της μέτρησής της είναι να 

γίνει αντιληπτό ότι άλλο είναι η επίδοση και άλλο η μέτρησή της (Meyer, 2002 σ. 

xiii). Η επίδοση στις επιχειρήσεις (performance) αφορά τη συμπεριφορά εκείνη των 

ανθρώπων και οργανισμών που ευθυγραμμίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική 

ενώ η μέτρησή της (performance measurement) περιλαμβάνει ένα σύνολο δεικτών 

των οποίων η μεταβολή - βελτίωση εξασφαλίζει την επιθυμητή επίδοση. Ο 

διαχωρισμός αυτός είναι βασικός για την παρούσα μελέτη αφού αποτελεί τη βάση για 

το σχεδίασμά όλων των συστημάτων αξιολόγησης της επίδοσης επιχειρήσεων.
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Όσο περισσότερα είναι τα ζητούμενα που αφορούν και καθορίζουν την επίδοση τόσο 

περισσότερα είναι και τα μεγέθη (δείκτες) που χρησιμοποιούνται σε ένα σύστημα 

αξιολόγησης. Οι μεγαλύτεροι και περισσότερο διαφοροποιημένοι οργανισμοί 

χρησιμοποιούν πολύπλοκα συστήματα αξιολόγησης της επίδοσης (πολυδιάστατα). 

Πριν γίνει λόγος για αυτά, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στην ανάγκη και 

σπουδαιότητα της αξιολόγησης.

2.2 Η ανάγκη και η σπουδαιότητα της αξιολόγησης της επίδοσης 

και της συνεχούς βελτίωσης

«Η μέτρηση είναι το πρώτο βήμα που οδηγεί στον έλεγχο και τελικά 

στη βελτίωση. Αν δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι, δεν μπορείς να το 

κατανοήσεις. Αν δεν μπορείς να το κατανοήσεις δεν μπορείς να το 

ελέγξεις. Αν δεν μπορείς να το ελέγξεις δεν μπορείς να το βελτιώσεις».

James Η. Harrington

Η παραπάνω διατύπωση του J. Η. Harrington (1991, σελ. 82) τονίζει τη σημασία της 

μέτρησης στη διοίκηση των οργανισμών. Η μέτρηση αποκαλύπτει τις σχέσης μεταξύ 

των πράξεών μας και των αποτελεσμάτων τους και βοηθά τη λήψη αποφάσεων βάσει 

πραγματικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τη μέτρηση, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

αποφασίσουν βασιζόμενες όχι μόνο στη διαίσθηση των επιχειρηματιών ή την εύνοια 

της τύχης αλλά και στην πραγματικότητα. Αυτή η ανάγκη λήψης αποφάσεων στη 

σύγχρονη επιχείρηση είναι στις μέρες μας πολύ έντονη μια και οι ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις, ο έντονος ανταγωνισμός και η παγκοσμιοποίηση απαιτούν 

συνεχή εγρήγορση και προσαρμογή.

Ας δούμε όμως παρακάτω τη σχέση μεταξύ της σύγχρονης ανάγκης για αλλαγές και 

της αξίας της μέτρησης. Σύμφωνα με τον Δερβιτσιώτη (2001, σ.259) η ανάγκη για 

αλλαγές στη σύγχρονη επιχείρηση μπορεί να υπαγορεύεται είτε από το εσωτερικό 

περιβάλλον (π.χ. χρήση νέας τεχνολογίας με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας) 

είτε από το εξωτερικό περιβάλλον (π.χ. παραγωγή νέων προϊόντων). Κοινό σημείο 

όμως όλων των αλλαγών είναι ότι γίνονται με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων 

επιβίωσης και βέβαια μακροχρόνιας επιτυχίας. Καμία επιχείρηση δεν μπορεί πλέον
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να παραμένει στάσιμη. Οι αλλαγές, σύμφωνα με τον Δερβιτσιώτη, 

πραγματοποιούνται βάσει δύο σημείων αναφοράς:

• Το όραμα της επιχείρησης που προσδιορίζει τον προορισμό, δηλαδή πού θέλει η 

επιχείρηση να βρεθεί στο μέλλον, και

• Την παρούσα κατάσταση η οποία περιγράφει με ακρίβεια τη σημερινή θέση και 

ταυτόχρονα αποτελεί την αφετηρία για αλλαγή.

Κάθε αλλαγή σκοπό έχει την μετακίνηση της επιχείρησης από το σημείο που 

βρίσκεται σε ένα άλλο που είναι κοντότερα στο όραμά της. Η συνεχής μεταβολή του 

περιβάλλοντος κάνει ακόμη δυσκολότερη την πραγματοποίηση αλλαγών μέσα στην 

επιχείρηση διότι μεταβάλλει συνεχώς την παρούσα κατάσταση ενώ μπορεί να 

αλλάξει ακόμη και το όραμά της.

Η ανάγκη της μέτρησης υπαγορεύεται από αυτήν ακριβώς την ανάγκη 

πραγματοποίησης αλλαγών, διότι μέσω της μέτρησης ο οργανισμός αποκτά γνώση 

της παρούσας κατάστασης. Εκτιμά δηλαδή την παρούσα θέση του κάθε στιγμή, 

καθορίζει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει προς το όραμα και 

αντιλαμβάνεται την απόστασή του από αυτό. Κινούμενος προς τη σωστή κατεύθυνση 

ο οργανισμός αποφεύγα τις άσκοπες ή επιβλαβείς αλλαγές και διασφαλίζει ότι κάθε 

απόφαση συνεπάγεται ταυτόχρονα τη βελτίωσή του και την προσέγγιση του 

οράματος. Η πορεία είναι ατέρμονη αλλά απαραίτητη, ώστε μέσω της συνεχούς 

βελτίωσης (continuous improvement) να διατηρείται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τη μέτρηση αξιολογείται η παρούσα κατάσταση και 

κατόπιν γίνεται μια δημιουργική «προβολή» των αποτελεσμάτων σε μελλοντικό 

χρόνο με στόχο την προσέγγιση του οράματος. Η μέτρηση καθεαυτή δεν είναι 

δύσκολη, είναι δύσκολη όμως η επιλογή των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν ώστε 

να μπορούν να εξαχθούν σωστά συμπεράσματα για το μέλλον.

Το οποιοδήποτε συμπέρασμα περιέχει κάποια αβεβαιότητα αφού ουσιαστικά 

πρόκειται για πρόβλεψη του μέλλοντος. Η αβεβαιότητα αυτή σύμφωνα με τον Meyer 

(2002, σελ. 24) μεταβάλλεται ανάλογα με το βαθμό επίδρασης των μετρούμενων
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δεικτών στη μελλοντική επίδοση αλλά και με την αστάθεια του εξωτερικού 

περιβάλλοντος.

Μια επιτυχημένη, κατά το δυνατόν, μέτρηση-αξιολόγηση οφείλει να περιλαμβάνει 

δείκτες των οποίων η μεταβολή να έχα ήδη συνδεθεί στο παρελθόν με την μετέπειτα 

βελτίωση της επίδοσης. Με άλλα λόγια, οι δείκτες που επιλέγονται για το σχεδίασμά 

ενός συστήματος αξιολόγησης πρέπει να συνδέονται με την επιθυμητή επίδοση -ή 

καλύτερα με όλες τις διαστάσεις της- με μια σχέση αιτίου - αποτελέσματος.

Όπως αναφέρθηκε, οι μεγάλοι οργανισμοί χρειάζονται περισσότερο πολύπλοκα 

συστήματα αξιολόγησης από τις μικρότερες επιχειρήσεις. Οι χρησιμοποιούμενοι 

δείκτες πρέπει, πέρα από όσα ήδη παρουσιάστηκαν, να καλύπτουν όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα, να είναι κατάλληλοι για πραγματοποίηση συγκρίσεων μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων και λειτουργικών μονάδων (Meyer, 2002 σελ. 30), να υποκινούν τους 

εργαζόμενους και να αποτελούν ταυτόχρονα εργαλεία αξιολόγησης και ανταμοιβών. 

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται πλέον για την αξιολόγηση της επίδοσης μιας 

επιχείρησης χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

α) στους χρηματοοικονομικούς, Financial Measures of Performance (FMOP) και 

β) στους μη χρηματοοικονομικούς, Non-Financial Measures of Performance 

(NFMOP).

2.3 Financial Measures of Performance (FMOP)

Κάθε οργανισμός είτε είναι ιδιωτικός είτε δημόσιος δραστηριοποιείται κάτω από 

συγκεκριμένους οικονομικούς περιορισμούς και οφείλει να ικανοποιεί οικονομικά τις 

ενδιαφερόμενες ομάδες (stakeholders). Η χρηματοοικονομική λειτουργία του κάθε 

οργανισμού σκοπό έχει τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών πόρων του εντός των 

οικονομικών περιορισμών (διαθεσιμότητα κεφαλαίου) με σκοπό την μεγιστοποίηση 

της αξίας. Πιθανή αποτυχία της λειτουργίας αυτής θα οδηγήσει τον οργανισμό σε 

μαρασμό και τελικά σε χρεοκοπία.

Στα πλαίσια αυτά οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αξιολόγησης της επίδοσης μιας 

επιχείρησης, δηλαδή εκείνοι που μετρούν τελικά χρηματοοικονομικά μεγέθη, όπως
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κόστος, έσοδα (πωλήσεις), κέρδος, αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικοί. Υπάρχουν 

τρεις επιμέρους χρήσεις των χρηματοοικονομικών δεικτών αξιολόγησης σύμφωνα με 

τον A. Neely, (2002, σελ 3-13) που περιγράφονται παρακάτω:

Η πρώτη χρήση των FMOP είναι ως εργαλεία χρηματοοικονομικής διοίκησης. 

Στόχος είναι η αξιολόγηση της διαθεσιμότητας και της ορθής χρήσης των 

χρηματοοικονομικών πόρων εις τρόπον ώστε να εξυπηρετούνται τόσο η λειτουργία 

όσο και οι ευρύτεροι στόχοι του οργανισμού. Χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό 

(financial planning) και για τον έλεγχο (financial control). Μέσω του 

χρηματοοικονομικού σχεδιασμού διευκρινίζονται οι χρηματοοικονομικοί περιορισμοί 

των πόρων και καταστρώνονται σχέδια, όπου σκιαγραφούνται οι μελλοντικές εισροές 

που θα καλύψουν τις μελλοντικές απαιτήσεις. Ο σχεδιασμός της ταμειακής ροής 

(cash flow) είναι απαραίτητος, ώστε να καλυφθούν οι μελλοντικές υποχρεώσεις. 

Άλλη πτυχή του σχεδιασμού είναι η κερδοφορία (profit) με την έννοια της 

δημιουργίας εισοδήματος από τη διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών σε αξία μεγαλύτερη 

από το κόστος παραγωγής τους. Η σχέση μεταξύ κέρδους και ταμειακής ροής είναι 

πολύ σημαντική κατά το σχεδίασμά, διότι συχνά, κυρίως νέες επιχειρήσεις, 

αποτυγχάνουν όχι επειδή δεν έχουν κέρδη, αλλά διότι η ανάγκη χρηματοδότησης 

κερδοφόρων δραστηριοτήτων είναι συχνά μεγαλύτερη από τα διαθέσιμα κεφάλαια. Ο 

ρόλος του σχεδιασμού είναι να γεφυρώσει τις χρονικές αυτές διαφορές. Αναλόγως 

των αναγκών χρησιμοποιούνται διάφοροι δείκτες (Λαζαρίδης και Παπαδόπουλος, 

2001, σελ. 302- 316) που αφορούν τη ρευστότητα (liquidity), την κυκλοφοριακή 

ταχύτητα (activity or turnover), την δανειακή επιβάρυνση (leverage) και βέβαια την 

αποδοτικότητα (profitability).

Ο δεύτερος λόγος της χρήσης οικονομικών δεικτών αξιολόγησης της επίδοσης είναι 

ότι αυτοί αποτελούν από μόνοι τους στόχο της επιχείρησης αφού θεωρείται ότι 

αντικατοπτρίζουν τα εσωτερικά δεδομένα. Τα μετρούμενα μεγέθη απευθύνονται 

στους εξωτερικούς προμηθευτές κεφαλαίων. Ο ετήσιος ισολογισμός, ο λογαριασμός 

αποτελεσμάτων χρήσεως, ο πίνακας αποτελεσμάτων και σε μερικές περιπτώσεις η 

κατάσταση ταμειακής ροής χρησιμοποιούνται για την απακόνιση της επίδοσης της 

επιχείρησης και απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερομένους εκτός της επιχείρησης. 

Έτσι για παράδειγμα οι εταιρίες που οι μετοχές τους διατίθενται στις χρηματαγορές 

ουσιαστικά είναι υποχρεωμένες να επιστρέφουν στους μετόχους τους το κέρδος που
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δημιουργείται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Αν η επιχείρηση δεν επιτύχει 

κέρδη τότε, εκτός από την μη διανομή χρημάτων στους μετόχους με τη μορφή 

μερισμάτων, και οι ίδιες οι μετοχές χάνουν μέρος της αξίας τους δημιουργώντας έτσι 

ακόμη μεγαλύτερες απώλειες για τους μετόχους. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι 

το κέρδος μιας επιχείρησης αποτελεί ένα μέτρο της επίδοσης όσον αφορά τους 

μετόχους. Άλλος παρόμοιος δείκτης είναι τα κέρδη ανά μετοχή (Earnings Per Share - 

EPS) και πολλοί άλλοι που δεν εξετάζονται στην παρούσα μελέτη.

Η τρίτη χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών ως μέσων για την αξιολόγηση της 

επίδοσης είναι στον έλεγχο και την υποκίνηση των ενεργειών των στελεχών ώστε να 

επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης ή 

τουλάχιστον στην μεγιστοποίηση του οφέλους των μετόχων. Τέτοια μεγέθη είναι ο 

κύκλος εργασιών, τα κέρδη κλπ.

Αν και οι εφαρμογές των FMOP είναι σημαντικές εντούτοις υπάρχουν και αρκετά 

μειονεκτήματα. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες παρέχουν ιστορική πληροφόρηση, 

διότι αναφέρονται σε αποτελέσματα δράσεων και αποφάσεων που έλαβαν χώρα στο 

παρελθόν. Σύμφωνα με τους Ghalayini και Noble, 1996 τα παραδοσιακά συστήματα 

(FMOP) έχουν οκτώ βασικούς περιορισμούς:

• Βασίζονται σε παλιά συστήματα διοικητικής λογιστικής που αναπτύχθηκαν σε 

εποχές όπου το κόστος εργασίας ήταν κυρίαρχο με αποτέλεσμα τα υπόλοιπα 

κόστη να είναι υποτιμημένα.

• Χρησιμοποιούν μεγέθη που χαρακτηρίζονται από χρονική υστέρηση, 

αναφέρονται δηλαδή στο παρελθόν.

• Δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με τη στρατηγική διότι εξυπηρετούν πρωτίστως 

τους βραχυπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης και μάλιστα συχνά σε βάρος των 

μακροπρόθεσμων στόχων αυτής.

• Δεν σχετίζονται άμεσα με την πράξη. Π.χ. δεν μπορεί να εκφραστεί εύκολα σε 

χρήμα η ποιότητα, οι νεκροί χρόνοι στην παραγωγή ή η ικανοποίηση του πελάτη 

ενώ το τεχνικό προσωπικό δεν αντιλαμβάνεται καλά τις λογιστικές καταστάσεις.

• Στερούνται ευελιξίας διότι έχουν συγκεκριμένη μορφή που συχνά δεν ταιριάζει με 

τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά όλων των επιχειρηματικών μονάδων.
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• Είναι ακριβά διότι απαιτούν τεράστιο όγκο δεδομένων για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων.

• Είναι συχνά αντίθετα με την έννοια της συνεχούς βελτίωσης. Αν οι 

χρηματοοικονομικοί στόχοι δεν οριστούν σωστά θα αποτελόσουν περισσότερο 

νόρμες παρά εργαλεία υποκίνησης. Οι εργαζόμενοι θα διστάσουν να αποδώσουν 

το μέγιστο των δυνατοτήτων τους αν διαπιστώσουν ότι τα αποτελέσματά τους θα 

προκαλέσουν μελλοντική αναθεώρηση των στόχων προς τα πάνω.

• Αγνοούν τις νέες απαιτήσεις της αγοράς για φθηνότερα και ταυτόχρονα καλύτερα 

προϊόντα που με τη σειρά τους οδηγούν σε νέα συστήματα διοίκησης με 

περισσότερη αυτονομία και ενδυνάμωση των εργαζομένων.

Υπάρχουν και άλλοι που τονίζουν τα μειονεκτήματα των FMOP και προτείνουν την 

ταυτόχρονη χρήση μη χρηματοοικονομικών δεικτών (NFMOP). Οι Slater et al. (1997) 

υποστηρίζουν τα “multi dimensional performance measurement and analysis 

systems” διότι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες από μόνοι τους δεν αρκούν. Η 

οικονομική επίδοση σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές είναι ένα αποτέλεσμα. Τη 

στιγμή που η σχετική πληροφορία καθίσταται διαθέσιμη είναι ήδη αργά. Η 

πολυδιάστατη αξιολόγηση, με ταυτόχρονη χρήση NFMOP, μπορεί και πρέπει να 

περιλαμβάνει δείκτες που κατά κάποιο τρόπο προαναγγέλλουν (leading indicators) το 

επερχόμενο αποτέλεσμα ώστε να υπάρχει η ευκαιρία αντίδρασης.

Ο Meyer, (2002, σελ. 9) αναφερόμενος στο θέμα περιγράφει την επιχείρηση που 

αξιολογείται μόνο με FMOP ως ένα «μαύρο κουτί» όπου εισέρχονται τα επενδυμένα 

κεφάλαια και μετά τις διαδικασίες, την παραγωγή προϊόντων και την πώλησή τους 

ακολουθούν ένας ισολογισμός, μια κατάσταση αποτελεσμάτων κλπ. Η προσέγγιση 

αυτή των μαύρων κουτιών συμβολίζει την απόκρυψη των διαφορών μεταξύ των 

επιχειρήσεων ή των επιχειρηματικών μονάδων. Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα, 

τα προϊόντα που παράγονται, οι πολυάριθμοι πελάτες που εξυπηρετούνται και τόσα 

άλλα αν και αποτελούν αιτίες διακύμανσης του αποτελέσματος κρύβονται μέσα στο 

μαύρο κουτί και δεν αξιολογούνται. Οι λειτουργίες που μια επιχείρηση ασκεί με 

επιτυχία και αυτές στις οποίες υστερεί δεν ξεχωρίζουν (είναι όλες κρυμμένες μέσα 

στο μαύρο κουτί) και κατά συνέπεια είναι δύσκολο να αποφασίσα κανείς που θα 

επενδύσει, τι θα περικόψει ή π θα αλλάξει.
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Οι Norton και Kaplan (1996, σελ. 22) επισημαίνουν τον κίνδυνο που εγκυμονεί για 

τις επιχειρήσεις η επιμονή σε βραχυπρόθεσμα οικονομικά αποτελέσματα. Η επιμονή 

αυτή μπορεί να οδηγήσει σε υπέρογκες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις εις βάρος των 

μακροπρόθεσμων και ειδικά εκείνων που αφορούν άϋλα και διανοητικά (intangible 

and intellectual) περιουσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα για μελλοντική 

ανάπτυξη.

Αναπόφευκτα, αν τα στελέχη μιας επιχείρησης πιέζονται από τη διοίκηση για την 

επίτευξη βραχυπρόθεσμων οικονομικών στόχων τότε θα το πράξουν ας βάρος των 

επενδύσεων σε ευκαιρίες για μελλοντική ανάπτυξη. Πολλές κινήσεις όπως η 

ανάπτυξη νέων προϊόντων, η βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, η εισαγωγή 

πληροφοριακών συστημάτων ή η κατάρτιση του προσωπικού μπορούν να θυσιαστούν 

στο βωμό του άμεσου οικονομικού αποτελέσματος. Από την προσπάθεια αυτή συχνά 

δεν λείπουν και οι πελάτες οι οποίοι γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης μέσω 

αύξησης των τιμών ή υποβάθμισης των παρεχόμενων προς αυτούς υπηρεσιών. 

Βραχυπρόθεσμα οι επιλογές αυτές βελτιώνουν την εικόνα των οικονομικών 

καταστάσεων και των δεικτών αλλά πολύ σύντομα καθιστούν την επιχείρηση 

ευάλωτη στις κινήσεις του ανταγωνισμού. Η ταυτόχρονη χρήση των FMOP και των 

NFMOP προφυλάσσει από την προσήλωση σε βραχυπρόθεσμους στόχους 

εξυπηρετώντας και τον μακροχρόνιο σχεδίασμά και προσφέροντας έτσι την 

απαραίτητη ισορροπία στους οργανισμούς. Για τους NFMOP γίνεται λόγος αμέσως 

παρακάτω.

2.4 Non-Financial Measures of Performance (NFMOP)

Οι επιχειρήσεις δεν διασφαλίζουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα απλά και μόνο 

επειδή μπορούν και εφαρμόζουν τη νέα τεχνολογία ή επειδή μπορούν να 

διαχειρίζονται με άριστο τρόπο τους χρηματοοικονομικούς πόρους και τις 

υποχρεώσεις τους. Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται διεθνώς απαιτούνται 

επιπλέον δεξιότητες που βοηθούν στην αξιοποίηση των λεγάμενων «άϋλων» 

περιουσιακών στοιχείων (intangible assets). Τα περιουσιακά στοιχεία αυτά 

επιτρέπουν στην σύγχρονη επιχείρηση (Kaplan, Atkinson, 1998, σελ. 367-368):
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• να αναπτύσσει ισχυρές σχέσεις ώστε να διατηρεί τους υπάρχοντες πελάτες αλλά 

και να κατακτά νέα τμήματα της αγοράς,

• να παρουσιάζει νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στοχεύοντας στις ανάγκες 

συγκεκριμένων τμημάτων της αγοράς,

• να παράγει τυποποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες ύψιστης ποιότητας με χαμηλό 

κόστος,

• να χρησιμοποιεί αποδοτικά τις ικανότητες των ανθρώπων και να τους υποκινεί 

επιδιώκοντας συνεχή βελτίωση στις διαδικασίες, την ποιότητα και το χρόνο 

ανταπόκρισης στον πελάτη,

• να αξιοποιεί την πληροφορία, να αναπτύσσει συστήματα διοίκησης και βάσεις 

δεδομένων.

Καθώς οι επιχειρήσεις επενδύουν στις νέες δεξιότητες δεν μπορούν να παραμείνουν 

στα παλιό σύστημα αξιολόγησης που αποτελείται μόνο από χρηματοοικονομικά 

μεγέθη. Σε μια ιδεατή εξέλιξή του το παλιό σύστημα αξιολόγησης θα έπρεπε να 

επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τα άϋλα και πνευματικά περιουσιακά στοιχεία όπως 

π.χ. η ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, οι ικανότητες και η υποκίνηση των 

εργαζομένων, η ικανοποίηση και η εμπιστοσύνη των πελατών. Αν τα παραπάνω 

μπορούσαν να αποτιμηθούν και να συμπεριληφθούν στις οικονομικές καταστάσεις 

τότε και οι επιχειρήσεις που θα βελτίωναν αυτές τις δεξιότητες θα μπορούσαν εύκολα 

να το γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Δυστυχώς όμως παρά την 

κρισιμότητα των νέων δεξιοτήτων στην επίδοση της επιχείρησης δεν υπάρχει καμία 

αξιόπιστη μέθοδος αποτίμησής τους όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα περιουσιακά 

στοιχεία.

Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν ώστε τις τελευταίες δεκαετίες να στραφεί το 

ενδιαφέρον στη χρήση και άλλων μεγεθών μέτρησης της επίδοσης της επιχείρησης τα 

οποία είναι μη-χρηματοοικονομικής φύσεως, τα λεγάμενα non-financial measures of 

performance (NFMOP). Η στροφή οφείλεται στη διαπίστωση ότι είναι πολύ 

σημαντική η παρακολούθηση όλων εκείνων των μεγεθών που αφορούν 

δραστηριότητες των οποίων η έκβαση οδηγεί στο οικονομικό αποτέλεσμα. Δηλαδή 

είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των πρωτογενών δεδομένων που οδηγούν στην 

οικονομική επίδοση.
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Όταν οικονομικά προβλήματα προκαλούνται από λάθη ή αδυναμίες σε άλλες 

λειτουργίες (μη οικονομικές) τότε οι χρηματοοικονομικοί δείκτες δίνουν μια 

ετεροχρονισμένη ένδειξη του προβλήματος. Αντίθετα, τα NFMOP συχνά δίνουν 

άμεση πληροφόρηση που διευκολύνει την καθημερινή λήψη αποφάσεων και είναι 

κατανοητά από το προσωπικό που εμπλέκεται. Δεν πληροφορούν απλά, αλλά 

οδηγούν (μέσω της μεταβολής τους) προς τη βελτίωση ενώ ταυτόχρονα είναι 

ευέλικτα όπως ταιριάζει σε επιχειρήσεις με πολλές δραστηριότητες μέσα σε ένα 

συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον.

Έστω για παράδαγμα μια επιχείρηση που παράλληλα με τα FMOP παρακολουθεί και 

κάποια NFMOP όπως τα παράπονα των πελατών της. Η επιχείρηση αυτή θα 

αντιληφθεί πολύ γρηγορότερα πιθανό πρόβλημα στα προϊόντα της από ότι εάν 

παρακολουθεί μόνο την πορεία των πωλήσεών της. Στην πρώτη περίπτωση, από την 

στιγμή της εμφάνισης του προβλήματος η επιχείρηση θα έχει την ευκαιρία να 

αντιδράσει βελτιώνοντας το προϊόν ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα αντιληφθεί το 

πρόβλημα αφού προηγουμένως υποστεί μια απώλεια πωλήσεών της με ακόμη 

χειρότερες συνέπειες.

Οι διαφορές FMOP και NFMOP περιγράφονται από τους Ghalayini και Noble, 1996. 

Οι δύο αυτοί ερευνητές χαρακτηρίζουν ως «Παραδοσιακά» τα συστήματα 

αξιολόγησης επίδοσης που βασίζονται μόνο σε FMOP και ως «Μη-παραδοσιακά ή 

Νέα» αυτά που συνδυάζουν FMOP και NFMOP. Τα παραδοσιακά συστήματα 

προσπαθούν να αποτιμήσουν τα πάντα σε χρήμα. Όμως όπως αναφέρθηκε, πολλές 

προσπάθειες βελτίωσης, όπως η συνέπεια στις παραδόσεις, η ποιότητα ή η 

ικανοποίηση των πελατών δύσκολα μπορούν να αποτιμηθούν.

Οι παραπάνω αδυναμίες σε συνδυασμό με τη δυσκολία αντίληψης των οικονομικών 

καταστάσεων από τα μη χρηματοοικονομικά στελέχη καθιστούν τα παραδοσιακά 

συστήματα προβληματικά. Επίσης, τα παραδοσιακά συστήματα έχουν 

προκαθορισμένη, αυστηρή μορφή και δομή (π.χ. ισολογισμός) η οποία δεν μπορεί να 

προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες, τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες του 

κάθε οργανισμού. Συχνά ακόμη και διαφορετικά τμήματα μέσα στην ίδια επιχείρηση
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διαφέρουν τόσο πολύ που απαιτείται αντίστοιχα η χρήση διαφορετικών δεικτών 

μέτρησης της επίδοσης.

Οι διαφορές μεταξύ παραδοσιακών και νέων συστημάτων αξιολόγησης συνοψίζονται 

στον Πίνακα 1.

Παραδοσιακά Συστήματα Μη-παραδοσιακά Συστήματα

Αξιολόγησης Αξιολόγησης

Είναι κυρίως χρηματοοικονομικής φύσεως Είναι κυρίως μη-χρηματοοικονομικής φύσεως

Απευθύνονται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη Απευθύνονται σε όλους

Εχουν χρονική υστέρηση Αφορούν το παρόν

Δύσκολα και παραπλανητικά Απλά, ακριβή και εύκολα στη χρήση

Απογοητεύουν και εκνευρίζουν τους 

εργαζόμενους
Ικανοποιούν τους εργαζόμενους

Δεν χρησιμοποιούνται από όλους Χρησιμοποιούνται από όλους

Εχουν αμετάβλητη δομή Προσαρμόζονται στις ανάγκες

Δεν αλλάζουν με το χρόνο
Αλλάζουν με το χρόνο καθώς αλλάζουν οι 

ανάγκες

Χρησιμεύουν στην εποπτεία Χρησιμεύουν στη βελτίωση

Δεν εφαρμόζονται με JIT, TQM, FMS κλπ Εφαρμόζονται παντού

Πίνακας 1: Διαφορές μεταξύ FMOP και NFMOP Ghalayini και Noble, (1996, σε>- 68).

Οι επιχειρήσεις συχνά επιλέγουν NFMOP που συνδέονται με τις λειτουργίες, το 

marketing, τους πελάτες κλπ δίπλα στα FMOP. Η αυξημένη προσοχή της διοίκησης 

στα NFMOP είναι αναγκαία διότι μαζί με τα FMOP μπορούν να αποδώσουν τη 

συνολική εικόνα της επιχείρησης.

2.5 Συνδυασμός FMOP και NFMOP

Η αξιολόγηση της επίδοσης μιας επιχείρησης είναι εξαιρετικά δύσκολη, αλλά και 

κρίσιμη για τη μετέπειτα πορεία της. Οι μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος 

είναι συχνά τόσο γρήγορες που αν η επιχείρηση δεν προσαρμοστεί εγκαίρως μπορεί 

εύκολα να χάσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Για την προσαρμογή αυτή είναι 

απαραίτητη η γνώση της παρούσας κατάστασης η οποία επιτυγχάνεται με ένα 

σύστημα αξιολόγησης επίδοσης που περιλαμβάνει συνδυασμό financial και non-
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financial measures. Ο συνδυασμός αυτός δεν είναι απλός και οφείλει να περιέχει 

τέτοια financial measures που να συνδέονται με τα non-financial με σχέσεις της 

μορφής αιτίου - αποτελέσματος. Στη σχέση αυτή βασίζεται ουσιαστικά το επιχείρημα 

ότι τα NFMOP είναι οι πρόδρομοι της μελλοντικής οικονομικής επίδοσης: Kaplan και 

Norton, (1992), Hauser et al. (1994), Kim και Koh (2001). Οι επιχειρηματικές 

αποφάσεις βρίσκονται πίσω από κάθε πρόοδο που αφορά την καινοτομία, την 

ποιότητα, την ικανοποίηση του πελάτη κλπ και που με τη σειρά τους οδηγούν στο 

οικονομικό αποτέλεσμα όπως φαίνεται και στο παράδειγμα που ακολουθεί.

Έστω ένας οργανισμός που επενδύει στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του. 

Η βελτίωση αυτή συνεισφέρει θετικά στην ικανοποίηση των πελατών η οποία με τη 

σειρά της οδηγεί σε αύξηση του μεριδίου αγοράς. Το μερίδιο αγοράς αυξάνει τον 

κύκλο εργασιών, μειώνει το κόστος παραγωγής μέσω οικονομιών κλίμακας και 

τελικά αυξάνονται τα κέρδη. Έτσι ικανοποιούνται οι μέτοχοι και το προσωπικό και 

γίνονται επενδύσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ακόμη περισσότερο.

Το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι κυκλικό διότι αρχίζει από την ποιότητα -ένα 

NFMOP- και μέσα από σχέσεις αιτίου αποτελέσματος φτάνει στα κέρδη - 

οικονομικός δείκτης- και καταλήγει πάλι στην ποιότητα. Αυτό βέβαια δεν είναι 

απαραίτητο. Συχνά αρκεί ένα μοντέλο αξιολόγησης να ξεκινά π.χ. από την ποιότητα 

και να καταλήγει στην ικανοποίηση μιας ομάδας ενδιαφερομένων όπως είναι οι 

μέτοχοι.

Το αναφερθέν παράδειγμα κάνει φανερή την ανάγκη ενός συνδυασμού όλων των 

δεικτών, οικονομικών και μη, με συγκεκριμένο τρόπο. Τα χρησιμοποιούμενα 

ΝΡΜΟΡ πρέπει να είναι εκείνα που να σχετίζονται με τα αποτελέσματα του 

οργανισμού όπως τα κέρδη, το μερίδιο αγοράς κλπ. Όλα τα μοντέλα αξιολόγησης της 

επίδοσης οργανισμών περιέχουν τέτοιους συνδυασμούς.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα συνδυασμού όλων των δεικτών 

και από την αντίθετη σκοπιά. Όπως δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί σωστά η 

επίδοση χρησιμοποιώντας μόνο χρηματοοικονομικούς δείκτες αντίστοιχα δεν αρκούν 

και οι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες από μόνοι τους.
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Έστω για παράδειγμα μια επιχείρηση η οποία διαπιστώνει ότι η ικανοποίηση των 

πελατών της οδηγεί σε αύξηση των κερδών της. Αποφασίζει κατά συνέπεια να 

παρακολουθεί και να ανταμείβει την ικανοποίηση του πελάτη. Αν όμως δεν 

μελετήσει τις δράσεις που απαιτούνται για το σκοπό αυτό και το αντίστοιχο κόστος 

τους τότε κινδυνεύει να επενδύσει περισσότερα χρήματα από όσα θα είναι τα κέρδη 

που θα αποκομίσει.

Η σημασία του συνδυασμού NFMOP και FMOP τονίστηκε από πολλούς ερευνητές 

κυρίως από το τέλος της δεκαετίας του 1980 και έπειτα. Το 1991 ο Robert G. Eccles, 

δημοσίευσε ένα σημαντικότατο, για την εποχή του, άρθρο: “The performance 

measurement manifesto”. Στο άρθρο αυτό ο Eccles διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις 

πλέον δεν αρκούνται μόνο σε οικονομικούς δείκτες. Προχωρώντας περισσότερο 

προσπαθεί να διατυπώσει τα κριτήρια βάσα των οποίων κάθε επιχείρηση επιλέγει 

τους δείκτες που θα παρακολουθήσει.

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντά κάθε επιχείρηση σύμφωνα με τον Eccles είναι: 

με δεδομένη τη στρατηγική που ακολουθούμε ποια είναι τα σημαντικότερα μεγέθη 

που πρέπει να μετρήσουμε; Πώς συνδέονται μεταξύ τους τα μεγέθη αυτά; Ποια από 

αυτά πραγματικά συνδέονται με τη μακροχρόνια επιτυχία της επιχείρησης;

Ο Eccles διαπιστώνει ότι η αξιολόγηση της επίδοσης είναι μια νέα φιλοσοφία. Είναι 

μια διαδικασία στρατηγικής σημασίας, δυναμική και ατέρμονη η οποία εξελίσσεται 

μαζί με την επιχείρηση και το περιβάλλον της.

Από το άρθρο του Eccles γίνεται αντιληπτό ότι δεν πρέπει απλά να χρησιμοποιούνται 

NFMOP αλλά να επιλέγονται εκείνα τα NFMOP που συνδυαζόμενα με τα FMOP να 

αποτιμούν και να ερμηνεύουν την επίδοση. Στο ίδιο συμπέρασμα με αυτόν κατέληξαν 

και άλλοι ερευνητές. Π.χ. οι Ittner et al. (2003), μελέτησαν επιχειρήσας οικονομικών 

υπηρεσιών στις Η.Π.Α. και διαπίστωσαν ότι εκείνες που χρησιμοποιούν ένα ευρύ 

φάσμα από FMOP και NFMOP παρουσίασαν καλύτερη πορεία της μετοχής τους και 

ήταν περισσότερο ικανοποιημένες από τα συστήματα αξιολόγησης που εφάρμοσαν. 

Ωστόσο δεν βρήκαν στοιχεία σύνδεσης των παραπάνω με την οικονομική επίδοση.
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To 1992 οι Kaplan καν Norton διατύπωσαν ένα μοντέλο αξιολόγησης της επίδοσης το 

οποίο βρίσκονταν στο ίδιο πνεύμα με τον Eccles αλλά αποτελούσε ολοκληρωμένη 

πρόταση που περιλάμβανε το σχεδίασμά ενός ολόκληρου συστήματος αξιολόγησης 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες κάθε οργανισμού. Το μοντέλο ονομάστηκε “The 

Balanced Scorecard- BSC”, και η επιρροή του στις μέχρι τότε πρακτικές ήταν 

τεράστια. Ουσιαστικά η μεγάλη αποδοχή του Balanced Scorecard ήρθε να εδραιώσει 

την χρήση συνδυασμού χρηματοοικονομικών και μη μεγεθών στην αξιολόγηση της 

επίδοσης της επιχείρησης.

Περίπου ταυτόχρονα εμφανίστηκε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European 

Quality Award Model, 1991) που σήμερα έχει εξελιχτεί στο Μοντέλο 

Επιχειρηματικής Αριστείας (Business Excellence Model - ΒΕΜ του European 

Foundation of Quality Management - EFQM). To ΒΕΜ του EFQM είναι ένα μοντέλο 

αυτο-αξιολόγησης που περιλαμβάνει την τακτική και συστηματική ανασκόπηση όλων 

των διαδικασιών και αποτελεσμάτων επιτρέποντας έτσι στον κάθε οργανισμό όχι 

μόνο να μετρά την επίδοσή του αλλά και να εντοπίζει τα δυνατά του σημεία, τις 

ευκαιρίες βελτίωσης και τις δράσεις που απαιτούνται για μια μακροχρόνια υψηλή 

απόδοση.

Τα δύο τελευταία μοντέλα αν και προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς χώρους 

αποτελούν σήμερα τα σημαντικότερα και πληρέστερα συστήματα αξιολόγησης και 

χαίρουν της αποδοχής της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Τα χαρακτηριστικά τους 

και η δομή τους θα παρουσιαστούν στα επόμενα κεφάλαια με σκοπό την 

πραγματοποίηση μιας συγκριτικής μελέτης αυτών.
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3 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑ! TOY EFQM

3.1 Ιστορική αναδρομή (από τον έλεγχο ποιότητας στην 

επιχειρηματική αριστεία)

Πριν τη βιομηχανική επανάσταση η παραγωγή στηρίζονταν σε ανεξάρτητες ομάδες 

τεχνιτών που ευθύνονταν τόσο για την κατασκευή όσο και για ένα στοιχειώδη 

ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων τους. Με τη βιομηχανική επανάσταση η επίβλεψη 

ανατέθηκε σε εξειδικευμένους εργοδηγούς οι οποίοι έγιναν πλέον υπεύθυνοι για την 

ποιότητα. Η πρωταρχική αυτή μορφή ελέγχου της ποιότητας, η λεγόμενη 

«Επιθεώρηση - Inspection», (Τσιότρας, 2002, σελ. 23) δεν ήταν τίποτε άλλο παρά 

ένας απλός έλεγχος των παραγομένων βασιζόμενος στην αρχή της αποδοχής ή της 

απόρριψης.

Κατά τη διάρκεια του β' παγκοσμίου πολέμου η παραγωγή οπλικών συστημάτων και 

αεροσκαφών έγινε ιδιαίτερα πολύπλοκη αποκαλύπτοντας την αδυναμία που υπήρχε 

αναφορικά με την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων. Η επιθεώρηση είχε 

τεράστιο κόστος τόσο σε προϊόντα όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι μετά από 

σχετική έρευνα αντικαταστάθηκε από τον ποιοτικό έλεγχο (Quality Control - QC) 

όπου με τη βοήθεια εγχειριδίων ποιότητας, εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, 

χρήση στατιστικών μεθόδων και άλλων μέσων γίνονταν προσπάθειες για τη 

διασφάλιση της ποιότητας. Ωστόσο όλες οι προσπάθειες συνέχισαν να ασχολούνται 

με το τελικό προϊόν με σκοπό τον εντοπισμό και την απομάκρυνση των 

ελαττωματικών.

Με το τέλος του πολέμου παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση του ανταγωνισμού σε 

συνδυασμό με μια διεύρυνση της αγοράς σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πιέσεις για 

καλύτερη ποιότητα σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή εντείνονταν ολοένα. Η 

ικανότητα παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή ποιότητα και 

χαμηλότερο κόστος ήταν ο κύριος παράγοντας επιτυχίας της Ιαπωνικής οικονομίας. 

Η αντίδραση των υπολοίπων χωρών στα γεγονότα αυτά γέννησε πρωτοβουλίες οι 

κυριότερες από τις οποίες έλαβαν χώρα στις Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1980 και στην 

Ευρώπη από το 1985. Αλλαγές παρατηρήθηκαν και στις υπόλοιπες χώρες με πρώτες 

αυτές των οποίων η οικονομία είχε μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εξαγωγές.

21



Έτσι, μετά το QC ακολούθησε η διασφάλιση ποιότητας (Quality Assurance - QA) ή 

διαχείριση της ποιότητας (Quality Management - QM) όπου το βάρος μετατέθηκε 

από το τελικό προϊόν στη διαδικασία παραγωγής του. Για το σκοπό αυτό 

αναπτύχθηκαν νέα εργαλεία όπως ο έλεγχος διαδικασιών (process control) και οι 

επιθεωρήσεις (audits) και νέες έννοιες όπως το κόστος κακής ποιότητας (cost of poor 

quality). Οι επιχειρήσεις ασχολούταν πλέον με τις λειτουργίες εκείνες που ήταν 

κρίσιμες για την ποιότητα με σκοπό την ανίχνευση και περιορισμό όλων των 

παραγόντων που θα μπορούσαν μετέπειτα να προκαλέσουν ελάττωμα στο τελικό 

προϊόν. Η χρήση στατιστικών μεθόδων είχε γίνει πλέον απαραίτητη και επιβεβλημένη, 

διότι ο κύριος στόχος ήταν η μείωση της διακύμανσης (variation) σε κάθε διαδικασία. 

Η κάθε μια διαδικασία παραγωγής εξετάζονταν με σκοπό τον εντοπισμό και 

διόρθωση των πιθανών σφαλμάτων της, έτσι ώστε το παραγόμενο από αυτήν 

αποτέλεσμα να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία (μικρή διακύμανση). Μέσω 

των προσπαθειών αυτών κατανοήθηκε καλύτερα η ίδια η ποιότητα ως έννοια.

Γρήγορα όμως έγινε αντιληπτό, ότι όχι μόνο οι διαδικασίες παραγωγής, αλλά όλες οι 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε έναν οργανισμό πρέπει να εντάσσονται στα 

συστήματα ποιότητας. Έτσι η QA εξελίχτηκε στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total 

Quality Management - TQM) στα πλαίσια της οποίας η ποιότητα επιτυγχάνεται μέσω 

βασικών αρχών και πρακτικών που διέπουν όλες ανεξαιρέτως τις λειτουργίες του 

οργανισμού. Η επιστήμη συναντήθηκε με την επιχειρηματική σκέψη, αφού μέσα από 

τις στατιστικές μεθόδους προέκυψε το TQM, που δεν είναι τίποτε άλλο από μια νέα 

φιλοσοφία που αφορά ολόκληρο τον οργανισμό και κάθε οργανισμό.

Στις ημέρες μας είναι πλέον κοινός τόπος, ότι τα πάντα μέσα σε έναν οργανισμό είναι 

αλληλένδετα και συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Δεν υπάρχουν 

πλέον διαδικασίες που να θεωρούνται μη κρίσιμες για την ποιότητα. Η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας είναι μια νέα φιλοσοφία που προωθεί μια οργανωσιακή κουλτούρα 

επικεντρωμένη στην ικανοποίηση του πελάτη μέσω της συνεχούς βελτίωσης (Kanji, 

2002, σελ. 2).

Η εφαρμογή όμως του TQM έδειξε ότι η Ολική Ποιότητα είναι μια φιλοσοφία 

ευρύτερη από ό,τι είχε αρχικά συλληφθεί. Σήμερα δεν αρκεί μόνο η επικέντρωση στο
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προϊόν και στους πελάτες του οργανισμού. Αντίθετα είναι επιβεβλημένη η προσοχή 

σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες (stakeholders) όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι 

πελάτες, οι μέτοχοι, το κοινωνικό σύνολο κ.α.

Η νέα φιλοσοφία που συνδυάζει τα παραπάνω είναι η Επιχειρηματική Αριστεία 

(Business Excellence - BE). To European Foundation of Quality Management ορίζει 

την επιχειρηματική αριστεία ως:

«Ο τρόπος εργασίας που επιτρέπει έναν οργανισμό να επιτύχει την ικανοποίηση όλων 

των ενδιαφερομένων ομάδων (δηλ. πελάτες, εργαζόμενοι, μέτοχοι, κοινωνικό σύνολο) 

αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα μακροχρόνιας επιτυχίας»

(Kanji, 2002, σελ. 7).

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας (Business Excellence Models 

- BEMs) όπως:

• Kanji’s Business Excellence Model (KBEM)

• Deming Prize, Ιαπωνία

• EFQM Business Excellence Model (BEM), Ευρώπη

• Ericsson Business Excellence Model (EBEM)

• Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA), Η.Π.Α.

Τα BEM (Ευρώπη), MBNQA (Η.Π.Α.) και Deming Prize (Ιαπωνία) είναι τρία 

βραβεία επιχειρηματικής αριστείας με πάρα πολλές ομοιότητες μεταξύ τους τα οποία 

εφαρμόζονται από τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς ποιότητας. Ουσιαστικά η 

σημαντικότερη διαφορά τους είναι η γεωγραφική περιοχή στην οποία ισχύουν και 

εφαρμόζονται. Και τα τρία μοντέλα είναι γενικά (generic) με την έννοια ότι μπορούν 

να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το ΕΒΕΜ αναπτύχθηκε 

από την Ericsson, η οποία επέλεξε να μην εφαρμόσει ένα generic μοντέλο, αλλά να 

αναπτύξει ένα νέο προσαρμοσμένο απόλυτα στις ανάγκες της. Τέλος, το μοντέλο του 

Kanji είναι καινούργιο, δεν είναι διαδεδομένο και δεν υπάρχει κάποια διαδικασία 

πιστοποίησης γι’ αυτό. Επιπλέον, το μοντέλο αυτό δεν υποστηρίζεται από εθνικούς 

φορείς ποιότητας.
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Παρακάτω παρουσιάζεται το EFQM Business Excellence Model και τούτο, διότι 

αυτό ισχύει στη χώρα μας, αλλά και σε όλες της ευρωπαϊκές χώρες.

3.2 To EFQM Business Excellence Model

Το Ευρωπαϊκό μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας αναπτύχθηκε από τον μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό EFQM (European Foundation of Quality Management) o 

οποίος ιδρύθηκε το 1988 από 14 κορυφαίες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με αποστολή 

του να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για τη διάδοση μιας μακροχρόνια 

συντηρούμενης αριστείας (Sustainable Excellence) και με όραμα έναν κόσμο όπου οι 

Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα διαπρέπουν. Σήμερα ο EFQM συνεργάζεται με τους 

κρατικούς οργανισμούς ποιότητας κάθε χώρας ενώ τα μέλη του ξεπερνούν τα 800 

από όλες τις χώρες και όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Δραστηριοποιείται 

στην παροχή βοήθαας προς τα μέλη του, τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς και 

εργασιακούς φορείς, την πληροφόρηση σχετικά με θέματα ποιότητας, την ανάπτυξη 

και εφαρμογή προτύπων και την επιβράβευση επιτευγμάτων υψηλής ποιότητας με τη 

θέσπιση πανευρωπαϊκών βραβείων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: κατάλογος βραβευμένων ή 

διακεκριμένων ελληνικών επιχειρήσεων και κατάλογος μελών του EFQM). Το ΒΕΜ 

του EFQM παρέχει το πλαίσιο εργασίας με το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να 

αξιολογηθούν και να βελτιωθούν έτσι ώστε τελικά να επιτύχουν τη sustainable 

excellence. Αναλυτικά το ΒΕΜ εξετάζεται παρακάτω.

3.2.1 Περιγραφή του EFQM Business Excellence Model

To ΒΕΜ στοχεύει στην ανάπτυξη διαδικασιών στους τομείς της διοίκησης του 

ανθρώπινου δυναμικού, της πολιτικής και στρατηγικής και των πόρων του 

οργανισμού κάτω από την καθοδήγηση της ηγεσίας του. Με την ορθή εφαρμογή των 

διαδικασιών αυτών επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα που αφορούν την 

ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών (τελικοί χρήστες), των εσωτερικών πελατών 

(εργαζόμενοι) και του κοινωνικού συνόλου. Κατά την αξιολόγηση ενός οργανισμού 

με βάση το ΒΕΜ εφαρμόζονται συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά 

αναφέρονται αμέσως παρακάτω, η δε βαρύτητα του καθενός από αυτά απεικονίζεται 

στο Σχήμα 1.
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ΗΙΤΓΤΤ,Η

Key
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Results
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INNOVATION AND LEARNING

Θ IW ■ 2003 EFQM

Σχήμα 1: EFQM Business Excellence Model, Πηγή: EFQM, (2003)

Παρατηρούμε εννέα πλαίσια που το κάθε ένα περιέχει αντίστοιχα και ένα κριτήριο:

• Ηγεσία (Leadership)

• Ανθρώπινο Δυναμικό (People)

• Στρατηγική και Πολιτικές (Policy and Strategy)

• Συνεργασίες και Πόροι (Partnerships and Resources)

• Διαδικασίες (Processes)

• Ικανοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού (People Results)

• Ικανοποίηση Πελάτη (Customer Results)

• Επιπτώσεις στην Κοινωνία (Society results)

• Αποτελέσματα απόδοσης (Key Performance Results)

Με την πρώτη ματιά, και παρατηρώντας την κατεύθυνση των βελών, το μοντέλο (του 

Σχήματος 1) δηλώνει ότι (Τσιότρας, 2002, σελ.51-52): η ικανοποίηση των 

εξωτερικών και εσωτερικών πελατών (καταναλωτές και εργαζόμενοι αντίστοιχα) και 

οι επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο είναι αποτελέσματα που προέρχονται από την 

καθοδήγηση της διοίκησης (ηγεσία), την πολιτική και στρατηγική που ακολουθείται, 

τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, τους πόρους, τις συνεργασίες και τις 

διαδικασίες και οδηγούν τελικά στην άριστη απόδοση.
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Στο Σχήμα 1 φαίνεται καθαρά ο διαχωρισμός των κριτηρίων σε διαμορφωτές 

(enablers) και αποτελέσματα (results), ενώ με τα βέλη γίνεται φανερή η σχέση μεταξύ 

αιτίου και αποτελέσματος (τα results είναι τα αποτελέσματα και τα enablers τα αίτια). 

Δηλαδή τα enablers δείχνουν τον τρόπο που ακολουθείται για τη βελτίωση της 

απόδοσης ενώ τα results παρουσιάζουν αυτό που τελικά πετύχαινα ο οργανισμός. Το 

βέλος στο κάτω μέρος δείχνει τη δυναμική φύση του μοντέλου δηλώνοντας ότι η 

καινοτομία και η μάθηση βοηθούν στη βελτίωση των enablers τα οποία κατόπιν 

οδηγούν σε ακόμη πιο βελτιωμένα αποτελέσματα.

Για την πρακτική της αξιολόγησης κάθε κριτήριο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, οριζόμενη από το EFQM, η οποία φαίνεται στο Σχήμα 1 ως ποσοστό. Οι 

ομάδες enablers και results συγκεντρώνουν η κάθε μια από 50%, οπότε με άριστα το 

1000 κάθε ομάδα κριτηρίων μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι 500 πόντους.

Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αυτο-αξιολόγησης από τις ίδιες 

τις επιχειρήσεις, ως εργαλείο αξιολόγησης από εξωτερικούς επιθεωρητές με σκοπό 

την απονομή βραβείων ποιότητας από τον EFQM ή ως ένα εργαλείο σύγκρισης με 

άλλες επιχειρήσεις (benchmarking). Τα εννιά κριτήρια του μοντέλου περιέχουν 

συγκεκριμένα υπο-κριτήρια καθορισμένα επίσης από τον EFQM.

Οι απαιτήσεις των εννέα κριτηρίων και των υπο-κριτηρίων παρουσιάζονται 

παρακάτω. Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι η αρίθμηση που ακολουθείται είναι 

καθορισμένη από τον EFQM:

1° κριτήριο

Ηγεσία (10%)1 : Αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες του οργανισμού 

διαμορφώνουν και καθοδηγούν την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής. 

Πως αναπτύσσουν τις αξίες που απαιτούνται για τη μακροχρόνια επιτυχία και πως 

εναρμονίζουν τη συμπεριφορά τους και τις πράξεις τους με αυτές. Επίσης εξετάζει αν 

οι ηγέτες εμπλέκονται προσωπικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση του συστήματος 

διοίκησης. Τα υπο-κριτήρια είναι τέσσερα και έχουν ίση βαρύτητα: 1

1 Το ποσοστό αυτό αφορά τη βαρύτητα του κριτηρίου στη συνολική βαθμολόγηση του οργανισμού 

όπως φαίνεται και στο Σχήμα - 1.
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la Οι ηγέτες αναπτύσσουν την αποστολή, το όραμα και τις αξίες και αποτελούν 

πρότυπα μιας κουλτούρας αριστείας (25%)2,

lb Οι ηγέτες εμπλέκονται προσωπικά ώστε να διασφαλίσουν τη σωστή ανάπτυξη, 

υλοποίηση και συνεχή βελτίωση του συστήματος διοίκησης (25%), 

lc Οι ηγέτες σχετίζονται με πελάτες, συνεργάτες και αντιπροσώπους της κοινωνίας 

(25%),

Id Οι ηγέτες υποκινούν, υποστηρίζουν και αναγνωρίζουν τους ανθρώπους του 

οργανισμού (25%).

2° κριτήριο

Πολιτικές και στρατηγική (8%): Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός 

προσέγγιζα το όραμα. Πρέπει η στρατηγική του να επικεντρώνεται στις 

ενδιαφερόμενες ομάδες (stakeholders) και να υποστηρίζεται από σχετικές με το 

σκοπό αυτό πολιτικές, διαδικασίες, σχέδια και στόχους. Τα υπο-κριτήρια είναι πέντε: 

2a Οι πολιτικές και η στρατηγική βασίζονται στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες 

και προσδοκίες των ενδιαφερομένων ομάδων (20%),

2b Οι πολιτικές και η στρατηγική βασίζονται σε στοιχεία από τη μέτρηση της 

επίδοσης, την έρευνα, τη μάθηση και δημιουργική δραστηριότητα (20%),

2c Οι πολιτικές και η στρατηγική αναπτύσσονται, ανασκοπούνται και αναθεωρούνται

(20%),

2d Οι πολιτικές και η στρατηγική υλοποιούνται μέσα από ένα πλαίσιο κρίσιμων για 

το σκοπό αυτό διαδικασιών (20%),

2e Οι πολιτικές και η στρατηγική κοινοποιούνται και εφαρμόζονται (20%).

3° κριτήριο

Ανθρώπινο Δυναμικό (9%): Αφορά τον τρόπο διοίκησης, ανάπτυξης και 

απελευθέρωσης της γνώσης και του δυναμικού των ανθρώπων σε ατομικό, ομαδικό 

και επιχειρησιακό επίπεδο. Πρέπει τα παραπάνω να σχεδιάζονται εις τρόπον ώστε να 

υποστηρίζουν τη στρατηγική και τις πολιτικές και να συνεισφέρουν στην 

αποτελεσματική λειτουργία των διαδικασιών. Και στο κριτήριο αυτό υπάρχουν πέντε 

ισότιμα υπο-κριτήρια:

"Το ποσοστό αυτό αφορά τη βαρύτητα του υπο-κριτηρίου για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου στο 

οποίο ανήκει.
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3a To ανθρώπινο δυναμικό σχεδιάζεται, διαχειρίζεται και βελτιώνεται (20%),

3b Οι γνώσεις και οι ικανότητες των ανθρώπων ανιχνεύονται, αναπτύσσονται και 

συντηρούνται (20%),

3c Οι άνθρωποι εμπλέκονται και ενδυναμώνονται (20%),

3d Οι άνθρωποι και ο οργανισμός συνδιαλέγονται (20%),

3e Ο οργανισμός ανταμείβει, αναγνώριζα και ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους του

(20%).

4° κριτιίριο

Συνεργασίες και πόροι (9%): Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός 

σχεδιάζει και διαχειρίζεται τις εξωτερικές συνεργασίες και τους εσωτερικούς πόρους 

ώστε να υποστηρίζεται η στρατηγική, οι πολιτικές και η αποτελεσματική λειτουργία 

των διαδικασιών. Υπάρχουν τέσσερα υπο-κριτήρια:

4a Οι εξωτερικές συνεργασίες διαχειρίζονται (20%),

4b Τα χρηματοοικονομικά διαχειρίζονται (20%),

4c Τα κτίρια, ο εξοπλισμός και τα υλικά διαχειρίζονται (20%),

4d Η τεχνολογία διαχειρίζεται (20%),

4e Η πληροφορία και η γνώση διαχειρίζονται (20%).

5° κριτιίριο

Διαδικασίες (14%): Αφορά των τρόπο σχεδιασμού, διαχείρισης και βελτίωσης των 

διαδικασιών με σκοπό την υποστήριξη της στρατηγικής και των πολιτικών καθώς και 

την ικανοποίηση και δημιουργία αυξανόμενης αξίας για τους πελάτες και τις άλλες 

ενδιαφερόμενες ομάδες. Υπάρχουν πέντε υπο-κριτήρια:

5a Οι διαδικασίες σχεδιάζονται και διαχειρίζονται με συστηματικό τρόπο (20%),

5b Οι διαδικασίες βελτιώνονται, όταν αυτό απαιτείται, χρησιμοποιώντας καινοτομία 

με σκοπό την πλήρη ικανοποίηση και τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τις 

άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες (20%),

5c Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σχεδιάζονται και αναπτύσσονται βασιζόμενα στις 

ανάγκες και προσδοκίες των πελατών (20%),

5d Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παράγονται, παραδίδονται και υποστηρίζονται

(20%),

5e Οι σχέσεις με τους πελάτες διαχειρίζονται και ενισχύονται (20%).
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6° κριτήριο

Ικανοποίηση πελατών (20%): Αφορά τα επιτεύγματα του οργανισμού σχετικά με 

τους εξωτερικούς πελάτες. Υπάρχουν δύο υπο-κριτήρια με διαφορετική βαρύτητα:

6a Δείκτες μέτρησης αντίληψης (75%),

6b Δείκτες απόδοσης (25%).

7° κριτήριο

Ικανοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού (9%): Αφορά τα επιτεύγματα του

οργανισμού σχετικά με τους ανθρώπους του. Υπάρχουν δύο υπο-κριτήρια:

7a Δείκτες μέτρησης αντίληψης (75%),

7b Δείκτες απόδοσης (25%).

8° κριτήριο

Επιπτώσεις στην κοινωνία (6%): Αφορά τα επιτεύγματα του οργανισμού σχετικά 

με το κοινωνικό σύνολο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν δύο υπο- 

κριτήρια:

8a Δείκτες μέτρησης αντίληψης (75%),

8b Δείκτες απόδοσης (25%).

9° κριτήριο

Αποτελέσματα απόδοσης (15%): Αφορά τα επιτεύγματα του οργανισμού σχετικά με 

την προσχεδιασμένη επίδοσή του. Υπάρχουν δύο υπο-κριτήρια:

9a Βασικά αποτελέσματα επίδοσης (50%),

9b Βασικοί δείκτες επίδοσης (50%).

Η αυτο-αξιολόγηση σύμφωνα με το EFQM είναι: «μια περιεκτική, συστηματική και 

τακτική ανασκόπηση των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων ενός οργανισμού στα 

πλαίσια του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας του EFQM. Η όλη διαδικασία 

επιτρέπει στον οργανισμό να διακρίνει ξεκάθαρα τις δυνάμεις του, να εντοπίσει 

σημεία που μπορούν να γίνουν βελτιώσεις και να παρακολουθεί την πρόοδο και την 

κατάληξη των διορθωτικών ενεργειών». Ο τρόπος με τον οποίο ο κάθε οργανισμός 

αποδίδει βαθμολογία στα παραπάνω κριτήρια περιγράφεται στη συνέχεια.
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3.2.2 Τρόπος λειτουργίας και βαθμολόγησης του ΒΕΜ

Υπάρχει συγκεκριμένη λογική που διέπει τη λειτουργία (ή και βαθμολόγηση αν 

υπάρχει επιθεώρηση) καθενός από τα υπο-κριτήρια του μοντέλου η οποία ονομάζεται 

RADAR και προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Results, Approaches, 

Deployment, Assessment και Review. Η λογική του RADAR απαιτεί από έναν 

άριστο οργανισμό (Kanji, 2002, σελ. 30 και EFQM, 2002b, σελ. 21):

• να ορίζει τα αποτελέσματα (Results) στα οποία στοχεύει στα πλαίσια της 

στρατηγικής και των πολιτικών του. Τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να 

ικανοποιούν την απόδοση του οργανισμού λειτουργικά και χρηματοοικονομικά 

καλύπτοντας παράλληλα τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων ομάδων 

(πελάτες, εργαζόμενοι, μέτοχοι, κοινωνία),

• να σχεδιάζει και να αναπτύσσει μια πλήρη σειρά ορθών προσεγγίσεων 

(Approaches) που να μπορούν να αποδώσουν τα παραπάνω ορισμένα 

αποτελέσματα τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον,

• να αναπτύσσει (Deploy) τις προσεγγίσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως με 

συστηματικό τρόπο που να διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή τους,

• να αξιολογεί (Assess) και να ανασκοπεί (Review) τις προσεγγίσεις και την 

ανάπτυξή τους μέσω παρακολούθησης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων τους 

και μέσω συνεχών δραστηριοτήτων μάθησης. Να αναγνωρίζει, να ιεραρχεί, να 

σχεδιάζει και να εφαρμόζει βελτιώσεις εκεί που χρειάζονται.

Η λογική RADAR εφαρμόζεται σε κάθε υπο-κριτήριο ξεχωριστά, και μάλιστα με 

διαφορετικό τρόπο, ανάλογα αν αυτό ανήκει στα enablers ή στα results, όπως 

περιγράφεται παρακάτω (EFQM, 2004).

Κάθε ένα από τα υπο-κριτήρια των enablers, δηλαδή τα la ως 5e, αξιολογείται ως 

προς τα Approach, Deployment και Assessment & Review.

Για να βαθμολογηθεί το Approach λαμβάνονται υπόψη:

I. η ορθότητα (soundness) της μεθόδου ή της διαδικασίας και η εστίασή της (focus) 

στις ανάγκες των stakeholders,

Π. ο βαθμός στον οποίο η μέθοδος, ή η διαδικασία, ενσωματώνεται (integration) στο 

σύνολο, αν δηλαδή υποστηρίζει τις πολιτικές και τη στρατηγική, αν συνδέεται
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(όπου είναι απαραίτητο) με άλλες προσεγγίσεις, και αν είναι μέρος της 

καθημερινής εργασίας.

Για να βαθμολογηθεί το Deployment λαμβάνονται υπόψη:

I. ο βαθμός υλοποίησης (implementation) της προσέγγισης στα διάφορα τμήματα 

και βαθμίδες

Π. αν η ανάπτυξη της προσέγγισης είναι συστηματική (systematic deployment).

Για να βαθμολογηθεί το Assessment & Review λαμβάνονται υπόψη:

I. οι καταγεγραμμένες μετρήσεις (measurements)

Π. οι διαδικασίες μάθησης (learning activities)

EH. οι βελτιώσεις (improvements) που έχουν εντοπιστεί, η ιεράρχησή τους σε σειρά 

προτεραιότητας, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τους.

Κάθε ένα από τα υπο-κριτήρια των results, δηλαδή τα 6a ως 9b, αξιολογείται όπως

είναι φυσικό, ως προς τα Results (το R του RADAR) όπου λαμβάνονται υπόψη:

I. η αριστεία (excellence) των αποτελεσμάτων. Αυτή προκύπτει από τις 

μακροχρόνια θετικές τάσης (trends) των δηκτών, από τη σύγκριση με τους 

στόχους (targets) που τέθηκαν, από τη σύγκριση (comparisons) με ανταγωνιστές, 

με το μέσο όρο του κλάδου και με τον ηγέτη του κλάδου και από το βαθμό στον 

οποίο τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι απόρροια των approaches των 

enablers (causes).

Π. η έκταση (scope) των αποτελεσμάτων. Δηλαδή αν τα αποτελέσματα καλύπτουν 

όλα τα σχετιζόμενα με αυτά τμήματα του οργανισμού, αν το σύνολο των 

αποτελεσμάτων είναι πλήρες και αν είναι κατανοητή η σχέση μεταξύ των 

αποτελεσμάτων.

Συνοψίζουμε τον τρόπο βαθμολογίας στους Πίνακες 2 και 3.
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Πίνακας 2 Στοιχεία RADAR Απαιτήσεις Βαθμοί

Approach
- Soundness

- Integration

XX

XX

Βαθμολογία για τα 

υπο-κριτήρια των
Deployment

- Implementation XX

- Systematic Deployment XX

enablers (la ως 5e) - Measurements XX
Assessment &

- Learning Activities XX
Review

XX- Improvements

Σύνολο XX

Πίνακας 3 Στοιχεία RADAR Απαιτήσεις Βαθμοί

Βαθμολογία για τα 

υπο-κριτήρια των Results

- Excellence (trends, 
targets, comparisons, 
causes)

XX

results (6a ως 9b)
- Scope

XX

Σύνολο XX

Οι αξιολογητές με βάση την λογική RADAR που παρουσιάστηκε παραπάνω, 

βαθμολογούν το κάθε υπο-κριτήριο με μια κλίμακα από 0 ως 100. Οι βαθμολογίες 

των υπο-κριτηρίων (του ίδιου κριτηρίου) πολλαπλασιάζονται με τον αντίστοιχο 

συντελεστή βαρύτητας και αθροίζονται, ώστε να προκόψει η βαθμολογία του κάθε 

κριτηρίου. Κατόπιν οι βαθμολογίες των κριτηρίων πολλαπλασιάζονται με τους 

συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων (Σχήμα 1) και αθροίζονται για να δώσουν την 

τελική βαθμολογία του οργανισμού.

Ο Watson, (2002) παραθέτει ένα δείγμα εφαρμογής του μοντέλου. Ο συγγραφέας 

παραθέτει την διαδικασία βαθμολόγησης για το υπο-κριτήριο la όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 4 καθώς και για το υπο-κριτήριο 9a (Πίνακας 5). Η διαδικασία είναι σχετικά 

απλή. Ο αξιολογητής, μετά από την αντίστοιχη επιθεώρηση βαθμολογεί κάθε 

απαίτηση του υπο-κριτηρίου με ένα βαθμό επί τοις εκατό και κατόπιν βγάζει το μέσο
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όρο για όλες τις απαιτήσεις. Στο παράδειγμα του Πίνακα 4 βαθμολογείται με 55% το 

Approach, με 45% το Deployment και με 40% το Assessment & Review για το la. 

Αρα η βαθμολογία του υπο-κριτηρίου la θα είναι ο μέσος όρος (55+45+40)/3 = 46,67 

ή 45% μετά τη στρογγυλοποίηση όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.

Στον Πίνακα 6 φαίνεται ο υπολογισμός της συνολικής βαθμολογίας του οργανισμού 

από τις βαθμολογίες των υπο-κριτηρίων και τη χρήση των συντελεστών βαρύτητας 

που είδαμε παραπάνω.
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EXAMPLE

Scoring Summary Sheet

1. Enablers Criteria

Criterion Number 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

Sub-criterion la 45 2a 50 3a 60 4a 50 5a 45
Sub-criterion lb 40 2b 50 3b 35 4b 50 5b 60
Sub-criterion lc 45 2c 40 3c 40 4c 55 5c 60
Sub-criterion Id 50 2d 30 3d 40 4d 40 5d 50
Sub-criterion 2e 45 3e 50 4e 35 5e 50

Sum 180 215 225 230 265
+ 4 * 5 + 5 + 5 + 5

Score Awarded 45 43.2 45.2 : 46

Note: The score awarded is the arithmetic average of the % scores for the sub-criterion. If applicants 
present convincing reasons why one or more parts are not relevant to their organisation it is 
valid to calculate the average on the number of criterion addressed. To avoid confusion (with 
a zero score) parts of the criteria accepted as not relevant should be entered rNR' in the table 
above.

2. Results Criteria

Criterion Number 6 % 7 % 8 % 9 %

Sub-criterion 6a 50 x0.7S- 37.S 7a 60 *075- 45 8a 50 x 075- 125 9a 65 x 050= 325

Sub-criterion 6b 50 x025= 12.5 7b 50 x025- 125 8b 60 x 0.25= 45 9b 55 x0_50= 27.5

Score awarded i 50 I I 57.5 I I 57.5 1 f 60 i

3. Calculation of Total Points

Criterion Score Awarded Factor Points Awarded

(.Leadership 45 x 1.0 45
2. Policy & Strategy 432 x 0.8 34.6
3. People 452 x0.9 40.7
4. Partnerships and Resources 46 x0,9 41.4
5. Processes 53 x !.4 742
6. Customer Results 50 x2.0 100.0
7. People Results 57.5 x0.9 51.8
8. Society Results 57.5 x0.6 34.5
9. Key Performance Results 60 x 15* 90.0

Total Points Awarded 512.2

Πίνακας 6: Συνολική βαθμολόγηση, Watson, 2002.

Παρόμοιο παράδειγμα με αυτό του Watson αναφέρεται από τους Goldschmidt, et al. 

(2000) που αφορά τη λειτουργία ενός ιατρικού εργαστηρίου μεγάλου νοσοκομείου. 

Εκτός από τους παραπάνω πίνακες αποτελεσμάτων της αξιολόγησης οι Goldschmidt
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et al. παραθέτουν ένα διάγραμμα σε σχήμα ιστού αράχνης που παρουσιάζει τη 

βαθμολογία του οργανισμού με μια ματιά όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.

Processes

Policy and 
strategy

People
results

Key
performance

results

results

enablers

results

Σχήμα 2: Spider-web chart, Goldschmidt, (2000)

Έχοντας εξηγήσει τον τρόπο λατουργίας του μοντέλου παρουσιάζονται στη συνέχεια 

οι επιχαρήσας τις οποίες το υπό εξέταση μοντέλο αφορά όπως και οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του.

3.3 Εφαρμογή του μοντέλου

To EFQM Excellence Model αρχικά απευθύνονταν μόνο σε μεγάλες επιχαρήσας ενώ 

μεταγενέστερα τροποποιήθηκε, ώστε να συμπεριλάβα και μικρομεσαίες (μέχρι 250 

εργαζόμενους) ιδιωτικές επιχαρήσας. Από το 1996 προστέθηκαν επιχαρήσας και 

οργανισμοί του δημόσιου τομέα. Τα βραβεία που απονέμονται κάθε χρόνο αφορούν 

αντίστοιχα:

• Μεγάλες επιχαρήσας ή επιχειρηματικές μονάδες που λατουργούν αυτόνομα.

• Λατουργικές μονάδες μεγάλων επιχαρήσεων όπως εργοστάσια, τμήματα έρευνας, 

τμήματα πωλήσεων και marketing κ.α.

• Δημόσιους οργανισμούς.

• Μικρομεσαίες επιχαρήσας ανεξάρτητες (έως 250 εργαζόμενους).
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• Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές άλλων επιχειρήσεων και 

λειτουργούν αυτόνομα (έως 250 εργαζόμενους).

Πρακτικά το μοντέλο αφορά την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και 

οργανισμών. Οι νικητές κάθε κατηγορίας αποτελούν χωρίς αμφιβολία πρότυπα σε 

Ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τη λειτουργία τους αλλά και τα 

αποτελέσματά τους.

Οι οργανισμοί που αποφασίζουν να υιοθετήσουν το μοντέλο του EFQM έχουν 

συνήθως μακρά εμπειρία σε θέματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Αλλωστε, όπως 

ήδη αναφέρθηκε, η επιχειρηματική αριστεία εμπεριέχει όλες τις αρχές της ΔΟΠ. Στη 

συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι επιχειρήσεις έχουν ήδη μακροχρόνια 

εμπειρία με τις προδιαγραφές ISO 9000 και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις.

Η στρατηγική απόφαση ενός οργανισμού να ακολουθήσει το μοντέλο συνεπάγεται 

την ευθυγράμμισή του με τις θεμελιώδεις αρχές του EFQM που συνάμα αποτελούν 

κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας του όλου εγχειρήματος. Η αποδοχή και δέσμευση 

κάθε διοίκησης στις αρχές αυτές είναι απαραίτητη και αποτελεί το πρώτο βήμα. Οι 

οκτώ θεμελιώδεις αρχές είναι (EFQM, 2002a):

1. Προσανατολισμός στα αποτελέσματα (results orientation). Η αριστεία απαιτεί την 

εξισορρόπηση μεταξύ των επιθυμιών όλων των ενδιαφερομένων ομάδων και την 

ικανοποίηση των αναγκών τους.

2. Εστίαση στον πελάτη (customer focus). Αυτός είναι ο τελικός κριτής του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η εμπιστοσύνη, και διατήρηση του πελάτη και η 

αύξηση των μεριδίων αγοράς επιτυγχάνεται με την εστίαση στις ανάγκες των 

υφιστάμενων και μελλοντικών πελατών.

3. Ηγεσία και αφοσίωση στο στόχο (leadership and constancy of purpose). H 

συμπεριφορά των ηγετών ενός οργανισμού καθορίζει τη διαύγεια του στόχου και 

τη σύμπνοια όλων και οριοθετεί ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ο οργανισμός 

και οι άνθρωποί του μπορούν να διαπρέπουν.

4. Διοίκηση βάσα διαδικασιών και στοιχείων (management by processes and facts). 

Οι οργανισμοί αποδίδουν καλύτερα όταν όλες οι αλληλοσυνδεόμενες 

δραστηριότητες είναι απόλυτα κατανοητές και διαχειρίζονται συστηματικά. Οι 

αποφάσεις που αφορούν τρέχουσες λειτουργίες και μελλοντικές βελτιώσεις
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λαμβάνονται χρησιμοποιώντας τόσο αξιόπιστα στοιχεία όσο και τις αντιλήψεις 

όλων των ενδιαφερομένων ομάδων.

5. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και εμπλοκή του (people development and 

involvement). Σε έναν άριστο οργανισμό οι αξίες του είναι γνωστές από όλα τα 

μέλη του και το περιβάλλον εμπνέει εμπιστοσύνη έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η 

συμμετοχή και τελικά όλοι να προσφέρουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

6. Συνεχής μάθηση, καινοτομία και βελτίωση (continuous learning, innovation and 

improvement). Η διαχείριση και διανομή της γνώσης σε ένα περιβάλλον που 

ευνοεί τη συνεχή μάθηση, τη βελτίωση και την καινοτομία μεγιστοποιεί την 

απόδοση του οργανισμού.

7. Ανάπτυξη συνεργασιών (partnership development). Ένας οργανισμός αποδίδει 

καλύτερα όταν αναπτύσσει αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες που βασίζονται στην 

εμπιστοσύνη, κατανομή της γνώσης και την κάθετη ολοκλήρωση (integration).

8. Κοινωνική ευθύνη (public responsibility). Ο άριστος οργανισμός υπερβαίνει τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται και προσπαθεί 

να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου.

To EFQM προτείνει σε κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό μια πρώτη αξιολόγηση με 

βάσει τις παραπάνω θεμελιώδεις αρχές και τονίζει ότι οποιαδήποτε ασυμφωνία με 

κάποια από αυτές αποτελεί βασική αιτία μη συμμόρφωσης και είναι αποτρεπτική για 

την μετέπειτα εφαρμογή του μοντέλου, οι στόχοι του οποίου περιγράφονται 

παρακάτω.

3.4 Στόχοι και αποτελέσματα του μοντέλου

Με την ανάπτυξη των προαναφερθέντων μοντέλων και βραβείων επιδιώκεται ο 

αναγκαίος για τις επιχειρήσεις αναπροσανατολισμός σε νέους στόχους (Δερβιτσιώτης, 

2001, σελ. 508)που είναι:

• Συνειδητοποίηση, από μέρους των οργανισμών, της σημασίας της ποιότητας ως 

καθοριστικού παράγοντα για την ανταγωνιστικότητά τους.

• Αναγνώριση και επιβράβευση των οργανισμών εκείνων που διακρίνονται για τις 

καλύτερες επιδόσεις και

• Κατάλληλη προβολή τους ως παραδείγματα προς μίμηση.
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Σύμφωνα με το EFQM, οι επιχειρήσεις που υιοθετούν το Business Excellence Model 

αποκομίζουν σημαντικά οφέλη (EFQM 2003):

• αποκτούν μια δομημένη προσέγγιση αναγνώρισης και αξιολόγησης των δυνατών 

σημείων τους καθώς και αυτών που επιδέχονται βελτίωση η οποία βασίζεται σε 

πραγματικά δεδομένα και συνοδεύεται από συνεχή μέτρηση της επίδοσης,

• εκπαιδεύουν το προσωπικό τους στις βασικές αρχές του μοντέλου, στον τρόπο 

διαχείρισης και βελτίωσης του οργανισμού και στο πώς όλα αυτά συνδέονται με 

την εργασία και τις ευθύνες του καθενός,

• ενσωματώνουν τις προσπάθειες βελτίωσης μέσα στην καθημερινή εργασία.

Επιπλέον, η αυτο-αξιολόγηση που περιλαμβάνει και απαιτεί το μοντέλο προσφέρει 

στους οργανισμούς την ευκαιρία για συνεχή μάθηση. Επίσης, οι οργανισμοί που 

υποβάλλουν αίτηση για το κάποιο από τα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας 

αποκομίζουν και άλλα οφέλη (EFQM 2002b):

• καλλιεργείται η ομαδικότητα, διότι η εργασία με ένα σφικτό χρονοδιάγραμμα 

προσφέρει στον εργαζόμενο ένα ξεκάθαρο στόχο και αποτελεί μια πρόκληση,

• ευαισθητοποιούνται οι εργαζόμενοι σε θέματα επιχειρηματικής αριστείας και στο 

ρόλο της Διοίκησης Ποιότητας στην επίτευξη του στόχου,

• αποκτούν μια περιεκτική περιγραφή του οργανισμού αναφορικά με τη 

δραστηριότητά του, τον τρόπο εργασίας και τα αποτελέσματά του (το εγχειρίδιο 

που συνοδεύει την αίτηση). Το εγχειρίδιο αυτό αποδεικνύεται πολύτιμο στην 

επικοινωνία, στην προώθηση και στις διαδικασίες εκπαίδευσης,

• παρέχεται στους οργανισμούς η ευκαιρία να διδαχτούν από τις ορθές πρακτικές 

άλλων.

Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα από την αίτηση για βραβείο είναι η 

αξιολόγηση και ανατροφοδότηση που παρέχεται από μια ομάδα ανεξάρτητων 

αξιολογητών που απαρτίζεται από έμπειρους managers και ειδικούς από όλη την 

Ευρώπη. Η αξιολόγηση αυτή παρέχει πληροφόρηση σε θέματα «κλειδιά» σε επίπεδο 

κριτηρίων του μοντέλου αλλά και συνολικά. Επίσης παρέχεται μια λίστα από δυνατά 

σημεία και σημεία βελτίωσης για κάθε ένα από τα υπο-κριτήρια του μοντέλου. Η 

βαθμολογία των αξιολογητών χρησιμοποιείται για τη σύγκριση με τις άλλες 

επιχειρήσεις που επίσης διεκδικούν το βραβείο. Τέλος, ο ανώτερος αξιολογητής
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(senior assessor) βρίσκεται στη διάθεση του οργανισμού για να συζητήσει, εντός των 

εγκαταστάσεών του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Η επιβράβευση ενός οργανισμού ή ακόμα και η είσοδός του στους finalists προσφέρει 

μεγάλο κύρος. Η προώθηση του βραβείου και η δυνατότητα χρήσης του αντίστοιχου 

λογότυπου καθιερώνει τον οργανισμό ως έναν από τους πιο επιτυχημένους σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο εξασφαλίζοντας παράλληλα περισσότερους και πιο 

ικανοποιημένους πελάτες και ανοίγοντας νέους δρόμους με καινούργιες προκλήσεις 

για το μέλλον.

Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις εφαρμόζουν το μοντέλο με εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

Η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρία παραγωγής λογισμικού, η Oracle, 

εφαρμόζει το ΒΕΜ στην Oracle Support Services, Europe, Middle East and Africa, 

(OSS-EMEA), μια επιχείρηση με 1900 εργαζόμενους σε 29 χώρες, EFQM, (2000). Η 

OSS δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον με ραγδαίες και εντονότατες αλλαγές, που 

χαρακτηρίζεται από συνεχή καινοτομία. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η μόνη επιλογή 

που έχει είναι να βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη θέση, όσον αφορά την ποιότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών. Η πρόκληση για την OSS είναι να ισορροπεί μεταξύ της 

συνέπειας στο στόχο, της συνεχούς αλλαγής και καινοτομίας και της ταυτόχρονης 

ενδυνάμωσης των ομάδων της σε όλες τις χώρες ώστε αυτές να προσφέρουν άμεση 

εξυπηρέτηση στους πελάτες. Για το σκοπό αυτό το 1997 άρχισε την εφαρμογή του 

ΒΕΜ. Το 1999 όταν η OSS ήταν υποψήφια για το ΒΕΜ στόχευε στην ικανοποίηση 

των πελατών της μέσα από την άριστη λειτουργία ενός κέντρου υποστήριξης (call 

center) υποστηριζόμενου από συμβατικές βάσεις δεδομένων. Την επόμενη χρονιά 

(έχοντας υποβάλει νέα υποψηφιότητα) είχε πραγματοποιήσει στροφή 180 μοιρών 

καταφέρνοντας να ενσωματώσει στη λειτουργία της τις νέες απαιτήσεις των πελατών 

της για υπηρεσίες προσαρμοσμένες στην εκρηκτική τότε ανάπτυξη του internet και 

του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ταυτόχρονα ενίσχυσε τα κέρδη της και διατήρησε σε 

υψηλά επίπεδα την ικανοποίηση των πελατών της. Η OSS είχε κατορθώσει μια άνευ 

προηγουμένου αλλαγή της στρατηγικής της σε ελάχιστο χρόνο διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την κορυφαία ποιότητα των υπηρεσιών της. Η OSS χρησιμοποίησε 

ακόμη και τη διαδικασία υποψηφιότητας και αξιολόγησης ως ένα εργαλείο για την 

ανεύρεση ευκαιριών βελτίωσης. Ο κ. Cadogan, αντιπρόεδρος της OSS, τονίζει ότι το
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ΒΕΜ έχει σε τέτοιο βαθμό αφομοιωθεί, που οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τις 

συνδέσεις μεταξύ των μεγεθών (σχέσεις αιτίου - αποτελέσματος) ως προφανείς.

Πολλές ακόμη επιχειρήσεις εφαρμόζουν το ΒΕΜ και αποτελούν πρότυπα για τον 

κλάδο τους όπως η DHL Portugal, η Opel Hungary, που το 2000 ήταν η πιο 

παραγωγική μονάδα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, η Nokia Mobile Phones 

και πολλές άλλες (EFQM, 2000 και 2001).

Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση όμως είναι η MAXI - COCO ΜΑΤ από τη χώρα μας 

(EFQM, 2001). Η MAXI - COCO ΜΑΤ παράγει οικολογικά στρώματα και 

κλινοσκεπάσματα, ή, όπως η ίδια τονίζει, «προϊόντα φυσικού ύπνου». Βασική της 

φιλοσοφία είναι η παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον από 

ανανεώσιμες πρώτες ύλες εφαρμόζοντας τις πιο μοντέρνες μεθόδους παραγωγής. 

Πολλά από προϊόντα της σχεδιάζονται για νοσοκομειακούς οργανισμούς εξαιτίας των 

υπο-αλλεργικών ιδιοτήτων τους. Σε μια εποχή που οι ανταγωνιστές της φυτοζωούν 

αυτή αναπτύσσεται και κερδίζει έδαφος σε αγορές όπως η Γερμανία, η Ισπανία και οι 

Σκανδιναβικές χώρες, όπου υπάρχει καταναλωτικό κοινό με ανεπτυγμένη οικολογική 

συνείδηση. Το 2000 η επιχείρηση ήταν finalist και την επόμενη χρονιά βραβεύτηκε 

από το EFQM στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το 2001 η ΜΑΧΙ - 

COCO ΜΑΤ ήταν μέσα στις 10 ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, 

ενώ ο κύκλος εργασιών είχε αυξηθεί κατά 40 φορές μέσα σε 10 χρόνια. Ομως η 

εταιρία ξεχωρίζει και για την πολιτική των «θετικών διακρίσεων» για ανθρώπους με 

«ειδικές ικανότητες». Οι εγκαταστάσεις της είναι αποκεντρωμένες (βρίσκονται στην 

Ξάνθη) και το 70% του προσωπικού της είναι οικονομικοί πρόσφυγες από τα 

Βαλκάνια και τη Ρωσία που δεν γνωρίζουν καλά ούτε την ελληνική γλώσσα. Ο κ. Π. 

Ευμορφίδης, ιδρυτής της COCO ΜΑΤ, υποστηρίζει για το θέμα αυτό: «Αυτό δεν 

αποτελεί πρόβλημα αρκεί, αντί να φοβάσαι τη διαφορετικότητα να την 

απολαμβάνεις». Γνωρίζοντας ότι η πολιτική του αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ως 

κίνητρο το φτηνό εργατικό κόστος τονίζει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει: «Οι εργαζόμενοι 

αμείβονται τουλάχιστον όσο και στον υπόλοιπο κλάδο, όμως ταυτόχρονα 

διακρίνονται από μια έντονη επιθυμία να εργαστούν σκληρά, ώστε να βελτιώσουν τις 

συνθήκες διαβίωσής τους. Αν αυτή η επιθυμία συνδυαστεί με ικανότητες και σωστή 

εκπαίδευση οδηγεί σε άριστο αποτέλεσμα το οποίο εξηγεί και την πολιτική αυτή».
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Η μοναδικότητα της MAXI COCO - ΜΑΤ συνδέεται άμεσα με τις βασικές αρχές της 

ΔΟΠ και του EFQM. Ο κ. Ευμορφίδης δηλώνει χαρακτηριστικά: «Αν δεν πιστεύεις 

ότι σκοπός σου είναι να παράγεις καλύτερα προϊόντα, να συνεισφέρεις θετικά στην 

κοινωνία και να δημιουργείς ένα περιβάλλον, όπου οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι 

και περήφανοι για τη δουλειά τους, τότε μην αρχίζεις καμία προσπάθεια». Και 

συμπληρώνει: «είμαι βέβαιος ότι μέσα από μια νέα σύγχρονη προσέγγιση της 

δουλαάς του, ο κάθε ένας μπορεί να κερδίσει περισσότερα χρήματα».

Εκτός όμως από τις εμπειρίες των επιχειρήσεων αναζητήθηκε τεκμηρίωση της 

αποτελεσματικότητας του ΒΕΜ και στη βιβλιογραφία. Η επιστημονική έρευνα 

σχετικά με τα αποτελέσματα από την εφαρμογή μοντέλων επιχειρηματικής αριστείας 

εντοπίζει σημαντικές δυσκολίες που αφορούν την άμεση συσχέτιση της επίδοσης με 

την εφαρμογή των μοντέλων αυτών. Οι Taylor και Wright (2003) στην προσπάθειά 

τους να ερευνήσουν την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

γενικότερα, εντοπίζουν δυσκολίες εξαιτίας διαφόρων παραγόντων.

Αρχικά υπάρχει το πρόβλημα του χρόνου εκτίμησης των αποτελεσμάτων της όλης 

προσπάθειας. Αν δηλαδή η επίδοση αξιολογηθεί σε μικρό χρονικό διάστημα από την 

εφαρμογή της ΔΟΠ το αποτέλεσμα δεν θα είναι διαμορφωμένο, ενώ αν παρέλθει 

μεγάλο χρονικό διάστημα διάφοροι εξωγενείς παράγοντες μπορεί να το επηρεάσουν.

Επιπλέον οι Taylor και Wright αναφέρουν προβλήματα σχετικά με μεγέθη που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ΔΟΠ. Τέτοια μεγέθη είναι συνήθως το 

μερίδιο αγοράς, η κερδοφορία ή η τιμή της μετοχής. Το μερίδιο αγοράς είναι 

υποκειμενικό με την έννοια ότι ορίζεται από την ίδια την επιχείρηση και διαφέρει 

σημαντικά ανάλογα με την αγορά στόχο που κάθε φορά επιλέγεται, η κερδοφορία 

μπορεί να παραποιηθεί (λογιστικό μέγεθος) ενώ η τιμή της μετοχής αποτελεί μια 

ένδειξη μόνο της μελλοντικής επίδοσης και είναι πολύ ρευστή. Τέλος, οι παραπάνω 

δείκτες είναι συχνά αδύνατο να υπολογιστούν σε μικρό μεσαίες επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή μοντέλων, όπως το EFQM, αφορά χωρίς αμφιβολία και κάποιες 

λιγότερο «ποσοτικές» και περισσότερο «ποιοτικές» πτυχές της επίδοσης, όπως η 

ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων ομάδων. Για το λόγο αυτό μια άλλη 

προσέγγιση για την έρευνα της αποτελεσματικότητας του μοντέλου του EFQM
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χρησιμοποιεί την αντίληψη των ίδιων των στελεχών πρεσβεύοντας ότι η 

πληροφόρηση που προέρχεται από τους ανθρώπους «κλειδιά» είναι κοντότερα στην 

πραγματικότητα από αυτή που προκύπτει με την επιλεκτική συλλογή συγκεκριμένων 

δεδομένων από ανεξάρτητους ερευνητές (Choi και Eboch, 1998).

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω οι Taylor και Wright, (2003) πραγματοποίησαν μια 

μελέτη σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ΔΟΠ σε επιχειρήσεις. Η 

μελέτη αυτή ήταν μακροχρόνια (διάστημα πέντε χρόνων) και βασίστηκε στις 

αντιλήψεις των στελεχών. Από τις 109 Βρετανικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν το 

38,5% σταμάτησε την εφαρμογή της ΔΟΠ μέσα στην πενταετία, ενώ οι υπόλοιπες 

είχαν επιτυχημένη απόδοση σε κάποιο βαθμό (κατά την αντίληψη των στελεχών 

τους). Ο κυρίαρχος λόγος διακοπής ήταν η έλλειψη αφοσίωσης τη ανώτατης 

διοίκησης στις αρχές της ΔΟΠ. Παρατηρήθηκε ότι η διακοπή της εφαρμογής της 

ΔΟΠ συσχετίζεται με το μέγεθος των επιχειρήσεων με την έννοια ότι η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων που διέκοψαν ήταν μικρότερου μεγέθους. Επίσης στα πλαίσια της 

μελέτης εντοπίστηκαν κάποιες προϋποθέσεις επιτυχίας της ΔΟΠ που είναι:

• σαφή κατανόηση από μέρους των στελεχών των αρχών και των στόχων της ΔΟΠ,

• κατανόηση από τα στελέχη της σχέσης ΔΟΠ και προτύπου ISO 9000,

• κατανόηση από τα στελέχη των μελλοντικών ωφελειών από την εφαρμογή της 

ΔΟΠ,

• ενεργός δράση της ανώτατης διοίκησης.

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής αριστείας από άλλη σκοπιά οι 

Przasnyski και Tai (1999) μελέτησαν της αντίδραση του Αμερικανικού 

χρηματιστηρίου στις μετοχές των επιχειρήσεων που κέρδιζαν το αντίστοιχο (του 

EFQM) βραβείο επιχειρηματικής αριστείας των Η.Π.Α. (Malcolm Baldridge National 

Quality Award). Από τα αποτελέσματα δεν αποδείχτηκε κάποια θετική συσχέτιση 

μεταξύ της απονομής του βραβείου και της πορείας της μετοχής της αντίστοιχης 

επιχείρησης σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Η έρευνα σχετικά με τα αποτελέσματα του ΒΕΜ πρέπει να συνεχιστεί. Και αυτό γιατί 

δεν υπάρχουν ακόμη μελέτες, που να συνδέουν την εφαρμογή του μοντέλου με 

βελτιωμένη οικονομική επίδοση.
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4 TO BALANCED SCORECARD

4.1 Ιστορική αναδρομή

Η γέννηση του Balanced Scorecard εντοπίζεται σύμφωνα με τους Kaplan και Norton 

(1996, σελ. ί - χϊ) στο 1990 όταν το Nolan Norton Institute (το ερευνητικό τμήμα της 

KPMG) χρηματοδότησε μια έρευνα ετήσιας διάρκειας με θέμα: “Measuring 

performance in the organization of the future”. Κίνητρο για την εκπόνηση της 

έρευνας αποτέλεσε η πεποίθηση των συμμετεχόντων, ότι οι μέχρι τότε 

χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των επιχειρήσεων βασίζονταν 

κυρίως σε χρηματοοικονομικά μεγέθη και ήταν ανεπαρκείς. Επικεφαλής της έρευνας 

ήταν ο David Norton που ήταν ταυτόχρονα και ο CEO του Nolan Norton Institute ενώ 

ο Robert Kaplan συμμετείχε ως ακαδημαϊκός σύμβουλος. Επιπλέον συμμετείχαν 

αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις3. Σκοπός όλων ήταν η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου 

αξιολόγησης επίδοσης που να ταιριάζει στις ανάγκες των σύγχρονων οργανισμών.

Μια από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, η Analog Devices, παρουσίασε τη δική της 

προσέγγιση στο πρόβλημα η οποία περιλάμβανε ένα σύνολο από μετρήσιμα μεγέθη, 

οικονομικά και μη, όπως χρόνοι παραγωγής, χρόνοι παράδοσης, δείκτες ποιότητας, 

αποτελεσματικότητα σχεδιασμού νέων προϊόντων κλπ. Το σύνολο αυτών των 

δεικτών επίδοσης η Analog Devices το ονόμαζε “Corporate Scorecard”. Οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες πρότειναν και μια σειρά από άλλα μεγέθη too αφορούσαν την αξία 

της μετοχής, την παραγωγικότητα, την ποιότητα και τα συστήματα αμοιβών και 

σύντομα όλοι αντιλήφθηκαν ότι μόνο ένα πολυδιάστατο μοντέλο θα ικανοποιούσε 

καλύτερα το σκοπό της έρευνας. Το αποτέλεσμα ήταν μια διεύρυνση του Corporate 

Scorecard σε αυτό που ονομάστηκε “Balanced Scorecard”. Το νέο αυτό μοντέλο ήταν 

οργανωμένο σε τέσσερις άξονες:

• χρηματοοικονομικούς στόχους

• πελάτες

• εσωτερική απόδοση

3 Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν: Advanced Micro Devices, American Standard, Apple 

Computer, Bell South, CIGNA, Conner Peripherals, Cray Research, DuPont, Electronic Data Systems, 

General Electric, Hewlett-Packard, Shell Canada.
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μάθηση και ανάπτυξη

Ο όρος balanced δηλώνει την ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων στόχων, μεταξύ οικονομικών και μη δεικτών, μεταξύ εσωτερικής 

και εξωτερικής απόδοσης και βέβαια μεταξύ αιτίου και αποτελέσματος, όπως θα 

δούμε και στη συνέχεια. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα δοκίμασαν το 

νέο μοντέλο πιλοτικά και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο άρθρο “The Balanced 

Scorecard - Measures That Drive Preformance” (Kaplan και Norton, 1992). Πολλές 

επιχειρήσεις και οργανισμοί προχώρησαν στην εφαρμογή του νέου μοντέλου 

βοηθώντας έτσι την περαιτέρω εξέλιξή του.

Οι Norman Chambers της Rockwater και Larry Brady της FMC Corporation ήταν 

αυτοί που ξεχώρισαν στην πορεία εξέλιξης του BSC, αφού ήταν οι πρώτοι που είδαν 

στο μοντέλο κάτι παραπάνω από ένα εργαλείο αξιολόγησης. Θέλησαν να 

χρησιμοποιήσουν το BSC ως ένα μέσο επικοινωνίας και ευθυγράμμισης των 

επιχειρήσεών τους με νέες στρατηγικές. Μέχρι τότε όλοι επιδίωκαν την βελτίωση της 

υπάρχουσας κατάστασης με παραδοσιακές προσέγγισης, όπως η βελτίωση της 

ποιότητας, η μείωση του κόστους κλπ, αλλά δεν επικεντρώνονταν στις διαδικασίες 

που ήταν πραγματικά στρατηγικές, αυτές δηλαδή που πρέπει να βελτιστοποιηθούν 

ώστε να είναι αποτελεσματική η στρατηγική του οργανισμού.

Το 1993 δημοσιεύτηκε ένα νέο άρθρο με τίτλο “Putting The Balanced Scorecard to 

Work” (Kaplan και Norton, 1993) όπου τονίζονταν η σπουδαιότητα της επιλογής 

δηκτών απόδοσης με βάση την ανάγκη επιτυχίας της στρατηγικής. Έτσι, ένας νέος 

κύκλος άρχισε, όπου το BSC ήταν πλέον το εργαλείο των οργανισμών για την 

υλοποίηση της στρατηγικής τους.

Οι νέες εμπαρίες ενίσχυσαν τη σύνδεση του BSC με τη στρατηγική, δείχνοντας ότι 

ακόμη και 20 με 25 δείκτες, μοιρασμένοι στους τέσσερις άξονες του μοντέλου, ήταν 

αρκετοί για την ορθή εφαρμογή της επιχηρηματικής στρατηγικής. Οι δείκτες του 

BSC συνδέονταν μεταξύ τους με μια σειρά από σχέσης αιτίου - αποτελέσματος που 

οριοθετούσαν την πορεία προς το στρατηγικό στόχο.

46



To BSC χρησιμοποιούταν όλο και συχνότερα ως το κεντρικό πλαίσιο οργάνωσης 

δράσεων της διοίκησης, όπως η θέσπιση στόχων, οι αμοιβές, η κατανομή των πόρων, 

ο προϋπολογισμός, η μάθηση και η καινοτομία. Τα νέα αυτά ευρήματα 

συγκεντρώθηκαν στο τρίτο σχετικό άρθρο των Kaplan και Norton (1996a) με τίτλο 

“Using The balanced Scorecard as a Strategic Management System”.

Η εμφάνιση του BSC υπήρξε αναμφισβήτητα σπουδαιότατη και ως εκ τούτου η 

αποδοχή του από τις επιχειρήσεις ήταν, και συνεχίζει να είναι, πολύ μεγάλη, διότι 

προσφέρει ισορροπία μεταξύ της ανάγκης διατήρησης του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος σε βάθος χρόνου, και της ανάγκης για το επιθυμητό οικονομικό 

αποτέλεσμα.

4.2 Περιγραφή του BSC

Όπως ήδη αναφέρθηκε το Balanced Scorecard ήρθε για να καλύψει το κενό που είχε 

δημιουργηθεί από την αξιολόγηση της επίδοσης των επιχειρήσεων με τη χρήση 

χρηματοοικονομικών και μόνο μεγεθών. Με την εφαρμογή του η επιχείρηση 

μετατρέπει το όραμα και τη στρατηγική της σε ένα κατανοητό και προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες της σύνολο δεικτών αξιολόγησης της επίδοσής της.

Πολλοί πιστεύουν ότι η μέτρηση της επίδοσης είναι ένα εργαλείο σύγκρισης με το 

παρελθόν και ένας τρόπος ελέγχου της συμπεριφοράς. Όμως οι δείκτες του BSC δεν 

πρέπει να χρησιμοποιούνται με τέτοιο σκοπό, αλλά για να αποσαφηνίζουν και να 

διαχέουν τη στρατηγική και να ευθυγραμμίζουν όλους με τον κοινό στόχο. To BSC 

δεν σκοπεύει να κρατά τους εργαζόμενους και τις επιχειρηματικές μονάδες εντός 

προδιαγεγραμμένων ορίων και δεν αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου.

Σύμφωνα με τους Kaplan και Norton (1996b, σελ. 25), οι τέσσερις άξονες του 

μοντέλου επιτρέπουν την ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 

στόχων, μεταξύ του αποτελέσματος και της πορείας που οδηγεί σε αυτό και βέβαια 

μεταξύ αυστηρών, αντικειμενικών δεικτών και άλλων πιο υποκειμενικών. Αν και η 

πολυπλοκότητα των δεικτών ενός BSC μπορεί αρχικά να μπερδεύει, ένα σωστά 

σχεδιασμένο μοντέλο έχει μια συνοχή διότι όλοι οι δείκτες δείχνουν την κατεύθυνση 

προς την επίτευξη του στρατηγικού στόχου. Ταυτόχρονα οι Kaplan και Norton 

(1996b, σελ.38) τονίζουν ότι το BSC αποτελεί ένα μηχανισμό υλοποίησης της
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στρατηγικής και όχι διαμόρφωσής της. Μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε 

προσέγγιση διαμόρφωσης επιχειρηματικής στρατηγικής και να προσφέρει κατόπιν 

ένα πολύτιμο μηχανισμό για τη μετάβαση σε συγκεκριμένους στόχους, δείκτες και 

αποτελέσματα ενώ ταυτόχρονα βοηθά και στην παρακολούθηση της προσπάθειας σε 

όλη τη διάρκειά της.

Οι αναφερθέντες τέσσερις άξονες του BSC απεικονίζονται στο Σχήμα 3. Κάθε ένας 

από τους άξονες αυτούς περιγράφεται αμέσως παρακάτω.
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Σχήμα 3: To Balanced Scorecard (Kaplan Kat Norton, 2001a)
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4.2.1 Χρηματοοικονομικοί στόχοι

Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι είναι το σημείο εστίασης όλων των άλλων στόχων και 

δεικτών του BSC. Κάθε επιλεγμένο μέγεθος του μοντέλου πρέπει να συνδέεται με μια 

σχέση αιτίου - αποτελέσματος με την χρηματοοικονομική επίδοση. Οι Kaplan και 

Norton τονίζουν χαρακτηριστικά:

«Το BSC πρέπει να περιγράφει τη στρατηγική αρχίζοντας από τους 

μακροπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς στόχους και κατόπιν να τους συνδέει με την 

αλληλουχία των δράσεων που απαιτούνται στα χρηματοοικονομικά, στους πελάτες, 

στις εσωτερικές διαδικασίες και στους εργαζόμενους ώστε να επιτευχθεί η 

μακροχρόνια οικονομική επίδοση».

(Kaplan και Norton, 1996b, σελ. 47).

Δηλαδή οι χρηματοοικονομικοί στόχοι έχουν διπλό ρόλο: καθορίζουν την οικονομική 

επίδοση που αναμένεται βάσει της στρατηγικής και αποτελούν στόχους για τα μεγέθη 

των άλλων αξόνων του μοντέλου.

Η επιχειρηματική στρατηγική μπορεί να διαφέρει σημαντικά σε κάθε οργανισμό 

επηρεάζοντας αντίστοιχα και τους χρηματοοικονομικούς στόχους. Αν για παράδειγμα 

η επιχείρηση βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης θα πρέπει να αφιερώσει 

σημαντικά κεφάλαια στο σχεδιασμό προϊόντων, στην επέκταση των εγκαταστάσεων, 

σε δομές κλπ. Στην περίπτωση αυτή δείκτες όπως η ταμειακή ροή ή η απόδοση 

κεφαλαίου δεν είναι κατάλληλοι διότι οι επενδύσεις που γίνονται απορροφούν πολύ 

μεγαλύτερα ποσά από αυτά που αποκομίζονται από την παρούσα δραστηριότητα της 

επιχείρησης. Αντίθετα, καταλληλότερος δείκτης είναι η μεταβολή του κύκλου 

εργασιών. Στην περίπτωση μιας επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση σταθερότητας 

και διατήρησης της θέσης της στην αγορά οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που 

ενδείκνυνται σχετίζονται περισσότερο με τα κέρδη όπως η αποδοτικότητα 

επενδυμένων κεφαλαίων, το μικτό περιθώριο κ. ά.

Από τα παραπάνω παραδείγματα γίνεται φανερή η ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένης 

στρατηγικής, πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής του BSC, και αυτό είναι 

και ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του μοντέλου. Η απόφαση μιας
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επιχείρησης να προχωρήσει στο BSC αποτελεί από μόνη της κίνητρο για στρατηγική 

σκέψη.

4.2.2 Πελάτες

Η διοίκηση μιας επιχείρησης ορίζει τους πελάτες και τα τμήματα αγοράς που έχει 

επιλέξει να δραστηριοποιηθεί ώστε να επιτύχει τους οικονομικούς στόχους της. Στο 

κομμάτι αυτό του BSC, μεγέθη που αφορούν πελάτες όπως η ικανοποίηση, η 

αφοσίωση, η προσέλκυση νέων πελατών, το κέρδος ανά πελάτη κ.α. αντιστοιχίζονται 

με στοχευμένες ομάδες πελατών και με συγκεκριμένα τμήματα αγοράς σε συμφωνία 

πάντα με τη στρατηγική της επιχείρησης. Στη συγκεκριμένη πλέον αυτή αγορά η 

επιχείρηση οφείλει να παρουσιάσει προϊόντα που να προσφέρουν τη μεγαλύτερη 

δυνατή αξία στους πελάτες της ώστε να επικρατήσει του ανταγωνισμού.

Η παραπάνω αλληλουχία σκέψεων αποτελεί το κλειδί σύμφωνα με τους Kaplan και 

Norton (1996b, σελ. 64), για την επιλογή των δεικτών που θα χρησιμοποιηθούν. 

Δηλαδή οι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει, αν ικανοποιηθούν, να 

εξασφαλίζουν την διατήρηση και αύξηση των εργασιών στη συγκεκριμένη αγορά. Οι 

Kaplan και Norton διαχωρίζουν τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται για τους πελάτες σε 

τρεις κατηγορίες:

• χαρακτηριστικά που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όπως 

λειτουργικότητα, ποιότητα, τιμή,

• χαρακτηριστικά που αφορούν τη σχέση με τον πελάτη όπως αξιολόγηση 

διαπροσωπικής επαφής πελάτη - πωλητή ή αγοραστικής εμπειρίας,

• χαρακτηριστικά που αφορούν την εικόνα και τη φήμη του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας.

Με την επιλογή κατάλληλων δεικτών εστιάζεται η προσπάθεια της επιχείρησης στην 

προσφορά προϊόντων με τη μεγίστη δυνατή αξία για τον πελάτη - στόχο.

4.2.3 Εσωτερικές διαδικασίες

Η διοίκηση της επιχείρησης ο ρίζα τις εσωτερικές διαδικασίες εκείνες που είναι 

κρίσιμες για την επιτυχία του οργανισμού. Συνήθως το τμήμα αυτό του BSC 

αναπτύσσεται μετά τα δύο προηγούμενα ώστε να μπορεί η επιχείρηση να εστιάσει
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στη μέτρηση των εσωτερικών διαδικασιών εκείνων που θα αποδώσουν αυτά που έχει 

στοχεύσει στους πρώτους δύο άξονες (χρηματοοικονομικά και πελάτες).

Η προσέγγιση του BSC αναφορικά με τις εσωτερικές διαδικασίες διαφέρει σε δύο 

σημεία από τα παλαιότερα (παραδοσιακά) συστήματα αξιολόγησης της επίδοσης. 

Πρώτον, οι παραδοσιακές προσεγγίσας ελέγχουν και βελτιώνουν τις υπάρχουσες 

εσωτερικές διαδικασίες ενώ η προσέγγιση μέσω του BSC συχνά εντόπιζα την ανάγκη 

δημιουργίας και νέων διαδικασιών στις οποίες ο οργανισμός πρέπει να διαπρέψει για 

να επιτύχει τους στόχους των δύο προηγούμενων αξόνων. Στο BSC οι στόχοι και οι 

μετρούμενοι δείκτες των εσωτερικών διαδικασιών δεν προκύπτουν αναλύοντας τις 

υπάρχουσες διαδικασίες, αλλά υπαγορεύονται από τις σαφείς στρατηγικές και 

πολιτικές που στοχεύουν στην ικανοποίηση πελατών και μετόχων.

Έτσι η επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί ένα παλιό σύστημα αξιολόγησης διερωτάται: 

«Ποιους δείκτες πρέπει να μετρώ, ώστε να παρακολουθώ τις εσωτερικές μου 

διαδικασίες;» Εφαρμόζοντας, όμως, το BSC η ερώτηση είναι: «Για να επιτύχω όσα 

έχω αναφέρει στους δύο προηγούμενους άξονες (χρηματοοικονομικά και πελάτες) τι 

διαδικασίες χρειάζομαι; Με ποιους δείκτες θα τις μετρήσω;» Με τον τρόπο αυτό 

συχνά προκύπτουν μη υπαρκτές διαδικασίες. Η αλληλουχία αυτή λοιπόν 

αποκαλύπτει την ανάγκη δημιουργίας νέων διαδικασιών στις οποίες ο οργανισμός 

πρέπει να διαπρέψει.

Το δεύτερο σημείο διαφοροποίησης του BSC από τα παραδοσιακά συστήματα 

αξιολόγησης είναι ότι συμπεριλαμβάνει μέσα στις υπάρχουσες εσωτερικές 

διαδικασίες και διαδικασίες καινοτομίας. Παραδοσιακά, οι εσωτερικές διαδικασίες 

επικεντρώνονται στα υφιστάμενα προϊόντα ή υπηρεσίες και στους υπάρχοντες 

πελάτες. Βασίζονται στην αλυσίδα που αρχίζει από την παραγγελία ενός υπαρκτού 

προϊόντος (ή υπηρεσίας) από έναν υπαρκτό πελάτη, και ολοκληρώνονται με την 

παράδοση του προϊόντος. Δηλαδή ο οργανισμός παράγει αξία από την παραγωγή, 

παράδοση και εξυπηρέτηση με ένα κόστος χαμηλότερο της αξίας που τελικά 

εισπράττει. Όμως η μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία μπορεί να εξαρτάται και 

από τη δημιουργία εντελώς νέων προϊόντων ή υπηρεσιών που να συμβαδίζουν με 

ανερχόμενες ανάγκες των υπαρχόντων ή μελλοντικών πελατών. Η καινοτομία είναι 

για πολλές επιχειρήσεις το ίδιο κρίσιμη όσο και η τρέχουσα λειτουργία τους. Ο
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άξονας των εσωτερικών διαδικασιών του BSC ενσωματώνει στόχους και δείκτες που 

αφορούν τόσο τις τρέχουσες λειτουργίες (operations) όσο και την καινοτομία.

4.2.4 Μάθηση και Ανάπτυξη

Ο τέταρτος αυτός άξονας του BSC αφορά την υποδομή που πρέπει να αναπτύξει ο 

οργανισμός για να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια βελτίωση και ανάπτυξη. Στους δύο 

προηγούμενους άξονες των πελατών και των εσωτερικών διαδικασιών εντοπίζονται 

οι κρίσιμοι παράγοντες της παρούσας και μελλοντικής επιτυχίας. Ωστόσο είναι 

απίθανη η επίτευξη μελλοντικών επιχειρηματικών στόχων χρησιμοποιώντας 

ικανότητες και τεχνολογίες του «σήμερα».

Η οργανωσιακή μάθηση και ανάπτυξη προέρχεται από τρεις πηγές (Kaplan και 

Norton, 1996b, σελ.28). Τους ανθρώπους, τα συστήματα και τις διαδικασίες. Οι 

προηγούμενοι άξονες του BSC (χρηματοοικονομικά, πελάτες, εσωτερικές διαδικασίες) 

αποκαλύπτουν, μέσα από τις απαιτήσεις που δημιουργούν, κενά μεταξύ των 

δυνατοτήτων που σήμερα έχουν οι άνθρωποι, τα συστήματα και οι διαδικασίες και 

αυτών που απαιτούνται για την άριστη μελλοντική επίδοση. Για τη γεφύρωση των 

κενών αυτών επιβάλλεται η επένδυση σε εκπαίδευση των ανθρώπων, ενίσχυση της 

τεχνολογίας και των συστημάτων και προσαρμογή των διαδικασιών. Αυτοί οι στόχοι 

αποκρυσταλλώνονται στον άξονα μάθησης και ανάπτυξης του BSC.

4.3 Λειτουργία του μοντέλου

Συνολικά το BSC μετατρέπει το όραμα και τη στρατηγική σε αντικειμενικούς 

στόχους και μετρήσιμους δείκτες που καλύπτουν και τους τέσσερις άξονές του. 

Περιλαμβάνει τόσο δείκτες που μετρούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά και 

άλλους που αξιολογούν τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στα αποτελέσματα αυτά. 

Κατά συνέπεια ένα επιτυχημένο BSC δεν είναι απλά μια ομάδα δεικτών. Οι 

επιλεγμένοι δείκτες πρέπει να συνδέονται με σχέσεις αιτίου - αποτελέσματος 

αποτελώντας ένα μίγμα από αποτελέσματα και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις 

επιτυχίας (causality).

Το παράδειγμα που περιγράφουν οι Kaplan και Norton (1996b, σελ.30) είναι 

χαρακτηριστικό. Έστω ότι η απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων (ROI) είναι ένας
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δείκτης στον χρηματοοικονομικό άξονα του BSC ενός οργανισμού και έστω ότι μια 

προϋπόθεση βελτίωσης του ROI είναι η αφοσίωση των πελατών. Στην περίπτωση 

αυτή στον άξονα των πελατών συμπεριλαμβάνεται κάποιος δείκτης που αφορά την 

αφοσίωσή τους. Πώς, όμως, επιτυγχάνεται αυτή η αφοσίωση; Η ανάλυση μπορεί να 

δείξει ότι η συνέπεια στο χρόνο παράδοσης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Θα πρέπει 

συνεπώς και ο χρόνος παράδοσης να περιγράφεται από τον κατάλληλο δείκτη. 

Συνεχίζοντας, πρέπει να αναζητηθούν οι εσωτερικές εκείνες διαδικασίες που, αν 

εφαρμοστούν σωστά, θα διασφαλίσουν την συνέπεια στον προγραμματισμένο χρόνο 

παράδοσης. Πιθανώς να αποδειχτεί ότι η μείωση των νεκρών χρόνων στην παραγωγή 

ή η βελτίωση της ποιότητας με αποτέλεσμα την μείωση των ελαττωματικών να είναι 

οι κρίσιμοι παράγοντες. Η εκπαίδευση και βελτίωση των ικανοτήτων των 

εργαζομένων στους τομείς αυτούς είναι επίσης κρίσιμη και πρέπει να συμπεριληφθεί 

στον άξονα της μάθησης και ανάπτυξης. Γίνεται, λοιπόν, φανερό πως μια ολόκληρη 

αλυσίδα από σχέσεις αιτίου - αποτελέσματος απλώνεται στους τέσσερις άξονες του 

BSC, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4:

Σχήμα 4: Αλυσίδα αιτίου - αποτελέσματος (causality). Kaplan και Norton (1996b, σελ.30)
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Κατά συνέπεια κάθε δείκτης που περιλαμβάνεται σε ένα BSC πρέπει να είναι κομμάτι 

μιας αλυσίδας αιτίου - αποτελέσματος η οποία να ευθυγραμμίζεται με την 

επιχειρηματική στρατηγική. Οι δείκτες που εμφανίζονται νωρίς στην αλυσίδα 

(χαμηλά) μεταβάλλονται πρώτοι και προκαλούν την μεταβολή των υπολοίπων. Έτσι 

αυτοί που βρίσκονται χαμηλά ονομάζονται drivers of performance ή leading 

indicators. Αντίστοιχα οι δείκτες που μεταβάλλονται τελευταίοι ονομάζονται lagging 

indicators (με χρονική υστέρηση). Η εξεύρεση του αιτίου είναι το κλειδί της επιτυχίας 

του BSC κατά την εφαρμογή του σε έναν οργανισμό.

Επιπλέον το BSC περιλαμβάνει ένα στοιχείο που το καθιστά σύστημα στρατηγικής 

διοίκησης (strategic management system). Πρόκειται για μια διαδικασία 

ανατροφοδότησης (feedback), ανάλυσης και κριτικής της ακολουθούμενης 

στρατηγικής με σκοπό την πιθανή τροποποίησή της ανάλογα με τις τρέχουσες 

συνθήκες. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται στρατηγική μάθηση (strategic learning or 

double-loop learning) σύμφωνα με τους Kaplan και Norton (1996b, σελ. 250-271) και 

Kaplan και Norton (1996a, σελ. 84).

Οι οργανισμοί χρειάζονται το double-loop learning, όταν η διοίκηση διερωτάται, αν 

οι αρχικές υποθέσεις πάνω στις οποίες είχε βασιστεί η στρατηγική, παραμένουν ορθές 

υπό το πρίσμα των τρεχόντων στοιχείων, παρατηρήσεων και εμπειριών. Αρχικά, 

χρειάζεται ανατροφοδότηση για να διαπιστώσει η διοίκηση αν η σχεδιασμένη 

στρατηγική εκτελείται σύμφωνα με το πλάνο. Η ανατροφοδότηση αυτή είναι το 

single-loop learning. Είναι, όμως, σημαντικότερο να υπάρξει επιπλέον 

ανατροφοδότηση σχετικά με την επιτυχία της εφαρμοζόμενης στρατηγικής (double

loop). Δηλαδή το single-loop διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή της στρατηγικής ενώ 

το double-loop διασφαλίζει, τόσο ότι η στρατηγική είναι η σωστή, όσο και ότι αυτή 

εφαρμόζεται σωστά. Πρέπει να διευκρινισθεί εδώ ότι η στρατηγική μάθηση δεν 

βοηθά στη διαμόρφωση της στρατηγικής, αναγκάζει όμως τον οργανισμό να 

αναζητήσει μια νέα καταλληλότερη στην περίπτωση που διαφαίνεται αποτυχία της 

τρέχουσας. Ο τρόπος λειτουργίας της στρατηγικής μάθησης (double loop learning) 

ξεκινά από τις σχέσας αιτίου - αποτελέσματος (causality) του BSC. Η στρατηγική 

είναι μια αλληλουχία από υποθέσεις που και αυτές διαδέχονται η μια την άλλη με τη 

λογική του αιτίου - αποτελέσματος. Σκοπός του double-loop είναι ο έλεγχος αυτών 

των υποθέσεων. Βάση της αρχικής υπόθεσης, η διοίκηση προσδοκά σε ένα
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αποτέλεσμα (αν η υπόθεση είναι σωστή). Το αποτέλεσμα αυτό περιγράφεται από 

κάποιο δείκτη του BSC που με τη σειρά του αντιστοιχεί σε έναν driver of 

performance. Η διοίκηση προβλέπει την πορεία του driver of performance και τον 

παρακολουθεί. Με τον τρόπο αυτό δεν περιμένει τη μεταβολή του τελικού δείκτη 

αλλά του driver η οποία συμβαίνει ταχύτερα και έτσι ελέγχει την ορθότητα της 

στρατηγικής σε αρχικό στάδιο. Επιβεβαίωση της πρόβλεψης σημαίνει ταυτόχρονα 

και επικύρωση της στρατηγικής. Αν ο driver επαληθευτεί, αλλά το αποτέλεσμα είναι 

τελικά διαφορετικό, τότε πρέπει να διορθωθεί η causality του συγκεκριμένου 

μοντέλου.

Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω παρατίθεται ένα παράδειγμα εφαρμογής του 

BSC σε μια μεγάλη ελληνική επιχείρηση παραγωγής λογισμικού (Papalexandris et al., 

2004). Η επιχείρηση έχει ως όραμα να ηγηθεί της αγοράς στην Ελλάδα και των 

γειτονικών χωρών και να επεκτείνει τις δράστηριότητές της στον τομέα των 

επικοινωνιών. Για να επιτύχα είναι απαραίτητη από όλους η κατανόηση της νέας 

στρατηγικής, αλλά και του ρόλου τους στην όλη προσπάθεια. Επιπλέον, η επιχείρηση 

αναζητά ένα κατανοητό σύστημα αξιολόγησης της επίδοσης και ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού της. To BSC επιλέχτηκε ως το καταλληλότερο εργαλείο για 

τους σκοπούς αυτούς. Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι δείκτες που τελικά 

επιλέχθηκαν.

Για την επιλογή των δεικτών η ομάδα ανάπτυξης του BSC έλαβε αρχικά υπόψη της 

τους στρατηγικούς στόχους. Κατόπιν, προσπάθησε να βρει εκείνο το δείκτη που 

περιέγραφε καλύτερα τον αντίστοιχο κάθε φορά στόχο και ταυτόχρονα μπορούσε να 

γίνει κατανοητός από όλους. Μετά την επιλογή η ομάδα όρισε έναν υπεύθυνο για 

κάθε δείκτη (measure owner) ο οποίος φρόντιζε για την παρακολούθησή του και την 

εκπόνηση των διορθωτικών ενεργειών που βοηθούν στη βελτίωσή του. Η διοίκηση, 

γνωρίζοντας ότι κάθε βελτίωση εξαρτάται από την υποκίνηση και ικανοποίηση των 

ανθρώπων, σχεδίασε επίσης ένα ερωτηματολόγιο που χρησίμευε ως μέσο 

επικοινωνίας της με όλο το προσωπικό. Το ίδιο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε 

και για τη διαμόρφωση του δείκτη ικανοποίησης εργαζομένου που φαίνεται στον 

Πίνακα 6.
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BSC Perspective Strategic Objective Measure

Add value to the group EVA

Financial Reduce cost Total cost pier employee per 
division

perspective Increase earnings Earnings before interest and tax

Increase revenue from new technologies Revenue from new technologies / 
total revenue

Customer
Increase customer satisfaction Customer satisfaction index 

Revenue per customer
Add and retain value customers Customer loyalty index

perspective Diversify customer portfolio % Projects in new technologies

Increase market share Market share (%)

Manage attrition Employee turnover (%)

Increase productivity / employee 
utilization

Chargeability per employee (%)

Improve quality:

Internal process a) Keep milestones a) Deviation from milestones

perspective
b) Reduce number of errors reaching the 
client

b) Number of critical and major 
errors reaching the customer

c) Minimize response time to errors c) Response time to errors / 
maximum allowed response time

Reduce time-to-market for projects in 
new technology

Time-to-market

Learning and
Improve employee satisfaction Employee satisfaction index

Improve training efficiency Training efficiency index

growth Improve knowledge management Knowledge management access 
and contribution

perspective Training in leading edge technologies % Training in leading edge 
technologies

Cross train / perform job enragement % Man-hours in cross training

Πίνακας 6: Δείκτες ενός BSC σε εταιρία παραγωγής λογισμικού (Papalexandris et al., 

2004).4

Ο κύριος χρηματοοικονομικός στόχος της επιχείρησης είναι η αύξηση του δείκτη 

EVA (Economic Value Added) μέσα από την αύξηση των κερδών προ τόκων και 

φόρων. Τα κέρδη, με τη σειρά τους, θα προκόψουν από την αύξηση των εσόδων από 

νέες τεχνολογίες και τη μείωση του συνολικού κόστους ανά εργαζόμενο.

4 Άλλα δύο παραδείγματα εφαρμογής του BSC παρατίθενται από τους Epstein και Wisner, (2001).
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Για να αξιολογήσει την ικανοποίηση του πελάτη η επιχείρηση χρησιμοποιεί τρεις 

δείκτες που συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους. Ο πρώτος είναι το customer 

satisfaction index που προκύπτει μέσα από ειδικό για το σκοπό αυτό ερωτηματολόγιο 

το οποίο συμπληρώνεται από τους πελάτες. Οι επόμενοι δύο δείκτες (customer 

loyalty index και revenue per customer) είναι lagging indicators και αποτιμούν την 

ικανότητα διατήρησης της ικανοποίησης των πελατών παράλληλα με τη βελτίωση 

της επίδοσης σε επίπεδο λειτουργιών. Οι συγγραφείς δεν παραθέτουν περιγραφή του 

δείκτη customer loyalty index.

Στον άξονα των πελατών συμπεριλήφθηκε και το μερίδιο αγοράς (%), ενώ για να 

αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα στις εφαρμογές που σχετίζονται με νέες 

τεχνολογίες η επιχείρηση επέλεξε ένα ακόμη δείκτη. Το ποσοστό ανάληψης έργων σε 

νέες τεχνολογίες. Ο τελευταίος δείκτης είναι το ποσοστό ανθρωποωρών που 

απασχολούνται οι εργαζόμενοι (είναι κυρίως προγραμματιστές) σε έργα που 

σχετίζονται με καινοτόμες τεχνολογίες.

Για την επιλογή των δεικτών στις εσωτερικές διαδικασίες, η επιχείρηση έλαβε υπόψη 

της το κύριο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα που είναι το χαμηλότερο, από τις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, κόστος εργασίας, σε συνδυασμό με την υψηλή 

ποιότητα λογισμικού συγκριτικά με τις βαλκανικές και ασιατικές χώρες. Έτσι λοιπόν 

οι δείκτες χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία αφορά τη μείωση του κόστους η οποία επιτυγχάνεται με 

αποτελεσματικότερη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και 

εκφράζεται με δύο δείκτες:

• Employee turnover που αφορά αποχωρήσεις και απολύσεις προσωπικού.

• Chargeability per employee που αφορά τις ανθρωποώρες που κάθε εργαζόμενος 

επιφορτίζεται με έργα σε σχέση με το σύνολο των ωρών εργασίας. Ο δείκτης 

αυτός περιγράφει την εκμετάλλευση (utilization) και παραγωγικότητα του 

εργαζόμενου.

Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με την αύξηση των κερδών μέσω της προσφοράς 

υψηλής ποιότητας λογισμικού και υπηρεσιών στους πελάτες. Συγκεκριμένα
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αποφασίστηκε η αξιολόγηση της ποιότητας σε τρεις φάσεις που αφορούν την 

ανάπτυξη του προϊόντος, την εγκατάσταση - αποδοχή από τον πελάτη και την 

περίοδο μετά την πώληση που αφορά τη συντήρηση του λογισμικού. Κατά την 

ανάπτυξη, παρακολουθείται η απόκλιση από τις προθεσμίες (deviation from 

milestones) ώστε να εξασφαλίζεται η εμπρόθεσμη παράδοση. Κατά την αποδοχή, 

παρακολουθείται το πλήθος των κρίσιμων και μεγάλων σφαλμάτων που αποτελούν 

μέτρο της ποιότητας του λογισμικού που παραδόθηκε. Τέλος, κατά την περίοδο 

συντήρησης, καταγράφεται ο χρόνος αντίδρασης σε σφάλματα.

Η τρίτη κατηγορία δεικτών εσωτερικών διαδικασιών συνδέεται, με την στρατηγικής 

σημασίας, αύξηση εσόδων από νέες τεχνολογίες. Εξαιτίας του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, που εξασφαλίζει η επιχείρηση που λανσάρει πρώτη στην αγορά ένα 

προϊόν νέας τεχνολογίας, επιλέχτηκε ο χρόνος που απαιτείται για το σχεδίασμά και 

την παραγωγή νέων προϊόντων (time-to-market).

Η επιλογή δεικτών στον τέταρτο άξονα του BSC έγινε μέσα από την ανάγκη 

εκπαίδευσης, τέτοιας που να οδηγεί σε άριστη επίδοση, σε θέματα ποιότητας και 

παραγωγικότητας. Οι δείκτες είναι:

• Το ποσοστό ωρών εκπαίδευσης που αφορά καινοτομικές τεχνολογίες

• Το ποσοστό ωρών εκπαίδευσης σε άλλες θέσεις εργασίας

• To training efficiency index που υπολογίζεται από εξετάσεις μετά την 

ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και βοηθά στην αξιολόγηση του εκπαιδευτή, του 

εκπαιδευόμενου αλλά και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 

προγράμματος.

• Ο δείκτης ικανοποίησης εργαζομένου που προκύπτει, όπως αναφέρθηκε, από 

σχετικό ερωτηματολόγιο

• Ο δείκτης knowledge management (KM) access and contribution. Η επιχείρηση, 

επιθυμώντας να διασφαλίσει ότι όλα της τα συστήματα θα χρησιμοποιούνται 

πλήρως για την επίτευξη των στόχων της, διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης 

γνώσης (ΚΜ) που περιέχει μια μεγάλη γκάμα πληροφοριών, διαθέσιμων σε κάθε 

εργαζόμενο αλλά και ικανό να εμπλουτιστεί από κάθε ένα με νέα γνώση. Ο 

δείκτης αποτιμά την αξιοποίηση του συστήματος αυτού.

59



Μετά την παρουσίαση του τρόπου εφαρμογής του μοντέλου, το κεντρικό ζήτημα που 

πρέπει να απαντηθεί είναι, αν το BSC αποδεδειγμένα ωφελεί τις επιχειρήσεις. Είναι 

ενδιαφέρον, τόσο για τις αυτές που το εφαρμόζουν όσο και για εκείνες που εξετάζουν 

τη εφαρμογή του στο μέλλον, να γνωρίζουν αν και πόσο αυξάνεται η αξία τους λόγω 

του BSC.

Οι Mooraj et al. (1999 σελ. 489) τεκμηρίωσαν την αναγκαιότητα του BSC μέσα από 

μια έρευνα της βιβλιογραφίας αλλά και τη μελέτη περιπτώσεων (case studies). Οι 

ερευνητές συμπεραίνουν ότι το BSC είναι χρήσιμο στη σύγχρονη επιχείρηση, διότι 

προσφέρει σαφή πληροφόρηση στη διοίκηση. Δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί 

την οργανωσιακή μάθηση μέσα στο οποίο οι σχέσεις αιτίου - αποτελέσματος 

μπορούν να δοκιμάζονται ενώ ταυτόχρονα παρέχει το υπόβαθρο για ανατροφοδότηση 

(feedback). Όμως, η υλοποίησή του εξαρτάται από τον τρόπο προσέγγισης της 

στρατηγικής από μέρους του οργανισμού, από τη δομή του, την υπάρχουσα 

κουλτούρα και γενικότερα από ότι ισχύει πριν από αυτό. Κατά συνέπεια, η κάθε 

επιχείρηση αναπτύσσει το δικό της μοναδικό BSC προσαρμοσμένο απόλυτα στις 

ανάγκες της.

Οι Sim και Koh (2001) αξιολόγησαν το BSC χρησιμοποιώντας στοιχεία από 83 

επιχειρήσεις των Η.Π.Α. που διαθέτουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρονικών. 

Συγκεκριμένα ερεύνησαν, εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της επίδοσης και της χρήσης 

εργαλείων αξιολόγησής της που συνδέονται με τη στρατηγική, όπως το BSC. Τα 

ευρήματα έδαξαν ότι οι παραγωγικές μονάδες που στρατηγικά συνέδεσαν τους 

στόχους τους με ένα σύστημα αξιολόγησης τεσσάρων αξόνων (όπως το BSC) είχαν 

καλύτερα αποτελέσματα από τις υπόλοιπες.

Στα ίδια πλαίσια οι Davis και Albright, (2004) μελέτησαν τραπεζικά 

υποκαταστήματα της ίδιας τράπεζας που εφαρμόζουν ή όχι το BSC και παρατήρησαν 

ότι τα πρώτα είχαν καλύτερη οικονομική επίδοση. Οι Malina και Selto (2001) έδαξαν 

ότι το BSC επικεντρώνα τις προσπάθαες της επιχείρησης στην επίτευξη του 

στρατηγικού στόχου βοηθώντας στην ευθυγράμμιση όλων των δραστηριοτήτων με τη 

στρατηγική, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ποιότητα των πληροφοριών και 

δεδομένων στα οποία κατόπιν βασίζονται οι επιχαρηματικές αποφάσας.
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Εκτός, όμως, από τις προηγούμενες μελέτες που εξετάζουν το πιθανό όφελος των 

επιχειρήσεων και οργανισμών από την εφαρμογή του BSC γενικότερα, υπάρχουν και 

άλλοι ερευνητές οι οποίοι μελετούν τον τρόπο χρήσης του μοντέλου και τη 

διαφοροποίησή του ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Έτσι, οι Olson και Slater 

διαπίστωσαν ότι υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες αξιολόγησης της επίδοσης ανάλογα 

με τη στρατηγική προσέγγιση που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση. Η κάθε στρατηγική 

προϋποθέτει διαφορετικές δεξιότητες στις οποίες πρέπει να προσαρμόζονται και τα 

συστήματα αξιολόγησης. Σε επιβεβαίωση των παραπάνω, διαπίστωσαν ότι οι 

επιχειρήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούν, και όντως δεν χρησιμοποιούν, τους 

τέσσερις άξονες του μοντέλου με την ίδια βαρύτητα.

Οι Hoque και James, (2000) ερεύνησαν τη σχέση μεταξύ του BSC και τριών 

παραγόντων: του μεγέθους του οργανισμού, του κύκλου ζωής των προϊόντων του και 

της θέσης του στην αγορά. Διαπίστωσαν ότι το BSC εφαρμόζεται περισσότερο σε 

μεγάλους οργανισμούς που έχουν πολλά νέα προϊόντα. Ακόμη παρατήρησαν ότι οι 

επιχειρήσεις που έχουν περισσότερα νέα προϊόντα χρησιμοποιούν αντίστοιχα και 

περισσότερους δείκτες για αυτά. Δεν διαπίστωσαν σχέση μεταξύ της ισχυρής ή όχι 

θέσης στην αγορά (μερίδιο αγοράς) και του BSC, ενώ είδαν ότι υπάρχει θετική σχέση 

μεταξύ της επίδοσης και της χρήσης του μοντέλου συμφωνώντας και με τους 

υπόλοιπους ερευνητές.

Οι Speckbacher et al., (2003) ανέλυσαν την εφαρμογή του BSC σε γερμανόφωνες 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε χρηματιστηριακές αγορές. Παρατήρησαν ότι μόνο 

το 7% του δείγματός τους εφαρμόζει ένα πλήρες BSC ανεπτυγμένο κατά τους 

τέσσερις άξονες. Δεν εντόπισαν κάποια σχέση μεταξύ του τρόπου χρήσης του 

μοντέλου και του μεγέθους της επιχείρησης. Διαπίστωσαν όμως ότι γενικά η 

προτίμηση στο μοντέλο συνδέεται με το μέγεθος της επιχείρησης.
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5 ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Το ΒΕΜ και το BSC είναι δύο εργαλεία που χρησιμοποιούν τη μέτρηση της επίδοσης 

και στοχεύουν μέσω αυτής στη βελτίωση του οργανισμού. Τα δύο μοντέλα, ωστόσο, 

προέκυψαν από διαφορετικές αρχές. Το ΒΕΜ βασίζεται στις αρχές του Total Quality 

Management, ενώ το BSC βασίζεται στην δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης 

ευθυγραμμισμένου με τη στρατηγική του οργανισμού. Αν και αυτή η διαφορά είναι 

πολύ σημαντική, στην πράξη τα δύο μοντέλα έχουν πάρα πολλές ομοιότητες και στη 

συντριπτική πλειοψηφία των οργανισμών το ένα χρησιμοποιείται στη θέση του άλλου.

Έτσι, και τα δύο μοντέλα παρέχουν ένα γενικό, μη περιοριστικό περίγραμμα με βάση 

το οποίο κάθε οργανισμός προσδιορίζει τους δείκτες που ταιριάζουν στις λειτουργίες 

του και την κουλτούρα του. Δηλαδή, και οι δύο προσεγγίσεις είναι ευπροσάρμοστες 

σε αντίθεση με τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά εργαλεία (π.χ. ισολογισμός) που 

έχουν αυστηρή δομή. Βασική ομοιότητα των δύο μοντέλων είναι ότι και τα δύο 

αναφέρονται σε αίτιο - αποτέλεσμα, ή enabler και result αντίστοιχα, κάνοντας 

φανερή την ύπαρξη causality. Και τα δύο μοντέλα περιέχουν κάποια σημεία 

εστίασης ως βάση για την ανάπτυξή τους. Έτσι το BSC βασίζεται σε τέσσερις άξονες 

ενώ αντίστοιχα το ΒΕΜ σε εννέα κριτήρια (βλ. Σχήμα 1). Τα σημεία αυτά μπορούν 

μάλιστα σε μεγάλο βαθμό να αντιστοιχηθούν μεταξύ τους κάνοντας ορατές τις 

ομοιότητες των δύο μοντέλων όπως φαίνεται στο Σχήμα 5. Παρόμοιες αντιστοιχήσεις, 

όπως αυτή του Σχήματος 5 υπάρχουν και στη βιβλιογραφία (Wongrassamee et al. 

2003, σελ. 25, Anderssen et al. 2000, σελ. 1, Lamotte και Carter 1999, σελ. 18).

Στο Σχήμα 5 γίνεται ταυτόχρονα ορατή και η βασικότερη διαφορά των δύο μοντέλων. 

Η στρατηγική εμφανίζεται απλά ως ακόμη ένα από τα εννέα κριτήρια του ΒΕΜ σε 

αντίθεση με το BSC όπου βρίσκεται υπεράνω όλων και είναι αναμφισβήτητα το 

σημείο αναφοράς.

Σχήμα 5: Αντιστοίχηση των δύο μοντέλων
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Ειδικότερα, οι διαφορές των δύο μοντέλων απαριθμούνται παρακάτω:

1. To BSC έχει ως σημείο αναφοράς την επιχειρηματική στρατηγική ενώ το ΒΕΜ 

την ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων ομάδων. Αν και το ΒΕΜ φαίνεται να 

ενσωματώνει τη στρατηγική, στην πραγματικότητα αξιολογεί και ελέγχει μόνο τη 

διαδικασία διαμόρφωσής της, αποτελώντας ένα audit tool. To BSC αντίθετα, 

προσφέρει αμφίδρομη επικοινωνία με τη στρατηγική, μέσω του double-loop 

learning. Η αδυναμία αυτή του ΒΕΜ, αντισταθμίζεται από την προσέγγισή του 

στην ηγεσία. Το ΒΕΜ, απαιτεί από την ανώτατη διοίκηση, να πρωτοστατεί 

αποτελώντας το παράδειγμα προς μίμηση, να στοχεύει στην ικανοποίηση όλων 

των ενδιαφερομένων ομάδων και να παραμένει συνεχώς εστιασμένη στα 

αποτελέσματα. Έτσι, εξασφαλίζεται η στρατηγική ευθυγράμμιση των δράσεων 

και υποχρεώνεται η διοίκηση να προβαίνει σε αλλαγές όταν τα αποτελέσματα δεν 

ικανοποιούν όλα τα ενδιαφερόμενο μέρη. Ωστόσο, ενώ με το ΒΕΜ εντοπίζονται 

οι αδυναμίες, δεν υπάρχει σαφή εικόνα σχετικά με το τι αποτελεί στρατηγική 

προτεραιότητα ή ποια βελτίωση θα αποφέρει το μεγαλύτερο όφελος. To BSC 

υπερτερεί, διότι με γνώμονα τη στρατηγική, ιεραρχεί τις δράσεις και βοηθά στην 

αποδοτικότερη κατανομή των πόρων.

2. To BSC μειονεκτεί έναντι του ΒΕΜ στο ότι αγνοεί πόσο σημαντική είναι η 

ικανοποίηση κάποιων κρισιμότατων ενδιαφερομένων ομάδων όπως είναι οι
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προμηθευτές. Στην εποχή μας οι συνεργασίες με προμηθευτές συχνά 

αποδεικνύονται σημαντικότατες για την επιτυχία της στρατηγικής.

3. Η διαδικασία ανατροφοδότησης του ΒΕΜ στα πλαίσια της τεχνικής RADAR 

είναι προσαρμοσμένη στη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και μεταξύ αυτών 

και της διαδικασίας που αφορά τη στρατηγική. To BSC, όμως, προχωρεί ένα 

βήμα παραπάνω, διότι περιλαμβάνει την τεχνική της στρατηγικής μάθησης 

(double-loop learning) που δοκιμάζει κάθε στιγμή τη στρατηγική και εντοπίζει τις 

ανάγκες αναθεώρησής της.

4. To BSC προσανατολίζεται περισσότερο στο μέλλον σε αντίθεση με το ΒΕΜ που 

αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης όλων των 

τρεχουσών λειτουργιών ενός οργανισμού. Το ΒΕΜ δεν έχει μελλοντικό 

προσανατολισμό, διότι αξιολογεί τη λειτουργική (operational) αριστεία του 

παρόντος. Ωστόσο υπερτερεί όσον αφορά την τρέχουσα λειτουργία ενός 

οργανισμού, αφού ελέγχει όλες τις δραστηριότητες με εξαιρετικά αποτελεσματικό, 

αλλά και ταυτόχρονα ελεγχόμενο, τρόπο.

5. Και τα δύο μοντέλα είναι γενικά (generic) εις τρόπον ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από όλους τους οργανισμούς. Εντούτοις, το BSC φαίνεται 

απλούστερο τουλάχιστον σε πρώτη ματιά σε σχέση με την πολυπλοκότητα του 

EFQM Business Excellence Model. Η απλότητα αυτή είναι, όμως, φαινομενική 

διότι η ανάπτυξη του μοντέλου είναι δύσκολη, απαιτεί πολύ χρόνο και διάθεση 

από μέρους του οργανισμού να μάθει από τα λάθη του. Η μεγαλύτερη δυσκολία 

του BSC εντοπίζεται στην ανάπτυξή του, όπου πρέπει να επιλεγούν και να 

περιγραφούν με σαφήνεια όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται, σύμφωνα με 

τη διοίκηση, ώστε να πραγματοποιηθούν οι στρατηγικοί στόχοι. Οι σχέσεις αιτίου 

- αποτελέσματος πρέπει επίσης να εντοπιστούν και να περιγραφούν με ακρίβεια 

διότι πάνω σε αυτές θα βασιστεί η επιλογή των δεικτών αξιολόγησης από τους 

οποίους εξαρτάται η επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Το ΒΕΜ έχει μια 

περισσότερο καθορισμένη δομή και άρα προκαθορισμένες τις σχέσεις αιτίου - 

αποτελέσματος (enablers και results) κάνοντας ευκολότερο το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξή του. Όμως, επειδή οι στρατηγικές επιλογές των οργανισμών διαφέρουν 

σημαντικά ακόμη και μέσα στον ίδιο κλάδο, ένα BSC είναι κάθε φορά 

διαφορετικό, αλλά και ταυτόχρονα απόλυτα προσαρμοσμένο στον οργανισμό για 

τον οποίο σχεδιάστηκε.
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6. To BEM μπορεί, λόγω της προκαθορισμένης δομής του, να χρησιμοποιηθεί για 

benchmarking ή για επιθεώρηση και επιβράβευση προσφέροντας, έτσι, κύρος και 

επιπλέον αξία στους ενδιαφερομένους οργανισμούς. Το κύρος των οργανισμών 

που βραβεύονται δεν προέρχεται μόνο από την επιβεβαίωση της επιτυχημένης 

επιχειρηματικής πορείας τους, αλλά και από την καθιέρωσή τους στη συνείδηση 

των καταναλωτών, ως επιχειρήσεων πολύ ελκυστικών για τους εργαζόμενους, 

ωφέλιμων για τις κοινωνίες μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται και με 

κορυφαίας αξιοπιστίας προϊόντα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σε περιπτώσεις 

συνεργασίας δημοσίων οργανισμών με επιχειρήσεις πολύ συχνά απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πιστοποιήσεων ποιότητας υψηλού επιπέδου, όπως το 

ΒΕΜ.

7. To BSC λειτουργεί σε αντίθετη κατεύθυνση από το ΒΕΜ διότι απαιτεί σκέψη από 

δεξιά προς τα αριστερά (right-to-left thinking). Δηλαδή, αρχίζει με 

προβληματισμό πάνω στο όραμα και τη στρατηγική, συνέχιζα με τα επιθυμητά 

αποτελέσματα και έπειτα με τους τέσσερις άξονες. Το ΒΕΜ, αντίθετα, απαιτεί 

σκέψη από αριστερά προς τα δεξιά (left-to-right thinking), αφού με οδηγό την 

ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων ομάδων και βασιζόμενο στις αρχές της 

Ολικής Ποιότητας μετατρέπα σε ελεγχόμενες διαδικασίες όλες τις 

δραστηριότητες του οργανισμού και κατόπιν τις βελτιώνει συνεχώς, ώστε να 

εξασφαλίσει αντίστοιχα τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού.

8. Το ΒΕΜ απαιτεί από τις επιχειρήσεις κοινωνική ευθύνη και ευαισθησία, 

τονίζοντας ότι το κοινωνικό σύνολο είναι και αυτό μια ομάδα που ενδιαφέρει τον 

οργανισμό. Πραγματικά, ένας άριστος οργανισμός δεν θα μπορούσε να 

δραστηριοποιείται εις βάρος του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου, 

ακόμη και αν αυτό θα σήμαινε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα 

βραχυπρόθεσμα.

Υπάρχει όμως ακόμη ένα σημείο διαφοροποίησης των δύο μοντέλων, το οποίο δεν 

σχετίζεται με το περιεχόμενό τους, είναι όμως, εξίσου σημαντικό, και αφορά την 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων από τη χρήση τους. Όπως φάνηκε και παραπάνω, από 

τη διερεύνηση της βιβλιογραφίας, υπάρχουν αρκετές έρευνες σχετικά με τα οφέλη 

από την εφαρμογή του BSC, ενώ αντίθετα δεν υπάρχει αντίστοιχη τεκμηρίωση για το 

ΒΕΜ. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων του ΒΕΜ παρουσιάζει δυσκολίες. Η 

σημαντικότερη από αυτές αφορά το δίλημμα σχετικά με το χρόνο που πρέπει να
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μεσολαβήσει, από την έναρξη της εφαρμογής, μέχρι την εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων στην επίδοση του οργανισμού. Αν η εκτίμηση αυτή γίνει νωρίς, το 

αποτέλεσμα δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό. Αν από την άλλη, μεσολαβήσει μεγάλο 

χρονικό διάστημα, άλλοι εξωγενείς παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν το 

αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο EFQM απαιτεί καταγραφή των 

αποτελεσμάτων (κριτήρια 6 ως 9) για διάστημα τουλάχιστον τριών ετών, πριν δεχτεί 

να επιθεωρήσει έναν οργανισμό (EFQM, 2002b, σελ. 19).

Στα παραπάνω, πρέπει κανείς να προσθέσει και το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις 

εφάρμοζαν πρότυπα ποιότητας ή και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας πολύ πριν 

προχωρήσουν στο ΒΕΜ. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή ήδη τις αρχές πάνω στις οποίες 

βασίστηκε το μοντέλο, με αποτέλεσμα τα οφέλη από τη χρήση του ΒΕΜ να είναι 

δύσκολο να εντοπιστούν.

Εκτός όμως από τις ομοιότητες και τις διαφορές, υπάρχουν κοινά μειονεκτήματα και 

για τα δύο μοντέλα που είναι τα εξής:

1. Και τα δύο μοντέλα είναι απαιτητικά, όσον αφορά το σχεδίασμά τους και 

προϋποθέτουν την προθυμία του οργανισμού να μάθει από τα λάθη του. Η 

προσπάθεια αυτή συνεπάγεται και το αντίστοιχο κόστος που στην περίπτωση των 

Ελληνικών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της μεταβατικής και 

αβέβαιης κατάστασης της οικονομίας της χώρας που τις κάνα περισσότερο 

διατακτικές και λιγότερο πρόθυμες να πειραματιστούν. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος 

το κόστος του όλου εγχειρήματος να είναι μεγαλύτερο από το όφελος που 

προκύπτει.

2. Κοινός στόχος είναι η χρήση τους με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν μια 

συνολική εικόνα της επίδοσης, χωρίς τους περιορισμούς των παραδοσιακών 

συστημάτων. Όμως, η χρήση οποιουδήποτε από τα δύο μοντέλα δεν 

αντιμετωπίζει το θέμα της χάραξης της επιχειρηματικής στρατηγικής. Αν και το 

BSC είναι περισσότερο «στρατηγικό», κανένα από τα δύο μοντέλα δεν αποτελεί 

εργαλείο διαμόρφωσης στρατηγικής. Κατά συνέπεια αν η ακολουθούμενη 

στρατηγική είναι λάθος τότε το αποτέλεσμα θα είναι δυσάρεστο ανεξαρτήτως της 

επιλογής μοντέλου.
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Λαμβάνοντας υπόψη το τελευταίο μειονέκτημα, οι Kaplan και Norton προσπάθησαν 

να ευθυγραμμίσουν ακόμη περισσότερο το BSC με την επιχειρηματική στρατηγική, 

προχωρώντας στην παρουσίαση του Στρατηγικού Χάρτη - Strategy Map: Kaplan και 

Norton, (2001a), Kaplan και Norton, (2004). Με βάση την εμπειρία τους στην 

κατάστρωση και εφαρμογή του BSC σε πολλές επιχειρήσεις, οι Kaplan και Norton 

ανέπτυξαν ένα γενικό πλαίσιο για την περιγραφή και υλοποίηση της στρατηγικής, 

που ονόμασαν Χάρτη Στρατηγικής. Πρόκειται για μια λογική και περιεκτική μέθοδο 

περιγραφής της στρατηγικής, όπου αναφέρονται λεπτομερώς τα κρίσιμα στοιχεία και 

οι συνδέσεις μεταξύ τους. Ουσιαστικά, η στρατηγική απεικονίζεται με τη μορφή 

λογικού διαγράμματος και μπορεί έτσι να γίνει κατανοητή από όλα τα μέλη ενός 

οργανισμού. Στο Σχήμα 6 παρουσιάζεται ο χάρτης στρατηγικής της ίδιας επιχείρησης 

που χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα στο Κεφάλαιο 4 (ελληνική επιχείρηση 

παραγωγής λογισμικού, Papalexandris et al., 2004).

Ένας χάρτης στρατηγικής σχεδιάζεται από πάνω προς τα κάτω, αρχίζοντας από τον 

προορισμό και χαράζοντας κατόπιν την πορεία που θα ακολουθηθεί. Η διοίκηση 

πρέπει να ορίσει αρχικά το όραμα και την αποστολή της, ώστε να είναι σε θέση να 

διατυπώσει το που θέλει να βρεθεί στο μέλλον. Στη συνέχεια, καθορίζει τη 

στρατηγική, δηλαδή το μονοπάτι που θα ακολουθήσει, περνώντας και από τους 

τέσσερις άξονες του BSC. Θα πρέπει πάλι να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι ούτε ο 

χάρτης στρατηγικής αποτελεί εργαλείο διαμόρφωσης της επιχειρηματικής 

στρατηγικής. Είναι ένα επιπλέον βοήθημα με το οποίο γίνεται ευκολότερος ο 

σχεδιασμός του BSC, η στρατηγική όμως πρέπει να είναι ήδη αποφασισμένη. Η 

στρατηγική διασπάται σε μια σειρά από βήματα, τα οποία «απλώνονταυ> πάνω στους 

τέσσερις άξονες του BSC, κάνοντας περισσότερο ορατή την causality, και 

διευκολύνοντας έτσι το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του μοντέλου. Ο χάρτης 

στρατηγικής μετατρέπει το BSC σε ένα μοντέλο στρατηγικής διοίκησης.
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Από την παρουσίαση των δύο μοντέλων καν από την ανάλυση των ομοιοτήτων και 

διαφορών τους γίνονται εύκολα αντιληπτά δύο στοιχεία:

• Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό επικάλυψη των δύο μοντέλων

• Υπάρχουν, όμως, και σημεία στα οποία το ένα υστερεί έναντι του άλλου και 

αντίστροφα.

Επιγραμματικά, ενώ το BSC εξασφαλίζει εστίαση στην επιχειρηματική στρατηγική, 

αποτελώντας ένα εργαλείο με τη βοήθεια του οποίου καταστρώνονται όλες οι 

λειτουργίες του οργανισμού, το αντάλλαγμα είναι μια περισσότερο πολύπλοκη 

διαδικασία σχεδιασμού του. Το ΒΕΜ, από την άλλη, είναι περισσότερο δομημένο, 

εξασφαλίζοντας ευκολότερο σχεδίασμά, είναι όμως, ένα εργαλείο διάγνωσης και 

βελτίωσης σε λειτουργικό επίπεδο.

Η διαφορετικότητα και το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται το κάθε μοντέλο, 

συνετέλεσαν ώστε το ΒΕΜ να τυγχάνει πολύ μεγαλύτερης αποδοχής στην Ελλάδα 

και, μάλλον και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες από ό,τι το BSC.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και τις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρώπης, η εξάπλωση των πιστοποιητικών Ποιότητας της σειράς ISO 9000 και η 

εξοικείωση αρκετών επιχειρήσεων με τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, 

είναι μεγάλη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η μετάβαση στο ΒΕΜ είναι ευκολότερη, ενώ 

μεγάλο κίνητρο αποτελεί και το κύρος που αποκτούν όσοι βραβεύονται. Ως εκ τούτου, 

το ΒΕΜ, παρά το γεγονός ότι έχει μικρή αποδοχή στην Ελλάδα σε σχέση με τις 

υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, εντούτοις είναι γνωστό στις μεγάλες επιχειρήσεις, 

όπως φαίνεται τόσο από τη συμμετοχή τους ως μέλη στον EFQM όσο και από το 

ενδιαφέρον κάποιων από αυτές για τα αντίστοιχα βραβεία (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I).

Όμως, η εφαρμογή του BSC στην Ελλάδα είναι δυστυχώς πολύ περιορισμένη. 

Χαρακτηριστικά οι Papalexandns et al., 2004 αναφέρουν ότι, μόνο δύο Ελληνικές 

επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εφαρμογή του. Ακόμη και αν ο 

αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος, η διαφορά με το ΒΕΜ είναι τεράστια, αφού είναι 

40 οι επιχαρήσεις που ενεργά συμμετέχουν στον EFQM (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). Βασικές 

αιτίες είναι, η άγνοια για το BSC από μέρους των στελεχών και βέβαια η
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δυσκολότερη ανάπτυξή του, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αλλη μια 

αιτία είναι, η έλλειψη στρατηγικής σκέψης και μακροχρόνιου προγραμματισμού από 

μέρους των ελληνικών επιχειρήσεων. Τέλος, η εμπειρία των επιχειρήσεων με τα 

πρότυπα και τις αρχές της ποιότητας, καθώς και το κύρος που προσφέρει το ΒΕΜ, 

αποθαρρύνει τις Ελληνικές επιχειρήσεις από την ενασχόληση με το «άγνωστο» BSC.
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6 ΣΥΝΟΨΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η εφαρμογή ενός μοντέλου αξιολόγησης της επίδοσης είναι πλέον απαραίτητη για 

κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Τα δύο επικρατέστερα για το σκοπό αυτό μοντέλα, κατά 

τη βιβλιογραφία, δηλαδή το Business Excellence Model του EFQM και το Balanced 

Scorecard, εξετάστηκαν στην μελέτη αυτή.

To Balanced Scorecard είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης, οργανωμένο σε τέσσερις 

άξονες, που μετατρέπει τη στρατηγική σε ένα σύνολο στόχων και δεικτών 

συνδεδεμένων με αυτούς. Με την ορθή εφαρμογή του η διοίκηση αντιλαμβάνεται και 

ιεραρχεί τις δράσεις που απαιτούνται για να επιτύχει τους στόχους της και να 

υλοποιήσει το όραμά της.

To EFQM Business Excellence Model είναι ένα πλαίσιο εργασίας που οδηγεί τον 

οργανισμό στην επιχειρηματική αριστεία. Με γνώμονα την ικανοποίηση όλων των 

ενδιαφερομένων ομάδων και μέσα από ένα σύνολο εννέα κριτηρίων η επιχείρηση 

ανασκοπεί συνεχώς και συστηματικά τις δραστηριότητές της και τα αποτελέσματά 

της με σκοπό τη συνεχή βελτίωση.

Τα δύο μοντέλα, κάθε ένα από τα οποία μπορεί να βελτιώσει την επίδοση ενός 

οργανισμού και να αυξήσει την αξία του, προέρχονται από δύο διαφορετικά σημεία 

αφετηρίας, την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και την αξιολόγηση της επίδοσης. 

Εντούτοις, παρουσιάζουν πάρα πολλές ομοιότητες, αλλά και αρκετές διαφορές. 

Υπάρχουν σημεία που υπερτερεί το BSC και άλλα όπου υπερτερεί το ΒΕΜ.

Το ΒΕΜ βοηθά στην κατανόηση των αρχών της επιχειρηματικής αριστείας, στην 

ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων ομάδων και στην συνεχή βελτίωση όλων των 

λειτουργιών. Λόγω της προκαθορισμένης δομής του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις (benchmarking) και για την επιθεώρηση και 

βράβευση των οργανισμών που διαπρέπουν. Τα βραβεία του EFQM αποτελούν ένα 

ισχυρό κίνητρο για την προτίμηση των επιχειρήσεων στο ΒΕΜ αφού εκτός των 

άλλων προσφέρουν πολύ μεγάλο κύρος.
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Όμως, από τη διερεύνηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε η έλλειψη 

μελετών που να τεκμηριώνουν την συνεισφορά του ΒΕΜ στο οικονομικό 

αποτέλεσμα των επιχειρήσεων. Δεν βρέθηκαν μελέτες που να συνδέουν άμεσα το 

ΒΕΜ με την πορεία μετοχών, ή άλλων οικονομικών μεγεθών, που να αποδεικνύουν 

ξεκάθαρα την αύξηση της αξίας των επιχειρήσεων, από τη χρήση του μοντέλου. Η 

δυσκολία των μελετών αυτών πιθανώς έγκειται στο γεγονός ότι, η υιοθέτηση του 

ΒΕΜ από τις επιχειρήσεις δεν είναι απλά μια ξαφνική στρατηγική απόφαση. Είναι το 

αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας κάθε οργανισμού σε θέματα ποιότητας. Ο έλεγχος 

ποιότητας, τα διάφορα πρότυπα ποιότητας και η ΔΟΠ, είναι ήδη καθημερινή 

πρακτική σε πολλούς οργανισμούς όταν αυτοί αποφασίζουν να εφαρμόσουν το ΒΕΜ, 

με αποτέλεσμα τα αποτελέσματά του να μην είναι τόσο εύκολο να απομονωθούν. 

Ωστόσο, οι δυσκολίες αυτές θα πρέπει να ξεπεραστούν και να αποδειχτεί η 

χρησιμότητα του μοντέλου.

To BSC, από την άλλη, επικεντρώνει τον οργανισμό στις προσπάθειες και 

διαδικασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του, εξυπηρετεί στη 

διάχυση του οράματος και της στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα και καθιστά τη 

στρατηγική σκέψη μια καθημερινή πράξη. Σημαντική διαφοροποίησή του από το 

ΒΕΜ αποτελεί και η διαδικασία στρατηγικής μάθησης (double-loop learning) που 

δίνα την ευκαιρία για συνεχή έλεγχο και επικύρωση της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

To BSC είναι ένα εργαλείο στρατηγικής διοίκησης που εξασφαλίζει ότι ο οργανισμός 

κάνει τις σωστές επιλογές (do the right things), ενώ το ΒΕΜ είναι ένα διαγνωστικό 

περισσότερο εργαλείο που εξασφαλίζει ότι όλα γίνονται σωστά (do things right). Η 

ταυτόχρονη εφαρμογή και των δύο στον ίδιο οργανισμό βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα

(do the right things right!).

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι, σε μεγάλο βαθμό, οι αδυναμίες του ενός μοντέλου 

καλύπτονται από το άλλο και αντίστροφα. Η «συμπληρωματικότητα» αυτή, μας 

οδηγεί στην πρόταση για κοινή χρήση των δύο μοντέλων, η οποία πιθανώς να έχει 

ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Η πρόταση, για ταυτόχρονη εφαρμογή του ΒΕΜ και 

του BSC, έχει αρχίσει να κάνα την εμφάνισή της και στη βιβλιογραφία.
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Οι McAdam και O’Neil, (1999) μελέτησαν την ταυτόχρονη χρήση των δύο μοντέλων 

και διαπίστωσαν ότι το ΒΕΜ έχει περιορισμένη εφαρμογή ως προς τη στρατηγική με 

την έννοια ότι αξιολογεί το παρόν χωρίς να βοηθά στην χάραξη της μελλοντικής 

στρατηγικής. Η εφαρμογή του BSC, στον ίδιο οργανισμό, συμβάλλει στον εντοπισμό 

θεμάτων στρατηγικής σημασίας και στην γνωστοποίηση και κατανόηση σε όλα τα 

ιεραρχικά επίπεδα των προτεραιοτήτων και των στόχων. Ταυτόχρονα, το ΒΕΜ βοηθά 

τις διαδικασίες αλλαγής που απαιτούνται, ώστε να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι ενώ η 

αυτο-αξιολόγηση αξιολογεί την πορεία προς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συνολικά οι 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ΒΕΜ βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών, την ικανοποίηση του πελάτη και προάγει μια καθοδηγητική μορφή 

ηγεσίας, ενώ το BSC συνδέει την πράξη με τη στρατηγική, βελτιώνει τους δείκτες 

που αφορούν τους πελάτες και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων.

Αντίστοιχα, οι Andersen et aJ. (2000, σελ 10-12) προτείνουν το καταλληλότερο 

μοντέλο ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ενώ τονίζουν ότι σε πιο 

πολύπλοκες περιπτώσεις ενδείκνυται η εφαρμογή και των δύο μοντέλων. Σύμφωνα 

λοιπόν με τους Andersen et al. (2000):

Το ΒΕΜ προτείνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Όταν απαιτείται ένα πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών,

• Για την εκπόνηση τακτικών ελέγχων όλων των διαδικασιών με σκοπό τον 

εντοπισμό δυνατών και αδύνατων σημείων,

• Για σύγκριση με άλλους οργανισμούς (benchmarking)

Αντίστοιχα το BSC είναι πιο κατάλληλο:

• Για την καλύτερη κατανόηση των σχέσεων αιτίου - αποτελέσματος (causality),

• Για την ιεράρχηση στρατηγικών πρωτοβουλιών,

• Για τη διευκόλυνση της αμφίδρομης επικοινωνίας των στρατηγικών θεμάτων 

μέσα σε μεγάλους οργανισμούς,

• Για την εστίαση της διοίκησης σε στρατηγικά ζητήματα αντί των οικονομικών 

ζητημάτων που έχουν ιστορική μόνο σημασία.
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Σε πολλές επιχειρήσεις συνυπάρχουν αρκετές από τις παραπάνω περιπτώσεις, με 

αποτέλεσμα η ταυτόχρονη χρήση των δύο μοντέλων να προσφέρει ένα τέτοιο 

συνδυασμό που εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα και αποφεύγει τα μειονεκτήματα 

και τους περιορισμούς του κάθε μοντέλου.

Πάνω σ’ αυτό οι Lamotte και Carter (1999) λένε συγκεκριμένα:

«It is precisely within the differences of the two Models and their common 

performance improvement objectives that the benefit of bringing the two together 

lies”

Lamotte, G. and Carter, G., EFQM & BSC Collaborative, 1999 (σελ. 14).

Η παραπάνω διαπίστωση έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν λάβουμε υπόψη ότι 

προέρχεται από το ίδιο το EFQM και το Balanced Scorecard Collaborative5, δηλαδή 

από τους δημιουργούς των δύο μοντέλων οι οποίοι εντοπίζουν τις αδυναμίες του 

καθενός και προτείνουν την κοινή εφαρμογή τους, όταν κάτι τέτοιο ταιριάζει στις 

ανάγκες του οργανισμού. Τονίζουν ότι αυτό που προέχει, είναι να γνωρίζει κανείς 

γιατί εφαρμόζει ένα ή και τα δύο μοντέλα και να έχει την ικανότητα της ανάπτυξης 

και υλοποίησής τους με σωστό τρόπο.

Όμως, οι βιβλιογραφικές αναφορές που αναφέρονται στην κοινή εφαρμογή του BSC 

και του ΒΕΜ είναι γενικές και εντοπίζουν τις διαφορές και ομοιότητες χωρίς να 

ασχολούνται με την πρακτική εφαρμογή τους και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Η 

διαπίστωση της «συμπλη ρωματικότητας» των δύο μοντέλων και η από κοινού 

προώθησή τους από το EFQM και το Balanced Scorecard Collaborative είναι 

ενδεικτική για το μέλλον των συστημάτων διοίκησης των σύγχρονων οργανισμών. Η 

έρευνα συνεπώς, πρέπει να κατευθυνθεί προς τη μελέτη της κοινής εφαρμογής των 

δύο μοντέλων σε πρακτικό επίπεδο. Πώς οι βελτιώσεις των διαδικασιών που 

προκύπτουν από το ΒΕΜ θα χρησιμοποιηθούν για να ικανοποιήσουν τους στόχους 

του BSC; Πώς θα αποφευχθεί η επικάλυψη των δύο μοντέλων με συνέπειες τη 

σύγχυση, τη γραφειοκρατία και τη σπατάλη πόρων στις επιχειρήσεις; Ποια η σχέση

5 To BSC Collaborative είναι ένας οργανισμός που έχει ως μέλη συμβούλους επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με την ανάπτυξη του μοντέλου. Στο BSC Collaborative συμμετέχει ο R. Kaplan
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της βελτίωσης της επίδοσης με την κοινή χρήση των μοντέλων; Επίσης, ένα θέμα για 

έρευνα που ενδιαφέρει και τις Ελληνικές επιχειρήσεις, είναι εάν η ανάπτυξη του BSC 

είναι ευκολότερη σε επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν το ΒΕΜ, μια και στην 

περίπτωση αυτή είναι ήδη διαμορφωμένες οι σχέσεις αιτίου - αποτελέσματος.

Οι Ελληνικές επιχειρήσεις στην πλειοψηφία τους δεν γνωρίζουν τα σύγχρονα 

εργαλεία αξιολόγησης της επίδοσης. Η παρουσίαση και ανάλυση που προηγήθηκε, 

σκοπό έχει να καλύψει αυτό το κενό και να κάνει γνωστά τα δύο πιο σύγχρονα και 

διαδεδομένα μοντέλα αξιολόγησης στις επιχειρήσεις της χώρας μας.

Οι ελάχιστες Ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν νέα εργαλεία αξιολόγησης, 

δείχνουν συντριπτικά μεγαλύτερη προτίμηση στο ΒΕΜ έναντι του BSC 

(Papalexandris et al., 2004). Αυτό συμβαίνει λόγω της μακροχρόνιας ενασχόλησής 

τους με προγενέστερα πρότυπα ποιότητας, του κύρους που προσδίδει το ΒΕΜ, αλλά 

και της άγνοιάς τους για το BSC. Η προτίμησή τους στο ΒΕΜ, υποδηλώνει συχνά 

άριστη επίδοση σε λειτουργικό επίπεδο, χωρίς όμως να εξασφαλίζει την ύπαρξη 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου πλεονεκτήματα του παρελθόντος (όπως το 

χαμηλό κόστος εργασίας) δεν υφίστανται πλέον. Η αριστεία του παρόντος δεν 

εξασφαλίζει από μόνη της τη μακροχρόνια επιτυχία. Όπως φάνηκε από την παρούσα 

μελέτη, το BSC μπορεί να βοηθήσει τις Ελληνικές επιχειρήσεις να επιτύχουν μέσα 

στο δύσκολο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει 

το BSC, είναι τέτοιας σημαντικότητας, που δεν άφησαν αδιάφορες αμέτρητες 

επιχειρήσεις παγκοσμίως και το ίδιο πρέπει να συμβεί και στην Ελλάδα.

Τέλος, έχοντας πλέον παρουσιάσει τα δύο μοντέλα, τα δυνατά και αδύνατα σημεία 

τους και βέβαια τη δυνατότητα ταυτόχρονης εφαρμογής τους, γεννιέται αυτόματα ένα 

νέο ζήτημα που πρέπει να ερευνηθεί. Είναι δυνατή η διαμόρφωση ενός νέου 

μοντέλου που να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο αποφεύγοντας 

ταυτόχρονα τα μειονεκτήματα του καθενός;
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8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Κατάλογος Ελληνικών επιχειρήσεων που 
εφαρμόζουν το EFQM Business Excellence Model

Βραβευμένες επιχειρήσεις 

COCO MAT
Award Winner // 01 October 2003 

COCO MAT
Prize Wnner // 01 October 2003

Επιγειριίσεκ: που επιθεωρήθηκαν και διακρίθιικαν

Agrotiki Insurance S.A
Committed to Excellence // March 1,2003

ATHENIAN SEA CARRIERS LTD-Finance Division 
Committed to Excellence // January 1,2004

Athens International Airport/ Corporate Services Division 

Committed to Excellence // November 1,2004

BEE CULTURING CO. "ΑΤΤΙΚΓ ALEXANDROS PITTAS SA 
Committed to Excellence // May 1,2004

Brainstorming Ltd
Committed to Excellence // March 1,2003

Cardiac Surgery Intensive Care Unit of "Evangelismos" General Hospital of Athens 

Committed to Excellence // May 1,2004

Dell Computer Hellas
Committed to Excellence // January 1,2004

EFG Eurobank Ergasias SA/ Client Relations Division 
Committed to Excellence // May 1,2004

ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING S.A. 

Committed to Excellence // May 1,2004
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Exodus S.A
Committed to Excellence // March 1,2003 
Famar S.A/ Logistic Services 
Committed to Excellence // May 1,2004

Hellenic Bank Association
Committed to Excellence // January 1,2004

Masterpack S.A
Committed to Excellence II May 1,2004 

McCain Hellas Ltd
Committed to Excellence // March 1,2003

MINOS PALACE S.A (Mamidakis Hotel Experience)
Committed to Excellence // March 1,2003

Municipal Organisation for Social Intervention & Health (DOKPY) 
Committed to Excellence // October 1,2004

Optimum S.A
Committed to Excellence // March 1,2003 

Perivallontiki S.A
Committed to Excellence // March 1,2003

Piareus Bank S.A-Training & Development Division 
Committed to Excellence // March 1,2003

Piraeus Bank S.A-Department of Legal Affairs 
Committed to Excellence // March 1,2003

Piraeus Bank S.A-Electronic Banking Division (winbank) 

Committed to Excellence // March 1,2003

Piraeus Bank S.A-Information technology Division 

Committed to Excellence // March 1,2003
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Piraeus Bank S.A-Marketing Division 

Committed to Excellence // March 1,2003

TEXNOBETON S.A
Committed to Excellence // January 1,2004

VI AN EX S.A
Committed to Excellence // April 1,2003

Ziridis New Generation
Committed to Excellence // March 1,2003

Athens International Airport-Information Technology & Telecommunications Department 
Recognised for Excellence // 01 February 2003

BSH Oikiakes Syskeves A.B.E
Recognised for Excellence II 01 February 2003

Exodus S.A
Recognised for Excellence // 01 May 2004

Siemens S.A (Unit DI&P)
Recognised for Excellence // 01 February 2003

Μέλη του EFOM 

Agrotiki Asfalistiki S.A.
ALBA - Athens Laboratory Business 
Brainstorming Ltd - Business Consultants 
BSH Ikiakes Syskeves A.B.E.
Delta Singular Informatics SA 
Elais (Unilever Group)
IEKEP Institute of Training & Vocational Guidance 
Letrina SA

Panafon - Vodafone SA 

Q-Plan SA

The American College of Greece 

TRAM S.A.
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OTE S.A. Hellenic Telecommunications Organization 
University of Piraeus


