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“Not everything that counts can 
be counted. Not everything that 
can be counted counts.”                          

Albert Einstein 
 

 
 

 
 
 



 
 

ΣΥΝΟΨΗ (ABSTRACT) 
 

Το Balanced Scorecard (Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας, Π.Ι.Σ.) 

είναι το εργαλείο ή η μεθοδολογία που μπορεί να διαχειριστεί κάτω από μια 

κοινή ομπρέλα όλη την αβεβαιότητα και την συνεχόμενη αλλαγή που προκύπτει 

κατά την διαχείριση στο χώρο της υγείας. Πρόκειται για ένα σύστημα μέτρησης 

που διατηρεί τα παραδοσιακά οικονομικά μέτρα, αλλά προσθέτει επίσης τις 

προοπτικές της παρούσας και της μελλοντικής αξίας, δηλαδή τους πελάτες 

(χρήστες), τους προμηθευτές, τους εργαζόμενους, την τεχνολογία, την καινοτομία 

και τις εσωτερικές διαδικασίες. Ο Π.Ι.Σ. είναι ένα σύστημα που εξισορροπεί την 

ιστορική ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών με τους παράγοντες της μελλοντικής 

απόδοσης, ενώ επίσης βοηθά τους οργανισμούς στην εφαρμογή 

διαφοροποιημένων στρατηγικών. 

 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Τα συστήματα υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες 

στην Ευρώπη και αλλού στην προσπάθειά τους να δώσουν αποτελεσματική 

απάντηση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για υπηρεσίες υγείας βρίσκονται σε 

έναν διαρκή μετασχηματισμό. Αποτέλεσμα αυτού του μετασχηματισμού είναι το 

ίδιο ουσιαστικά πρόβλημα να αντιμετωπίζεται με τόσους διαφορετικούς τρόπους 

όσες είναι σχεδόν και οι χώρες που το αντιμετωπίζουν. 

Το 1998 παρουσιάστηκε η «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΥΓΕΙΑ» και στην περιοχή μας υιοθετήθηκε με τον τίτλο «ΥΓΕΙΑ 21» που είναι 

το αποτέλεσμα εκτεταμένων επιστημονικών αναλύσεων και γραπτών 

διαβουλεύσεων των 51 Κρατών Μελών (με την Ελλάδα μέλος των 51) της 

Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την περιοχή της Ευρώπης, με 

κεντρικό σύνθημα «Υγεία Για Όλους». Το κείμενο αυτό αποτυπώνει την 

στρατηγική για τον 21ο αιώνα που αφορά τον τομέα της υγείας, ειδικότερα για 

την περιοχή της Ευρώπης, παρέχοντας έτσι έναν οδικό χάρτη, μια κατεύθυνση 

στις κυβερνήσεις των χωρών που αναφέρεται για να διαμορφώσουν την Εθνική 

Πολιτική για την Υγεία και να κινητοποιήσουν πλατιά στρώματα της κοινωνίας 

προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους 

κινείται η στρατηγική της Π.Ο.Υ. αφορούν το δικαίωμα της απόλαυσης του 

μέγιστου εφικτού επιπέδου υγείας, την διαφύλαξη της αξιοπρέπειας και της αξίας 

του κάθε ανθρώπου, τα ίσα δικαιώματα, τις ίσες υποχρεώσεις και τις κοινές 

ευθύνες όλων για την υγεία. Οι υπηρεσίες υγείας θεωρεί ότι πρέπει να βασίζονται 

σε επιστημονικές αποδείξεις, να είναι καλής ποιότητας, οικονομικά προσιτές και 

βιώσιμες στο μέλλον και να είναι διαθέσιμες σε όλους ανεξαρτήτως κοινωνικής ή 

οικονομικής κατάστασης (διακήρυξη της Alma Ata). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει 

να μετασχηματίζονται και να προσαρμόζονται για να ανταποκρίνονται στις 

τωρινές και στις μελλοντικές συνθήκες, στις κοινωνικοοικονομικές περιστάσεις και 

στις ανάγκες των ανθρώπων, των κοινωνιών και των χωρών, μέσω κατάλληλα 

διαχειριζόμενων δημόσιων και ιδιωτικών δράσεων και επενδύσεων για την υγεία. 
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαχείριση (η διοίκηση) σε όποιο επίπεδο του 

Τομέα της Υγείας απαιτεί μια πολύπλευρη και πολυεπίπεδη προσέγγιση και 

ισορροπία ανάμεσα σε αντίρροπες και αλληλοσυγκρουόμενες δράσεις.  

Αναρωτιόμουν αν θα μπορούσαν όλες αυτές οι διαφορετικές δυνάμεις και 

οι διαφορετικές προσεγγίσεις να συνυπάρξουν κάτω από ένα κοινό εργαλείο 

αποτίμησης και διαχείρισης της συνεχιζόμενης αλλαγής. Το πρώτο ερέθισμα 

ήρθε από τον κο Χ. Πρωτόπαπα στο μάθημα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, 

όπου έκανε λόγω για ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο διοίκησης το «Balanced 

Scorecard». Ψάχνοντας περισσότερο μέσα από την βιβλιογραφία και 

λαμβάνοντας υπόψη διπλωματικές εργασίες που προηγήθηκαν με επιβλέποντα τον 

κο Δ. Παπαδόπουλο πείσθηκα  ότι το Balanced Scorecard ήταν το εργαλείο ή η 

μεθοδολογία που μπορούσε να διαχειριστεί κάτω από μια κοινή ομπρέλα όλη 

αυτή την αβεβαιότητα και την συνεχόμενη αλλαγή που προκύπτει κατά την 

διαχείριση στο χώρο της υγείας. Καταλυτικός ήταν επίσης ο ρόλος του κου Β. 

Αλετρά που ήταν ο επιβλέπων και ο καθοδηγητής σε αυτή την προσπάθεια, 

έχοντας μεγάλη συμβολή στο τελικό αποτέλεσμα - και τον ευχαριστώ γι αυτό, με 

την υπομονή και την επιμονή του, την ευγένεια, την επιστημονική αυστηρότητα 

και τις παρατηρήσεις του βοήθησε να αποσαφηνιστούν έννοιες και να γίνει 

περισσότερο κατανοητό το κείμενο της παρούσας διπλωματικής. Επίσης θα 

ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή του Γ.Ν. Παπαγεωργίου κο 

Χριστόπουλο που πάντοτε είχε ανοιχτή την πόρτα του για να μου δώσει στοιχεία 

και διευκρινήσεις αλλά και τον κο Γεωργιάδη Προϊστάμενο του Τ.Ε.Π. που μου 

έδωσε όσα στοιχεία του ήταν επιτρεπτό και βοήθησε στην κατανόηση της 

λειτουργίας του τμήματος. 

Το Balanced Scorecard (BSC, Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας, 

Π.Ι.Σ.)  αναπτύχθηκε από τους Robert Kaplan & David Norton στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, δημιουργώντας ένα σύστημα μέτρησης που διατηρεί τα 

παραδοσιακά οικονομικά μέτρα, αλλά προσθέτει επίσης τις προοπτικές της 

παρούσας και της μελλοντικής αξίας, δηλαδή τους πελάτες (χρήστες), τους 

προμηθευτές, τους εργαζόμενους, την τεχνολογία, την καινοτομία και τις 
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εσωτερικές διαδικασίες. Ο Π.Ι.Σ. είναι ένα σύστημα που εξισορροπεί την 

ιστορική ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών με τους παράγοντες της μελλοντικής 

απόδοσης, ενώ επίσης βοηθά τους οργανισμούς στην εφαρμογή 

διαφοροποιημένων στρατηγικών. 

Ειδικότερα, ο Π.Ι.Σ. βοηθά τους οργανισμούς στο να υπερκεράσουν δύο 

σημαντικά προβλήματα:  

α) Στο να μετρούν αποτελεσματικά την απόδοση του οργανισμού και  

β) Στο να εφαρμόζουν τη στρατηγική του οργανισμού με επιτυχία.   

Ένας αποτελεσματικός Π.Ι.Σ. αποτελεί κάτι περισσότερο από μια ad hoc 

συλλογή χρηματοοικονομικών και μη στοιχείων. Ένας καλά σχεδιασμένος Π.Ι.Σ. 

αποκαλύπτει την ιστορία της ακολουθούμενης από τον οργανισμό στρατηγικής 

μέσα από μια σειρά σχέσεων αιτίου – αποτελέσματος, σχέσεων που είναι 

σύμφυτες με τα μέτρα του Π.Ι.Σ.. Κατά την εφαρμογή του, θα πρέπει να τονισθεί 

ιδιαίτερα η λέξη ισορροπία. Δηλαδή, είναι αναγκαία η ύπαρξη ισορροπίας 

μεταξύ: 

• Των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών δεικτών 

• Εσωτερικών και εξωτερικών συστατικών του οργανισμού 

• Δεικτών που απεικονίζουν υστερούσες αποδόσεις του οργανισμού και δεικτών 

που απεικονίζουν τους «οδηγούς» για την ανατροπή αυτής της υστέρησης. 

Διεθνώς η εφαρμογή του Π.Ι.Σ. έχει επεκταθεί σε πλήθος επιχειρήσεων 

και οργανισμών. Θεωρώ ότι η εφαρμογή του από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της 

χώρας μας θα αποτελέσει μια ευχάριστη πρόκληση γι’ αυτά, αφού θα αποκτήσουν 

ένα στρατηγικό εργαλείο που θα τους βοηθήσει αποτελεσματικότερα στην 

επίτευξη των στόχων τους. 

 10



Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την 

υπομονή, την υποστήριξη και την κατανόηση που μου έδωσαν απλόχερα όλο 

αυτό το χρονικό διάστημα και έτσι μπόρεσα να φέρω εις πέρας αυτή την 

διπλωματική. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η προσέγγιση του θέματος έγινε σταδιακά διερευνώντας αρχικά την 

ανάγκη για το καινούριο και τα στάδια μετάβασης από τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες σε πιο ολοκληρωμένα εργαλεία διοίκησης. 

Έτσι το 1ο κεφάλαιο διερευνά τις αλλαγές στην οικονομία που ουσιαστικά 

δημιούργησαν την ανάγκη για νέες προσεγγίσεις διοίκησης. Εδώ παρουσιάζεται 

αυτό που λέμε «νέα οικονομία» με τα χαρακτηριστικά που την διακρίνουν και 

δημιουργούν το νέο πλαίσιο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

Στο 2ο κεφάλαιο οικοδομείται το θεωρητικό πλαίσιο της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων και οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί. Ιχνηλατείτε ο στρατηγικός 

σχεδιασμός, η ανάπτυξη και οικοδόμηση στρατηγικής, η σημασία της 

στρατηγικής και η στρατηγική διοίκηση, η ανάπτυξη της εταιρικής στρατηγικής 

και οι τεχνικές στρατηγικής εφαρμογής. 

Το 3ο κεφάλαιο διαπραγματεύεται την μετάβαση από την μέτρηση στην 

διοίκηση επίδοσης. 

Στο 4ο κεφάλαιο διαπραγματεύομαι το θεωρητικό πλαίσιο του πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας (Π.Ι.Σ.), την εξέλιξη της έννοιας του Π.Ι.Σ., την 

επιτυχία αλλά και τα εμπόδια, την εισαγωγή του σαν εργαλείο διοίκησης, την 

επίτευξη κρίσιμων διαδικασιών αλλά και την διάκριση σε χρηματοοικονομικά και 

μη χρηματοοικονομικά μέτρα. 

Στο 5ο κεφάλαιο αναλύονται οι τέσσερις συνιστώσες, η 

χρηματοοικονομική συνιστώσα, η πελατειακή συνιστώσα, η συνιστώσα 

εσωτερικών διαδικασιών και η συνιστώσα μάθησης και ανάπτυξης. 

Η οικοδόμηση και υλοποίηση του Π.Ι.Σ. αναφέρονται στο 6ο κεφάλαιο, 

όπως και ο σχεδιασμός, η εγκαθίδρυση μέτρων επίδοσης και το θεωρητικό 

πλαίσιο για εφαρμογή στην πράξη. 
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Ο ρόλος του Π.Ι.Σ. στην επιχειρησιακή στρατηγική, η σύνδεση μέτρων – 

στρατηγικής και η συμβολή του Π.Ι.Σ. στην διοίκηση της στρατηγικής 

αναφέρονται στο 7ο κεφάλαιο. 

Από το 8ο κεφάλαιο έχουμε την ειδικότερη αναφορά στο χώρο των 

υπηρεσιών υγείας, στην ευελιξία του Π.Ι.Σ., στην παρουσία του στην βιομηχανία 

των υπηρεσιών υγείας και στις εφαρμογές του στην φροντίδα της υγείας. 

Η εφαρμογή του Π.Ι.Σ. στο Τ.Ε.Π. του Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου 

παρουσιάζεται στο 9ο κεφάλαιο με την οικοδόμηση της αποστολής και του 

οράματος, την οικοδόμηση της γενικής, της εταιρικής και της ανταγωνιστικής 

στρατηγικής, τους κυρίαρχους στρατηγικούς άξονες, τους κρίσιμους παράγοντες 

επιτυχίας, τον στρατηγικό χάρτη και τους δείκτες κλειδιά. 

Στο 10ο κεφάλαιο γίνεται εξισορρόπηση του Π.Ι.Σ. μέσω της αναλυτικής 

ιεράρχησης, μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθοδολογίας 

και στο 11ο κεφάλαιο ακολουθεί ο επίλογος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1.1. Η νέα οικονομία 

Το επιχειρησιακό τοπίο  τον 21ου αιώνα χαρακτηρίζεται συχνά ως η 

"παλαιά οικονομία" συν την προσθήκη του  διαδικτύου. Σαν μεταφορά αυτό 

δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι πολύ απλό, εντούτοις όμως είναι και 

παραπλανητικό. Σήμερα, η αναζήτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

απαιτεί μια ριζική μετατόπιση της νοοτροπίας μακριά από τα παλαιά 

επιχειρησιακά πρότυπα και  τις πρακτικές. Η σαφήνεια των αγορών του 20ου 

αιώνα βασίστηκε σε συστήματα με προκαθορισμένα όρια, σε σχέσεις εμπορικών 

συναλλαγών ένας προς ένα, σε γραμμικές αλυσίδες αξίας και σε ισορροπημένους 

ισολογισμούς. Η οικονομία σήμερα λειτουργεί χωρίς προκαθορισμένα όρια και 

αυτό έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, στις χρηματαγορές, στα 

δημόσια ιδρύματα και στους ρυθμιστές του συστήματος. 

Στο εταιρικό επίπεδο, η αναζήτηση νέων τρόπων ανταγωνιστικότητας έχει 

ανοίξει το δρόμο σε οραματιστές επιχειρηματίες για να εκμεταλλευτούν την 

επένδυση άυλων πόρων με τους πιο απρόβλεπτους τρόπους. Τα άυλα αγαθά όπως 

η έρευνα και ανάπτυξη (R&D), η κατοχή της τεχνογνωσίας, η πνευματική 

ιδιοκτησία, οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, τα παγκόσμιας ποιότητας 

δίκτυα ανεφοδιασμού και τα εμπορικά σήματα είναι τώρα  οι  βασικοί οδηγοί της 

παραγωγής πλούτου, ενώ τα περιουσιακά και οικονομικά στοιχεία θεωρούνται 

όλο και περισσότερο ως προϊόντα. Από αυτή την άποψη, τα άυλα αγαθά 

διαδραματίζουν έναν αναπόφευκτο υλικό ρόλο, και σαν υποδομή και σαν 

μεταφορείς που μεταναστεύουν ιδέες, διαδικασίες και πρακτικές σε όλους τους 

τομείς. Η τελευταία γενιά των τεχνολογιών που βασίζονται στο διαδίκτυο 

μετασχηματίζει τη δομή και τη συμπεριφορά των παγκόσμιων αγορών καθώς 

επίσης και των βασικών δραστηριοτήτων τους, δηλαδή της καινοτομίας, της 

παραγωγής και της διανομής. Αυτό έχει οδηγήσει σε έναν ομαδικό διαχωρισμό 

των συστημάτων παράδοσης – αξίας σε πολλούς τομείς της οικονομίας και έχει 
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επιφέρει βαθιές αλλαγές στα κατώτατα όρια απόδοσης της επιχείρησης (Eustace, 

2000a). 

Ενώ η αρχή αυτής της τάσης μπορεί να ιχνηλατηθεί βαθιά μέσα στο 

παρελθόν, αυτή τη στιγμή το επίπεδο και το πεδίο της άυλης επένδυσης στις 

κυρίαρχες οικονομίες έχει φθάσει σε μια κρίσιμη μάζα έτσι ώστε μερικοί 

παρατηρητές να θεωρούν ότι τώρα αποτελεί πρόκληση για τους  ορθόδοξους της 

κλασικής οικονομίας και της λογιστικής. Όλο και περισσότερο, οι οικονομολόγοι 

και οι σκεπτόμενοι ηγέτες των επιχειρήσεων ασπάζονται την άποψη ότι είμαστε 

σε μια μεταβατική οικονομία όπου η δημιουργία αξίας προέρχεται κυρίως από 

την ικανότητα της καινοτομίας (Lev, 1999). Αυτές οι καινοτομίες γίνονται 

πραγματοποιήσιμες από τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και 

από την παράλληλη επένδυση σε άλλες περιοχές, που προσκρούουν άμεσα σε 

εταιρικό επίπεδο στην ανταγωνιστικότητα. 

Σε όλα τα πεδία της εμπειρικής έρευνας θεωρείται χρήσιμο να υπάρχει ένα 

λειτουργικό μοντέλο που θα βοηθάει στην κατανόηση και θα παρέχει ένα κοινό 

σημείο αναφοράς και μια κοινή γλώσσα. Γι’ αυτή την σύνδεση αναπτύχθηκε ένα 

χρήσιμο σχήμα από το City University Business School, στο Λονδίνο για τη 

χρήση των άυλων περιουσιακών στοιχείων (Eustace, 2000b). Το Σχήμα 1 που 

ακολουθεί παρουσιάζει ουσιαστική σύνδεση μεταξύ των υλικών (απτών) και των 

άυλων αγαθών, και επεξηγεί τα κυρίαρχα συστατικά της εταιρικής βάσης 

προτερημάτων των περισσότερων κορυφαίων επιχειρήσεων σήμερα.  
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Σχήμα 1. Η νέα εταιρική βάση προτερημάτων 
(Η ουσιαστική σύνδεση μεταξύ των απτών προτερημάτων και των άυλων αγαθών) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

HARD SOFT, δύσκολο να ταυτοποιηθούν και να μετρηθούν 

Φυσικά και οικονο- 
μικά στοιχεία που 
μπορούν να χρησι- 
μοποιηθούν για 
ασφάλεια και για να 
ασφαλίσουν τους 
σκοπούς 

Νόμιμη κατοχή δικαιωμάτων 
που μπορούν να αγοραστούν, 
να πωληθούν, να αποθηκευ- 
τούν και να ανταλλαγούν 
εύκολα με εκχώρηση 

Διακριτικοί παράγοντες αντα- 
γωνιστικού πλεονεκτήματος 
που σε διαφοροποιούν από 
τους ανταγωνιστές σου 

Φυσικά Αγαθά 
Πάγια 
Αποθέματα  
Και άλλα 
 
Οικονομικά Αγαθά 
Μετρητά και ισοδύναμα 
μετρητών 
Εισπρακτέα – Εμπόριο 
Ασφάλειες -  Επενδύσεις 

Συμβόλαια προμήθειας 
υλικών 
Άδειες, μερίδια & Frinchises 
 
Άυλα είδη 
Δικαιώματα από προστατευ -
όμενες πατέντες για ταινίες, 
μουσική, καλλιτεχνικές, 
επιστημονικές και λογοτε- 
χνικές οντότητες, 
συμπεριλαμβανομένων 
λογισμικού marketing 
 
Άλλα Άυλα 
Εμπορικά σήματα και φήμη 
Σχεδιασμός και know how 
Εμπορικά μυστικά 

Άυλες ικανότητες 
Ικανότητες καινοτομίας 
Ικανότητες δομής 
Ικανότητες αγορών 
Ανθρώπινοι πόροι 
 

Η πρώτη ομάδα -  άυλων αγαθών -  αποτελείται από δύο κύριες 

υποκατηγορίες,  τα άυλα προϊόντα  και  την πνευματική ιδιοκτησία.  Τα άυλα 

προϊόντα είναι ουσιαστικά δικαιώματα στα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων 

των δικαιωμάτων έκδοσης και αναπαραγωγής), τις εμπορικές βάσεις δεδομένων 

και άλλα εμπορεύσιμα λογισμικά με τα σχετικά μακροπρόθεσμα ετήσια 

επιδόματα δικαιώματος. Ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι μπορούν να 

αγοράζονται, να πωλούνται, να αποθηκεύονται, να μισθώνονται και να 

κυκλοφορούν στο εμπόριο - γενικά με πολύ χαμηλά κόστη επιμέλειας. Η 
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πνευματική ιδιοκτησία, από την άλλη, περιλαμβάνει εκείνα τα προτερήματα των 

οποίων ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά προέρχονται από το νομικό σύστημα,  

όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, καταχωρημένα σχέδια,  

εμπορικά μυστικά και ιδιόκτητη τεχνολογία. Σε αυτήν την περίπτωση το κόστος 

και ο χρόνος των νομικών αναζητήσεων μπορούν να είναι σημαντικά και να 

αυξάνονται δραματικά στις περιπτώσεις όπου εμπλέκονται πολλαπλάσιες νομικές 

αρμοδιότητες.  

Είναι εμφανώς δύσκολο να διαχωρίσουμε από τον οργανωτικό ιστό της 

επιχείρησης, τη δεύτερη ομάδα -  τις άυλες ικανότητες -  που εκτιμώνται από τις 

επιτυχημένες επιχειρήσεις ως ζωτικώς σημαντικές στη διαφοροποίηση της 

προσφοράς τους στην αγορά σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους (Porter, 1996 ; 

Vollmann, 1996 ; Prahalad & Hamel 1990 ; Hamel & Prahalad 1994).  Τα 

προτερήματα που αναφέραμε παραπάνω συσσωρεύονται γενικά μαζί και 

αλληλοεξαρτώνται σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι δύσκολο (αλλά όχι αδύνατο) να 

απομονωθούν και να εκτιμηθούν, και τώρα πλέον είναι ευρύτερα  γνωστοί ως 

βασικοί παράγοντες στον ανταγωνισμό βάσει κριτηρίων άλλων από την τιμή 

(non-price competition). 

Τα όρια, τα συστατικά και οι ορισμοί του συνόλου  «των άυλων αγαθών»  

ποικίλλουν σύμφωνα με τις προοπτικές των διαφορετικών ομάδων ενδιαφέροντος. 

Είναι διαφορετική η προσέγγιση όταν εξετάζουμε τις έννοιες από την οπτική της 

λογιστικής, ή όταν εξετάζουμε τα μέτρα του εθνικού εισοδήματος και του 

πλούτου, ή όταν προσεγγίζουμε τον τρόπο που  διαχειριζόμαστε και εξάγουμε 

την αξία από τις βασικές επιχειρησιακές επενδύσεις και από τα προτερήματα. 

Μερικές ομάδες ενδιαφέροντος - ειδικότερα οι οργανισμοί λογιστικών προτύπων 

– θεωρούν απαραίτητο να περιορίσουν τον καθορισμό των άυλων αγαθών σε 

εκείνους τους παράγοντες για τους οποίους έχουν οριστεί νόμιμα δικαιώματα, 

όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα και πνευματικά δικαιώματα. 

Συμφωνήθηκε ότι ο έλεγχος είναι σημαντικότερος από την ιδιοκτησία και ότι σε 

οποιοδήποτε καθορισμό πρέπει να περιλαμβάνονται παράγοντες όπως οι 

ικανότητες, οι δεξιότητες και η τεχνογνωσία, τα δίκτυα και οι επιχειρησιακές 
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σχέσεις, καθώς επίσης και εξωτερικοί παράγοντες που προκύπτουν από το νομικό, 

το διοικητικό και το ρυθμιστικό περιβάλλον. Τα όρια του ενδιαφέροντος έχουν 

επεκταθεί επίσης και μέσω της χρήσης των πινάκων στοχοθεσίας (scorecards) 

(Kaplan & Norton, 1996a,b,c,d), αλλά και από τις εκθέσεις που υποβάλλονται 

για το νοητικό κεφάλαιο από καινοτόμες εταιρείες σε αυτό τον τομέα, όπως η 

Skandia, η Celemi και η Ramboll.  Για να χαρακτηριστούν κάποια αγαθά άυλα 

θα πρέπει να είναι:  

« μη υλικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην επιχειρηματική απόδοση στην 
παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, ή αυτοί που αναμένεται να αποδώσουν στο 
μέλλον οικονομικά οφέλη στις οντότητες ή τα άτομα που ελέγχουν την ανάπτυξή τους 
(Eustace, 2000a).»  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

2.1.  Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της στρατηγικής χρησιμοποιείται ως ένα 

πλαίσιο για την ερμηνεία πολλών σημαντικών πτυχών της εργασίας της ανώτατης 

διοίκησης. Στην ουσία τα ζητήματα στρατηγικής περιλαμβάνουν την απόφαση για 

α) το τι θέλει να κάνει η εταιρεία στο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

μέλλον και β) με ποιον τρόπο πρόκειται να γίνει αυτό που θέλει να κάνει η 

εταιρεία. Δηλαδή η στρατηγική περιλαμβάνει τους στόχους και τις βασικές 

πολιτικές του οργανισμού (Tilles, 1963).  

Η έννοια της στρατηγικής ερμηνεύεται διαφορετικά από διαφορετικούς 

ανθρώπους. Ορισμένοι γνωστοί ορισμοί είναι: 

• Στρατηγική είναι το πρωταρχικό μέσο επίτευξης του κεντρικού και υπέρτατου 

στόχου. Αυτός ο κεντρικός και υπέρτατος στόχος είναι οτιδήποτε βρίσκεται στη 

σκέψη εκείνου που αποφασίζει τη δεδομένη χρονική στιγμή (Torelli, 1997).  

• Στρατηγική είναι η κατεύθυνση και το εύρος μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα 

που προσαρμόζει ιδανικά του πόρους της στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και 

ιδιαίτερα στις αγορές και στους πελάτες της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες των συμφεροντούχων (Johnson & Scholes, 1993). 

• Στρατηγική είναι η δημιουργία μιας μοναδικής και πολύτιμης θέσης, που 

περιλαμβάνει μια ομάδα από διαφορετικές δραστηριότητες. Αν υπάρχει μια 

μοναδική ιδεώδης θέση, δεν θα υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη στρατηγικής 

(Porter, 1996). 

• Στρατηγική για τον Kaplan (2005) σημαίνει αλλαγή (Strategy = Change). 

Είναι η διαχείριση της αλλαγής για να πάμε από ένα σημείο που βρισκόμαστε 

τώρα σε ένα άλλο επιθυμητό σημείο, κάποια στιγμή στο μέλλον. 
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Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης υιοθετούμε έναν άλλο ορισμό 

(Evans & Lindsay, 2002), που  ορίζει τη στρατηγική με τον εξής τρόπο:  

«Στρατηγική είναι ένα σχέδιο που ενοποιεί τους βασικούς στόχους, τις 
πολιτικές και την αλληλουχία ενεργειών ενός οργανισμού σε μια συνεκτική ολότητα. 
Μια καλά διαμορφωμένη στρατηγική βοηθάει στη συγκέντρωση και κατανομή των 
πόρων του οργανισμού σε μια μοναδική και βιώσιμη θέση, βασιζόμενη στα σχετικά 
εσωτερικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του, στις προσδοκώμενες αλλαγές του 
περιβάλλοντος, και στις ενδεχόμενες κινήσεις των πλέον βασικών ανταγωνιστών 
του.»  

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η επισήμανση του εννοιολογικού 

περιεχομένου του όρου «στόχος». Πιο συγκεκριμένα, η λέξη «στόχος» 

προέρχεται από το ρήμα στοχάζομαι, που όπως αποδίδεται ερμηνευτικά στα 

λεξικά ρημάτων της αρχαίας ελληνικής, σημαίνει «σκοπεύω», «βάζω στο σημάδι», 

ενώ μεταφορικά ερμηνεύεται «φαντάζομαι κάτι», «το εικάζω», «το συμπεραίνω». 

Είναι συνεπώς ορθή η χρήση του όρου «στόχος» προκειμένου να αποδώσουμε 

την έννοια ότι δεδομένη πράξη ή απόφαση «στοχεύει», «έχει ως αντικείμενο», 

«σημαδεύει σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα» 

2.2.  Στρατηγικός σχεδιασμός 

Σε ένα πολυτάραχο και ευμετάβλητο περιβάλλον, τα γεγονότα μπορούν να 

καταστήσουν τις προβλέψεις για την αγορά, γρήγορα ξεπερασμένες. Τα στελέχη 

έχοντας κατ’ επανάληψη βιώσει παρόμοιες διαψεύσεις, χάνουν την πίστη τους στις 

προβλέψεις και προσπαθούν να αντιληφθούν τα βασικά φαινόμενα που επικρατούν 

στην αγορά και προκαλούν τις αλλαγές. Το αποτέλεσμα είναι μια νέα θεώρηση 

των κύριων καθοριστικών παραγόντων της επιχειρηματικής επιτυχίας και ένα νέο 

επίπεδο αποτελεσματικού σχεδιασμού, το στρατηγικό σχεδιασμό (strategic 

planning) (Nickols, 2003). Ο στρατηγικός σχεδιασμός εμπεριέχεται μαζί με τον 

τακτικό σχεδιασμό στον επιχειρησιακό σχεδιασμό (corporate strategy).  Ο 

στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί εργαλείο της ανώτατης διοίκησης και βοηθά 

στην έγκαιρη διάγνωση αλλαγών στο περιβάλλον και στη θέσπιση κατάλληλων 

στόχων με σκοπό την επιβίωση της επιχείρησης. Τέτοιοι στόχοι μπορεί να είναι η 
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αύξηση των πωλήσεων, η διείσδυση σε νέες αγορές και άλλα μέτρα που βοηθούν 

στην βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Ο 

επιχειρησιακός σχεδιασμός προϋποθέτει την εισαγωγή τεσσάρων νέων στοιχείων : 

• Την οικονομική εκτίμηση 

• Την θεώρηση εναλλακτικών λύσεων 

• Την δυνατόν ευρύτερη κάλυψη (παραγόντων εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος) 

• Την διαμόρφωση μακροπρόθεσμης στρατηγικής. 

Η υπόθεση στην οποία βασίζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός 

(Γεωργόπουλος, 2002) είναι ότι το παρελθόν δεν είναι σε θέση πλέον να μας 

υποδείξει το μέλλον. Επομένως η προσοχή των στελεχών στρέφεται στο 

πολυτάραχο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, καθώς επίσης στην 

αναγνώριση της αλλαγής της επιχειρηματικής κατεύθυνσης, στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων και στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Ο στρατηγικός 

σχεδιασμός σχετίζεται με τον ανταγωνισμό που λαμβάνει χώρο στον κλάδο 

εξαιτίας της περιορισμένης ανάπτυξης των αγορών και των προϊόντων, οι οποίες 

δεν μπορούν να υποστηρίξουν τις φιλοδοξίες ανάπτυξης όλων των ανταγωνιστών 

του εκάστοτε κλάδου. Ο στρατηγικός σχεδιασμός, σε γενικές γραμμές, βασίζεται 

στις εξής υποθέσεις:  

• η πρόβλεψη του περιβάλλοντος βοηθά παρά πολύ στην κατανόηση  της 

μελλοντικής πορείας της επιχείρησης 

• η διαμόρφωση της στρατηγικής είναι μια ορθολογική διαδικασία – 

διαμορφώνονται σκοποί, καθώς υιοθετούνται και αριστοποιούνται εναλλακτικές     

στρατηγικές      

• η οργανωσιακή συμπεριφορά μπορεί να αγνοηθεί 
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Η άσκηση διοίκησης με στρατηγικό σχέδιο δράσης (Σαρσέντη, 1996), 

υποδηλώνει την ύπαρξη συγκεκριμένων στόχων και την ανάπτυξη συστήματος 

διαδικασιών για τη διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση δραστηριοτήτων που 

θεωρούνται αναγκαίες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν από 

την επιχείρηση. Η άσκηση συνεπώς στρατηγικής διοίκησης καλύπτει τρία βασικά 

επίπεδα εξέλιξης: α) το επίπεδο επιλογής συγκεκριμένων στόχων που αποτελούν 

και τη βάση υιοθέτησης στρατηγικού σχεδίου ενεργειών, β) το επίπεδο ανάπτυξης 

διαδικασιών από τις οποίες θα προκύψει (ή βάσει των οποίων θα διαμορφωθεί) το 

σχέδιο δραστηριότητας και ο τρόπος εφαρμογής τους και γ) το επίπεδο 

αξιολόγησης του συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου και της ανατροφοδότησης 

του συστήματος από τις πληροφορίες εμπεριστατωμένων παρατηρήσεων. 

Επιπλέον, μπορεί να υπογραμμισθεί ότι η άσκηση διοίκησης σύμφωνα με κάποιο 

στρατηγικό σχέδιο δράσης (Feurer & Chaharbaghi, 1995), είναι δυνατόν να 

αναλυθεί στα ακόλουθα στάδια: 

1. Προσδιορισμός της αποστολής της επιχείρησης 

2. Διάγνωση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος από την οποία θα 

προκύψουν: 

• οι τυχόν κίνδυνοι και οι προφανείς ευκαιρίες αναφορικά με το εξωτερικό 

οικονομικό περιβάλλον και 

• τα πλεονεκτήματα ή οι τυχόν αδυναμίες της επιχείρησης. 

3. Επιλογή και υιοθέτηση στόχων προς τους οποίους θα αποβλέπει το σχέδιο 

δράσης. 

4. Επιλογή των δυνατών εναλλακτικών οδών ενέργειας ή των λύσεων που 

οδηγούν στους επιλεγέντες στόχους. Πρόκειται για τα μέτρα πολιτικής της 

επιχείρησης. 
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5. Επιμερισμός   και   αξιοποίηση   των   διαθέσιμων   οικονομικών   πόρων   

στις επιμέρους λειτουργίες και ενθάρρυνση των στελεχών και του προσωπικού 

μετά από διοχέτευση των απαραίτητων (κατά στάδιο ιεραρχίας) πληροφοριών. 

6. Συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την 

εφαρμογή του επιλεγέντος σχεδίου και των εφαρμοζόμενων μέτρων πολιτικής. 

Τέλος, μπορεί να σημειωθεί ότι ο αποτελεσματικός στρατηγικός 

σχεδιασμός στο μέλλον απαιτεί στελέχη με πολύ καλές επιχειρηματικές γνώσεις. 

Απαιτεί επίσης την υιοθέτηση μιας δυναμικής παρά στατικής προσέγγισης του 

σχεδιασμού. Ενώ ο σχεδιασμός ποτέ δεν ήταν εύκολος, στο μέλλον θα γίνεται 

όλο και περισσότερο δύσκολος για αρκετούς λόγους, όπως: 

 

• η δραματική αύξηση της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος 

• η αυξανόμενη δυσκολία πρόβλεψης του μέλλοντος με ακρίβεια 

• ο αυξανόμενος αριθμός μεταβλητών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την όσο 

το δυνατόν καλύτερη πρόβλεψη του μέλλοντος 

• η    με   γρήγορους   ρυθμούς   απαρχαίωση   ακόμη   και   των   καλύτερων 

επιχειρηματικών σχεδίων 

• η αύξηση του αριθμού των εγχώριων και διεθνών γεγονότων που επηρεάζουν 

τις επιχειρήσεις 

• η μείωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο ο σχεδιασμός μπορεί να 

γίνει με οποιοδήποτε βαθμό βεβαιότητας 

2.3.  Ανάπτυξη στρατηγικής 

Σε πολλές επιχειρήσεις, η ανάπτυξη στρατηγικής δεν είναι τίποτα 

περισσότερο από μια ομάδα διευθυντικών στελεχών που κάθονται γύρω από ένα 
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τραπέζι και παράγουν ιδέες (Mintzberg, 1994). Η ανάπτυξη μιας 

αποτελεσματικής στρατηγικής απαιτεί εξάλλου μια συστηματική διαδικασία. Αν 

και οι προσεγγίσεις ποικίλουν από τη μια εταιρεία στην άλλη, όλες ακολουθούν σε 

γενικές γραμμές το μοντέλο του Σχήματος 2. 

Οι εκάστοτε ηγέτες κάθε οργανισμού πρώτα διερευνούν διεξοδικά και 

έπειτα συμφωνούν (ή επαναβεβαιώνουν) την αποστολή, το όραμα, και τις 

οργανωσιακές αξίες, στοιχεία τα οποία αποτελούν τα θεμέλια για το στρατηγικό 

σχέδιο. 
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Σχήμα 2. Διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής 

 

 

 

 

 

 

 

Αποστολή Όραμα Οργανωσιακές αξίες 

Εκτίμηση περιβάλλοντος

Στρατηγικές

Στρατηγικοί στόχοι

Σχέδια δράσης

Η αποστολή (mission) μιας επιχείρησης αναφέρεται στο λόγο ύπαρξής της 

(Kaplan, 1996c). Μπορεί να περιλαμβάνει έναν ορισμό των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που ο οργανισμός παρέχει, των τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν 

για την παραγωγή τους, τα είδη των αγορών στα οποία πρόκειται (ή επιθυμεί 

μελλοντικά) να δραστηριοποιηθεί, σημαντικές ανάγκες των πελατών στην 

ικανοποίηση των οποίων πρόκειται να στρέψει τις προσπάθειες της, και ορισμένα 

διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά - τα οποία τη διακρίνουν από άλλες ομοειδείς 

επιχειρήσεις του κλάδου. Επιπλέον, η αποστολή μιας εταιρείας καθοδηγεί την 

ανάπτυξη των στρατηγικών από διαφορετικές ομάδες μέσα σ’ αυτή. Εγκαθιδρύει 

σε τελική ανάλυση το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται καθημερινές 

λειτουργικές αποφάσεις και θέτει όρια στις διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές. 

Το όραμα μιας επιχείρησης (vision) περιγράφει το πού η επιχείρηση 

κατευθύνεται και τι αποσκοπεί να επιτύχει. Είναι δηλαδή μια «δήλωση» της 

μελλοντικής κατάστασης στην οποία θα βρεθεί η εταιρεία. Το όραμα αρθρώνει τα 

βασικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τη στρατηγική του οργανισμού. Ένα 

όραμα θα πρέπει να είναι σύντομο, εστιασμένο, σαφές και να εμπνέει τους 
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εργαζόμενους της επιχείρησης. Επιπλέον, θα πρέπει να συνδέεται με τις ανάγκες 

των πελατών και να εκφράζει μια γενικότερη στρατηγική για την επίτευξη της 

αποστολής του οργανισμού. 

Το όραμα θα πρέπει να είναι συνεπές με την κουλτούρα και το σύστημα 

αξιών της επιχείρησης. Οι οργανωσιακές αξίες, ή αλλιώς οι κατευθυντήριες αρχές, 

καθοδηγούν το ταξίδι προς την επίτευξη του οράματος με τον καθορισμό 

στάσεων, συμπεριφορών και πολιτικών για όλους τους εργαζόμενους, οι οποίες 

ενισχύονται μέσω συνειδητής και ασυνείδητης συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα 

της επιχείρησης.  

Η αποστολή, το όραμα και οι οργανωσιακές αξίες είναι το θεμέλιο για το 

στρατηγικό σχεδιασμό. Θα πρέπει να αρθρώνονται από την ανώτερη διοίκηση 

και άλλους που οδηγούν την επιχείρηση. Επίσης θα πρέπει να μεταδοθούν, να 

υλοποιηθούν στην πράξη για τη διακρίβωση της εφαρμοσιμότητάς τους και να 

ενισχυθούν μέσω συμβολικών και πραγματικών ενεργειών προτού γίνουν 

καθημερινή πρακτική για τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους, τις ομάδες και 

τους οργανισμούς στο εξωτερικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείται 

και λειτουργεί η επιχείρηση. 

Παρά το γεγονός ότι η αποστολή, το όραμα και οι αξίες μιας επιχείρησης 

σπάνια αλλάζουν, το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση κατά 

κανόνα μεταβάλλεται ταχύτατα, απροσδιόριστα και συνεχώς. Το περιβάλλον 

μπορεί να έχει διάσταση οικονομική, κοινωνική και δημογραφική, πολιτική και 

τεχνολογική. Οι εκτιμήσεις του περιβάλλοντος συχνά συνοδεύονται από 

αναλύσεις τύπου SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) (Kotler, 

2000), δηλαδή μια ανάλυση των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων, των 

ευκαιριών και των απειλών, και βοηθούν στον προσδιορισμό των κρίσιμων 

παραγόντων επιτυχίας επί των οποίων η στρατηγική θα πρέπει να εστιαστεί. 

Από την εκτίμηση του περιβάλλοντος (Evans & Lindsay, 2002), μια 

επιχείρηση αναπτύσσει στρατηγικές, στόχους και σχέδια δράσης. Οι στρατηγικές 

συνίστανται σε ευρείες δηλώσεις που θέτουν την κατεύθυνση που θα πρέπει να 
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ακολουθήσει ο οργανισμός προκειμένου να υλοποιήσει την αποστολή και το 

όραμα του. Μια στρατηγική θα πρέπει να κατευθύνεται προς την μετατροπή της 

επιχείρησης σε ένα προτιμητέο προμηθευτή (preferred supplier), ένα χαμηλού 

κόστους παραγωγό (low cost producer), έναν καινοτόμο στην αγορά (market 

innovator), ή έναν παροχέα υπηρεσίας υψηλού επιπέδου ποιότητας / πλήρως 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες των εκάστοτε πελατών (customized service 

provider).  

Οι στρατηγικοί στόχοι είναι αυτό που η επιχείρηση πρέπει να αλλάξει ή να 

βελτιώσει, έτσι ώστε να κατορθώσει να επιβιώσει ή να γίνει περισσότερο 

ανταγωνιστική. Οι στρατηγικοί στόχοι θέτουν σε τελική ανάλυση τις 

μακροπρόθεσμες κατευθύνσεις της επιχείρησης και καθοδηγούν τις αποφάσεις 

κατανομής των εταιρικών πόρων (βλέπε πίνακας 1). 

Πίνακας 1. Βασικά στοιχεία οργανωσιακής στρατηγικής. 

 
Επιρροές Στρατηγικοί στόχοι Εταιρικές πολιτικές 

Εξωτερικό περιβάλλον Επιβίωση Εύρος αγοράς προϊόντος 
Εσωτερικοί πόροι Μεγέθυνση και διαφοροποίηση Ανταγωνιστικές βάσεις 

Προσωπικές αξίες Κερδοφορία 
Πολιτικές κατανομής 
πόρων 

Κοινωνική 
υπευθυνότητα Μερίδιο αγοράς Ορίζοντες κινδύνου 
 Κοινωνική συμβολή Χρονικοί ορίζοντες 

Πηγή : McCarthy, Minichiello & Curran (1975) 

Τα σχέδια δράσης είναι ενέργειες που μια επιχείρηση πρέπει να 

πραγματοποιήσει προκειμένου να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της. Οι 

στρατηγικοί στόχοι και τα σχέδια δράσης συχνά απαιτούν σημαντικές αλλαγές 

στη δομή και την οργάνωση των ανθρώπινων πόρων όπως για παράδειγμα, 

επανασχεδιασμό της οργάνωσης εργασίας, αύξηση της ενδυνάμωσης των 

εργαζομένων και της λήψης αποφάσεων, τροποποίηση συστημάτων αναγνώρισης 

και ανταμοιβής, ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(Mintzberg, 1994). 
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Επιπλέον, η έννοια της στρατηγικής έχει αναπτυχθεί ως ένα χρήσιμο 

όχημα μέσω του οποίου μπορούν να κατανοηθούν κρίσιμα στοιχεία της εργασίας 

των στελεχών της ανώτατης διοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική 

θεωρείται πλέον ότι ενσωματώνει διάφορες δραστηριότητες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι (βλέπε Σχήμα 3): 

• αναγνώριση της στρατηγικής 

• καθορισμός ή διαμόρφωση της στρατηγικής 

• υλοποίηση της στρατηγικής 

• αξιολόγηση της στρατηγικής 

Σχήμα 3. Διαδικασία στρατηγικής. 

Αναγνώριση 
Διαμόρφωση 

Αναδιαμόρφωση 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 

Πηγή : McCarthy, Minichiello & Curran (1975) 

 

 

Υλοποίηση 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Αξιολόγηση 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
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2.4. Οικοδόμηση επιχειρησιακής στρατηγικής 

Αρχικά μπορεί να υπογραμμισθεί ότι οι παράγοντες οι οποίοι 

προσδιορίζουν τη φύση των προβλημάτων στρατηγικής που αντιμετωπίζει μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις ομάδες: 

1. Η φύση της αγοράς 

2. Η φύση της επιχείρησης 

3. Η παρούσα κατάσταση της εταιρείας 

4. Το είδος του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάθε εταιρεία έχει μια σχετικά ελεύθερη 

επιλογή των επιχειρηματικών τομέων στους οποίους θα δραστηριοποιηθεί. Αυτή 

η επιλογή μπορεί να εκφραστεί με όρους γραμμής προϊόντος, τμημάτων αγοράς, 

γεωγραφικής κάλυψης ή άλλων στοιχείων. Ωστόσο, ο καθορισμός των 

επιχειρηματικών τομέων προς δραστηριοποίηση καθορίζει επίσης και τους 

ανταγωνιστές που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Κατά συνέπεια, η ελευθερία 

επιλογής του επιχειρηματικού τομέα σημαίνει ελευθερία επιλογής των 

ανταγωνιστών μας (Henderson, 1971). 

Οι εταιρίες δεν είναι ποτέ όμοιες μεταξύ τους. Έχουν διαφορετική ιστορία 

και παραδόσεις, διαφορετικούς πόρους, διαφορετική φήμη, διαφορετικά 

διοικητικά στυλ, και συχνά διαφορετικούς στόχους. Αυτές οι διαφορές μπορεί να 

είναι είτε πλεονεκτήματα είτε μειονεκτήματα, ανάλογα με την επιλεγόμενη 

στρατηγική. Είναι επίσης ασφαλές να υποθέσουμε ότι το μέλλον θα παράγει έναν 

σημαντικό αριθμό αλλαγών. Οι αλλαγές θα αναφέρονται στην τεχνολογία, στις 

αγορές και στους ανταγωνιστές. Κατά συνέπεια, η οποιαδήποτε στρατηγική θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη της αυτήν την αλλαγή. 

Βασιζόμενοι   επί  των   υποθέσεων,   το  εναρκτήριο  σημείο  για  την 

ανάπτυξη στρατηγικής (Σχήμα 4) θα πρέπει να είναι:  
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Σχήμα 4. Εταιρική Στρατηγική: Ένα πλαίσιο για Ανάλυση και Ανάπτυξη 

 

 

 

Περιβάλλον 
Συνθήκες & τάσεις 

Εταιρικοί πόροι 
Πλεονεκτήματα 
Μειονεκτήματα 

Προσωπικές 
αξίες των 

Διευθυντικών 
Στελε

 

χών 

Τι είναι πιθανό 
Ευκαιρίες και κίνδυνοι 

 
Τι είναι επιθυμητό 
Εταιρικοί στόχοι 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 

Πηγή : Kaplan, 1972. 

I. Ορισμός του εμπλεκόμενου επιχειρησιακού τομέα 

II. Αναγνώριση των σημαντικότερων ανταγωνιστών στον επιχειρηματικό κλάδο 

III. Αναγνώριση    των    διαφορών   ανάμεσα    στην   επιχείρηση    και    στους 

σημαντικότερους ανταγωνιστές 

IV. Πρόβλεψη των αλλαγών στο περιβάλλον που μπορεί να επηρεάσουν τον 

ανταγωνισμό 

V. Αναγνώριση των στόχων και οποιωνδήποτε εμφανών διαφορών από εκείνους 

των ανταγωνιστών 

Όλοι αυτοί είναι πολύ προφανείς παράγοντες, αλλά θα πρέπει να γίνουν 

κατανοητοί μια και η παραμικρή αλλαγή σε οποιονδήποτε από αυτούς απαιτεί 

μια επανεξέταση της συνολικής αλληλουχίας ενεργειών. 
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2.5.  Σημασία της στρατηγικής για την επιχείρηση 

Η στρατηγική αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο κάθε 

επιχείρησης ανεξάρτητα από το μέγεθός της, το είδος της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας που αναπτύσσει και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. 

Είναι γεγονός ότι το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις μεταβάλλεται σε τέτοιο βαθμό και με τέτοια συχνότητα, ώστε να 

αποκαλείται πλέον πολυτάραχο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να απαιτείται μια 

συνεχής αναπροσαρμογή της επιχείρησης απέναντι στα διαφορετικά είδη 

περιβάλλοντος. 

Με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής η κάθε επιχείρηση 

είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση αναγνωρίζει που βρίσκεται η ίδια σε σχέση με τους 

κυριότερους ανταγωνιστές της στο παρόν, αλλά κυρίως την κατεύθυνση που θα 

κινηθεί στο μέλλον, ποιες ευκαιρίες θα μπορέσει να εκμεταλλευθεί, ποιες απειλές 

θα μπορέσει να αποφύγει, ποιες δυνάμεις της θα ενισχύσει και ποιες αδυναμίες 

της θα υπερνικήσει, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5. Με αυτόν τον τρόπο έχει πολλές 

πιθανότητες να αντιμετωπίσει με επιτυχία το ευμετάβλητο περιβάλλον και να 

πραγματοποιήσει κερδοφόρες με αυτό συναλλαγές. 
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Σχήμα 5. Στρατηγική Επιχείρησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Δυνάμεις Ευκαιρίες

Εφαρμόζω 
Διατηρώ 

Ανακαλύπτω 
Εκμεταλλεύομαι 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Υπερνικώ Αποτρέπω

Αδυναμίες Απειλές

Το πρόβλημα της διαμόρφωσης μιας στρατηγικής μπορεί να ποικίλλει. 

Κατά περίπτωση υπάρχουν όμως κάποια κοινά στοιχεία ή βήματα (Smith, 1987) 

τα οποία είναι εφαρμόσιμα στις περισσότερες επιπτώσεις. Τα βήματα αυτά είναι 

δυνατόν να μειωθούν στη βασική σειρά των παρακάτω επτά σταδίων: 

1. Θέση προσωρινών σκοπών 

2. Εκτίμηση του πιθανού μελλοντικού περιβάλλοντος 

3. Εκτίμηση της κατάστασης της επιχείρησης 

4. Διαμόρφωση εναλλακτικών στρατηγικών 

5. Αποτίμηση των εναλλακτικών αυτών 

6. Επιλογή    της   πλέον   κατάλληλης    στρατηγικής    (μέσα    και    από   τους 

αναθεωρημένους σκοπούς) 
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7. Κατάρτιση των σχεδίων που απαιτούνται για την εφαρμογή 

 

2.6.  Στρατηγικό Management 

Το στρατηγικό management αναφέρεται στην πιο δύσκολη και σημαντική 

πρόκληση που αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, 

στο πώς μέσα από τον ανταγωνισμό για επιβίωση και επικράτηση στο παρόν, θα 

τεθούν τα θεμέλια για την επιτυχημένη πορεία στο μέλλον. Η υφιστάμενη 

διαμάχη μεταξύ των απαιτήσεων παρόντος και μέλλοντος βρίσκεται στο κέντρο 

του στρατηγικού μάνατζμεντ.  

Το στρατηγικό μάνατζμεντ αφορά ένα σύνολο αποφάσεων και ενεργειών 

που έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι τιθέμενοι σκοποί. Το επίκεντρο του στρατηγικού 

μάνατζμεντ είναι η διαχείριση της αλλαγής. Αλλαγή στο περιβάλλον (εσωτερικό 

και εξωτερικό) και αλλαγή στον τρόπο διασύνδεσης αυτών των δύο, με τη 

βοήθεια κάποιων στρατηγικών.  

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μπορεί να σημειωθεί ότι το στρατηγικό 

μάνατζμεντ βασίζεται στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος και οδηγείται 

από σκοπούς και μέσα που έχουν οριστεί με σαφήνεια, για την επίτευξη των 

σκοπών. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει νέες ευκαιρίες για αλλαγή των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, εάν κάτι τέτοιο θεωρείται συμφέρον για την επιχείρηση 

(Γεωργόπουλος, 2002). 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετά υποδείγματα που εκφράζουν απόψεις 

των συγγραφέων για το τι θεωρείται στρατηγικό μάνατζμεντ. Οι περισσότεροι 

από αυτούς συγκλίνουν στο ότι το στρατηγικό μάνατζμεντ χωρίζεται σε τρία 

κυρίως στάδια: 

α) στη διαμόρφωση της στρατηγικής 
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β) στην υλοποίηση της στρατηγικής και 

γ) στην αξιολόγηση και τον έλεγχο 

Οι Johnson και Scholes (1993), αναφέρουν ότι το στρατηγικό μάνατζμεντ 

σχετίζεται με την απόφαση για την ακολουθούμενη στρατηγική, το σχεδιασμό και 

την υπολοποίησή της.  Η στρατηγική διοίκηση δεν αφορά μόνο τη λήψη 

αποφάσεων για σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση, αλλά αφορά 

και την επιβεβαίωση της αποτελεσματικής υλοποίησης της προτεινόμενης 

στρατηγικής. 

Σύμφωνα με τους εν λόγω συγγραφείς, το στρατηγικό μάνατζμεντ 

περιλαμβάνει τρεις επιμέρους διαδικασίες: 

• Στρατηγική Ανάλυση, κατά την οποία οι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της 

στρατηγικής προσπαθούν να κατανοήσουν τη στρατηγική θέση της επιχείρησης 

• Στρατηγική Επιλογή, κατά την οποία σχεδιάζονται οι πιθανές στρατηγικές 

κινήσεις, εκτιμώνται και επιλέγονται οι πλέον αρμόζουσες στρατηγικές αποφάσεις 

• Στρατηγική Εφαρμογή ή Υλοποίηση, κατά την οποία η επιλεγείσα στρατηγική 

εφαρμόζεται στην πράξη 

2.7.  Ανάπτυξη της εταιρικής στρατηγικής   

Η εταιρική στρατηγική είναι ένας τρόπος επίτευξης των σκοπών και των 

στόχων μιας οργάνωσης. Αυτή η στρατηγική σε επόμενο στάδιο καθίσταται 

τυπικά λειτουργική σε ένα «στρατηγικό» επίπεδο επιχειρησιακών μονάδων 

(Strategic Business Unit - SBU).   

Η διαχείριση της στρατηγικής είναι μια δυναμική διαδικασία. Μπορούμε 

να διακρίνουμε την στοχευμένη - σκόπιμη (deliberate) και την προκύπτουσα 

(emergent) ανάπτυξη της στρατηγικής. Η στοχευμένη είναι η στρατηγική που 

προγραμματίζεται και διατυπώνεται, αναθεωρείται, εγκρίνεται και η εφαρμογή 
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της ακολουθείται από καλά καθορισμένες διαδικασίες και προγράμματα. 

Προκύπτουσα είναι αυτή, που υποδεικνύεται από τα γεγονότα στη διάρκεια του 

χρόνου (Mintzberg, 1996 ; Mintzberg & Waters, 1985). Η προκύπτουσα 

στρατηγική προτείνει μια πιο επαυξητική προσέγγιση μάθησης κατά το στάδιο 

της εφαρμογής, όπου τα αποτελέσματα αξιολογούνται τακτικά σε σχέση με τα 

οφέλη και οι αλλαγές ρυθμίζονται σε σχέση με την εξελισσόμενη εικόνα των 

απαιτήσεων. Σε τέτοιες περιστάσεις τα έργα και τα προγράμματα εφαρμογής 

έχουν συχνά μια διφορούμενη σχέση στο περιβάλλον στο οποίο εξελίσσονται 

επειδή διευρύνουν συχνά και αλλάζουν το πλαίσιο που εξετάζει η στρατηγική 

(Lampel & Jha, 2004 ; Garbher, 2002). Η ίδια η πράξη της εφαρμογής της 

μπορεί να αλλάξει τη λειτουργική πραγματικότητα και να τροποποιήσει ακόμη 

και τη στρατηγική. Ως εκ τούτου αν και μπορεί να υπάρχουν τυπικές διαδικασίες 

και πρακτικές σχεδιασμού της στρατηγικής, η στρατηγική σπάνια εκλαμβάνεται 

ως «άκαμπτη» και στοχευόμενη πλήρως, όπως πολλοί αρμόδιοι για το σχεδιασμό 

υποθέτουν.  

 

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι οι διαφορετικοί τύποι προγραμμάτων 

και έργων μπορούν να απαιτήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις επιχειρησιακής 

διαχείρισης. Οι Artto και Dietrich (2004) περιγράφουν διαφορετικές διοικητικές 

πρακτικές για τη στρατηγική επιχειρησιακή διαχείριση στα διαφορετικά 

περιβάλλοντα έργων. Οι Crawford, Hobbs, & Turner (2002), οι Shenhar, Dvir, 

Lechler, & Poli, (2002), και ο Youker (1999) επίσης ερευνούν την ταξινόμηση 

των έργων και τις διαφορετικές διοικητικές προσεγγίσεις στα διαφορετικά έργα.   
 

Η ιεραρχία είναι συνήθως σημαντική σε οποιαδήποτε συζήτηση της 

εφαρμογής της στρατηγικής. Μια ιεραρχία των στόχων και των στρατηγικών 

μπορεί γενικά να διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα της διαδικασίας προγραμματισμού 

της στρατηγικής. Αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για τη 

δομή και την διοίκηση της στρατηγικής. Ένα τέτοιο πρότυπο είναι η ιεραρχία 

κατά Archibald των στόχων, όπου οι στρατηγικές και τα έργα γίνονται στόχοι και 

οι στρατηγικές αναπτύσσονται στο επίπεδο της πολιτικής, σε στρατηγικό, σε 
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λειτουργικό και σε επίπεδο έργων και ακολουθεί σε κατώτερο επίπεδο, έτσι ώστε 

να εξασφαλίσει την ευθυγράμμιση και τη συνοχή της στρατηγικής (Cleland, 1990 

; Archibald, 2003). Παρόμοια ο Kerzner (2000) παρουσιάζει μια ιεραρχία όπου 

τα στρατηγικά σχέδια είναι σε εναρμονισμό με την εταιρική στρατηγική και με τα 

SBUs και όπου τα SBUs υποστηρίζουν με τη λειτουργία τους τα γενικότερα 

πλάνα.   

2.8.  Τεχνικές στρατηγικής εφαρμογής 

Έχουν αναγνωριστεί και περιγραφεί διάφορες τεχνικές που υποστηρίζουν 

την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής. Οι τεχνικές αυτές 

περιλαμβάνουν: 

• Την προσέγγιση «Κατευθύνσεων και Στρατηγικών Επιλογών» που 

αναγνωρίζει και μεταβιβάζει το στρατηγικό προφίλ του οργανισμού (Camillus  & 

Venkatraman,1984 ; Camillus, 1996) 

• Τη «Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης» που συστηματικά μεταφράζει 

τις αξίες του οργανισμού και τις στρατηγικές κατευθύνσεις μέσα από κριτήρια 

βαρύτητας που μπορούν συνεπώς να εφαρμοστούν σε προγράμματα και σε 

αποφάσεις κατανομής πόρων (Saaty, 1980 ; Saaty, 2000 ; Partovi, 1994). 

• Τη διαδικασία «Σχεδιασμού Σεναρίων» που βοηθά στην διοίκηση της 

αβεβαιότητας και ορίζει τις δυνατές δράσεις που είναι σχετικές με τις πολλαπλές 

πιθανές μελλοντικές θέσεις (Best, 1991 ; Ringland, 1998). 

• Την «Τυποποίηση Σχεδίων Δράσεων» που εξασφαλίζει τη λογική 

συνάφεια των δράσεων με τη στρατηγική (Kaplan & Norton, 1996b) και προάγει 

περισσότερο τον αποτελεσματικό διοικητικό έλεγχο. 

• Το «Πλαίσιο για την αναγνώριση Μετρήσεων Απόδοσης» που 

υποστηρίζει την στρατηγική. 
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• Το «Στρατηγικό και Λειτουργικό Πίνακα» της δομής του οργανισμού 

για συνεχόμενη εφαρμογή των προκυπτουσών στρατηγικών. 

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η «Ηγεσία» στη διαδικασία της στρατηγικής 

εφαρμογής όπως επίσης και η εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος διοίκησης που υποστηρίζει την στρατηγική εφαρμογή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. 

Οι διαδικασίες και οι τεχνικές της διοικητικής λογιστικής είχαν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα κυριαρχήσει στο πεδίο της μέτρησης της απόδοσης 

(performance measurement). Οι περισσότερες από τις τεχνικές αυτές 

αναπτύχθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και σε μεγάλο βαθμό παραμένουν 

αμετάβλητες παρά τις δραματικές αλλαγές στη φύση των επιχειρήσεων και την 

πρακτική του μάνατζμεντ. 

Πέρα από την κυριαρχία των αρχών της διοικητικής λογιστικής, ο χώρος 

της μέτρησης της απόδοσης κυριαρχήθηκε και από την έννοια των συστημάτων 

διοικητικού ελέγχου, όπως αυτά τα συστήματα, προτάθηκαν από τους Sinclair & 

Zairi (1995).  

3.1.  Η μέτρηση της απόδοσης 

Λέγεται ότι «δεν μπορείς να διοικήσεις κάτι που δεν μπορείς να το 

μετρήσεις» (Harbour, 1997). Η μέτρηση της απόδοσης είναι κάτι το οποίο όλοι 

οι οργανισμοί κάνουν. Είτε αυτό γίνεται συστηματικά και διεξοδικά, είτε σε μια 

ad hoc βάση και επιφανειακά, το σημαντικό είναι σε κάθε περίπτωση ότι γίνεται.  

Γιατί όμως οι οργανισμοί μετρούν την απόδοση; Τα είδη των αιτιών (που 

διαφοροποιούνται από οργανισμό σε οργανισμό) είναι σε γενικές γραμμές τα 

κάτωθι: 

• για να καθοριστεί η επιτυχία 

• για να προσδιοριστεί εάν ανταποκρίνονται οι οργανισμοί στις απαιτήσεις των 

πελατών. Αν δεν μετρηθούν, πως θα γνωρίζουν οι οργανισμοί ότι παρέχουν τις 

υπηρεσίες ή προϊόντα που απαιτούν οι πελάτες τους 
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• για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να κατανοήσουν τις διαδικασίες τους, να 

επιβεβαιώσουν αυτά που γνωρίζουν ή να αποκαλύψουν τι ακριβώς δεν γνωρίζουν 

• για να ανακαλύψουν ποια προβλήματα υπάρχουν και πού είναι 

αναγκαίο να γίνουν  βελτιώσεις 

• για να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις βασίζονται σε γεγονότα και όχι σε 

υποθέσεις, συναισθήματα, προσωπικές απόψεις ή ένστικτο 

• για να δείξουν εάν και κατά πόσο οι σχεδιαζόμενες βελτιώσεις, 

πραγματοποιήθηκαν 

Εξάλλου, δε θα πρέπει να λησμονηθούν και τα εκ φύσεως κύρια οφέλη της 

μέτρησης, η οποία αναμφισβήτητα διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη 

βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας. Πιο συγκεκριμένα, η μέτρηση 

βοηθάει: 

• να διασφαλιστεί η ικανοποίηση των πελατών. Στην περίπτωση που δεν 

επιτευχθεί η ικανοποίηση των πελατών να αναδειχθούν οι παράγοντες που 

συνέβαλαν σε αυτό το γεγονός 

• να τεθούν επιτεύξιμοι επιχειρησιακοί στόχοι και να παρακολουθείται η 

συμμόρφωση και η δέσμευση σε αυτούς 

• να δομηθούν πρότυπα για συγκρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων 

• να υπάρχει διαφάνεια   και   να παρακολουθεί ο κάθε εργαζόμενος σε ένα   

πίνακα   επίτευξης   την προσωπική του απόδοση 

• να εντοπίζονται προβλήματα ποιότητας και ιδιαίτερα εκείνα που απαιτούν  

προσοχή 

• να υπολογίζεται μια ένδειξη του κόστους χαμηλής ποιότητας 
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• να δικαιολογείται η χρήση των πόρων, 

• να παρέχεται ανατροφοδότηση για την συνέχιση της προσπάθειας 

βελτίωσης 

Η επιστήμη της μέτρησης θα πρέπει να κατανοηθεί. Είναι το πρώτο 

στάδιο ενός κύκλου συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης. Η μέτρηση θα πρέπει να 

ακολουθείται από αξιολόγηση αποτελεσμάτων, σύγκριση, σχεδιασμό για 

βελτίωση και μετέπειτα υλοποίηση της στρατηγικής. Σε κάθε περίπτωση πάντως η 

μέτρηση είναι το θεμέλιο μιας καλής διοικητικής πρακτικής. Θα πρέπει ωστόσο 

να ειδωθεί μόνο ως θερμόμετρο και όχι ως μία πανάκεια σε όλες τις 

επιχειρησιακές ασθένειες (Ashton, 1997). 

Συνεπώς, ένας υποκρυπτόμενος λόγος ύπαρξης της επιχείρησης με 

απώτερο στόχο τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα στο αδυσώπητο 

ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον της εποχής μας θα πρέπει να είναι η 

επίτευξη της καλής απόδοσης (Chakravarthy, 1988). Τέλος, θα πρέπει να 

υπογραμμισθεί ότι είναι τα αποτελέσματα της μέτρησης πάνω στα οποία θα 

πρέπει να γίνει η κατάλληλη επεξεργασία και συναγωγή συμπερασμάτων, 

προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η δραστηριότητα της μέτρησης πρόκειται 

πράγματι να συμβάλλει εν γένει στην επιτυχία της επιχείρησης με πραγματικούς 

όρους. 

3.2.  Θεμελιώδη στοιχεία στη μέτρηση της απόδοσης 

Ως θεμελιώδη στοιχεία στη μέτρηση επίδοσης που διενεργείται μέσα στα 

πλαίσια ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης θα μπορούσαν να θεωρηθούν τα 

κάτωθι (Parker, 2000): 

•Τα μέτρα απόδοσης θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με την 

στρατηγική του οργανισμού 
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•Τα μέτρα σε επίπεδο υπομονάδας θα πρέπει να αντανακλούν μέτρα και 

δράσεις που καλύπτουν όλο το εύρος του οργανισμού 

• Θα πρέπει να υπάρχει δέσμευση και αφοσίωση στο καθεστώς της 

μέτρησης 

• Η μέτρηση θα πρέπει να έχει επίδραση στην απόδοση 

•Τα μέτρα θα πρέπει να είναι αξιόπιστα. 

 Ακολούθως οι εργαζόμενοι σε κατώτερα επίπεδα θα πρέπει να κατανοούν 

και να είναι αφοσιωμένοι στα μέτρα που έχουν οριστεί από ανώτερα επίπεδα 

διοίκησης.  

Η μέτρηση και η διοίκηση της επίδοσης θα πρέπει να εναρμονίζονται 

πλήρως όχι μόνο με τους οικονομικούς αλλά και τους ηθικής φύσεως στόχους του 

οργανισμού. Συμμεριζόμενοι αυτήν την άποψη ορισμένοι (Fitzerald, Johnston, 

Brignall, Silvestro & Voss, 1991) αναγνώρισαν δύο κατηγορίες θεμάτων για 

ανάλυση. Πρώτον, είναι τα προκύπτοντα αποτελέσματα (π.χ. η 

αποτελεσματικότητα) μιας επιλεχθείσας στρατηγικής όπως η κατάκτηση της 

στοχευόμενης αγοράς, η χρηματοοικονομική απόδοση, και το πραγματικό 

κόστος της επιχειρηματικής μονάδας. Δεύτερον, είναι οι παράμετροι της 

ανταγωνιστικής επιτυχίας, της ευελιξίας, της ποιότητας (σε ένα ευρύτερο πλαίσιο), 

της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής συμβολής. 

Οι μετρήσεις είναι πάντως σε κάθε περίπτωση ένα μέσο επιρροής της 

συμπεριφοράς στους οργανισμούς. Ένα άλλο τέτοιο μέσο είναι η κουλτούρα και 

οι νόρμες (δηλαδή οι συμβατικοί κανόνες, οι αρχές), που αποτελούν μέρος της 

κουλτούρας. Η αλληλεπίδραση των μηχανισμών τυπικού και άτυπου έλεγχου έχει 

καταστεί ένας σημαντικός χώρος ενδιαφέροντος στη βιβλιογραφία του 

διοικητικού ελέγχου. 
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Οι Euske, Lebas & McNair (1999) έχουν αναγνωρίσει τέσσερις 

παράγοντες που διαμορφώνουν τη διοικητική συμπεριφορά στους οργανισμούς: 

1. την εταιρική κουλτούρα 

2. την τυπική δομή, τα συστήματα, τα σχέδια και τις πολιτικές 

3. την ηγεσία – τις προσπάθειες για άρθρωση και υλοποίηση ενός 

επιχειρησιακού οράματος και της στρατηγικής 

4. το ανταγωνιστικό και ρυθμιστικό περιβάλλον 

3.3.  Μέτρηση απόδοσης – Διοίκηση απόδοσης 

Ορισμένοι παράγοντες συνδυάζονται για να αθροίσουν το αποτέλεσμα των 

μετρήσεων και της οργανωσιακής συμπεριφοράς (Euske, Lebas & McNair, 

1999): 

1. Το οργανωσιακό πλαίσιο εντός του οποίου διενεργούνται οι 

μετρήσεις. 

2. Η χρήση των διαφόρων μετρήσεων στη διαδικασία αξιολόγησης. 

3. Ο βαθμός συμφωνίας ανάμεσα στις μετρήσεις και στους 

οργανωσιακούς στόχους. 

Η μέτρηση απόδοσης ετυμολογικά, είναι η διαδικασία ποσοτικής 

έκφρασης της παρελθούσας δράσης, έχοντας ως δεδομένο ότι η μέτρηση είναι η 

διαδικασία της ποσοτικοποίησης και προηγούμενες δράσεις επηρεάζουν τις 

τωρινές. 

Οι όροι αποδοτικότητα (efficiency) και αποτελεσματικότητα 

(effectiveness) χρησιμοποιούνται εδώ με ιδιαίτερη προσοχή μέσα στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο λόγου. Έτσι, μπορεί να σημειωθεί ότι η 
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αποτελεσματικότητα αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι απαιτήσεις των 

πελατών ικανοποιούνται και η αποδοτικότητα στο μέτρο χρήσης των πόρων με 

οικονομικά κριτήρια,  για ένα δεδομένο επίπεδο ικανοποίησης πελατών. 

Το επίπεδο επίδοσης που επιτυγχάνει μια επιχείρηση είναι μια λειτουργία 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που έχει 

αναλάβει, κι επομένως η μέτρηση της απόδοσης μπορεί να οριστεί ως η 

διαδικασία ποσοτικοποίησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας 

της παρελθούσας δράσης. Από τη στιγμή που έχει δοθεί αυτός ο ορισμός, μπορεί 

εύκολα να συναχθεί και ένας δεύτερος, σύμφωνα με τον οποίο το μέτρο της 

απόδοσης χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση της αποδοτικότητας ή/και 

της αποτελεσματικότητας της παρελθούσας δράσης. 

Η μέτρηση της απόδοσης είναι μια καθιερωμένη έννοια η οποία έτυχε 

ανανεωμένης σημασίας σε διάφορους οργανισμούς (Camarata & Camarata, 

2000). Τα συστήματα μέτρησης της απόδοσης ιστορικά αναπτύχθηκαν ως ένα 

μέσο παρακολούθησης και διατήρησης οργανωσιακού ελέγχου, που σε τελική 

ανάλυση είναι η διαδικασία διασφάλισης των στρατηγικών επιδιώξεων μιας 

επιχείρησης, που οδηγούν στην επίτευξη συνολικών στόχων και αντικειμενικών 

σκοπών. Η ανάπτυξη της μέτρησης της απόδοσης ακολουθεί τον ίδιο δρόμο με 

τις διαδικασίες για βελτίωση της ποιότητας και της παροχής εξυπηρέτησης, με 

την προσθήκη της ικανοποίησης ορισμένων παραμέτρων κόστους. Σε πολλούς, 

εξάλλου, οργανισμούς η ανώτατη διοίκηση έχει αναγνωρίσει ότι η έλλειψη 

κατάλληλης μέτρησης της απόδοσης μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εμπόδιο στην 

αλλαγή και στη βελτίωση (Bititci, Turner &Begemann, 2000). 

 Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η μέτρηση της απόδοσης θα πρέπει να έχει 

τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• να είναι ευαίσθητη σε αλλαγές στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του 

οργανισμού 
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• να αναθεωρεί  και να αναπροσδιορίζει  τις προτεραιότητες σχετικά  με τους 

εσωτερικούς στόχους όταν οι αλλαγές στο εξωτερικό  και  στο εσωτερικό 

περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικές 

• να προσαρμόζει λειτουργικά τις αλλαγές στους εσωτερικούς στόχους και τις 

προτεραιότητες   στα   κρίσιμα   μέρη  του   οργανισμού,   διασφαλίζοντας   

την ευθυγράμμιση σε όλες τις χρονικές στιγμές 

• να    διασφαλίζει    ότι    διατηρούνται    τα   επιτευχθέντα    οφέλη    μέσω    

των προγραμμάτων βελτίωσης. 

Η μέτρηση δεν είναι ένας αυτοσκοπός, αλλά ένα εργαλείο για περισσότερο 

αποτελεσματική διοίκηση. Τα αποτελέσματα της μέτρησης της απόδοσης 

δείχνουν τι έγινε, όχι το γιατί έγινε ή το τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτό. 

Προκειμένου μια επιχείρηση να κάνει αποτελεσματική χρήση των εκροών της 

μέτρησης απόδοσης θα πρέπει να είναι ικανή να κάνει τη μετάβαση από τη 

μέτρηση στη διοίκηση (απόδοσης). Θα πρέπει επίσης να είναι ικανή να προβλέπει 

τις απαιτούμενες αλλαγές στη στρατηγική κατεύθυνση του οργανισμού και να έχει 

μια μεθοδολογία ανά χείρας για αποτελεσματική στρατηγική αλλαγή. Αυτή η 

έννοια στη βιβλιογραφία της μέτρησης επίδοσης είναι γνωστή ως διοίκηση 

επίδοσης.  

Μια περισσότερο διαφωτιστική ματιά επί των αδυναμιών της προσέγγισης 

της μέτρησης της απόδοσης και της ανάγκης μετάβασης στη διοίκηση επίδοσης 

μπορεί να διαφανεί ξεκάθαρα από την παρακάτω διατύπωση. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Sink (1991) υποστηρίζει ότι η μέτρηση απόδοσης είναι μια λειτουργία 

μυστηριώδης, πολύπλοκη, δύσκολη, μάταιη, προκλητική αλλά ταυτόχρονα 

σημαντική, καταπιεστική και συχνά λανθασμένα ή καταχρηστικά 

χρησιμοποιούμενη. 

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, για την αποτελεσματική μετακίνηση από τη 

μέτρηση στη διοίκηση επίδοσης, δυο βασικά συστατικά πρέπει να τεθούν σε 

λειτουργία: (1) Η σωστή οργανωσιακή δομή, και (2) η ικανότητα χρήσης των 
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αποτελεσμάτων μέτρησης επίδοσης για να επέλθει πραγματική αλλαγή στην 

επιχείρηση. 

3.4.  Εννοιολογικός προσδιορισμός της διοίκησης απόδοσης 

Το ταχέως μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον στον κόσμο των 

επιχειρήσεων οδηγεί στην υιοθέτηση μιας διαφορετικής αντίληψης του επιχειρείν. 

Παρατηρείται η μεταστροφή από τις τακτικές διοικητικής που βασίζονταν σε 

συγκεντρωτικές διοικητικές στρατηγικές στη διοίκηση των επιδόσεων-μετρήσεων. 

Η Procurement Executives Association (1999) ορίζει τη διοίκηση της 

απόδοσης (performance management) ως: τη χρήση πληροφοριών μέτρησης της 

απόδοσης για να επέλθει θετική αλλαγή στα συστήματα και τις διαδικασίες οργανωσιακής 

κουλτούρας, βοηθώντας στην τοποθέτηση συμφωνημένων στόχων απόδοσης, κατανέμοντας 

τους πόρους με βάση τις εταιρικές προτεραιότητες, πληροφορώντας τα διευθυντικά 

στελέχη για να επιβεβαιώσουν ή να αλλάξουν τις κατευθύνσεις της υφιστάμενης πολιτικής 

ή του προγράμματος για την επίτευξη των στόχων, διαμοιράζοντας τα αποτελέσματα της 

απόδοσης στην επιδίωξη των εν λόγω στόχων. 

Η διοικητική της επίδοσης είναι μια στρατηγική διοίκησης, που στηρίζεται 

σε δείκτες μέτρησης των δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει κυρίως δύο σκέλη: 

• Ενδοσκόπηση   -   μέτρηση   της  παρελθούσας   απόδοσης  των  οικονομικών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

• Σχεδιασμός - προσδιορισμός των μελλοντικών αξιών που θα αποφέρουν - 

αποδώσουν οι εγκεκριμένες δραστηριότητες. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 ξεκίνησε από τον ακαδημαϊκό τομέα 

των Η.Π.Α., μια προσπάθεια, η διοίκηση να ασκείται έχοντας στη διάθεσή της, 

όσο το δυνατόν ακριβεστέρα στοιχεία που να προέρχονται από μετρήσεις των 

δραστηριοτήτων (λειτουργιών). Άρχισε η εγκατάλειψη των θεωριών 

συγκεντρωτικής διοικητικής μέριμνας, που μεσουρανούσαν τη δεκαετία του '80 
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και του '90, διότι δεν κάλυπταν βασικές συνισταμένες της ολικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Ακόμη, όπως τονίζουν οι Kaplan & Norton (2001) το 

πρόβλημα εντοπίστηκε όχι στη σύλληψη των στρατηγικών διοίκησης, αλλά στην 

κακή εκτέλεση τους που οφειλόταν στις λανθασμένες και ανεπαρκείς 

πληροφορίες. 

Στη διοίκηση της επίδοσης μπορούν να συμπεριληφθούν το Process 

Mapping, το Activity Based Costing, το Balanced Scorecard (το κατεξοχήν 

Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης), κ.ά. σύγχρονα εργαλεία διοίκησης. Πρέπει να 

επισημανθεί ότι τα παραπάνω εργαλεία διοίκησης, αν και μπορούν να 

εφαρμοστούν αυτόνομα το καθένα, η αποδοτικότητά τους αυξάνεται από τη 

στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν ως μια ομάδα εργαλείων διοίκησης, διότι είναι 

συσχετιζόμενα μεταξύ τους. 

Ρητά όπως το «you can’t improve what you can’t (or don’t) measure» 

(Harbour, 1997) (δεν μπορείς να διοικήσεις κάτι που δεν μπορείς να το 

μετρήσεις) αποδείχτηκαν κρίσιμοι πυλώνες στην ανάλυση των παραγόντων 

υστέρησης της επιχείρησης. Το βάρος από την άλλη, άρχισε να γέρνει προς μια 

πελατοκεντρική προσέγγιση της αγοράς με γνωμοδοτικές συνισταμένες του 

τύπου: 

• Τι αναμένουν οι πελάτες από εμάς και πόσο αξιόπιστοι θεωρούμαστε από 

αυτούς; 

• Πόσο γρήγορα ανταποκρινόμαστε στις κλήσεις των παραπόνων τους; 

• Πόσο γρήγορα δίνεται λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από τη 

χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας; 

• Ποιοι από αυτούς είναι κερδοφόροι για μας και ποιοι όχι; 
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Η γενικότερη φιλοσοφία της διοίκησης της επίδοσης συνίσταται στη 

συλλογή εκείνων των πληροφοριών, οι οποίες θα δώσουν στην επιχείρηση τη 

δυνατότητα εξαγωγής των κάτωθι συμπερασμάτων: 

1. Ποιες από τις υπάρχουσες δραστηριότητες δημιουργούν πρόσθετη 

αξία στην επιχείρηση και ποιες όχι; Ποιες δραστηριότητες είναι 

ζημιογόνες; 

2. Ποιες από τις δραστηριότητες είναι επαναλαμβανόμενες (σ’ αυτές 

στηρίζεται και η προβλεψιμότητα μιας επιχείρησης για την ύπαρξη 

και τον προσδιορισμό μελλοντικών πρόσθετων αξιών)(Brimson, 

2002); Ποιες είναι ασταθείς, μεταβαλλόμενες και μη ελεγχόμενες; 

3. Ποιες από τις δραστηριότητες αποφέρουν - παράγουν σε σύντομο 

χρονικό διάστημα έσοδα και ποιες όχι; 

Το σύνολο αυτών των πληροφοριών θα οδηγήσει στην εξυγίανση του 

κόστους των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και θα παρέχει τις βάσεις για το 

σχεδιασμό -προσδιορισμό δραστηριοτήτων που δημιουργούν μελλοντικά, αξία - 

έσοδα. 

 48



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (BALANCED SCORECARD-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ) 

Ένας σύγχρονος και τεχνολογικά ολοκληρωμένος οργανισμός που επιζητά 

ηγετική θέση μέσα στα πλαίσια του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται αλλά 

και ευρύτερα, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα αποδοτικό και αποτελεσματικό 

σύστημα διοίκησης επίδοσης προκειμένου να (Procurement Executives’ 

Association, 1999): 

•  Μεταφράσει   το   εταιρικό   όραμα  σε   σαφή   μετρήσιμα  αποτελέσματα   

που καθορίζουν την επιτυχία και που διαμοιράζονται σε όλα τα οργανωσιακά 

επίπεδα, στους πελάτες και στους συμφεροντούχους 

• Παρέχει ένα εργαλείο για την αξιολόγηση, την διοίκηση και την βελτίωση της 

συνολικής υγείας και επιτυχίας των επιχειρησιακών συστημάτων 

• Περιλαμβάνει μέτρα ποιότητας, κόστους, ταχύτητας, εξυπηρέτησης πελατών, 

ευθυγράμμισης εργαζομένων, παροχής κινήτρων και εδικών ικανοτήτων για ένα 

εις βάθος, προληπτικό σύστημα διοίκησης της απόδοσης 

• Αντικαταστήσει υφιστάμενα μοντέλα αξιολόγησης με μια συνεπή προσέγγιση 

στη διοίκηση της απόδοσης. 

4.1.  Η εξέλιξη της έννοιας του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας 

Η εξέλιξη αυτής της νέας έννοιας από ένα εργαλείο (τεχνική) μέτρησης 

επίδοσης σε ένα συνεκτικό στρατηγικό εργαλείο διοίκησης τεκμηριώνεται σε 

τέσσερα άρθρα του Harvard Business Review (Kaplan, 1994 ; Kaplan & 

Norton, 1992 ; Kaplan & Norton, 1993 ; Kaplan & Norton, 1996b) και 

επιπλέον ο όρος λαμβάνει μια πολύ λεπτομερέστερη  ανάλυση  στο  βιβλίο  των   

Kaplan & Norton «The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action» 
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(1996c). Για τους μη μυημένους, μια μερική εξήγηση του όρου προσφέρεται 

παρακάτω. 

Μπορεί να επισημανθεί ότι (Hepworth, 1998): «Οι Kaplan & Norton 

παρουσιάζουν ένα καινοτομικό διοικητικό εργαλείο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη μετουσίωση της στρατηγικής για ανάπτυξη σε 

λειτουργικούς όρους. Αντιπροσωπεύει την αρχή μιας συνεκτικής και λειτουργικής 

θεωρίας διακυβέρνησης». 

Στην πραγματικότητα, αυτή η περιγραφή μετά δυσκολίας κατορθώνει να 

αγγίξει την επιφάνεια της έννοιας. Οι ίδιοι οι Kaplan & Norton (1996c) 

δηλώνουν ότι: «Το Balanced Scorecard (Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθεσίας, 

Π.Ι.Σ.) μεταφράζει την αποστολή και τη στρατηγική του οργανισμού σε μια 

συνεκτική σειρά μέτρων απόδοσης και παρέχει το πλαίσιο για στρατηγική 

μέτρηση και διοίκηση.» 

Τα τελευταία 10 - 15 χρόνια, ο Robert Kaplan (καθηγητής του Harvard 

Business School) και ο David Norton (σύμβουλος επιχειρήσεων) ανέπτυξαν 

επιτυχώς τον Π.Ι.Σ., ο οποίος συνήθως περιγράφεται σαν εργαλείο στρατηγικής 

διοίκησης. Στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης, οι εμπνευστές του συστήματος 

δημιούργησαν το περίγραμμα των προβλημάτων που η μεθοδολογία του Π.Ι.Σ. 

υποστηρίχθηκε ότι θα επιλύσει (Kaplan & Norton, 1992, 1993). Κατά τη 

διάρκεια του πρώτου μισού της δεκαετίας του ΄90, οι συγγραφείς ανέλυσαν την 

εφαρμογή του Π.Ι.Σ. σε αρκετές εταιρείες (Kaplan & Norton, 1996a, 1996d). 

Αυτό τους επέτρεψε να διευρύνουν τη χρησιμοποίηση του Π.Ι.Σ. από ένα απλό 

εργαλείο μέτρησης της απόδοσης σε ένα στρατηγικό σύστημα διοίκησης. Η 

τελευταία τους δουλειά (Kaplan & Norton, 2001) εφοδιάζει με περισσότερα 

στοιχεία γι αυτή την διεύρυνση, φέρνοντας τον Π.Ι.Σ. σε κρατικούς δημόσιους 

οργανισμούς και άλλους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμούς, καθώς 

επίσης και σε μεγάλες και μικρές εταιρείες. 

Η θεμελιώδης καινοτομία των Kaplan & Norton έγκειται στο ότι οι 

εταιρείες έχουν ιστορικά αναπτύξει ένα μεγάλο και πολύπλοκο αριθμό από 
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δείκτες λειτουργιών, αλλά δεν τους χρησιμοποιούν με ένα συντονισμένο και 

στρατηγικό τρόπο. Επειδή ο Π.Ι.Σ. δεν περιορίζεται μόνον στους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες αλλά περιλαμβάνει και επιπλέον τρεις οπτικές – 

την πελατειακή, των εσωτερικών διαδικασιών και της μάθησης και ανάπτυξης – 

εξασφαλίζει μια ισορροπία (balance) και υποτίθεται ότι καλύπτει μια ευρύτερη 

εικόνα της απόδοσης της εταιρείας. Χρησιμοποιώντας τη δομή του Π.Ι.Σ., οι 

managers θα βρουν τους πιο σημαντικούς δείκτες σε κάθε μια από τις παραπάνω 

συνιστώσες, εγκαθιστώντας δράσεις που θα επιτυγχάνουν τους σκοπούς και το πιο 

σημαντικό, θα συνδέσουν σκοπούς (δείκτες απόδοσης) με τα αποτελέσματά τους 

(δείκτες υστέρησης).  

Η σχέση αιτίου – αποτελέσματος εκφράζεται στον Π.Ι.Σ. μέσω του 

στρατηγικού χάρτη (strategy map) – εργαλείο που χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τη δημιουργία αξίας στην διαδικασία της εφαρμογής της εταιρικής 

στρατηγικής. Αυτοί οι χάρτες περιέχουν υποθέσεις ή προβλέψεις για την 

καθοδήγηση της απόδοσης της εταιρείας από την οργανωσιακή διαδικασία και 

μετρήσεις σε σχέση με τους στόχους. Για παράδειγμα, δράσεις στη μάθηση και 

ανάπτυξη (όπως π.χ. εκπαίδευση ατόμων), μπορούν να επηρεάσουν τις εσωτερικές 

διαδικασίες και να έχουν σαν αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα προϊόντων. 

Αυτό με την σειρά μπορεί να αυξήσει την ικανοποίηση πελατών και συνεπώς να 

δημιουργήσει καλύτερη οικονομική απόδοση. 

Σύμφωνα με τους Becker, Huselid & Ulrich (2001), η χαρτογράφηση 

(mapping) των σχέσεων μεταξύ των δεικτών απόδοσης από τις τέσσερις 

συνιστώσες δίνει στους managers περισσότερη σιγουριά κατά την εκτέλεση της 

εταιρικής στρατηγικής. Φυσιολογικά, οι managers επιβεβαιώνουν την (υποθετική) 

σχέση αιτίου – αποτελέσματος βάζοντας αντιμέτωπους τους στόχους με τα 

πραγματικά αποτελέσματα απόδοσης της εταιρείας. 

Ο Π.Ι.Σ. ορίζει και αξιολογεί τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας 

(Critical Success Factors) που θεωρούνται αναγκαίοι για την εκπλήρωση των 

εταιρικών στόχων ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική επιτυχία. Επιπρόσθετες 
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περιοχές μπορούν να περιληφθούν εφόσον θεωρηθεί κάτι τέτοιο ως εφαρμόσιμο 

και απαραίτητο. 

Αυτή η καινοτομική προσέγγιση ήταν ικανή να κατανοήσει τους άυλους 

και ευμετάβλητους (intangible and soft) παράγοντες που προηγουμένως είχαν 

θεωρηθεί ως μη μετρήσιμοι και ως τέτοιοι, μικρής αξίας. Η επιτυχής εφαρμογή 

του Π.Ι.Σ. σε έναν αριθμό σχεδίων μεταμόρφωσης προσδιορίστηκε ότι θα 

μπορούσε να αποτελεί ένα μέσο για επικοινωνία και ευθυγράμμιση μιας νέας 

στρατηγικής προσέγγισης. Ήταν επιτυχής διότι είναι ικανός να προσδιορίζει 

συσχετίσεις ανάμεσα στις τέσσερις βασικές περιοχές που παράγουν και 

διαιωνίζουν την επιτυχία. 

4.2.  Παράγοντες επιτυχίας του Π.Ι.Σ. 

Από τη διεύρυνση του ο Π.Ι.Σ. έχει εφαρμοστεί από έναν εντυπωσιακό 

αριθμό εταιρειών παγκόσμια, συχνά σε συνεργασία με τους δημιουργούς του 

συστήματος –Kaplan & Norton. Η ανασκόπηση του Silk (1998) έδειξε ότι το 

60% των 1000 εταιρειών του Fortune έχει πειραματιστεί με τον Π.Ι.Σ.. Αυτό 

είναι μια καθαρή ένδειξη ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄90 ο Π.Ι.Σ. 

βαθμιαία κατέστη μια επιτυχημένη μόδα διοίκησης. 

Από την μεριά της απαίτησης, ο Π.Ι.Σ.  προφανώς ικανοποίησε τη γενική 

ανάγκη για ένα εργαλείο ελέγχου της στρατηγικής διοίκησης. Αλλά ο Π.Ι.Σ. έχει  

επίσης καλύψει και την απαίτηση για τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν τις 

εταιρείες να διαχειρίζονται τα άυλα αγαθά (Becker et al., 2001) 

Τα τελευταία χρόνια οι ειδικοί και οι ακαδημαϊκοί έχουν αναγνωρίσει ότι 

οι χρηματοοικονομικοί δείκτες από μόνοι τους δεν είναι πλέον επαρκείς για να 

περιγράψουν την αξία της επιχείρησης. Για παράδειγμα, οι Becker et al. (2001) 

κατέδειξαν την αναγκαιότητα διαχείρισης (διοίκησης) των άυλων αγαθών, όπως το 

νοητικό κεφάλαιο, τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επενδύσεις. Σύμφωνα με 

τους συγγραφείς, δύο κυρίαρχες τάσεις δικαιολογούν αυτή την ανάγκη.  Πρώτον, 

υπάρχει ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της λογιστικής αξίας της εταιρείας (την 
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αρχική επένδυση των μετόχων) και την αξία της στην αγορά (την αποτίμηση της 

αξίας από τους μετόχους). Η πρόσφατη υπεραξιολόγηση – και η επακόλουθη 

υποτίμηση – των εταιρειών του διαδικτύου, υποδεικνύει την ανάγκη για ένα 

κατάλληλο εργαλείο για να αξιολογείται και να διοικείται αυτό που καλείται άυλο 

(Porter, 2001). Δεύτερον, οι managers χαρτοφυλακίων φανερώνουν ότι το 35% 

των αποφάσεων επενδύσεων παίρνονται με μη οικονομικά κριτήρια (Low & 

Siesfield, 1998). Από αυτή την άποψη ο Π.Ι.Σ. αναμένεται να χρησιμοποιηθεί 

σαν ένα πλαίσιο για τη διοίκηση τέτοιου τύπου αγαθών από τις εταιρείες. 

Από τη μεριά της τοποθέτησης της «μόδας διοίκησης» (Kaplan, Norton 

και άλλοι), η χρήση του Π.Ι.Σ. παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα : 

I. Βοηθάει τους managers να συγκρατήσουν την εστίαση στο 

στρατηγικό όραμα ζητώντας από αυτούς να επιλέξουν ένα 

περιορισμένο αριθμό από δείκτες ανάμεσα σε καθεμία από τις 

τέσσερις συνιστώσες – χρηματοοικονομική, πελατειακή, 

εσωτερικών διαδικασιών και μάθησης και ανάπτυξης. 

II. Δρα σαν ακρογωνιαίος λίθος για την παρούσα και τη 

μελλοντική αξία, δείχνοντας στους managers τις περιοχές 

υστέρησης και τις περιοχές που μπορούν να βελτιώσουν την 

απόδοση. 

III. Ενθαρρύνει τους managers να πετύχουν στόχους χωρίς να 

δημιουργήσουν ανταλλαγές (trade – offs) μεταξύ 

ενδεχόμενων παραγόντων επιτυχίας. 

IV. Τελικά, εξασφαλίζει ολοκλήρωση με άλλα προγράμματα 

βελτίωσης, όπως το re-engineering και τη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας. 

Άλλοι ειδικοί (Mooraj, 1999) στο θέμα φαίνεται να υποστηρίζουν ότι ένα 

τέτοιο εργαλείο ελαχιστοποιεί την ανάγκη των managers στο να επιλέξουν το 
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σύστημα ελέγχου που θα χρησιμοποιήσουν σε κάθε δεδομένη στιγμή με την 

ενσωμάτωση θέσεων ορίων, σε ένα αλληλεπιδρούν διαγνωστικό σύστημα ελέγχου 

(Diagnostic Control Systems, Interactive Control Systems, Boundary Control 

Systems, όλα μαζί σε ένα σύστημα). Οι Epstein & Manzoni (1998) συγκρίνουν 

τον Π.Ι.Σ. με το Tableau de Bord, ένα δημοφιλές εργαλείο ελέγχου διοίκησης 

που χρησιμοποιείται τα τελευταία σαράντα χρόνια στην Γαλλία, περιγράφοντας 

πως ο Π.Ι.Σ. παρακινεί τις εταιρείες να ενσωματώσουν στη συλλογή εξωτερικών 

πληροφοριών και benchmark στις πρακτικές τους έναντι των ανταγωνιστών τους. 

Εταιρείες που υλοποιούν τον Π.Ι.Σ. είναι περισσότερο προσανατολισμένες και 

ενήμερες στις προτιμήσεις των πελατών σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούν το 

Tableau de Bord. Τέλος, οι ειδικοί στον Π.Ι.Σ. επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι 

εταιρείες που χρησιμοποιούν Π.Ι.Σ. για να μαζέψουν εξωτερικές πληροφορίες και 

να τροφοδοτήσουν την οπτική της μάθησης και της ανάπτυξης φαίνεται να έχουν 

μια συνεπή μακροχρόνια στρατηγική. 

Μια πρόσφατη επισκόπηση σε περισσότερες από 708 εταιρείες και στις 

πέντε ηπείρους έδειξε ότι το 62% των εταιρειών (οργανισμών) που 

χρησιμοποίησαν και τον Π.Ι.Σ. αυτός είχε υψηλότερο βαθμό αποδοχής από άλλα 

πολύ γνωστά εργαλεία διοίκησης όπως το Total Quality Management, το Supply 

Chain Integration ή το Activity Based Management. Πληροφορίες κλειδιά από 

αυτούς τους οργανισμούς κατέταξαν τον Π.Ι.Σ. στην 8η θέση (Rigby, 2003) 

συνολικά ως προς την ικανοποίηση (υψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο εργαλείο 

διοίκησης που αναφέρθηκε παραπάνω).  

4.3.  Εμπόδια του Π.Ι.Σ. 

Η φαινομενική επιτυχία του Π.Ι.Σ. δεν θα πρέπει να μας αποσπά από το 

να αναγνωρίσουμε τις εγγενείς αδυναμίες αυτού του συστήματος διοίκησης. 

Περιέργως για λόγους που απαιτούν έρευνα, ο Π.Ι.Σ. δεν έχει γίνει στόχος 

για εκτεταμένη κριτική. Η δουλειά των Lipe & Salterio, (2000) αποτελεί ένα 

σπάνιο παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση. Υπαινίσσονται ότι θέματα κρίσης 

μπορούν να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα του Π.Ι.Σ.. Τέτοιοι 
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παράγοντες σχετίζονται, με την αξιολόγηση από τους managers, για την απόδοση 

μιας στρατηγικής επιχειρηματικής μονάδας (Strategic Business Unit), που 

μπορεί για παράδειγμα να δώσει προτεραιότητα στους οικονομικούς περισσότερο 

από ότι στους μη – οικονομικούς δείκτες απλά γιατί αυτοί είναι οι συνηθισμένοι 

δείκτες, ανάμεσα σε πολλές και διαφορετικές στρατηγικές επιχειρηματικές 

μονάδες. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη του Π.Ι.Σ. per se δεν επιτρέπει στους 

managers να δίνουν προτεραιότητα στους οικονομικούς σε σχέση με τους μη – 

οικονομικούς δείκτες.  

Αν και αυτό το ζήτημα αξιοπιστίας, με την πρώτη ματιά φαίνεται να είναι 

ασήμαντο, η ανύψωση των δεικτών λειτουργικής απόδοσης στο ίδιο επίπεδο με 

τους οικονομικούς δείκτες, στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας, είναι 

ακριβώς ότι θα αναμενόταν από την εφαρμογή του Π.Ι.Σ.. Πολύ περισσότερο, 

όταν οι μη – οικονομικοί δείκτες έχουν φυσιολογικά χαρακτηριστεί σαν δείκτες 

καθοδήγησης – είναι δηλαδή αυτοί που πληροφορούν τους managers για τις 

στρατηγικές κατευθύνσεις της εταιρείας. Η ουσία αυτών των δεικτών τους κάνει 

ιδιαίτερους για μια στρατηγική επιχειρηματική μονάδα. Μέσα από την ισορροπία 

λοιπόν των οικονομικών και των μη οικονομικών δεικτών αναμένεται να 

αιχμαλωτιστούν οι ιδιαιτερότητες της μονάδας. Συνολικά, αν η εταιρεία συνεχίσει 

να δίνει προτεραιότητα στους οικονομικούς σε σχέση με τους μη – οικονομικούς 

δείκτες στην εφαρμογή της στρατηγικής της, η ισορροπία (the balance) της 

μέτρησης της απόδοσης θα συνθέτει μια μερική θεωρητική άσκηση και όχι μια 

πραγματική ισορροπία. 

Ο Π.Ι.Σ. φανερά ικανοποιεί την απαίτηση για ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο ελέγχου στην στρατηγική υλοποίηση. Σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς 

(Mooraj, 1999), ο Π.Ι.Σ. μπορεί με σιγουριά να βοηθήσει τους managers να 

ενοποιήσουν πολύπλοκες οργανωσιακές δραστηριότητες σε προκαθορισμένους 

στρατηγικούς στόχους. Ωστόσο μπορεί να προκύπτουν προβλήματα, από την 

φύση της στρατηγικής διαρρύθμισης (Strategy Formation). Για παράδειγμα, μια 

εταιρεία μπορεί αποτελεσματικά να υλοποιήσει μια αμφιλεγόμενη στρατηγική 

(equivocated strategy). Σαν αμφιλεγόμενο μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα από 
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ένα περιορισμένο σκοπό σε ένα εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας, που 

αποτυπώνεται στον Π.Ι.Σ.. Συμφεροντούχοι διαφορετικοί από τους πελάτες και 

τους μετόχους, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες διαφορετικές 

ομάδες, είναι το καλύτερο παράδειγμα για αναφορά σε τέτοιους περιορισμούς. 

Αυτοί δεν ενδιαφέρονται και για τις τέσσερις περιοχές δράσης του Π.Ι.Σ. 

(Atkinson & Waterhouse, 1999). Οι Kaplan & Norton (1996d) ενθάρρυναν τις 

εταιρείες να προσθέσουν και άλλες προοπτικές (συνιστώσες) στον Π.Ι.Σ., αν 

πράγματι είναι σημαντικές γι αυτές. Εν τούτοις, δεν δόθηκαν ουσιώδη κριτήρια 

που να δείχνουν τη διαδικασία που θα έπρεπε ένας οργανισμός να ακολουθήσει, 

όταν οι managers θα πρέπει να προσθέσουν νέες προοπτικές (συνιστώσες). Αν 

έπρεπε μια εταιρεία να θεωρήσει το κράτος σαν ένα σημαντικό συμφεροντούχο, 

θα μπορούσε να το περιλάβει στον πίνακά της; Τι θα γίνει με την στρατηγική 

σπουδαιότητα των προμηθευτών; Συνολικά, ποια είναι τα κριτήρια που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν το επίπεδο 

σπουδαιότητας για κάθε συμφεροντούχο; Γι αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο να 

ρωτήσουμε όχι μόνο το πόσο αποτελεσματικά έχει υλοποιηθεί η στρατηγική 

αλλά και ποια κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για κάθε προσδιορισμό. 

Η αναφορά στη σπουδαιότητα των συμφεροντούχων περικλείει ένα 

γενικότερο περιορισμό της χρήσης του Π.Ι.Σ. στην στρατηγική διαρρύθμιση 

(στρατηγικό σχηματισμό) μέσα στο πλαίσιο κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

ζητημάτων. Σύμφωνα με τον Reinhardt (1999), ο ορισμός της εταιρικής 

περιβαλλοντικής στρατηγικής πρέπει κύρια να μελετά τη δομή της βιομηχανίας 

μέσα στην οποία η εταιρεία λειτουργεί. Κατ’ αυτήν την άποψη, ο Π.Ι.Σ. βοηθά 

τους managers να αρπάξουν τις ευκαιρίες που σχετίζονται με το περιβάλλον και 

είναι σχετικές με τον βιομηχανικό τομέα; Σε ποιο βαθμό θα μπορούσε ο Π.Ι.Σ. 

να βοηθήσει τους managers  να αναλύσουν μια τέτοια δομική κατάσταση; Ο 

ανταγωνισμός ανάμεσα στις διάφορες διευθύνσεις μπορεί επίσης να αναπαριστά 

περιορισμούς στον Π.Ι.Σ. Εκτός αυτού, η αποτελεσματικότητα ενός Π.Ι.Σ. 

σχετικού με το περιβάλλον τελικά εξαρτάται από την ισορροπία της δύναμης 

μεταξύ των διαφορετικών παικτών του οργανισμού κατά το στάδιο της 

στρατηγικής διαρρύθμισης (Orssatto & Clegg, 1999). Για παράδειγμα, αν η 
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δύναμη του τμήματος περιβάλλοντος μιας εταιρείας είναι σχετικά χαμηλή, η 

υλοποίηση του Π.Ι.Σ. δεν αποτελεί καμιά εγγύηση ότι τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους ηγέτες του οργανισμού ή τους 

συμφεροντούχους. Γι αυτό το λόγο, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο Π.Ι.Σ. 

εξαρτάται κύρια από την ισορροπία της δύναμης μέσα και γύρω από τον 

οργανισμό (Mintzberg, 1994). 

4.4.  Εισαγωγή στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας 

Παρά   το   γεγονός  ότι   τα   μέτρα   επίδοσης   είναι   χρήσιμα,   έχουν   

εντούτοις προσελκύσει αρκετή κριτική και σκεπτικισμό αναφορικά με τη χρήση 

τους. Η κριτική εντοπίζεται σε θέματα μέτρησης των κατάλληλων πραγμάτων, 

σύγκρισης όμοιου με όμοιο ζήτημα και σύγκρισης του χθες με το σήμερα. Τα 

παραδοσιακά μέτρα επιχειρηματικής απόδοσης ήταν χρηματοοικονομικά. 

Μέτρηση τέτοιων μεγεθών είναι τα κέρδη, οι χρηματικές ροές, τα περιθώρια 

κέρδους, η αύξηση των πωλήσεων κ.ά. Αυτά τα χρηματοοικονομικά δεδομένα 

έχουν το πλεονέκτημα της ακρίβειας και της αντικειμενικότητας. Εντούτοις, 

έχουν εγερθεί αξιοσημείωτα επιχειρήματα εναντίον αυτών των μέτρων, όπως 

(Parker, 2000): 

• τείνουν να είναι περιορισμένου οπτικού πεδίου ή εσωτερικά προορισμένα (αν 

και τα χρηματοοικονομικά δεδομένα μπορούν να συγκριθούν και συχνά ισχύει 

κάτι τέτοιο, με εκείνα άλλων οργανισμών, το επιχείρημα του «όμοιος προς 

όμοιο» μπορεί να καταστήσει τη σύγκριση αναξιόπιστη) 

• αποτυγχάνουν  να  συμπεριλάβουν  τους  λιγότερο απτούς προσδιορίσιμους 

παράγοντες όπως η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, η ικανοποίηση 

των πελατών και το ηθικό των εργαζομένων 

• είναι περισσότερο  δείκτες παρελθούσας απόδοσης (δείχνουν τι έγινε στο 

παρελθόν και είναι φτωχοί στην πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης) 
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Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας των Kaplan & Norton αποτελεί 

το πλέον επιτυχημένο παράδειγμα μοντέρνας προσέγγισης στον τομέα της 

διοίκησης της απόδοσης. Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας παρέχει μια 

εναλλακτική λύση στους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

Περιγράφει και εξηγεί τις μετρήσεις που χρειάζονται προκειμένου να αξιολογηθεί 

η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών. 

Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας είναι σε τελική ανάλυση ένα άλλο 

μοντέλο που ενοποιεί χρηματοοικονομικά και μη μέτρα. Διακρίνεται από άλλα 

στρατηγικά συστήματα μέτρησης και διοίκησης επίδοσης στο ότι περιέχει μέτρα 

εκροών αποτελεσμάτων και οδηγούς απόδοσης αποτελεσμάτων, συνδέοντας τους 

μαζί σε σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος, κάνοντας πλέον έτσι το σύστημα μέτρησης 

και διοίκησης επίδοσης, σύστημα ελέγχου που τροφοδοτεί την πρόοδο. Είναι 

τέλος ένα μοντέλο υψηλού προφίλ που έχει προσελκύσει την προσοχή τόσο αυτών 

που το εφαρμόζουν στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική όσο και των 

ακαδημαϊκών. 

4.5. Ο Π.Ι.Σ. μηχανισμός επίτευξης κρίσιμων διαδικασιών 

Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας διατηρεί τα παραδοσιακά 

χρηματοοικονομικά μέτρα και τα συμπληρώνει με μέτρα παραγόντων 

μελλοντικής επίδοσης. Οι σκοποί και τα μέτρα τής κάρτας στοχοθεσίας πηγάζουν 

από το όραμα και τη στρατηγική του οργανισμού. Οι σκοποί και τα μέτρα 

βλέπουν την οργανωσιακή επίδοση από τέσσερις οπτικές γωνίες: 

χρηματοοικονομική, πελατειακή, εσωτερικές διαδικασίες, και μάθηση κι 

ανάπτυξη. 

Αυτές οι τέσσερις οπτικές γωνίες - συνιστώσες, για τις οποίες εκτενής 

ανάλυση θα γίνει στη συνέχεια, παρέχουν το πλαίσιο για τον πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας (Kaplan & Norton 1996b – Σχήμα 6). 
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Σχήμα 6. Π.Ι.Σ., μετουσίωση της Στρατηγικής σε λειτουργικούς όρους. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χρηματοοικονομική 
Για να πετύχουμε πως πρέπει να 
φαινόμαστε στους μετόχους; 

Σκοποί Μέτρα Στόχοι Πρωτοβουλίες 
    
    

Πελατειακή 
Για να πετύχουμε το όραμα πως πρέπει να 

φαινόμαστε στους πελάτες μας; 
Σκοποί Μέτρα Στόχοι Πρωτοβουλίες 
    
    

Εσωτερικές διαδικασίες 
Για να ικανοποιήσουμε τους πελάτες μας σε 
ποιες διαδικασίες πρέπει να αριστεύσουμε; 
Σκοποί Μέτρα Στόχοι Πρωτοβουλίες 
    
    

Μάθηση και ανάπτυξη 
Για να πετύχουμε το όραμα πως πρέπει ο 

οργανισμός μας να μαθαίνει και να 
βελτιώνεται; 

Σκοποί Μέτρα Στόχοι Πρωτοβουλίες 
    
 

Σ 
Τ 
Ρ 
Α 
Τ 
Η 
Γ 
Ι 
Κ 
Η 

 

Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας είναι φυσικά κάτι περισσότερο 

από ένα τακτικό ή λειτουργικό σύστημα μέτρησης. Οι καινοτομικές επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν τον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας ως ένα στρατηγικό 

σύστημα διοίκησης, για τη διοίκηση της στρατηγικής τους σε ένα 

μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Χρησιμοποιούν την έμφαση στη μέτρηση που 

εκπηγάζει από τον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας για να επιτύχουν τις εξής 

κρίσιμες διοικητικές διαδικασίες: 

• αποσαφήνιση και μετουσίωση του οράματος και της στρατηγικής 

• κοινοποίηση και σύνδεση στρατηγικών στόχων και μέτρων 
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• σχεδιασμό, στοχοθεσία και ευθυγράμμιση στρατηγικών πρωτοβουλιών 

• ενίσχυση στρατηγικής ανατροφοδότησης και μάθησης 

Η χρήση της μέτρησης σαν μια γλώσσα που βοηθά στη μετάφραση 

πολύπλοκων και συχνά αφηρημένων εννοιών, σε μια πιο συγκεκριμένη μορφή, 

μπορεί να κερδίσει τη συναίνεση ανάμεσα στα ανώτατα στελέχη. Σε ταχέως 

μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά περιβάλλοντα, νέες στρατηγικές μπορούν να 

αναδυθούν από την κεφαλαιοποίηση επί των διαφαινόμενων ευκαιριών ή τον 

υπολογισμό απειλών που δεν είχαν προβλεφθεί όταν αρθρωνόταν το αρχικό 

στρατηγικό σχέδιο. 

Οι οργανισμοί που υιοθέτησαν και έχουν επιτυχώς εφαρμόσει έναν 

ολοκληρωμένο Π.Ι.Σ. θα πρέπει να προσδοκούν σε έναν αριθμό από 

πλεονεκτήματα, που περιλαμβάνουν : 

• καλύτερη κατανόηση από διοικητική άποψη των διασυνδέσεων μεταξύ 

οργανωσιακών αποφάσεων και δράσεων και την επιλογή των στρατηγικών στόχων 

• επαναπροσδιορισμό των σχέσεων με τους πελάτες 

• αναδιάρθρωση των θεμελιωδών διαδικασιών 

• προβολή της νέας εταιρικής κουλτούρας με έμφαση - στη διάρκεια των 

οργανωσιακών λειτουργιών – στις προσπάθειες της ομάδας που υλοποιεί τη 

στρατηγική της εταιρείας (Saltenio & Webb, 2003).   
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4.6. Χρηματοοικονομικά & Μη Χρηματοοικονομικά Μέτρα Απόδοσης 

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει ευθύς εξ αρχής μια διάκριση ανάμεσα στα 

χρηματοοικονομικά και στα μη χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης, η 

εξισορρόπηση των οποίων αποτελεί άλλωστε και έναν από τους βασικούς λόγους 

δημιουργίας και εφαρμογής του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας. 

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζοντας ορισμένα παραδείγματα 

χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών μέτρων θα διαπιστώσουμε ότι: 

Ι. Χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης, (όπως π.χ. ισολογισμός – 

έσοδα, αποτελέσματα χρήσης – μικτό, καθαρό κέρδος, έκθεση σε κίνδυνο – 

πιστωτικός κίνδυνος, κεφαλαιακή επάρκεια κ.ά.) δίνουν συγκεκριμένα, 

αντικειμενικά και τελικά αποτελέσματα. Αποτελούν τη βάση για προβλέψεις, 

ανάλυση τάσης και για ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων (Λαζαρίδης & 

Παπαδόπουλος, 2001-2002) . 

ΙΙ. Μη χρηματοοικονομικά μέτρα απόδοσης, πελάτες – βαθμός 

ικανοποίησης πελατών, λειτουργίες (διαδικασίες) – χρόνος ολοκλήρωσης 

διαδικασιών (Heizer & Render, 2004), ποιότητα, υποδομή – ώρες κατάρτισης 

ανθρώπινου δυναμικού, ποσοστό αυτοματοποίησης διαδικασιών. Απαντούν σε 

κρίσιμα ερωτήματα όπως, ανταποκρινόμαστε ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της 

αγοράς, κινητοποιούμαι αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό, 

εκσυγχρονίζουμε τις δομές και τις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης των 

προϊόντων και των υπηρεσιών μας; 

Εξάλλου, αποκαλύπτουν τις αιτιοκρατικές σχέσεις που διέπουν την 

απόδοση ενός οργανισμού, απαντούν όχι μόνο στο «τι» αλλά και στο «γιατί» και 

αναδεικνύουν τις κύριες δεξιότητες (performance drivers) του οργανισμού. 

Μια από τις σημαντικές ιδιαιτερότητες του πίνακα ισορροπημένης 

στοχοθεσίας είναι ότι χρειάζεται οι στόχοι να είναι εναρμονισμένοι μεταξύ τους. 
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Ειδικότερα, ο όρος Balanced (ισορροπία) αναπαριστά την ανάγκη για ισορροπία 

μεταξύ κάποιων δεικτών και στόχων της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, 

χρειάζεται ισορροπία μεταξύ: 

• Βραχυπρόθεσμων και μακροχρόνιων στόχων. Απαιτείται μια ευθυγραμμισμένη 
στρατηγική. Είναι σημαντικό να μην έρχονται σε σύγκρουση οι 
βραχυπρόθεσμοι και οι μακροχρόνιοι στόχοι, προκειμένου οι δείκτες, οι 
οποίοι θα επιλεγούν, να μην έχουν αρνητική αλληλεπίδραση. 

• Χρηματοοικονομικών  και  μη  χρηματοοικονομικών  δεικτών. Ο συγκερασμός 
ποσοτικών και ποιοτικών στόχων είναι απαραίτητος για να στεφθεί με επιτυχία 
η εφαρμογή του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας. 

• Δεικτών που αφορούν την προηγούμενη και την επόμενη χρήση. Όπως οι 
στρατηγικοί στόχοι της επιχείρησης είναι εναρμονισμένοι, αντίστοιχα και οι 
δείκτες κάθε  χρήσης πρέπει να μην είναι αντικρουόμενοι και να συμβαδίζουν 
προς ένα κοινό στόχο. 

• Εσωτερικών και εξωτερικών δεικτών απόδοσης. Οι δείκτες που αφορούν 
εσωτερικά την επιχείρηση, αλλά και οι εξωτερικοί δείκτες πρέπει να είναι 
ισορροπημένοι. Είναι απαραίτητο να επιλεγούν δείκτες που αφορούν τόσο την 
επιχείρηση όσο και το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιείται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ 

 

5.1.  Εισαγωγικά στοιχεία για τις τέσσερις συνιστώσες 

Τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος ήρθε να 

ικανοποιήσει η επινόηση του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας που: «παρέχει 

στα στελέχη ένα εμπεριστατωμένο πλαίσιο που μετουσιώνει τους στρατηγικούς 

στόχους μιας επιχείρησης σε μια σειρά δεικτών απόδοσης» (Σταματιάδης, 2001). 

Περισσότερο όμως από μια σειρά μετρήσεων, ο πίνακας ισορροπημένης 

στοχοθεσίας είναι ένα σύστημα διοίκησης της απόδοσης που συντελεί σε ριζικές 

βελτιώσεις σε κρίσιμους τομείς (όπως προϊόντα, διαδικασίες, πελάτες και 

ανάπτυξη αγορών) και επιδιώκει να εξειδικεύσει τους γενικούς επιχειρηματικούς 

στόχους σε επιμέρους στόχους και δράσεις, σε επίπεδο διευθύνσεων και τελικά σε 

επίπεδο προσωπικού. 

Οι Kaplan & Norton υποστήριξαν ότι τα παραδοσιακά 

χρηματοοικονομικά μέτρα προσφέρουν μια στενή και ανολοκλήρωτη εικόνα της 

επιχειρηματικής απόδοσης και ότι η εξάρτηση από τέτοια δεδομένα εμποδίζει τη 

δημιουργία μελλοντικής επιχειρηματικής αξίας. Επομένως προτείνουν τα 

χρηματοοικονομικά μέτρα να συμπληρωθούν με επιπρόσθετα στοιχεία που θα 

αντανακλούν την ικανοποίηση των πελατών, τις εσωτερικές επιχειρησιακές 

διαδικασίες, και την ικανότητα για μάθηση και ανάπτυξη. 

5.2.  Χρηματοοικονομική συνιστώσα 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης δείχνουν το εάν και κατά πόσο 

η εφαρμογή και εκτέλεση της στρατηγικής της εταιρείας οδηγεί σε ουσιώδη 

βελτίωσή της. Μερικές αναλύσεις (Fisher 1995, Ittner & Larcker 1998) 

προχωρούν ένα βήμα περισσότερο στην κριτική των χρηματοοικονομικών 
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δεικτών, σημειώνοντας ότι οι όροι του ανταγωνισμού έχουν αλλάξει και ότι οι 

παραδοσιακοί χρηματοοικονομικοί δείκτες αδυνατούν να βελτιώσουν την 

ικανοποίηση του πελάτη, την ποιότητα, το χρόνο υλοποίησης έργου και την 

υποκίνηση των υπαλλήλων. Κατά τη γνώμη τους, οι χρηματοοικονομικές 

μετρήσεις αναπτύχθηκαν για να ικανοποιήσουν απαιτήσεις ρυθμιστικών και 

χρηματοοικονομικών αναφορών και μπορεί από μόνες τους να μην είναι αρκετές 

για να παίρνονται αποφάσεις ή για να διευθύνονται επιχειρήσεις (Conference 

Board, 1998).  Γι αυτό το λόγο υπάρχει μια αυξανόμενη έμφαση στο να 

χρησιμοποιούνται συνδυασμοί χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών 

μετρήσεων για να αποτιμήσουμε την απόδοση (Baker, Gibbons & Murphy, 

1994; Ittner & Larcker 2001). 

Τα παραπάνω υποδεικνύουν την ανάγκη καταγραφής του τρόπου με τον 

οποίο οι βελτιώσεις στην ποιότητα, στο χρόνο ολοκλήρωσης έργων, στο χρόνο 

παράδοσης αλλά και η εισαγωγή στην αγορά νέων προϊόντων οδηγούν σε 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους ή/και μειωμένα 

λειτουργικά έξοδα. Η πρόκληση βρίσκεται στη σχέση μεταξύ διαδικασιών και 

χρηματοοικονομικών μεγεθών. 

Η οικοδόμηση ενός πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας θα πρέπει να 

ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές μονάδες να συνδέσουν τους χρηματοοικονομικούς 

στόχους τους με την εταιρική στρατηγική. Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι 

λειτουργούν ως σημείο εστίασης για τους αντικειμενικούς σκοπούς και τα μέτρα 

όλων των άλλων συνιστωσών της κάρτας στοχοθεσίας. Κάθε επιλεγόμενο μέτρο 

θα πρέπει να είναι τμήμα μιας σχέσης αιτίου-αποτελέσματος που καταλήγει σε 

βελτιωμένη χρηματοοικονομική απόδοση. 

Η κάρτα ισορροπημένης στοχοθεσίας περιγράφει την «ιστορία της 

στρατηγικής» (Kaplan & Norton, 1996c), ξεκινώντας από τους 

μακροπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς στόχους. Στη συνέχεια συνδέει τους 

χρηματοοικονομικούς στόχους με την αλληλουχία των ενεργειών που θα πρέπει 

να αναληφθούν με τις χρηματοοικονομικές διαδικασίες, τους πελάτες και τις 
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εσωτερικές διαδικασίες. Σαν τελικό αποτέλεσμα έχουμε τους εργαζόμενους και 

την επιχείρηση γενικότερα εστιασμένους στην επιθυμητή μακροπρόθεσμη 

οικονομική απόδοση.  

Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι διαφέρουν σημαντικά σε κάθε στάδιο του 

κύκλου ζωής μιας επιχείρησης. Η θεωρία της επιχειρησιακής στρατηγικής 

προτείνει ορισμένες διαφορετικές στρατηγικές που οι επιχειρηματικές μονάδες 

μπορούν να ακολουθήσουν, ξεκινώντας από μια επιθετική ανάπτυξη του μεριδίου 

αγοράς μέχρι συγχώνευση, έξοδο και ρευστοποίηση (Hofer & Schendel, 1978). 

Για λόγους απλοποίησης, θα αρκεστούμε εδώ στον προσδιορισμό μόνο τριών 

σταδίων (Drew, 1993): 

• Ανάπτυξη 

• Διατήρηση 

• Συγκομιδή 

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται στη φάση της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των 

πρώτων σταδίων του κύκλου ζωής τους. Έχουν προϊόντα ή υπηρεσίες με 

σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης. Για να κεφαλοποιήσουν αυτό το δυναμικό, θα 

πρέπει να δεσμεύσουν αξιοσημείωτη ποσότητα πόρων για την ανάπτυξη και το 

λανσάρισμα νέων προϊόντων, για την οικοδόμηση και επέκταση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, για την επένδυση σε συστήματα, οργανωτική δομή και δίκτυα 

διανομής που θα υποστηρίξουν ευρύτερης γεωγραφικής κάλυψης επιχειρησιακές 

σχέσεις και για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων. 

Στο στάδιο διατήρησης, μπορούν ακόμα να έλκουν επενδύσεις και 

επανεπενδύσεις, αλλά αυτές πλέον απαιτούν να αποκομίζουν άριστες αποδόσεις 

επενδυμένου κεφαλαίου. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρούν το 

υφιστάμενο μερίδιο αγοράς και ίσως να το αναπτύσσουν έστω και λίγο από χρόνο 

σε χρόνο. Τα επενδυτικά σχέδια θα κατευθυνθούν περισσότερο στην ανακούφιση 

της οικονομικής στενότητας, στην επέκταση της ικανότητας και στην ενίσχυση 

της συνεχούς βελτίωσης από ότι στη μακρά αποπληρωμή και στις επενδύσεις 

αναπτυξιακών επιλογών που έγιναν κατά το στάδιο της ανάπτυξης. Οι 
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περισσότερες επιχειρήσεις στο στάδιο της διατήρησης χρησιμοποιούν ένα 

χρηματοοικονομικό στόχο σχετιζόμενο με την κερδοφορία.  

Στην ώριμη φάση του κύκλου ζωής της η εταιρεία θέλει να αποκομίσει τους 

καρπούς των επενδύσεων που έγιναν στα δύο προηγούμενα σταδία. Αυτές σι 

επιχειρήσεις δεν εγγυώνται πλέον σημαντική επένδυση, μόνο αρκετή ώστε να 

διατηρούν τον εξοπλισμό και τις λειτουργικές ικανότητές τους, όχι για να 

επεκτείνονται σε άλλες δραστηριότητες ή να οικοδομούν νέα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. Οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να έχει πιο 

συγκεκριμένες και σύντομες περιόδους αποπληρωμής. Ο βασικός στόχος είναι να 

μεγιστοποιηθεί η ταμειακή ροή στην επιχείρηση. 

Έχει βρεθεί ότι, για καθεμιά από τις τρεις στρατηγικές της ανάπτυξης, 

διατήρησης και συγκομιδής, υπάρχουν τρία χρηματοοικονομικά ζητήματα που 

καθοδηγούν την επιχειρησιακή στρατηγική: 

• Ανάμιξη εσόδων ανάπτυξης 

• Μείωση κόστους / βελτίωση παραγωγικότητας 

• Χρήση στοιχείων ενεργητικού / επενδυτική στρατηγική 

5.3.  Πελατειακή συνιστώσα 

Πολλές επιχειρήσεις σήμερα έχουν μία εταιρική αποστολή που 

επικεντρώνεται στον πελάτη. Αυτό υπαγορεύει τη σημασία που έχουν για μια 

επιχείρηση οι καλές επιδόσεις σχετικά με αυτή τη συνιστώσα. Ο πίνακας 

ισορροπημένης στοχοθεσίας απαιτεί από τα στελέχη να μετουσιώνουν τη δήλωση 

της αποστολής της επιχείρησής τους σχετικά με την παρεχόμενη στον πελάτη 

αξία σε συγκεκριμένους δείκτες, που να αντανακλούν τους παράγοντες που έχουν 

σημασία για τους πελάτες. 

Ο προτεραιότητες που θέτουν οι πελάτες, ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες 

(Wirtz & Chung Lee, 2003):  

• χρόνος,  

• ποιότητα,  
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• απόδοση και εξυπηρέτηση 

• κόστος  

Στην πελατειακή συνιστώσα του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας, οι 

επιχειρήσεις προσδιορίζουν εκείνα τα τμήματα των πελατών και της αγοράς στα 

οποία έχουν επιλέξει να ανταγωνιστούν. Αυτά τα τμήματα αποτελούν τους πόρους 

που θα αποδώσουν το τμήμα εσόδων που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των 

εταιρικών χρηματοοικονομικών στόχων. Η εν λόγω πελατειακή συνιστώσα 

διευκολύνει τις εταιρείες να ευθυγραμμίσουν τα βασικά μέτρα / δείκτες των 

πελατειακών απόψεων (ικανοποίηση, πιστότητα / αφοσίωση, διατήρηση, 

προσέλκυση και κερδοφορία) με στοχευμένα τμήματα πελατών και αγορών 

(Anderson & Sullivan,1993 ; Hennig-Thurau & Klee, 1997 ;  Hennig-Thurau & 

Hansen, 2001 ; Hess, Ganesan & Klein, 2003). 

Το σύνολο των δεικτών μέτρησης των πελατειακών σχέσεων (Σχήμα 7) 

είναι σε γενικές γραμμές το ίδιο και περιλαμβάνει μέτρα όπως: 

• Μερίδιο αγοράς 

• Διατήρηση πελατών 

• Προσέλκυση πελατών 

• Ικανοποίηση πελατών 

• Κερδοφορία πελατών 
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Σχήμα 7. Η πελατειακή συνιστώσα- Βασικά μέτρα 

 

Παρά το ότι τα πέντε αυτά μέτρα είναι γενικά τα ίδια ανεξάρτητα της 

φύσης και του είδους του εκάστοτε οργανισμού ή επιχείρησης, θα πρέπει να 

προσαρμόζονται στους στοχευμένους πελάτες από τους οποίους η επιχειρηματική 

μονάδα προσδοκά να έχει τις περισσότερες πωλήσεις και τη μεγαλύτερη 

κερδοφορία (Kaplan & Norton, 1996c).  

Πολλές επιχειρήσεις, έχουν προχωρήσει πέρα από την απλή παρατήρηση 

των μετρήσεων ικανοποίησης πελατών, στη σε βάθος μελέτη των παραγόντων που 

επιδρούν στην πιστότητα των πελατών τους και βέβαια, στους παράγοντες που 

οδηγούν σε επαναλαμβανόμενες πωλήσεις. Τέτοιες διαδικασίες περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων: 

 
Προσέλκυση 
πελατών 

 
Ικανοποίηση 
πελατών 

 
Μερίδιο 
αγοράς 

 
Κερδοφορία 
πελατών 

 
Διατήρηση 
πελατών 
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• Σχεδιασμό   και ενεργοποίηση διαδικασιών  εξυπηρέτησης   πελατών 

• Σχεδιασμό   λεπτομερών  διαδικασιών   καταγραφής   και   ανταπόκρισης   
στα παράπονα των πελατών 

• Χρήση   εξειδικευμένων   στατιστικών   υποδειγμάτων   για   την   ανάλυση   
της καταναλωτικής συμπεριφοράς των πελατών 

• Σχεδιασμό ειδικών προϊόντων και υπηρεσιών που στοχεύουν σε ειδικές 
ομάδες πελατών όπου έχει διαγνωσθεί κίνδυνος φυγής προς τον ανταγωνισμό. 

5.4. Συνιστώσα εσωτερικών διαδικασιών 

Μετρήσεις βασισμένες στους πελάτες (customer based) είναι σημαντικές, 

όμως πρέπει να μετουσιωθούν σε δράσεις που πρέπει να κάνει η επιχείρηση 

εσωτερικά, για να εκπληρώσει τις προσδοκίες των πελατών. Αυτή η συνιστώσα της 

κάρτας ισορροπημένης στοχοθεσίας δίνει στα στελέχη αυτή την εσωτερική εικόνα 

για την επιχείρηση Οι μετρήσεις που αναφέρονται στις εσωτερικές διαδικασίες 

που πηγάζουν από τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί η επιχείρηση και οι 

οποίες έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ικανοποίηση του πελάτη. Στις 

επιχειρήσεις αναγνωρίζονται και μετρώνται οι θεμελιώδεις ικανότητές τους και 

αποκτάται η απαιτούμενη τεχνογνωσία που θα τους εξασφαλίσει τη διαρκή 

παρουσία στην αγορά. Παράλληλα αποφασίζεται σε ποιες διαδικασίες και 

ικανότητες πρέπει να υπερτερούν και ορίζονται μετρήσεις γι’ αυτές. 

Κάθε επιχείρηση έχει μια μοναδική σειρά διαδικασιών για τη δημιουργία 

αξίας για τους πελάτες της και για την παραγωγή χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων. Έχει βρεθεί, ωστόσο, ότι ένα γενικό μοντέλο αλυσίδας 

προσθήκης αξίας παρέχει ένα πρότυπο που οι εταιρείες μπορούν να 

προσαρμόσουν στην προετοιμασία της εσωτερικής συνιστώσας τους (βλέπε 

Σχήμα 8). 
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Σχήμα 8. Η συνιστώσα των εσωτερικών διαδικασιών, το γενικό 
μοντέλο αλυσίδας αξίας (Kaplan & Norton, 1996c) 

 

 

 

  

 
 
 

Προσδιορισμός 
αναγκών των 
πελατών 

Καθορισμός 
της αγοράς 

Δημιουργία 
προϊόντος/ 
παροχή 
υπηρεσίας 

Παραγωγή 
προϊόντων/ 
υπηρεσιών 

Παράδοση 
προϊόντων/ 
υπηρεσιών 
 

Προσδιορισμός 
αναγκών των 
πελατών 

Εξυπηρέτηση 
του πελάτη 
 

Διαδικασία Διαδικασία 
εξυπηρέτησης μετά 

την πώληση 

Διαδικασία 
λειτουργιών καινοτομίας 

Αυτό το μοντέλο περικλείει τρεις βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες. 

• Καινοτομία 

• Λειτουργίες 

• Εξυπηρέτηση μετά την πώληση 

Στη διαδικασία της καινοτομίας, η επιχειρησιακή μονάδα ερευνά τις 

αναδυόμενες ή λανθάνουσες ανάγκες των πελατών και στη συνέχεια δημιουργεί τα 

προϊόντα ή υπηρεσίες που θα ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες. 

5.5.  Συνιστώσα μάθησης και ανάπτυξης 

Οι τρεις προαναφερθείσες συνιστώσες αναγνωρίζουν παραμέτρους, τις 

οποίες η επιχείρηση πρέπει να θεωρήσει ως πιο σημαντικές όσον αφορά την 

επιχειρηματική επιτυχία. Η ικανότητα μιας επιχείρησης να καινοτομεί, να 

βελτιώνεται και να μαθαίνει, συνδέεται άμεσα με την αξία της. Μόνο μέσω της 

ικανότητας της να λανσάρει νέα προϊόντα, να δημιουργεί περισσότερη αξία στους 

πελάτες της, να βελτιώνει συνεχώς τις παραγωγικές της διαδικασίες, μπορεί μια 

επιχείρηση να διεισδύει σε νέες αγορές και να αυξάνει τα έσοδα και το περιθώριο 

κέρδους της, δηλαδή να αναπτύσσεται και συνεπώς να δημιουργεί αξία στους 

μετόχους της.  
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Η ικανότητα επίτευξης αντιφατικών στόχων για χρηματοοικονομικούς, 

πελατειακούς, εσωτερικών διαδικασιών και για αντικειμενικούς σκοπούς, 

εξαρτάται από τις οργανωσιακές ικανότητες για μάθηση και ανάπτυξη. Οι 

παράγοντες που διευκολύνουν την δημιουργία της εν λόγω συνιστώσας 

προέρχονται κυρίως από τρεις πηγές, τους εργαζόμενους, τα συστήματα και την 

οργανωσιακή ευθυγράμμιση.  

Οι στρατηγικές για υπέρτερη επίδοση θα απαιτούν γενικά σημαντικές 

επενδύσεις σε ανθρώπους, συστήματα και διαδικασίες που οικοδομούν 

οργανωσιακά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Κατά συνέπεια, οι αντικειμενικοί 

σκοποί και τα μέτρα γι’ αυτούς τους παράγοντες της υπέρτερης επίδοσης στο 

μέλλον θα πρέπει να αποτελούν ένα ενοποιητικό τμήμα του πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας οποιασδήποτε επιχείρησης. 

Μια ομάδα τριών εργασιακών μέτρων - ικανοποίηση, παραγωγικότητα και 

διατήρηση προσωπικού - παρέχει μέτρα αποτελεσμάτων των επενδύσεων σε 

εργαζόμενους, συστήματα και οργανωσιακή ευθυγράμμιση.  
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5.6.  Σχέση αιτίου-αποτελέσματος ή σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στις 
τέσσερις συνιστώσες; 

Η σχέση αιτίου αποτελέσματος ή σχέση αλληλεξάρτησης φαίνεται στο 

Σχήμα 9. 

 

Σχήμα 9. Σχέσεις αιτίου αποτελέσματος των τεσσάρων συνιστωσών 

 

Οι Kaplan & Norton προτείνουν ότι γενικές σχέσεις εμπλέκονται ανάμεσα 

στα μέτρα των συνιστωσών. Έτσι ανακύπτει ένα εύλογο ερώτημα, ότι εάν ισχύει 

κάτι τέτοιο, τότε μήπως οι προαναφερθέντες δηλώνουν ότι εάν μια εταιρεία 

αποδίδει τόση μεγάλη αξία και ποιότητα στους πελάτες της, τότε οι πελάτες θα 

είναι πιστοί, αφοσιωμένοι και τα κέρδη θ' ακολουθήσουν κατ’ ανάγκη ή κατά 

μεγάλη πιθανότητα; 
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Αυτό που έχει βρεθεί από τη μέχρι τώρα επιχειρηματική εμπειρία αλλά 

και από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και των δύο απόψεων από πολυάριθμους 

συγγραφείς και μελετητές του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας (Norreclit, 

2000) είναι ότι η κερδοφορία δεν  προέρχεται κατ΄ ανάγκη από ικανοποίηση 

πελατών ή από αφοσίωση πελατών. Επίσης πελάτες που δεν είναι ικανοποιημένοι 

δεν οδηγούν σε χρηματοοικονομική επιτυχία. Εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν μας 

επιτρέπει να καταλήξουμε στο ότι ικανοποιημένοι πελάτες οδηγούν σε 

χρηματοοικονομική επιτυχία. Διότι τότε μπορούμε κατ’ όμοιο τρόπο να 

υποστηρίξουμε ότι το να υπάρχουν πελάτες μη αφοσιωμένοι αποτελεί μια ακριβή 

πρακτική, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ότι η διατήρηση πιστών πελατών συνιστά 

μια μη δαπανηρή και φθηνή πρακτική. 

Ο συλλογισμός είναι κυκλικός. Έτσι, αντί για μια σχέση αιτίου 

αποτελέσματος, η σχέση ανάμεσα στις τέσσερις συνιστώσες είναι περισσότερο 

πιθανό να είναι μια σχέση αλληλεξάρτησης. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και για τη 

σχέση ανάμεσα στην ικανοποίηση των πελατών και την εικόνα της επιχείρησης. 

Οι Kaplan & Norton παρατηρούν ότι σε γενικές γραμμές αντί της 

εφαρμογής της πολιτικής του Porter (1996) για τη στρατηγική, οι εταιρείες 

συνήθως επιλέγουν μια όψη της στρατηγικής που οικοδομεί τις εσωτερικές 

ικανότητες και τα πλεονεκτήματά της. Ο στρατηγικός σχεδιασμός τους 

προσδιορίζει αρχικά τις βασικές ικανότητες και τα ισχυρά σημεία τους και επί τη 

βάση αυτών θα ορίζονται τα τμήματα αγοράς τους. Σύμφωνα μάλιστα με αυτούς, 

αυτό δεν θα επηρέαζε τον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας, που είναι πάλι ένα 

εργαλείο υλοποίησης στρατηγικής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 
 

6.1.  Σχεδιασμός αποτελεσματικών συστημάτων διοίκησης επίδοσης 

Στο σχεδιασμό ενός συστήματος διοίκησης απόδοσης, οι οργανισμοί θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους δυο στοιχεία:  

• Πρώτον, τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα θα υποστηρίξουν την 

επισκόπηση της απόδοσης των ανωτάτων στελεχών και τον οργανωσιακό 

σχεδιασμό για την εξασφάλιση της συνολικής εύρυθμης λειτουργίας της 

επιχείρησης.  

• Δεύτερον, τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα θα υποστηρίξουν τις 

καθημερινές λειτουργίες και τη λήψη αποφάσεων. Η απάντηση αυτών των 

ερωτήσεων απαιτεί από ένα οργανισμό να ευθυγραμμίσει το σύστημα μέτρησής 

του στο όραμα και στη στρατηγική και να επιλέξει σημαντικές παραμέτρους 

μετρήσεων σε επίπεδο διαδικασίας. 

Πολλοί  οργανισμοί   κάνουν  δυο  θεμελιώδη  λάθη:   (1)   δεν  μετρούν   

βασικά χαρακτηριστικά κρίσιμης σημασίας για την εταιρική επίδοση ή την 

ικανοποίηση των πελατών και (2) πραγματοποιούν άσχετες ή ακατάλληλες 

μετρήσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ο οργανισμός συχνά αποτυγχάνει στην 

ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών ή στην επίτευξη των στόχων επίδοσης. 

Στη δεύτερη, το σύστημα μέτρησης στρέφει την προσοχή του σε περιοχές 

προβληματισμού που δεν είναι σημαντικές για τους πελάτες, σπαταλώντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο χρόνο και πόρους. Ο αριθμός των δεικτών επίδοσης φαίνεται 

πάντως πως αυξάνεται με τον αριθμό και την πολυπλοκότητα της δομής του 

οργανισμού. 
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6.2.  Διαμορφώνοντας τον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας 

Η κατασκευή του πρώτου πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας μιας 

επιχείρησης μπορεί να γίνει μέσω μιας συστηματικής διαδικασίας που 

οικοδομείται με συμφωνία και σαφήνεια για τον τρόπο μετάφρασης της 

αποστολής και της στρατηγικής της επιχείρησης σε λειτουργικούς στόχους και 

μέτρα. 

6.2.1.  Η διαδικασία οικοδόμησης του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας 

Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και μπορεί να επιθυμεί να ακολουθήσει 

το δικό της μονοπάτι για την οικοδόμηση ενός πίνακα ισορροπημένης 

στοχοθεσίας. Εντούτοις, θα μπορούσε να περιγραφεί ένα τυπικό και συστηματικό 

σχέδιο ανάπτυξης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του σε 

πολυάριθμους οργανισμούς.  

6.2.2.  Βήμα 1ο: Προσδιορισμός της αρχιτεκτονικής της μέτρησης 

Ενέργεια 1η: Επιλογή της κατάλληλης οργανωσιακής μονάδας. 

 Ο αρχιτέκτονας (υπεύθυνος για την οικοδόμηση και για την υλοποίηση) 

πρέπει, σε συνεννόηση με την ανώτερη διοίκηση, να προσδιορίσει την 

επιχειρηματική μονάδα για την οποία ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας σε 

επίπεδο κορυφής είναι καταλληλότερη. Οι περισσότερες εταιρείες είναι επαρκώς 

ανομοιόμορφες και η οικοδόμηση ενός εταιρικού επιπέδου πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας μπορεί να αποβεί ένα δύσκολο καθήκον σε πρώτη 

φάση τουλάχιστον. Η αρχική διαδικασία για ένα πίνακα ισορροπημένης 

στοχοθεσίας λειτουργεί καλύτερα σε μια στρατηγική επιχειρηματική μονάδα 

(SBU –Strategic Business Unit), τέτοια που διενεργεί δραστηριότητες κατά 

μήκος ολόκληρης της αλυσίδας αξίας:  

• Καινοτομία 
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• Παραγωγή 

• Μάρκετινγκ 

• Πωλήσεις και 

• Εξυπηρέτηση 

Θα πρέπει να είναι τέτοια που να είναι σχετικά εύκολο να οικοδομηθούν 

συνοπτικά χρηματοοικονομικά μέτρα επίδοσης, χωρίς περιπλοκές σχετικά με τις 

κατανομές κόστους και τη μεταφορά των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών από 

μια ή πολλές οργανωτικές μονάδες. 

Ενέργεια 2η: Προσδιορισμός μονάδας (SBU) / εταιρικών διασυνδέσεων 

 Από τη στιγμή που η μονάδα (SBU) έχει οριστεί και επιλεγεί, ο 

αρχιτέκτονας θα πρέπει να μάθει για τη σχέση της μονάδας (SBU) με τις άλλες 

μονάδες (SBU) και με διάφορες υποδιαιρέσεις ολόκληρης της επιχείρησης. Ο 

αρχιτέκτονας διενεργεί συνεντεύξεις με ανώτατα στελέχη διάφορων λειτουργιών 

της επιχείρησης για να μάθει για: 

• χρηματοοικονομικούς στόχους της μονάδας (SBU) (ανάπτυξη, 

κερδοφορία, χρηματοροές) 

• κυρίαρχα εταιρικά ζητήματα (περιβάλλον,  ασφάλεια,  εργασιακές 

πολιτικές, σχέσεις με την κοινωνία, ποιότητα, ανταγωνιστικότητα τιμών, 

καινοτομία) 

• συνδέσεις με άλλες μονάδες (SBU) (κοινοί πελάτες, ευκαιρίες για ενιαίες 

προσεγγίσεις προς τους πελάτες, εσωτερικές σχέσεις πελατών-προμηθευτών) 
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6.2.3.  Βήμα 2°: Οικοδόμηση συμφωνίας έναντι των στρατηγικών στόχων 

Ενέργεια 3η: Διενέργεια πρώτου γύρου συνεντεύξεων 

Ο αρχιτέκτονας ετοιμάζει το προπαρασκευαστικό υλικό για την 

ισορροπημένη κάρτα στοχοθεσίας όπως επίσης τα εσωτερικά έγγραφα για το 

όραμα, την αποστολή και τη στρατηγική της εταιρείας αλλά και της μονάδας 

(SBU). Αυτό το υλικό προωθείται σε κάθε ανώτατο στέλεχος στην επιχειρηματική 

μονάδα. Ο αρχιτέκτονας θα πρέπει επίσης να αποκτήσει πληροφόρηση επί του 

κλαδικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της μονάδας (SBU), 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών τάσεων στο μέγεθος της αγοράς, τους 

ανταγωνιστές, τις προτιμήσεις πελατών, τα τεχνολογικά επιτεύγματα κ.ά. 

Αφού τα ανώτατα στελέχη έχουν την ευκαιρία να κοιτάξουν το υλικό, ο 

αρχιτέκτονας διενεργεί συνεντεύξεις με τον καθένα ξεχωριστά. Κατά τη διάρκεια 

αυτών των συνεντεύξεων, ο αρχιτέκτονας αποκτά τις εισροές τους επί των 

στρατηγικών στόχων της εταιρείας και τις εμβρυακού σταδίου προτάσεις τους για 

τα μέτρα του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας κατά μήκος των τεσσάρων 

συνιστωσών. 

Οι συνεντεύξεις ολοκληρώνουν ορισμένους σημαντικούς στόχους, άλλους 

προφανείς και άλλους λιγότερο. Οι σαφείς στόχοι είναι η εισαγωγή της έννοιας 

του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας στα ανώτατα στελέχη, η απάντηση των 

ερωτήσεων που είχαν για την εν λόγω έννοια, η λήψη αρχικών εισροών για την 

στρατηγική της επιχείρησης και ο τρόπος μετάφρασης αυτής σε στόχους και 

μέτρα για την ισορροπημένη κάρτα στοχοθεσίας. Οι υπονοούμενοι στόχοι 

περιλαμβάνουν την έναρξη της διαδικασίας ενεργούς συμμετοχής της ανώτατης 

διοίκησης στη μετάφραση της στρατηγικής και των στόχων σε προσδιορίσιμα, 

λειτουργικά μέτρα, στην ανίχνευση των ανησυχιών που μπορεί τα άτομα να έχουν 

για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της και ο προσδιορισμός των δυνητικών 

συγκρούσεων ανάμεσα στους βασικούς συμμετέχοντες, είτε αναφορικά με τις 

απόψεις τους για τη στρατηγική και τους στόχους, είτε σε προσωπικό ή σε 

διαλειτουργικό επίπεδο. 
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Ενέργεια 4η: Συνάντηση σύνθεσης 

Μετά τη διενέργεια όλων των συνεντεύξεων, ο αρχιτέκτονας και άλλα μέλη 

της ομάδας σχεδιασμού συναντιούνται για να συζητήσουν τις απαντήσεις των 

συνεντεύξεων επισημαίνοντας ορισμένα ζητήματα και να αναπτύσσουν ένα 

προκαταρκτικό κατάλογο στόχων και μέτρων που θα αποτελέσουν τη βάση για 

την πρώτη συνάντηση της ανώτατης διοίκησης. Τα μέλη της ομάδας μπορούν 

επίσης να συζητήσουν τις εντυπώσεις τους για την προσωπική και οργανωσιακή 

αντίσταση στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας και στην αλλαγή της 

διοικητικής διαδικασίας που θ’ ακολουθήσει την εισαγωγή του. Το αποτέλεσμα 

της συνάντησης σύνθεσης θα πρέπει να είναι ένας κατάλογος και μια ιεράρχηση 

των στόχων στις τέσσερις συνιστώσες. Κάθε συνιστώσα και στόχος εντός της 

συνιστώσας θα συνοδεύεται από ανώνυμες παρατηρήσεις από τα στελέχη που 

εξηγούν και υποστηρίζουν τους στόχους και που προσδιορίζουν θέματα για 

επίλυση από την ανωτάτη διοίκηση. 

Ενέργεια 5η:Συνάντηση στελεχών: Πρώτος γύρος 

Ο αρχιτέκτονας προγραμματίζει και διενεργεί μια συνάντηση με την 

ανώτατη διοίκηση για να ξεκινήσει τη διαδικασία επίτευξης συμφωνίας για τον 

πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο 

αρχιτέκτονας διευκολύνει το διάλογο σχετικά με τις δηλώσεις για την αποστολή 

και τη στρατηγική μέχρις ότου η συμφωνία επέλθει. Η ομάδα έπειτα μετακινείται 

από τη δήλωση για την αποστολή και τη στρατηγική στη απάντηση της ερώτησης:  

«Αν πετύχω το όραμα και την αποστολή, πως ή επίδοση μου θα 

διαφοροποιηθεί για τους συμφεροντούχους, τους πελάτες, τις εσωτερικές 

διαδικασίες και την ικανότητα ανάπτυξης και βελτίωσης;» Κάθε συνιστώσα 

αναλύεται διαδοχικά. 

Ο αρχιτέκτονας δίνει τους προτεινόμενους στόχους, τις ιεραρχήσεις τους 

και σχετικές σημειώσεις τους από τις συνεντεύξεις. Με το τέλος της συνάντησης, η 

ανώτατη διοίκηση θα έχεί προσδιορίσει τρεις με τέσσερις στρατηγικούς στόχους 
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για κάθε συνιστώσα, μια λεπτομερειακή περιγραφική δήλωση για καθένα από 

αυτούς και ένα κατάλογο δυνητικών μέτρων για κάθε στόχο. Μετά τη συνάντηση, 

ο αρχιτέκτονας ετοιμάζει και κατανέμει ένα μετασυνεδριακό έγγραφο που 

συνοψίζει τα επιτεύγματα και καταγράφει τη σύνθεση και τον αρχηγό των 

τεσσάρων υποομάδων. 

6.2.4.  Βήμα 3°: Επιλογή και σχεδιασμός μέτρων  

Ενέργεια 6η: Συναντήσεις υποομάδων 

Ο αρχιτέκτονας συνεργάζεται με την κάθε υποομάδα σε ορισμένες 

συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, η υποομάδα προσπαθεί 

να επιτύχει τέσσερις βασικούς στόχους: 

1. Επανακαθορισμό της διατύπωσης των στρατηγικών στόχων σε εναρμόνιση με 

τις προθέσεις που εκφράστηκαν στην πρώτη συνάντηση στελεχών. 

2. Για κάθε στόχο, προσδιορισμό του μέτρου ή των μέτρων που καλύτερα 

μεταδίδουν την επιδίωξη του στόχου. 

3. Για κάθε προτεινόμενο μέτρο,  προσδιορισμός των πηγών της αναγκαίας 

πληροφόρησης και των ενεργειών που μπορεί να απαιτηθούν προκειμένου να 

καταστήσουν αυτές τις πληροφορίες προσβάσιμες. 

4. Για κάθε συνιστώσα, προσδιορισμό των βασικών συσχετίσεων ανάμεσα στα 

μέτρα εντός της συνιστώσας, όπως επίσης ανάμεσα σ’ αυτήν τη συνιστώσα και 

στις υπόλοιπες. Προσπάθεια εντοπισμού του τρόπου που κάθε μέτρο 

επηρεάζει το άλλο. 

Η τελική εκροή από τις ομάδες θα πρέπει να είναι, για κάθε συνιστώσα:  

• Ένας κατάλογος των στόχων για τη συνιστώσα, συνοδευόμενος από μια 

λεπτομερειακή περιγραφή του κάθε στόχου 
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• Μια περιγραφή των μέτρων για κάθε στόχο 

• Μια απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο κάθε μέτρο μπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί και να παρουσιαστεί 

• Ένα γραφικό μοντέλο του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα συνδέονται εντός 

της συνιστώσας και με τα μέτρα ή τους στόχους άλλων συνιστωσών 

Όταν αυτά τα αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί, ο αρχιτέκτονας μπορεί να 

προγραμματίσει ένα δεύτερο γύρο συναντήσεων με τα στελέχη. 

Ενέργεια 7η: Συνάντηση στελεχών: Δεύτερος γύρος 

Μια δεύτερη συνάντηση, που εμπλέκει τα ανώτατα στελέχη, τους άμεσους 

υφισταμένους τους και ένα μεγάλο αριθμό μεσαίου επιπέδου manager, 

συνδιαλέγεται σχετικά με το όραμα και τη στρατηγική της επιχείρησης, τις 

δηλώσεις στρατηγικής, τους προκαταρκτικούς στόχους και τα μέτρα για την 

ισορροπημένη κάρτα στοχοθεσίας. Η εκροή από τις συναντήσεις των υποομάδων 

θα πρέπει να παρουσιαστεί από τα στελέχη στις υποομάδες, και όχι από τον 

αρχιτέκτονα ή από εξωτερικούς ή εσωτερικούς συμβούλους στην υποομάδα. Οι 

παρουσιάσεις βοηθούν στην οικοδόμηση συνείδησης κυριότητας των στόχων και 

των μέτρων, όπως επίσης στη συνολική διαδικασία ανάπτυξης του πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας. 

6.2.5.  Βήμα 4°: Οικοδόμηση του σχεδίου υλοποίησης 

Ενεργεία 8η: Ανάπτυξη του σχεδίου υλοποίησης 

Μια νεοδιαμορφωμένη ομάδα, συχνά φτιαγμένη από τους αρχηγούς της 

κάθε υποομάδας, επισημοποιεί τους διευρυμένους στόχους και αναπτύσσει ένα 

σχέδιο υλοποίησης για τον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας. Αυτό το σχέδιο 

περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα πρόκειται να συνδεθούν με τη 
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βάση δεδομένων και τα πληροφοριακά συστήματα, κοινοποιώντας τον πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.  

Ενέργεια 9η: Συνάντηση στελεχών: Τρίτος γύρος 

Τα ανώτατα στελέχη συναντιούνται για τρίτη φορά για την επίτευξη της 

τελικής συμφωνίας επί του οράματος, των στόχων και των μετρήσεων που 

αναπτύχθηκαν στις πρώτες δυο συναντήσεις και για την επιβίωση των διευρυμένων 

στόχων που προτάθηκαν από την ομάδα υλοποίησης. Η συνάντηση στελεχών 

επίσης προσδιορίζει τα προκαταρκτικά προγράμματα δράσης για την επίτευξη 

των στόχων. Αυτή η διαδικασία συνήθως καταλήγει στην ευθυγράμμιση των 

διάφορων πρωτοβουλιών αλλαγής με τους αντικειμενικούς σκοπούς, τα μέτρα και 

τους στόχους του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας. 

Ενέργεια 10η. Οριστικοποίηση του σχεδίου υλοποίησης 

Προκειμένου ένας πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας να δημιουργεί 

αξία, θα πρέπει να ενσωματωθεί στο σύστημα διοίκησης της επιχείρησης. Αυτό 

που συνήθως συνίσταται είναι η διοίκηση ν’ αρχίζει να χρησιμοποιεί τον πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας εντός 60 ημερών. Προφανώς ένα σχέδιο φάση προς 

φάση θα πρέπει ν’ αναπτυχθεί αλλά η καλύτερα διαθέσιμη πληροφόρηση θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να δοθεί έμφαση στη διοικητική agenta, σε 

συνέπεια με τις προτεραιότητες του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας (μια 

πλήρης εικόνα της οικοδόμησης της ισορροπημένης κάρτας στοχοθεσίας 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 10). 
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Σχήμα 10. Διαμόρφωση της ισορροπημένης κάρτας στοχοθεσίας. 

Στρατηγικό 
όραμα 

 

ΠελατειακήΧρηματο 
οικονομική 

Εσωτερικές 
Διαδικασίες 

Μάθηση και 
Ανάπτυξη 

Συνιστώσες 

 

 

Στρατηγικοί 
στόχοι 

 

 
 

Κρίσιμοι 
Παράγοντες 
επιτυχίας 

 
Κύριοι 
Δείκτες 

Επίδοσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρωτοβουλίες Στόχοι Αντικειμενικοί 
σκοποί 

Μέτρα 

Σχέδιο Δράσης για την Ισορροπημένη Κάρτα Στοχοθεσίας 

 
 

6.3.  Τρόπος εγκαθίδρυσης μέτρων απόδοσης 

Πως ένας οργανισμός μπορεί να εγκαθιδρύσει μέτρα απόδοσης που να 

έχουν νόημα και να είναι σημαντικά για τους στρατηγικούς στόχους του; Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, η προσέγγιση που παρουσιάστηκε από τους Kaplan 

& Norton θεωρείται ως η πλέον αποτελεσματική, διότι εξασφαλίζει την 

συσχέτιση των μέτρων με το όραμα και την αποστολή του οργανισμού. Αυτή η 

προσέγγιση είναι μόνο μια από τις πολλές που υπάρχουν. Η μέθοδος που θα 
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χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από τον οργανισμό, την κουλτούρα 

του και την αποστολή του. 

6.3.1.  Προσδιορισμός οργανωσιακού οράματος, αποστολής και στρατηγικής 

Η μεθοδολογία του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας όπως οι 

περισσότερες μεθοδολογίες διοίκησης απόδοσης, απαιτεί τη δημιουργία ενός 

οράματος, και την δήλωση της αποστολής και της στρατηγικής του οργανισμού. 

Αυτό διασφαλίζει ότι τα μέτρα επίδοσης που αναπτύχθηκαν σε κάθε συνιστώσα 

υποστηρίζουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού. Βοηθάει 

επίσης τους εργαζόμενους να οπτικοποιήσουν και να κατανοήσουν τις συσχετίσεις 

ανάμεσα στα μέτρα απόδοσης και την επιτυχημένη επίτευξη των στρατηγικών 

στόχων. 

Το κλειδί, όπως πρότειναν οι Kaplan & Norton (1996c), είναι πρώτα να 

προσδιοριστεί το σημείο που θέλουμε ο οργανισμός μας να φτάσει στο άμεσο 

μέλλον. Θα πρέπει δηλαδή να τεθεί ένα όραμα - ένα όραμα που κατά κάποιον 

τρόπο φαίνεται εκ πρώτης όψεως ως κάτι μη προσβάσιμο και εφικτό. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας παρέχει στους managers ένα 

αναγκαίο εργαλείο για να πλοηγηθούν στη μελλοντική ανταγωνιστική επιτυχία. 

6.3.2.  Ανάπτυξη αντικειμενικών σκοπών, μέτρων και στόχων απόδοσης 

Στη συνέχεια είναι ουσιώδες να προσδιοριστεί σε ποιους τομείς η 

επιχείρηση θα πρέπει να πάει καλά (δηλαδή οι στόχοι απόδοσης) προκειμένου να 

επιτύχει το καθορισμένο όραμα. Για κάθε αντικειμενικό σκοπό είναι αναγκαίο να 

προσδιοριστούν μέτρα και να τεθούν στόχοι καλύπτοντας μια λογική περίοδο 

χρόνου (π.χ. τρία με πέντε χρόνια). Ακούγεται απλό, ωστόσο πολλές μεταβλητές 

επηρεάζουν τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας. Η πρώτη, και πιο σημαντική, 

μεταβλητή είναι ο αριθμός των ανθρώπων που απασχολούνται στην επιχείρηση 

και ο βαθμός στον οποίο είναι αναμεμειγμένοι στην οριοθέτηση του οράματος, 

της αποστολής, των μέτρων και των στόχων. 
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Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας μετουσιώνει το όραμα της 

επιχείρησης σε μια σειρά στόχων απόδοσης κατανεμημένων στις τέσσερις 

συνιστώσες. Ορισμένοι στόχοι διατηρούνται για να μετριέται η πρόοδος της 

επιχείρησης έναντι της επίτευξης του οράματός της. Άλλοι διατηρούνται για να 

μετριούνται οι μακροπρόθεσμοι παράγοντες επιτυχίας. Μέσω της χρήσης του 

πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας, μια επιχείρηση παρακολουθεί τόσο την 

σημερινή της επίδοση (οι τρεις πρώτες συνιστώσες) όσο και τις προσπάθειες να 

βελτιώσει διαδικασίες, να παρέχει κίνητρα, να εκπαιδεύει εργαζόμενους και να 

ενισχύει πληροφοριακά συστήματα - δηλαδή την ικανότητα να μαθαίνει και να 

βελτιώνεται. 

Όταν δημιουργούνται μέτρα επίδοσης, είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η 

άμεση σύνδεση με το στρατηγικό όραμα της επιχείρησης. Τα μέτρα πρέπει να 

εστιάζονται στα απαραίτητα αποτελέσματα για την επίτευξη του οργανωσιακού 

οράματος και των στόχων του στρατηγικού σχεδίου. Κατά το σχεδιασμό των 

μέτρων και την στοχοθεσία, καλό θα ήταν να ερωτηθεί το κατά πόσο η επίτευξη ή 

όχι των προσδιορισμένων στόχων θα βοηθήσει στην επίτευξη του οργανωσιακού 

οράματος. 

Κάθε στόχος εντός μιας συνιστώσας θα πρέπει να υποστηρίζεται από 

τουλάχιστον ένα μέτρο που θα υποδεικνύει την απόδοση της επιχείρησης έναντι 

αυτού του στόχου. Τα μέτρα θα πρέπει να ορίζονται επακριβώς, 

συμπεριλαμβανομένων του πληθυσμού που θα μετρηθεί, της μεθόδου μέτρησης, 

της πηγής δεδομένων και της χρονικής περιόδους μέτρησης. Εάν ένα 

ποσοτικοποιημένο μέτρο είναι εφικτό και ρεαλιστικό, τότε η χρήση του θα πρέπει 

να ενθαρρυνθεί. 

Τα βασικά βήματα για την εγκαθίδρυση μέτρων απόδοσης (Procurement 

Executives’ Association, 1999) είναι : 
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1ο βήμα

Καθορισμός αποστολής, οράματος και στόχων με εμπλοκή βασικών 

συμφεροντούχων στον καθορισμό των στόχων και του οράματος. Αναγνώριση 

των κύριων παραγόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την 

επίτευξη των στόχων. Ευθυγράμμιση δραστηριοτήτων, βασικών διαδικασιών και 

πόρων για συνδρομή στην επίτευξη των στόχων. 

2ο βήμα

Μέτρηση της απόδοσης. Ανάπτυξη μιας σειράς μέτρων απόδοσης σε κάθε 

οργανωσιακό επίπεδο (λίγα αλλά ζωτικά και όχι δαπανηρά) που δείχνουν 

αποτελέσματα. Συλλογή δεδομένων που διέπονται από επάρκεια, ακρίβεια, 

συνέπεια για την τεκμηρίωση της απόδοσης και υποστηρίζουν την λήψη 

αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα. Αναφορά δεδομένων απόδοσης με έναν χρήσιμο 

τρόπο. 

3ο βήμα

Χρήση δεδομένων για την απόδοση, με στόχο την βελτίωσή της. 

Κοινοποίηση δεδομένων απόδοσης στους βασικούς συμφεροντούχους και στο 

κοινό. Επίδειξη αποτελεσματικής ή βελτιωμένης απόδοσης προγράμματος. 

Υποστήριξη πολιτικής λήψης αποφάσεων. 

4ο βήμα

Διατήρηση Διοίκησης βασισμένη στην απόδοση. Μεταβίβαση της λήψης 

των αποφάσεων με την ευθύνη για τα αποτελέσματα. Δημιουργία κινήτρων για 

βελτιωμένη διοίκηση και απόδοση. Οικοδόμηση εξειδίκευσης στο στρατηγικό 

σχεδιασμό, στη μέτρηση απόδοσης και στη χρήση δεδομένων απόδοσης στην 

λήψη αποφάσεων. Ενσωμάτωση διοίκησης βασισμένης στην απόδοση, στην 

κουλτούρα και στις καθημερινές δραστηριότητες του οργανισμού. 
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6.3.3. Εξέλιξη με την εμπειρία 

Τέλος, χρειάζεται χρόνος για την εγκαθίδρυση των μέτρων, αλλά είναι 

επίσης σημαντικό να αναγνωριστεί ότι μπορεί να μην είναι τέλεια την πρώτη 

φορά. Η διοίκηση απόδοσης είναι μια επαναστατική διαδικασία που απαιτεί 

προσαρμογές όσο αποκτιέται εμπειρία στη χρήση των μέτρων επίδοσης.  

6.4.  Το θεωρητικό πλαίσιο υλοποίησης   του πίνακα ισορροπημένης 
στοχοθεσίας  

Κατά την υλοποίηση των πτυχών του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας 

(Σχήμα 11), πρέπει να θυμόμαστε ότι ο ορισμός όλων των βασικών παραγόντων 

και μέτρων εξαρτάται από τον καθορισμό της εταιρικής στρατηγικής. 

Προκειμένου να στηριχθεί η έννοια του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας, θα 

πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι όροι για τον καθορισμό των συστημάτων 

διοίκησης και των διαδικασιών που θα βοηθήσουν την ιδιοκτησία, στον έλεγχο 

και στο σχεδιασμό της πρωτοβουλίας. 

Σχήμα 11. Διαδικασία υλοποίησης της ισορροπημένης κάρτας 
στοχοθεσίας 
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Ανάπτυξη 
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Διαδικασία Υλοποίησης 
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Συμπληρωματική αυτού του στοιχείου, είναι και η προϋπόθεση 

οικοδόμησης επί του οράματος και των βασικών μέτρων που αναγνωρίστηκαν. 

Τελικά, στην φάση της υλοποίησης του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας θα 

πρέπει να υπάρχει ανατροφοδότηση μέσα στον οργανισμό ως εσωτερική γνώση 

(internal knowledge) από τις εμπειρίες, των προσδιορισμένων  μέτρων και των  

κρίσιμων παραγόντων. 

6.4.1.  Συνεργατικές προσπάθειες 

Για την πλήρη κατανόηση όλων των ωφελειών του πίνακα ισορροπημένης 

στοχοθεσίας, ο ενδιαφερόμενος σε κάθε περίπτωση οργανισμός θα πρέπει να 

συνειδητοποιήσει ότι, η υλοποίηση του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας σε 

επίπεδο οργανισμού θα παρέχει: 

1. μια   κοινή   μεθοδολογία   και   ένα συντονισμένο   πλαίσιο   για   όλες   τις 

προσπάθειες μέτρησης της επίδοσης σε ολόκληρο τον οργανισμό, 

2. μια κοινή γλώσσα (κώδικα επικοινωνίας) για τους managers διάφορων 

λειτουργιών 

3. μια κοινή βάση για την κατανόηση των αποτελεσμάτων της μέτρησης και 

4. μια ενοποιημένη εικόνα του οργανισμού συνολικά 

Ενώ η απόφαση υιοθέτησης του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας είναι 

ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην υλοποίησή της, η συνδρομή των οργανισμών να 

αναπτύξουν επιμέρους πίνακες ισορροπημένης στοχοθεσίας για επιπρόσθετες 

λειτουργίες (όπως π.χ. προγραμματισμό, ανθρώπινους πόρους, 

χρηματοοικονομικά κ.ά)  ενισχύει   τη   σύνδεση  ανάμεσα  στα   τμήματα  του 

συστήματος, σε αυτές τις επιπρόσθετες λειτουργίες και στους οργανωσιακούς 

στόχους και τα οράματα. Αυτό δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι 

πρωτοβουλίες βελτίωσης της επίδοσης σ’ έναν τομέα, θετικά ή αρνητικά, 

επηρεάζουν την επίδοση σε κάποιον άλλο τομέα.  Επίσης, αυτό θα προωθήσει το 
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διαλειτουργικό συντονισμό των προσπαθειών  βελτίωσης   και  θα  βοηθήσει   

στην  υπερκέραση ορισμένων οργανωσιακών εμποδίων. 

Ο πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας παρέχει μια στέρεη βάση 

δεδομένων επί της οποίας θα βασιστούν επιχειρηματικές αποφάσεις, από την 

κατανομή των διαθέσιμων πόρων μέχρι την μελλοντική κατεύθυνση. Αυτό θα 

διευκολύνει τον οργανισμό να διαχειριστεί τις δραστηριότητες και τους πόρους 

του περισσότερο αποτελεσματικά. 

6.4.2.  Μονοπάτι προς την επιτυχία 

Ένας οργανισμός πρέπει να ακολουθήσει ορισμένα βήματα για να 

ενθαρρύνει την υποστήριξη στις δραστηριότητες του πίνακα ισορροπημένης 

στοχοθεσίας ή οποιωνδήποτε άλλων προσπαθειών μέτρησης και βελτίωσης της 

επίδοσης εντός του οργανισμού (Procurement Executives’ Association, 1999): 

1. Ανάληψη δέσμευσης σε όλα τα επίπεδα- ιδιαίτερα στο ανώτατο επίπεδο 

2. Ανάπτυξη οργανωσιακών στόχων 

3. Παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τεχνικές βελτίωσης 

4. Εγκαθίδρυση συστήματος αναγνώρισης και ανταμοιβών για την 
καλλιέργεια βελτιώσεων στην επίδοση. 

5. Κάμψη οργανωσιακών εμποδίων 

Συνίσταται να παρουσιάζονται στους εργαζόμενους ιστορίες επιτυχίας 

(stores of success) οργανισμών που υλοποίησαν το μοντέλο του πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας ώστε να καταδειχθεί η μη απειλητική φύση της 

μεθοδολογίας του, συμπεριλαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση τον τρόπο με τον 

οποίο ένας οργανισμός μπορεί να στοχεύσει σε τομείς που βρίσκονται 

περισσότερο σε ανάγκη βελτίωσης, σε τι θα συγκριθούμε έναντι των καλύτερων 
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στον κλάδο οργανισμών και πως θα διαμορφώσουμε ενοποιημένες ομάδες 

υλοποίησης προγραμμάτων για την ανάληψη βελτιώσεων απόδοσης. 

6.4.3.  Άλλα σημαντικά βήματα 

Αυτά που ακολουθούν είναι ορισμένες επιπρόσθετες προσεγγίσεις που θα 

βοηθήσουν στην επιτυχημένη υλοποίηση ενός συστήματος μέτρησης και 

βελτίωσης της επίδοσης: 

• Επίδειξη μιας ξεκάθαρης ανάγκης για βελτίωση. Όταν δεν μπορεί να 

αποδειχθεί μια γνήσια ανάγκη για βελτίωση του οργανισμού, η αποτυχία είναι 

ένα φυσικό και σίγουρο επακόλουθο. 

• Η πραγματοποίηση αρχικών ρεαλιστικών προσπαθειών στην υλοποίηση: Εάν 

οι αρχικές   προσπάθειες   είναι   πολύ   επιθετικές,    η   συνεπαγόμενη   

ελλιπής εμπλοκή σε οργανωσιακό επίπεδο θα περιορίσει την πιθανότητα 

επιτυχίας. Κατ’ αναλογία, αν η υλοποίηση είναι πολύ αργή, μπορεί να μην 

επιτευχθεί η απαιτούμενη οργανωσιακή ορμή που θα φέρει τον πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας σε καρποφορία. 

• Ενσωμάτωση του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας στον οργανισμό: Η 

ενσωμάτωση της μέτρησης και βελτίωσης της επίδοσης στην υπάρχουσα 

διοικητική δομή παρά η θεώρηση του ως ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, θα 

αυξήσει σημαντικά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. 

• Αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας. Για την επίτευξη μακροπρόθεσμης 

επιτυχίας, είναι επιτακτική ανάγκη η οργανωσιακή κουλτούρα να αναγνωρίζει 

τη βελτίωση της απόδοσης σαν μια συνεχή προσπάθεια. Εξάλλου, η θεώρηση 

της βελτίωσης της απόδοσης σαν κάτι που γίνεται για μία μόνο φορά, είναι 

μια σίγουρη συνταγή για αποτυχία. 

• Θεσμοποίηση της διαδικασίας: Η δημιουργία, η μόχλευση, η ενίσχυση, η 

διαχείριση και η τεκμηρίωση της γνώσης του πίνακα ισορροπημένης 
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στοχοθεσίας θα παρέχει κρίσιμη «εταιρική συνέχεια»  σε αυτόν τον τομέα.   

Μια αποθήκη γνώσης και δεδομένων θα βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της 

απώλειας της γνώσης στη θεσμοποιημένη διοίκηση απόδοσης που μπορεί να 

επέλθει από συνταξιοδοτήσεις, μετακινήσεις, αποσπάσεις, προαγωγές και 

άλλους παράγοντες. 

6.5.  Υλοποίηση του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας 

Ο στόχος ενός προγράμματος πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας δεν 

είναι η ανάπτυξη μιας νέας σειράς μέτρων. Η μέτρηση - το πως περιγράφουμε 

αποτελέσματα και στόχους - είναι πράγματι ένα δυναμικό εργαλείο 

κινητοποίησης και αξιολόγησης. Αλλά το πλαίσιο μέτρησης του πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας θα πρέπει να λειτουργήσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε 

να αναπτύξει ένα νέο σύστημα διοίκησης. Αυτή τη διάκριση ανάμεσα σε ένα 

σύστημα μέτρησης και σε ένα σύστημα διοίκησης είναι δυσδιάκριτη αλλά 

κρίσιμης σημασίας. Το σύστημα μέτρησης θα πρέπει να είναι μόνο ένα μέσο για 

την επίτευξη ενός ολοένα και περισσότερο σημαντικού στόχου - ένα στρατηγικό 

σύστημα διοίκησης που βοηθά τα ανώτατα στελέχη να υλοποιούν και να 

κερδίζουν ανατροφοδότηση για τη στρατηγική τους. Συχνά μάλιστα τέτοια 

στελέχη έχουν κινητοποιήσει τη δύναμη του πλαισίου μέτρησης του πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας για να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη 

οργανωσιακή αλλαγή. 

Διοικητικές διαδικασίες και προγράμματα οικοδομούνται γύρω από 

πλαίσια. Τα παραδοσιακά συστήματα διοίκησης έχουν υλοποιηθεί γύρω από ένα 

χρηματοοικονομικό πλαίσιο, συνήθως το μοντέλο της απόδοσης της επένδυσης 

που δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον DuPont. Το 

χρηματοοικονομικό πλαίσιο λειτούργησε καλά για όσο χρόνο τα 

χρηματοοικονομικά μέτρα μπορούσαν να αιχμαλωτίζουν τη μεγάλη πλειοψηφία 

των ενεργειών δημιουργίας αξίας που συνέβαιναν κατά τη διάρκεια τριμηνιαίων 

και ετήσιων περιόδων. Αυτό το πλαίσιο είναι λιγότερο πολύτιμο όσο ολοένα και 

περισσότερες δραστηριότητες των επιχειρήσεων εμπλέκονταν σε επενδύσεις που 
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σχετίζονται με σχέσεις, τεχνολογίες και ικανότητες, που δεν μπορούσαν να 

κοστολογηθούν από το χρηματοοικονομικό μοντέλο του ιστορικού κόστους. Οι 

επιχειρήσεις   υιοθετούν   πλέον   τον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας διότι    

διατηρεί    την   έμφαση   σε βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

αλλά επίσης αναγνωρίζει την αξία της οικοδόμησης άυλων αγαθών και 

ανταγωνιστικών ικανοτήτων (Σχήμα 12). 

 

Σχήμα 12. Λόγοι εισαγωγής προγραμμάτων ισορροπημένης κάρτας 
στοχοθεσίας 
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6.6.  Κανόνες στην υλοποίηση της ισορροπημένης κάρτας στοχοθεσίας 

Το Nolan Norton Institute ανέπτυξε τον πίνακα ισορροπημένης 

στοχοθεσίας το 1990, καταλήγοντας στο διάσημο πλέον άρθρο του Harvard 

Business Review, “Measuring Performance in the Organization of the future”, 

των Robert Kaplan και David Norton.     

Βασιζόμενος σε πραγματικές εμπειρίες πελατών ο Pim Roest (1997) 

προσδιόρισε τους ακόλουθους δέκα χρυσούς κανόνες για την επιτυχή υλοποίηση 

του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας: 

1. Δεν υπάρχουν πρότυπες λύσεις: όλες οι επιχειρήσεις διαφέρουν (There 

is no one to copy) 

2. Η υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση είναι μείζονος σημασίας 

(Take it from the top). 

3. Η στρατηγική είναι το εναρκτήριο σημείο (Do you know where you’re 
going to). 

4. Προσδιόρισε ένα περιορισμένο και εξισορροπημένο αριθμό στόχων και 
μέτρων (Think inside the box). 

5. Όχι στις «αναλύσεις σε βάθος» από την αρχή αλλά επανακαθορισμός 
των στόχων και εκμάθηση στην πράξη (No money down : pay as you go). 

6. Ακολούθησε προσέγγιση Bottom up και Top down (Both ends against 
the middle)  

7. Δεν υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα,  αλλά τα συστήματα αποτελούν 
το πρόβλημα (Isn’t it a systems thing?). 

8. Θεώρησε τα συστήματα παράδοσης ως αρχή (It is a systems thing). 

9. Λάβε υπόψη την επίδραση των δεικτών επίδοσης στη συμπεριφορά 
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(Behave yourself). 

10. Δεν μπορούν όλα τα μέτρα να ποσοτικοποιηθούν (If you can measure 
it….).  

6.7.  Σύστημα   μέτρησης   και   διοίκησης   επίδοσης, αναγκαίες 
ερωτήσεις  

Ένα ερώτημα που συχνά ανακύπτει είναι, «τι κάνει ένα καλό σύστημα 

μέτρησης και διοίκησης επίδοσης». Πολλοί οργανισμοί καθορίζουν συγκεκριμένα 

κριτήρια για επιλογή μέτρων και δεικτών. Συνήθεις ερωτήσεις τις οποίες κάνουν 

(ή πρέπει να κάνουν) είναι:  

• Η μέτρηση υποστηρίζει την αποστολή της εταιρείας; 

• Θα χρησιμοποιηθεί η μέτρηση για τη διοίκηση αλλαγών; 

• Είναι σημαντική για τους πελάτες μας; 

• Είναι αποτελεσματική στην αξιολόγηση της απόδοσης; 

• Είναι αποτελεσματική στην πρόβλεψη αποτελεσμάτων; 

• Είναι εύκολα κατανοητή, είναι απλή; 

• Είναι εύκολο και κοστολογικά αποτελεσματικό να συλλεγούν τα δεδομένα; 

• Είναι έγκυρη και έγκαιρη η μέτρηση; Διενεργήθηκε με έναν καθ’ όλα ορθό 
τρόπο; 

• Ποιος  είναι   υπεύθυνος  για  τη  διενέργεια  της  μέτρησης  («ιδιοκτήτης  της 
μέτρησης» - measurement owner); 

Καλά μέτρα και δείκτες είναι εκείνα που μπορούν να λειτουργήσουν στην 

πράξη, δηλαδή εκείνα που παρέχουν τη βάση για την λήψη αποφάσεων στο 

επίπεδο στο οποίο εφαρμόζονται. Για την εξαγωγή χρήσιμων μέτρων απόδοσης 

απαιτείται μια συστηματική διαδικασία (U.S. Office of Management and 

Budget, 1989): 

1. Αναγνώριση όλων των πελατών του συστήματος και καθορισμός των 

απαιτήσεων και των προσδοκιών τους. Οι οργανισμοί χρειάζονται 

απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως; Ποιοι είναι οι πελάτες μας; Τι 

προσδοκούν; Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτόν τον 
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σκοπό είναι έρευνες αγοράς, έρευνες ικανοποίησης πελατών, ομάδες 

εστίασης (focus groups) και πάνελ χρηστών. Οι προσδοκίες των πελατών 

αλλάζουν κατά τη διάρκεια του χρόνου κι έτσι θα πρέπει να επιτυγχάνεται 

τακτική ανατροφοδότηση. 

2. Προσδιορισμός της διαδικασίας εργασίας που παρέχει το προϊόν ή την 

υπηρεσία. Καθορισμός ενεργειών που επιδρούν στις ανάγκες των πελατών.  

Ποια είναι η διαδικασία που  πρέπει να ακολουθηθεί. Η χρήση 

διαγραμμάτων ροής κρίνεται ως ιδιαίτερα χρήσιμη. 

3. Προσδιορισμός  των δραστηριοτήτων και των εκροών πρόσδωσης αξίας 

που συνθέτουν τη διαδικασία. Αυτό το βήμα - αναγνωρίζοντας το κάθε 

τμήμα στο σύστημα στο οποίο προστίθεται αξία και μια ενδιάμεση εκροή 

παράγεται -περιλαμβάνει δραστηριότητες που δεν προσθέτουν αξία στη 

διαδικασία και συμβάλλει σε σπατάλες πόρων και αναποτελεσματικότητα. 

4. Ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων απόδοσης ή δεικτών. Αναγνώριση 

παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο επίτευξης της διαδικασίας σε 

σχέση με τις απαιτήσεις των πελατών. Μέτρηση των αποκλίσεων, 

κατανόηση των πηγών μεταβλητότητας. 

5. Αξιολόγηση των μέτρων απόδοσης προκειμένου να διασφαλιστεί η 

χρησιμότητα τους. Μετρήσεις σε κρίσιμα  σημεία για δραστηριότητες 

πρόσθετης αξίας. Εξέλιξη των μετρήσεων, ανάκτηση των δεδομένων που 

χρειάζονται για κάθε μέτρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
 

 7.1.  Εισαγωγικά στοιχεία 

Καταρχήν θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται μέτρα 

επίδοσης για τρεις λόγους: 

1. Για   να   καθοδηγήσουν   ολόκληρη   την   επιχείρηση   σε   μια   

συγκεκριμένη κατεύθυνση, δηλαδή να προωθήσουν τις εταιρικές στρατηγικές 

και να επιφέρουν οργανωσιακή αλλαγή. 

2. Για να διαχειριστούν τους αναγκαίους πόρους για την μετάβαση στην εν λόγω 

κατεύθυνση,  εκτιμώντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των σχεδίων 

δράσης. 

3. Για να λειτουργήσουν τις διαδικασίες που κάνουν την επιχείρηση να εργάζεται 

και να βελτιώνεται συνεχώς (Castaneda – Mendez, 1999). 

 Πολλά υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων βλέπουν τις ενέργειες 

μέτρησης μόνο με όρους εκροών από το σύστημα παραγωγής. Αυτή η ερμηνεία 

είναι λανθασμένη γιατί μια ευρεία βάση μετρήσεων, πλήρως υποστηριζόμενη από 

ισχυρά πληροφοριακά συστήματα, μπορεί να βοηθήσει στην ευθυγράμμιση των 

επιχειρησιακών λειτουργιών με τους στρατηγικούς στόχους.  

Σε κάθε περίπτωση μια καλή διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων 

παρέχει πολλά οφέλη: 

1. Βοηθά την εταιρεία να κατανοήσει αν οι πελάτες γίνονται αποδέκτες 

καταλλήλων επιπέδων εξυπηρέτησης διότι οι δείκτες χρησιμοποιούνται για τη 

μέτρηση χαρακτηριστικών της εξυπηρέτησης. 

2. Παρέχει σημαντική ανατροφοδότηση στους εργαζόμενους για να 

επιβεβαιώσουν την πρόοδό τους. 

3. Θέτει μια βάση για ανταμοιβή και αναγνώριση. 
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4. Παρέχει ένα μέσο εκτίμησης προόδου και ένδειξης της ανάγκης για διορθωτική 

δράση. 

5. Μειώνει τα κόστη των λειτουργιών μέσω καλύτερου σχεδιασμού και ενεργειών 
βελτίωσης. 

Τα αποτελεσματικά μέτρα απόδοσης που είναι ευθυγραμμισμένα με τη 

επιχειρησιακή στρατηγική καθοδηγούνται από παράγοντες που καθορίζουν τι 

είναι   σημαντικό  για την επιτυχία  της  επιχείρησης.   Πιο  συγκεκριμένα,   αυτά 

συμπεριλαμβάνουν: 

1. Τη φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης. 

2. Τις κύριες αγορές στις οποίες στοχεύει το μίγμα των παρεχόμενων προϊόντων 

και υπηρεσιών. 

3. Τους βασικούς πελάτες και τις κυριότερες απαιτήσεις τους για ποιότητα και 

απόδοση. 

4. Τα πλεονεκτήματα της εταιρείας και γενικότερα τα ισχυρά σημεία της που την 

καθιστούν περισσότερο ικανή για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς 

αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντος. 

5. Τις σχέσεις της εταιρείας με τους προμηθευτές και τις τυχόν υπάρχουσες 

κοινοπραξίες. 

6. Το ρυθμιστικό περιβάλλον. 

7. Τη θέση στην αγορά και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

8. Κύριους παράγοντες που καθορίζουν την ανταγωνιστική επιτυχία, όπως το 

καινοτομικό προϊόν, η μείωση κόστους, η ανάπτυξη της παραγωγικότητας. 

9. Τρέχουσες επιχειρηματικές κατευθύνσεις, όπως το λανσάρισμα νέου προϊόντος, 

διάφορες αλλαγές στην αγορά, και νέες επιχειρηματικές συμμαχίες. 

 

7.2.  Σύνδεση των μέτρων της ισορροπημένης κάρτας στοχοθεσίας με 
την επιχειρησιακή στρατηγική 

Μετά την εξαντλητική αναφορά που έγινε στις τέσσερις συνιστώσες 

αναδεικνύονται δύο ζωτικής σημασίας ερωτήματα. Τί κάνει ένα πίνακα 
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ισορροπημένης στοχοθεσίας επιτυχημένο; Είναι απλώς ένα μείγμα 

χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών μέτρων ομαδοποιημένων σε 

τέσσερις διακριτές συνιστώσες; 

Ο στόχος οποιουδήποτε συστήματος μέτρησης θα πρέπει να είναι η 

κινητοποίηση των στελεχών και των εργαζομένων για την υλοποίηση με επιτυχία 

της στρατηγικής της επιχειρηματικής μονάδας. Αυτές οι εταιρείες που μπορούν 

να μεταφράσουν τη στρατηγική τους στο σύστημα μέτρησής τους είναι μακράν 

περισσότερο ικανές να εκτελέσουν τη στρατηγική τους διότι μπορούν να 

επικοινωνήσουν τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους τους. Αυτή η 

επικοινωνία εστιάζει τα στελέχη και τους εργαζόμενους στους κρίσιμους 

παράγοντες, διευκολύνοντάς τους να ευθυγραμμίσουν επενδύσεις, πρωτοβουλίες 

και ενέργειες με την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Κατά συνέπεια, ένας 

επιτυχημένος πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας είναι αυτό που επικοινωνεί μια 

στρατηγική μέσω μιας ενιαίας σειράς χρηματοοικονομικών και μη 

χρηματοοικονομικών μετρήσεων. 

Μια ερώτηση που αναδύεται ως άμεση απόρροια των παραπάνω είναι: 

«Γιατί είναι σημαντικό να οικοδομηθεί ένας πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας 

που επικοινωνεί τη στρατηγική μιας επιχειρηματικής μονάδας»; (Kaplan & 

Norton, 1996c) Οι απαντήσεις θα μπορούσαν να είναι οι εξής: 

1. Ο πίνακας ισορροπημένης  στοχοθεσίας περιγράφει  το  οργανωσιακό  όραμα  

για το μέλλον ολόκληρου του οργανισμού. Δημιουργεί αμοιβαία κατανόηση. 

2. Ο πίνακας ισορροπημένης  στοχοθεσίας δημιουργεί ένα ολιστικό μοντέλο της 

στρατηγικής που επιτρέπει σε όλους τους εργαζόμενους να βλέπουν πως 

συμβάλλουν στην οργανωσιακή επιτυχία. Χωρίς αυτή τη διασύνδεση, οι 

εργαζόμενοι και τα τμήματα στα οποία αυτοί ανήκουν μπορούν να 

βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους αλλά όχι να συμβάλλουν στην επίτευξη 

των στρατηγικών στόχων. 

3. Ο πίνακας ισορροπημένης  στοχοθεσίας εστιάζεται σε προσπάθειες αλλαγών. 

Εάν οι κατάλληλοι στόχοι και τα μέτρα προσδιοριστούν, τότε είναι 

περισσότερο πιθανό να επέλθει η επιτυχημένη υλοποίηση. Εάν δεν γίνει κάτι 
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τέτοιο, οι επενδύσεις και οι σχετικές πρωτοβουλίες θα σπαταληθούν άσκοπα. 

Πώς όμως μπορούμε να καταλάβουμε αν ο πίνακας ισορροπημένης 

στοχοθεσίας μας λέει πράγματι την ιστορία της στρατηγικής; Ένα καλό τεστ για 

το πόσο ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας πραγματικά επικοινωνεί τόσο τα 

αποτελέσματα όσο και τους παράγοντες επίδοσης της στρατηγικής μιας 

επιχειρηματικής μονάδας είναι η ευαισθησία και η διαφάνειά του. Ένας 

ισορροπημένος πίνακας στοχοθεσίας δεν θα πρέπει μόνο να πηγάζει από την 

οργανωσιακή στρατηγική αλλά και να αντανακλά εξίσου την ίδια τη στρατηγική. 

Οι παρατηρητές θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορούν να κοιτάζουν τον πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας και να βλέπουν πίσω από αυτόν και μέσα στη 

στρατηγική που αποτελεί τη βάση των στόχων και των μέτρων του. 

7.3.  Σύνδεση των μέτρων του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας με την 
επιχειρησιακή στρατηγική 

Στο σημείο αυτό πρέπει να εισαγάγουμε τρεις βασικές αρχές που 

διευκολύνουν τον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας ενός οργανισμού να 

συνδεθεί με τη στρατηγική του:  

1. Σχέσεις αιτίου αποτελέσματος. 

2. Οδηγοί απόδοσης. 

3. Σύνδεση με χρηματοοικονομικά θέματα. 

7.3.1.  Σχέσεις αιτίου - αποτελέσματος 

Μια στρατηγική είναι μια σειρά υποθέσεων σχετικά με αιτίες και 

αποτελέσματα. Οι σχέσεις αιτίου - αποτελέσματος μπορούν να εκφρασθούν από 

μια σειρά δηλώσεων «εάν-τότε» (if - then).  

Το σύστημα μέτρησης θα κάνει τις σχέσεις (υποθέσεις) ανάμεσα στους 

στόχους (και τα μέτρα) στις διάφορες συνιστώσες περισσότερο κατανοητές ώστε 

να μπορούν να διοικηθούν και να επικυρωθούν. Επιπλέον, πρέπει να προσδιορίσει 

και να κάνει κατανοητή την αλληλουχία υποθέσεων αναφορικά με τις σχέσεις 
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αιτίου - αποτελέσματος ανάμεσα στα μέτρα εκροών και τους οδηγούς επίδοσης 

αυτών των εκροών. Κάθε μέτρο που επιλέγεται για έναν πίνακα ισορροπημένης 

στοχοθεσίας θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο μιας αλυσίδας αιτιοκρατικών 

σχέσεων που επικοινωνεί τη σημασία της στρατηγικής της επιχειρηματικής 

μονάδας σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. 

7.3.2.  Εκροές και παράγοντες απόδοσης 

Τα γενικά μέτρα τείνουν να είναι κύρια μέτρα εκροών, που αντανακλούν 

τους κοινούς στόχους πολλών στρατηγικών, όπως επίσης παρόμοιες δομές κατά 

μήκος οργανισμών και άλλων εταιρειών. Αυτά τα γενικά μέτρα εκροών τείνουν να 

είναι παράγοντες υστέρησης, όπως η κερδοφορία, το μερίδιο αγοράς, η 

ικανοποίηση των πελατών, η διατήρηση των πελατών και οι ικανότητες των 

εργαζόμενων. 

Οι οδηγοί - παράγοντες απόδοσης (Simons, 1995) δηλαδή οι δείκτες 

πρωτοπορίας είναι εκείνοι που τείνουν να είναι μοναδικοί για μια συγκεκριμένη 

επιχειρηματική μονάδα. Οι οδηγοί απόδοσης αντανακλούν τη μοναδικότητα της 

επιχειρησιακής στρατηγικής.  

Ένας καλός πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας πρέπει να έχει ένα 

μείγμα μέτρων εκροών και οδηγών απόδοσης. Τα μέτρα εκροών χωρίς τους 

οδηγούς απόδοσης δεν επικοινωνούν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται τα 

αποτελέσματα. Επίσης δεν παρέχουν μια πρώιμη ένδειξη για το αν η στρατηγική 

υλοποιείται με επιτυχία. Αντίστροφα, οι οδηγοί απόδοσης (όπως ο χρόνος 

ολοκλήρωσης του κύκλου εξυπηρέτησης των πελατών ή τα ποσοστά ετων 

λαττωματικών ανά χιλιάδα παραγόμενων προϊόντων) χωρίς τα μέτρα εκροών 

μπορούν να διευκολύνουν την επιχειρηματική μονάδα να επιτύχει 

βραχυπρόθεσμες λειτουργικές βελτιώσεις, όχι όμως και να αποκαλύψει αν οι 

λειτουργικές βελτιώσεις έχουν μεταφραστεί σε επεκτεινόμενες επιχειρησιακές 

δραστηριότητες, με τωρινούς και νέους πελάτες (και ενδεχομένως σε ενισχυμένη 

χρηματοοικονομική απόδοση). 
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Ένας καλός πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας θα πρέπει να έχει ένα 

κατάλληλο μείγμα εκροών (δείκτες υστέρησης) και οδηγών επίδοσης (δείκτες 

πρωτοπορίας)  που έχουν προσαρμοστεί στη στρατηγική της επιχειρηματικής 

μονάδας. 

7.3.3.  Σύνδεση με χρηματοοικονομικά θέματα 

Ολοένα και περισσότερα προγράμματα αλλαγών μπαίνουν σε λειτουργία 

στους περισσότερους οργανισμούς στη σημερινή εποχή, όπως η ποιότητα, η 

ικανοποίηση πελατών, η καινοτομία και η ενδυνάμωση των εργαζομένων. Αυτοί 

οι στόχοι μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιωμένη επιχειρηματική απόδοση, 

μπορεί όμως και να αποτύχουν εάν οι εν λόγω στόχοι θεωρηθούν ως αυτοσκοποί 

και μόνο. Τα χρηματοοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι 

πρόσφατοι νικητές του Baldrige Award παρέχουν την πιο αξιόπιστη μαρτυρία της 

ανάγκης για σύνδεση των λειτουργικών βελτιώσεων με τα οικονομικά 

αποτελέσματα. 

Ένας πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας θα πρέπει να διατηρεί μια 

ισχυρή έμφαση στα αποτελέσματα, ιδιαίτερα τα χρηματοοικονομικά, όπως η 

απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου ή η προστιθέμενη οικονομική αξία. Πολλά 

στελέχη αποτυγχάνουν να συνδέουν προγράμματα, όπως η Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας, ο επανασχεδιασμός και η εργασιακή ενδυνάμωση, με τα 

αποτελέσματα που άμεσα επηρεάζουν τους πελάτες και που αποδίδουν 

μελλοντική χρηματοοικονομική απόδοση. Σε τέτοιους οργανισμούς, τα 

προγράμματα βελτίωσης έχουν λανθασμένα θεωρηθεί ως ο απώτατος στόχος. 

Κατά συνέπεια, δεν έχουν συνδεθεί με συγκεκριμένους στόχους για βελτίωση της 

απόδοσης επί των πελατοκεντρικών σχέσεων και ενδεχομένως της 

χρηματοοικονομικής απόδοσης. Αναπόφευκτα το αποτέλεσμα είναι ότι τέτοιοι 

οργανισμοί βαθμιαία απογοητεύονται από την έλλειψη ανταποδοτικού οφέλους 

από τα προγράμματα βελτίωσής τους. 
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Τελικά, τα αιτιολογικά μονοπάτια από όλα τα μέτρα σε ένα πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνδέονται με τους 

χρηματοοικονομικούς στόχους. 

7.4.  Η συμβολή του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας στη διοίκηση 
επιχειρησιακής στρατηγικής 

Η αποσύνδεση της διαμόρφωσης στρατηγικής και της υλοποίησης μιας 

στρατηγικής προκαλείται από εμπόδια που εγείρονται από τα παραδοσιακά 

συστήματα διοίκησης. Τα οργανωσιακά συστήματα συνηθίζουν να: 

1. εγκαθιδρύουν και επικοινωνούν  τις  στρατηγικές και  τις  κατευθύνσεις 

της επιχείρησης 

2. κατανέμουν πόρους 

3. προσδιορίζουν στόχους και κατευθύνσεις σε επίπεδο τμήματος, ομάδας 

και ατόμου 

4. παρέχουν ανατροφοδότηση. 

7.4.1.  Ο πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας ως μοχλός   υπέρβασης   εμποδίων   

στην υλοποίηση στρατηγικής 

Πιο   συγκεκριμένα,   έχουν   εντοπιστεί   τέσσερα   συγκεκριμένα   

εμπόδια   στην επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής (Kaplan & Norton, 

1996c): 

1. Οράματα και στρατηγικές που δεν είναι λειτουργικά 

2. Στρατηγικές που δεν συνδέονται με στόχους σε επίπεδο τμήματος, ομάδας 

και ατόμου 

3. Στρατηγικές που δεν συνδέονται  με μακροπρόθεσμη  και βραχυπρόθεσμη 

κατανομή πόρων 

4. Ανατροφοδότηση που είναι τακτική και όχι στρατηγική 
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Κάθε εμπόδιο μπορεί να ξεπεραστεί με την ενσωμάτωση του πίνακα 

ισορροπημένης στοχοθεσίας σε ένα νέο στρατηγικό σύστημα διοίκησης. 

1° εμπόδιο: Μη Λειτουργικό όραμα και στρατηγική 

Το πρώτο εμπόδιο στη στρατηγική υλοποίηση εμφανίζται όταν ο 

οργανισμός δεν μπορεί να μεταφράσει το όραμα και τη στρατηγική του σε όρους 

που μπορούν να γίνουν κατανοητοί και να αναληφθούν ενέργειες επί αυτών. Όπου 

προκύπτει ουσιαστική διαφωνία για τον τρόπο που θα μεταφραστεί το υψηλό 

όραμα και οι δηλώσεις αποστολής σε ενέργειες, έχει σαν άμεση συνέπεια 

παρουσιάζεται το κομμάτιασμα και η υπομεγιστοποίηση των προσπαθειών. 

2° εμπόδιο: Στρατηγική μη συνδεδεμένη με στόχους σε επίπεδο 

τμήματος, ομάδας και ατόμου 

Το δεύτερο εμπόδιο προκύπτει όταν οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της 

επιχειρησιακής στρατηγικής δεν μεταφράζονται σε στόχους για τμήματα, ομάδες 

και άτομα. Αντ’ αυτού, η επίδοση σε επίπεδο τμήματος παραμένει εστιασμένη 

στην εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών προϋπολογισμών που τέθηκαν ως 

μέρος της παραδοσιακής διαδικασίας διοικητικού έλεγχου. Οι ομάδες και τα 

άτομα μέσα στα τμήματα έχουν τους δικούς τους στόχους συνδεδεμένους με την 

επίτευξη βραχυπρόθεσμων και τακτικών στόχων σε επίπεδο τμήματος, με την 

εξουδετέρωση της πιθανότητας οικοδόμησης ικανοτήτων που θα διευκολύνουν 

την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων.  

3° εμπόδιο: Στρατηγική μη συνδεδεμένη με την κατανομή των πόρων 

Το τρίτο εμπόδιο στην υλοποίηση μιας στρατηγικής είναι η αποτυχία να 

συνδεθούν τα προγράμματα δράσης και η κατανομή πόρων με τις 

μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες. Στη σημερινή εποχή, πολλές 

επιχειρήσεις έχουν ξεχωριστές διαδικασίες για τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό 

σχεδιασμό και για την βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση. Η άμεση συνέπεια είναι 
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ότι η διακριτική χρηματοδότηση και οι κατανομές κεφαλαίων συχνά δεν είναι 

συνδεδεμένες με τις στρατηγικές προτεραιότητες. 

4° εμπόδιο: Τακτική και όχι στρατηγική ανατροφοδότηση 

Το τελευταίο εμπόδιο στην υλοποίηση της στρατηγικής είναι η έλλειψη 

ανατροφοδότησης,  ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής. Τα περισσότερα 

σημερινά συστήματα διοίκησης παρέχουν ανατροφοδότηση μόνο για 

βραχυπρόθεσμη λειτουργική απόδοση και το μεγαλύτερο μέρος αυτής είναι επί 

των χρηματοοικονομικών μέτρων, συνήθως με τη σύγκριση πραγματικών 

αποτελεσμάτων με τους μηνιαίους και τριμηνιαίους προϋπολογισμούς. 

Ελάχιστος ή καθόλου χρόνος δαπανάται στην εξέταση δεικτών 

στρατηγικής υλοποίησης και επιτυχίας. Η άμεση συνέπεια είναι ότι οι οργανισμοί 

δεν έχουν τρόπο απόκτησης αναπληροφόρησης επί της στρατηγικής τους και 

χωρίς αυτή δεν έχουν τρόπο να ελέγχουν και να μαθαίνουν για τη στρατηγική 

τους. 

Η ανώτατη ανταπόδοση της χρήσης του πίνακα ισορροπημένης 

στοχοθεσίας, ως ενός στρατηγικού συστήματος διοίκησης, επισυμβαίνει όταν οι 

επιχειρήσεις διενεργούν τακτικές στρατηγικές αναθεωρήσεις και όχι μόνο 

λειτουργικές αναθεωρήσεις. Μια διαδικασία στρατηγικής ανατροφοδότησης και 

μάθησης βασιζόμενη στον πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας έχει τρία 

θεμελιώδη συστατικά: 

1. Ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο που επικοινωνεί τη στρατηγική και επιτρέπει 

στους συμμετέχοντες να δουν πώς οι ατομικές δραστηριότητές τους 

συμβάλλουν στην επίτευξη της συνολικής στρατηγικής. 

2. Μια διαδικασία ανατροφοδότησης που συλλέγει δεδομένα απόδοσης για τη 

στρατηγική και επιτρέπει τον έλεγχο των υποθέσεων για τις αλληλοσυσχετίσεις 

ανάμεσα σε στρατηγικούς στόχους και πρωτοβουλίες ώστε να μπορούν να 

ελεγχθούν. 

3. Μια ομαδική διαδικασία επίλυσης προβλήματος που αναλύει και μαθαίνει από 
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τα δεδομένα απόδοσης και προσαρμόζει τη στρατηγική σε αναδυόμενες 

καταστάσεις και ζητήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος έχει αναδειχθεί εδώ και πολύ καιρό 

τόσο στην πράξη όσο και στην έρευνα σαν ένα κεντρικό πρόβλημα για τους 

οργανισμούς στον χώρο της υγείας. Προηγούμενες οικονομικές μελέτες έχουν 

βρει ότι η αβεβαιότητα ήταν σχετική με πολύ χρήσιμες πληροφορίες ευρύτερων 

σκοπών και γι αυτό υπήρχε (και υπάρχει) η απαίτηση για διευρυμένης βάσης 

πληροφοριακά συστήματα που να ενσωματώνουν μη οικονομικές μετρήσεις, που 

θεωρήθηκαν θετικά συσχετισμένες με αντιλήψεις αβεβαιότητας στο περιβάλλον 

(Hendricks K., 2004). Ο Π.Ι.Σ. ενσωματώνει τόσο μη οικονομικές όσο και 

μελλοντικά προσανατολισμένες πληροφορίες  και για αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός για τους οργανισμούς στο χώρο της υγείας όπου η αβεβαιότητα στο 

περιβάλλον είναι μεγάλη. 

Υπάρχει επίσης μια γενικότερη συμφωνία για την σημαντικότητα της 

αποτελεσματικής διαχείρισης των άυλων αγαθών από την προοπτική του ελέγχου. 

Μάλιστα η αποτελεσματική διοίκηση των άυλων αγαθών – που περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων, την καινοτομία προϊόντων, τη φήμη του οργανισμού, τη δομή του 

οργανισμού και τα μονοπώλια που δημιουργεί (Lev, 2000) – μπορεί να είναι ένας 

σημαντικός οδηγός της αξίας της επιχείρησης. 

Οι Kaplan & Norton (2004) προτείνουν τη χρήση του Π.Ι.Σ. σαν 

στρατηγικό χάρτη για τη δημιουργία αξίας μέσα σε έναν οργανισμό, μέσα από 

την υπόδειξη της αξίας των πελατών, τις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης 

και την ευθυγράμμιση των άυλων αγαθών με τη στρατηγική της επιχείρησης. 

Αυτή η αξία θα μπορεί να αντανακλά τη βελτίωση των λογιστικών μετρήσεων 

όπως βελτιωμένη δομή κόστους και αυξημένη αξιοποίηση (εκμετάλλευση) αγαθών 

με τελική μακροχρόνια αύξηση της αξίας του οργανισμού. 
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Ο Π.Ι.Σ. ενστερνίζεται τις αρχές της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας 

(Continuous Quality Improvement – CQI) και είναι παρεμφερής με πολλούς 

τρόπους με το σχεδιασμό στρατηγικής ποιότητας ή τον hoshin σχεδιασμό. Ο 

Hoshin σχεδιασμός, όπως εφαρμόζεται στη φροντίδα υγείας, για παράδειγμα, 

περνά από το στρατηγικό όραμα του οργανισμού και συνδέει κατανεμημένους 

πόρους και ευθυγραμμίζει ή αναδιαμορφώνει τον οργανισμό (Rakich, 2000). Από 

το 1992 που πρωτοπαρουσιάστηκε η ιδέα του  Π.Ι.Σ., τέτοιοι πίνακες έχουν 

εφαρμοστεί σε εταιρικό επίπεδο, σε επίπεδο στρατηγικής μονάδος, σε ατομικό 

επίπεδο, σε εκατοντάδες οργανισμούς παγκόσμια, σε διάφορους τομείς και στον 

τομέα της υγείας, τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο. 

8.1.  Μια γενική περιγραφή 

Η στρατηγική προσέγγιση του Π.Ι.Σ. ενστερνίζεται τη χρησιμοποίηση των 

συστημάτων πληροφορικής για να ιχνηλατήσει ένα περιορισμένο αριθμό από 

ισορροπημένες μετρήσεις (απόλυτα νούμερα και δείκτες) που είναι σε στενή 

ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς σκοπούς. Η οργανωσιακή απόδοση και 

στρατηγική είναι πολλών κατευθύνσεων. Η οργανωσιακή αριστεία επιτυγχάνεται 

με την επίτευξη ισορροπίας μέσα από διαφορετικές λειτουργίες και όχι 

ενισχύοντας μια ή δυο από αυτές ζημιώνοντας τις υπόλοιπες. Ο πίνακας τυπικά 

μετρά την απόδοση του οργανισμού διαμέσου των ακολούθων τεσσάρων 

ισορροπημένων και διασυνδεόμενων συνιστωσών.  

Έχουμε κατανείμει τις τέσσερις ισορροπημένες συνιστώσες σε μια 

πυραμίδα ή καλύτερα μια ιεραρχία (Σχήμα 13) που είναι - συναντάται στους 

περισσότερους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αλλά και στους οργανισμούς 

υγείας (Voelker, Rakich & French, 2001). 

Η συνιστώσα της μάθησης και ανάπτυξης σχηματίζει τη βάση. Αυτή 

κατευθύνει με προσοχή τον οργανισμό  προς την μελλοντική επιτυχία, με την 

συμμετοχή των ανθρώπων της οργάνωσης,  των συστημάτων πληροφορικής και 
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της γενικότερης υποδομής. Μακροχρόνια επιτυχία μπορεί να είναι πιθανή μόνον 

αν υπάρχει επαρκής επένδυση στην βάση. 

Σχήμα 13. Η ιεραρχική κατάταξη των συνιστωσών στους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

 

Το επόμενο επίπεδο είναι η συνιστώσα των εσωτερικών διαδικασιών. Η 

ανάπτυξη ενός πραγματικού οργανισμού που μαθαίνει υποστηρίζει την επιτυχία 

αυτής της συνιστώσας, όπως ακριβώς υποστηρίζει και την συνιστώσα της μάθησης 

και ανάπτυξης. Η συνιστώσα εσωτερικών διαδικασιών πρέπει να εστιάσει στις 

εσωτερικές διαδικασίες που οδηγούν τις παρούσες λειτουργίες του οργανισμού. Η 

βελτίωση σε κρίσιμες εσωτερικές διαδικασίες είναι ένας αξιόπιστος δείκτης της 

μελλοντικής επιτυχίας σε οικονομικό και λειτουργικό επίπεδο. Ωστόσο, για να 

μεταφράσουν αυτή τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών σε 
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οικονομική/λειτουργική επιτυχία, οι οργανισμοί θα πρέπει πρώτα να 

ικανοποιήσουν – ακόμη και να γοητεύσουν – τους πελάτες τους. 

Η συνιστώσα των πελατών είναι το τρίτο επίπεδο στην πυραμίδα των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών. Η πρόβλεψη και η ικανοποίηση των αναγκών των 

πελατών είναι κρίσιμες για την επιτυχία του οργανισμού. Η συνιστώσα των 

πελατών (ή των συμμέτοχων εδώ περιλαμβάνονται ασθενείς, χρεώστες και ιατρικό 

προσωπικό) συχνά τοποθετείται στο υψηλότερο επίπεδο στην πυραμίδα των μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών, μια και τα κέρδη δεν είναι ο κυρίαρχος στόχος. 

Στους κερδοσκοπικούς οργανισμούς, η χρηματοοικονομική συνιστώσα μετρά τα 

θεμελιώδη αποτελέσματα που διασφαλίζει η επιχείρηση για τους 

συμφεροντούχους. Ακόμη και στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μια υγιής 

χρηματοοικονομική κατάσταση είναι αναγκαία προϋπόθεση για μακροχρόνια 

βιωσιμότητα.  

Διεκδικητικά μια υγιής χρηματοοικονομική θέση επιτρέπει σε μια μη 

κερδοσκοπική οντότητα να διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους για να 

προαγάγει τις υπηρεσίες της, να ικανοποιήσει τους συμμέτοχους και να 

εκπληρώσει την αποστολή της.  Τελικά οτιδήποτε συμβαίνει σε έναν οργανισμό 

επιδρά στην χρηματοοικονομική του απόδοση. Γι αυτό είναι σημαντικό να 

αναγνωριστούν και να μετρηθούν οι παράγοντες που οδηγούν την 

χρηματοοικονομική απόδοση. Η χρηματοοικονομική συνιστώσα δεν είναι 

κυρίαρχη σε όλους τους οργανισμούς και μερικοί Π.Ι.Σ. (ιδιαίτερα στις μη 

κερδοσκοπικές οντότητες) δεν την περιλαμβάνουν για να καθορίσουν την 

επιτυχία. 

8.2.  Ευελιξία του Π.Ι.Σ.  

Οι οργανισμοί υιοθέτησαν τις συνιστώσες που είναι κατάλληλες για τον 

τρόπο που μετρούν την επιτυχία. Στη φροντίδα υγείας, ο Π.Ι.Σ. εμφανίζεται 

ακόμη πιο διαφοροποιημένος απ’ ότι στις επιχειρήσεις και στον ακαδημαϊκό 

τομέα. Ο Π.Ι.Σ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Duke χρησιμοποιεί μια 
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εκπαιδευτική και ερευνητική συνιστώσα στην θέση της συνιστώσας της μάθησης 

και ανάπτυξης (Meliones, 1998). Η «Κάρτα Αναφοράς Αποτελεσμάτων 

Διοίκησης» στο σύστημα υγείας του Butterworth στο Grand Rapids του 

Michigan, έχει τις ακόλουθες τέσσερις συνιστώσες (Schriefer, Urden, & Rogers, 

1997), ικανοποίηση ασθενών, κλινικά αποτελέσματα, λειτουργικό επίπεδο υγείας 

και κόστος. Οι συνιστώσες του Π.Ι.Σ. στο σύστημα υγείας Henry Ford 

ευθυγραμμίζονται με την ανάπτυξη, την ικανοποίηση πελατών και την ενοποίηση 

των συστημάτων (Strenger, 1997). Ο νέος Π.Ι.Σ. του John Hopkins οδηγείται 

από τα κλινικά αποτελέσματα, τους οικονομικούς στόχους, την ικανοποίηση 

ασθενών και τα αποτελέσματα έρευνας και διδασκαλίας (HPRA, 2000a). 

Άλλοι οργανισμοί φροντίδας υγείας, όπως το ψυχιατρικό κέντρο Hudson 

River στο Poughkeepsie της Νέας Υόρκης, κρατά τις τέσσερις παραδοσιακές 

συνιστώσες από το μοντέλο των Kaplan και Norton (HPRA, 2000b). Στο 

πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, το Rossier School Of Education 

χρησιμοποιεί έναν ακαδημαϊκό Π.Ι.Σ. με «μετρήσεις αριστείας» (O’Neil, 

Bensimon, Diamond, & Moore, 1999). Ο Π.Ι.Σ. έχει μια συνιστώσα εσωτερικών 

διαδικασιών, ενώ η χρηματοοικονομική συνιστώσα έχει αντικατασταθεί από την 

συνιστώσα ακαδημαϊκής διοίκησης και η συνιστώσα των πελατών από την 

συνιστώσα των συμμέτοχων. Αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να είναι προνομιακό 

για πανεπιστημιακά κέντρα φροντίδας υγείας με την μεθοδολογία του Π.Ι.Σ. 

Αυτές οι εξαιρέσεις των διαφορετικών συνιστωσών δείχνουν τους τρόπους 

με τους οποίους ο Π.Ι.Σ. έχει υιοθετηθεί για να ικανοποιεί τους μοναδικούς και 

διαφορετικούς οργανισμούς. Η ιεραρχία των συνιστωσών του Π.Ι.Σ., όπως και οι 

συνιστώσες από μόνες τους, μπορεί να διαφέρουν ανάμεσα σε διαφορετικούς 

τύπους οργανισμών και ανάλογα με τα περιβάλλοντα στα οποία υπάρχουν. 

Αλλάζοντας τον Π.Ι.Σ. από τα καθιερωμένα πρότυπα δεν αλλάζουμε τη φύση του 

μοντέλου αυτού καθ’ εαυτού, απλά θα πρέπει κάθε φορά να αντανακλά την 

στρατηγική. Προσαρμόζοντας τον Π.Ι.Σ. συχνά θέτουμε το βάθρο για να αρχίσει 

η στρατηγική συζήτηση και να έχουμε τα αρχικά αποτελέσματα σε 

ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες (Chesley & Wenger, 1999). Η δέσμευση της 
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διοίκησης στη στρατηγική μεθοδολογία του Π.Ι.Σ. είναι σημαντική για την 

επίτευξη μακροχρόνιου οφέλους. 

8.3.  Ο Π.Ι.Σ. στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας 

 Ο Π.Ι.Σ. είναι περισσότερο ανταποδοτικός σε οργανισμούς που 

διαχειρίζονται την αλλαγή και την ανάπτυξη, με μακροχρόνιο ορίζοντα, καθώς 

εμπλέκεται για να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη χρονική καθυστέρηση μεταξύ 

των αποφάσεων και των δράσεων που έρχονται σαν επακόλουθο. Βοηθά να 

αιτιολογήσουμε μακροχρόνιες επενδύσεις (όπως σε εκπαίδευση και ανάπτυξη, σε 

ανάπτυξη νέου προϊόντος). Για οργανισμούς που επιδιώκουν στρατηγικές 

περικοπών, συρρίκνωσης ή μείωσης κόστους, οι μετρήσεις κλειδιά θα πρέπει να 

είναι απαραίτητα οικονομικές και να εστιάζουν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. 

Κάτω από αυτές τις περιστάσεις, τα παραδοσιακά εργαλεία διοίκησης είναι 

απαραίτητα (Marquardt, 1997). Ο Π.Ι.Σ. δημιουργεί μεγάλο δυναμικό οφέλους 

για κάθε βιομηχανία που αντιμετωπίζει ραγδαίες αλλαγές στην τεχνολογία, τον 

ανταγωνισμό, το οικονομικό περιβάλλον ή τους κανονισμούς.  

Ο Π.Ι.Σ. είναι απαραίτητος για οργανισμούς σε πολυτάραχα 

περιβάλλοντα, όπως η βιομηχανία της φροντίδας υγείας. Πολλοί θεσμοί 

εμπλέκονται μέσα σε ολοκληρωμένα συστήματα διανομής φροντίδας υγείας που 

αποτελούνται από νοσοκομεία, εξωτερικά ιατρεία και κέντρα χειρουργικής, 

νοσηλευτική φροντίδα στο σπίτι και υπηρεσίες υγείας στο σπίτι (Curtright, Stolp-

Smith & Edell 2000). Η πίεση των λειτουργιών σε ένα δυναμικό περιβάλλον 

συνήθως οδηγεί στην αναγνώριση παραγόντων που είναι αποφασιστικά σημαντικοί 

για την επιτυχία του οργανισμού. Έχει γίνει περισσότερο σημαντικό για τους 

ηγέτες ολοκληρωμένων οργανισμών φροντίδας υγείας να αναπτύξουν και να 

εφαρμόσουν συστήματα διοίκησης που μπορούν να ενοποιήσουν διαφορετικές 

ομάδες  και να εστιάσουν σε αυτές τις στρατηγικές του οργανισμού. Ο 

ανταγωνισμός ανάμεσα στους προμηθευτές υπηρεσιών υγείας αυξάνεται, η 

ποιότητα της φροντίδας αντιμετωπίζει την αυξανόμενη διερεύνηση και 

οικονομικά ζητήματα έχουν γίνει καθοριστικά στη διανομή της ιατρικής 
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φροντίδας. Ο Π.Ι.Σ. ενσωματώνει αυτή τη δυναμική πολυπλοκότητα και 

διευκολύνει την ανάπτυξη συστημάτων προσανατολισμένων στη διαδικασία της 

διοίκησης. 

Μια ποικιλία από ομάδες συμμέτοχων εφαρμόζουν αυξανόμενη πίεση 

στους προμηθευτές για μετρήσιμες αποδόσεις. Απαιτούν πληροφορίες για την 

ποιότητα, την ικανοποίηση ασθενών και ταυτόχρονα πιέζουν για χαμηλότερα 

κόστη (Griffith & King, 2000). Στη διοίκηση της φροντίδας υγείας ομάδες 

καθημερινά λαμβάνουν μεγάλες ποσότητες από πληροφορίες από διαφορετικές 

πηγές αλλά συνήθως δεν μπορούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που 

χρειάζονται για να πάρουν μια καλή στρατηγική απόφαση. Ο Π.Ι.Σ. 

επιγραμματικά παρέχει την απαραίτητη ανατροφοδότηση βοηθώντας τον 

οργανισμό να ελέγχει την απόδοση και να διοικεί τη στρατηγική. 

Οι οργανισμοί φροντίδας υγείας χρειάζεται να καταλάβουν τον τρόπο με 

τον οποίο θα προσθέσουν αξία και μετά να αναπτύξουν τον Π.Ι.Σ. που θα 

περιέχει μετρήσεις από επιχειρησιακές αξίες, εργαζομένων, ασθενών και μάθησης 

και ανάπτυξης (Castaneda-Mendez, Mangan & Lavery 1998). Γενικά, οι 

οργανισμοί φροντίδας της υγείας έχουν μόλις αρχίσει να αναπτύσσουν Π.Ι.Σ. 

Ένας παρατηρητής υπονοεί ότι υπάρχει πάρα πολύ εστίαση στο «που είναι οι 

πληροφορίες σε σχέση με το πότε χρειάζονται οι πληροφορίες» (Santiago, 1999) 

και αυτή η προσπάθεια εστιάζεται περισσότερο στην ανάλυση των πληροφοριών 

παρά στην συλλογή των πιο κατάλληλων πληροφοριών. Ένας λόγος γι αυτό είναι 

η χαμηλή δυνατότητα πολλών συστημάτων πληροφορικής. 

Μια πρόσφατη μελέτη από τους Chow, Ganulin, Haddad & Williamson 

(1998) διερεύνησε την εφαρμοσιμότητα του Π.Ι.Σ. στον τομέα υπηρεσιών υγείας. 

Οι ερευνητές πήραν συνέντευξη από υψηλού επιπέδου διαχειριστές από πέντε 

νοσοκομεία της Νότιας Καλιφόρνιας για να προσδιορίσουν πότε οικοδομούν ένα 

σύστημα σαν τον Π.Ι.Σ. Τέσσερις στους πέντε διαχειριστές δήλωσαν ότι 

συστήματα τύπου Π.Ι.Σ. έχουν εφαρμοστεί και είναι κατά γενική ομολογία πολύ 

ευεργετικά. Οι Chow et al. πιστεύουν ότι ο Π.Ι.Σ. έχει δυναμική αξία για τους 
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οργανισμούς φροντίδας υγείας και ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες εφαρμογές 

του Π.Ι.Σ. στον τομέα φροντίδας υγείας απ’ όσες έχουν δημοσιευτεί. 

8.4.  Εφαρμογές του Π.Ι.Σ. στην φροντίδα υγείας 

Η κλινική St. Mary’s Duluth χρησιμοποιεί τον Π.Ι.Σ. για να εξασφαλίσει 

μια υποδομή που μεταφράζει την αποστολή και τη στρατηγική της σε λειτουργίες 

(Kazemek, Knecht & Westfall, 2000). Το όραμα, οι σκοποί, οι μετρήσεις και οι 

στόχοι του συστήματος συνοψίζονται σε μια απλή σελίδα στον πίνακα 

ανασκόπησης. Έχουν πρωτοπορήσει  με τη χρησιμοποίηση του Π.Ι.Σ. σαν ένα 

εργαλείο διακυβέρνησης και διοίκησης. Η διαδικασία του Π.Ι.Σ. βοηθά να 

φαίνεται στον πίνακα η συνολική εικόνα (χωρίς μεγάλες ποσότητες πληροφοριών), 

με τελικό αποτελέσματα πιο στρατηγικές ανασκοπήσεις. Για διοικητικούς 

σκοπούς, χρησιμοποιούν περισσότερο λεπτομερείς ανασκοπήσεις στον πίνακα 

στοχοθεσίας. Ξεχωριστές κάρτες αναφοράς για ειδικές υπηρεσίες της κλινικής 

επίσης δημιουργούνται από το σύστημα του Π.Ι.Σ. 

Οι Wachtel, Hartford & Hughes (1999) χρησιμοποίησαν το Κέντρο 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Κολοράντο για να ελέγξουν πότε η 

μεθοδολογία του Π.Ι.Σ. ήταν κατάλληλη για τα κεντρικά επιχειρηματικά πλάνα 

μιας στρατηγικής επιχειρηματικής μονάδας φροντίδας υγείας. Οι συγγραφείς 

περιγράφουν, με λεπτομέρειες, την διαδικασία που ακολουθούν για να αναπτύξουν 

τον Π.Ι.Σ. και μετά παρουσιάζουν τον πλήρη Π.Ι.Σ. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η εποπτεία στο σύστημα υγείας Henry 

Ford (HFHS) ζήτησε από τους υψηλόβαθμους διοικητικούς να αναπτύξουν έναν 

Π.Ι.Σ.  για το σύστημα τους (Strenger, 1997). Ο στρατηγικός σχεδιασμός 

περιστρέφονταν γύρω από τον Π.Ι.Σ. και η αξιολόγηση των υψηλόβαθμων 

στελεχών και τα bonus τους διασυνδέθηκαν με αυτόν. Ο Π.Ι.Σ. επίσης 

διευκολύνει την ενοποίηση κλινικών προσπαθειών (Lumsdon, 1994). 

Το νοσοκομείο Montefiore είναι ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο για το 

κολέγιο Ιατρικής Albert Einstein. Ξεκίνησαν ένα εγχείρημα για Π.Ι.Σ. τον 
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Οκτώβριο του 1998. Ο Π.Ι.Σ. χρησιμοποιήθηκε σαν ένας μηχανισμός για να 

μεταδώσουν και να εφαρμόσουν νέα στρατηγική (GRIP – grow volume, αύξηση 

του δυναμικού και του μεριδίου αγοράς, - rebalanced, επαναϊσορρόπηση 

ακαδημαϊκού και κλινικού προσωπικού, - infrastructure, υποδομή, πληροφορικά 

συστήματα και τεχνολογία αιχμής, - performance, οριοθέτηση στόχων και 

επίτευξή τους) εσωτερικά στις νεότερες αποκεντρωμένες μονάδες (Kaplan & 

Norton, 2000). Ο Π.Ι.Σ. του νοσοκομείου Montefiore έχει τρία επίπεδα, το 

επίπεδο οξείας φροντίδας (το υψηλότερο επίπεδο), όλα τα υπόλοιπα οκτώ κέντρα 

φροντίδας και ξεχωριστά κέντρα υπηρεσιών (κέντρα κόστους). Η ανάπτυξη 

ξεκίνησε από το κορυφαίο επίπεδο και διαδόθηκε σε κατώτερα επίπεδα. 

Μια από τις πιο εντυπωσιακές εφαρμογές του Π.Ι.Σ. στον τομέα 

φροντίδας της υγείας είναι αυτή του παιδιατρικού νοσοκομείου Duke στο 

Durham της Βόρειας Καρολίνας. Το πρόγραμμα Π.Ι.Σ. ξεκίνησε το 1997 σε 

απάντηση σοβαρών οργανωσιακών προβλημάτων, που περιλάμβαναν μεταξύ 

άλλων ζημιές 7 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το 

όραμά τους, το οποίο έγινε η νέα δήλωση της αποστολής, ήταν «να προμηθεύουν 

τους ασθενείς και τις οικογένειές τους με υψηλή ποιότητα, συμπονετική φροντίδα 

μέσα από αποτελεσματική οργάνωση» (Meliones, 2000). Έκαναν πιλοτική 

εφαρμογή σε μια παιδιατρική μονάδα και ακολούθως μέσα σε ένα χρόνο 

εφάρμοσαν τον Π.Ι.Σ. σε όλες της περιοχές του νοσοκομείου. Το αποτέλεσμα 

ήταν να πετύχουν μείωση του μέσου κόστους ανά περίπτωση από τα 15.000$ στα 

10.500$. Από τα $11 εκατομμύρια ζημιές έκλεισαν και με $4 εκατομμύρια 

κέρδος, εξάλλου αυξήθηκε η ικανοποίηση των ασθενών κατά 18%. 

Ο Καναδάς προσφέρει δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Την δεκαετία του 

1990, που ήταν μια πολυτάραχη περίοδος για τους προμηθευτές φροντίδας 

υγείας, με μειώσεις στις χρηματοδοτήσεις, οδήγησαν τα νοσοκομεία να 

υιοθετήσουν μια περισσότερο επιχειρηματική διαδικασία διοίκησης (Chan & 

Lynn, 1998). Το 1997, το Ontario Hospital Association (OHA) ανακοίνωσε 

σχέδια για δημιουργία Π.Ι.Σ.  για τα νοσοκομεία του Οντάριο (CNW 1999). Οι 

τέσσερις συνιστώσες κλειδιά του Π.Ι.Σ. είναι χρηματοοικονομική απόδοση, 
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ικανοποίηση ασθενών, κλινική αξιοποίηση και αποτελέσματα (πως τα νοσοκομεία 

διαχειρίζονται συνήθεις συνθήκες που χρειάζονται τη φροντίδα τους), σύστημα 

ενοποίησης και αλλαγής (προσπάθειες των νοσοκομείων να επενδύσουν στο 

μέλλον με τη βελτίωση διασυνδέσεων με άλλους προμηθευτές φροντίδας, με 

επενδύσεις σε καλύτερες πληροφορίες για δημιουργία αποφάσεων και με 

βελτίωση του συντονισμού της φροντίδας). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο: ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ  
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

9.1.  Σύντομο ιστορικό – Περιγραφή 

Μερικά χρόνια πριν, δρομολογήθηκε η κατασκευή ενός σύγχρονου 

Νοσοκομείου στις Δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, με την δωρεά $30 

εκατομμυρίων από τους αδελφούς Νικόλαο και Λεωνίδα Παπαγεωργίου. Το έργο 

θεωρήθηκε απαραίτητο για τον Νομό Θεσσαλονίκης αλλά και για την ευρύτερη 

περιοχή της Β. Ελλάδος. Σκοπός του Νοσοκομείου σύμφωνα με το όραμα των 

ιδρυτών του αλλά και την διακηρυγμένη βούληση της Πολιτείας, είναι να παρέχει 

τις πιο σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες στον Έλληνα πολίτη μέσα σε ένα φιλικό και 

ανθρώπινο περιβάλλον. Εκτός από την υλοποίηση του έργου οι αδελφοί 

Παπαγεωργίου ανέλαβαν και την διαχείριση του Νοσοκομείου 

(www.papageorgiou-hospital.gr). 

Το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι Νομικό 

Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο προσφέρει 

υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης. 

Είναι πλήρως ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ., εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Υγείας Πρόνοιας και διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η συνολική 

του δυναμικότητα είναι 750 κλίνες (69 εντατικές και 25 ανανήψεις). Έχει 

δομημένη επιφάνεια 72.000 μ2 εντός οικοπεδικής εκτάσεως 150.000 μ2 και η 

χωρητικότητα των θαλάμων είναι ενός, δύο και τεσσάρων κλινών. Η δομημένη 

επιφάνεια βασίζεται στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, εκμεταλλευόμενη πλήρως 

το φυσικό φωτισμό. Υπάρχει εγκατεστημένη καλωδίωση φωνής και data, σύστημα 

κεντρικού ελέγχου κτιρίων και Η/Μ εγκαταστάσεις (BMS) 4.000 σημείων. 

Διαθέτει ελικοδρόμιο και μεγάλο χώρο parking. Έχει εγκατεστημένο 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ERP), εγκατεστημένο σε ολόκληρο το 

νοσοκομείο και επιπλέον λειτουργούν υποσυστήματα HIS, RIS, LIS. Το 
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Νοσοκομείο λειτουργεί με υψηλά πρότυπα υγιεινής (σύστημα Cook & Chill). 

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μενού από τους ασθενείς. 

9.2.  Αποστολή και Όραμα του Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου 

Για την οικοδόμηση της «Αποστολής» και του «Οράματος» 

απευθυνθήκαμε στους κυρίους Παπαγεωργίου Νικόλαο (Πρόεδρο) και 

Χριστόπουλο Γεώργιο (Γενικό Διευθυντή) και με ημιδομημένη συνέντευξη 

καταλήξαμε στην «Αποστολή και το Όραμα» του Νοσοκομείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1). 

 Το Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου λειτουργεί από το έτος 2000 ως Γενικό 

Νοσοκομείο με τη νομική μορφή του «Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα». 

 Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της Δυτικής Θεσσαλονίκης 

(περιοχή πυκνοκατοικημένη) και τη βιομηχανική ζώνη και βρίσκεται στην συμβολή των 

βασικών Εθνικών Οδικών Αξόνων της Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων 

και της Εγνατίας Οδού. Καλύπτει όλες τις ιατρικές ειδικότητες της Ιατρικής Επιστήμης 

και παράλληλα φιλοξενεί και 15 Πανεπιστημιακές Κλινικές. 

 Με την εξασφάλιση της πλήρους λειτουργίας του προσδοκεί την 

αναγνώρισή του από το κοινωνικό σύνολο ως πρωτοπόρου στην παροχή υπηρεσιών υγείας 

υψηλών προδιαγραφών. 

 Φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην κάλυψη εξειδικευμένων 

περιστατικών τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής και να 

αναδειχθεί σε σύγχρονο μετεκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την ίδια περιοχή. 
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9.3.  Η Γενική Στρατηγική του Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου 

Με ημιδομημένη συνέντευξη με τον Γενικό Διευθυντή ιχνηλατήθηκε η 

«Γενική Στρατηγική» του οργανισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 

Αντικειμενικός σκοπός του Νοσοκομείου είναι η παροχή σύγχρονων ιατρικών και 

νοσηλευτικών υπηρεσιών μέσα σε ένα φιλικό και ανθρώπινο περιβάλλον με σεβασμό στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Επιδίωξη είναι η πληρότητα του νοσοκομείου, η ηγεσία του στην 

παροχή υπηρεσιών υγείας και η πρωτοπορία μέσα από νέα καινοτόμα προγράμματα, νέες 

υπηρεσίες και ερευνητικό έργο. 

Στην προσπάθεια αυτή κυριαρχεί η βασική αρχή κόστους / ωφέλειας, 

εξασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη απόδοση με το μικρότερο δυνατό κόστος. Επιλέγονται 

στελέχη και λοιπό προσωπικό που ενστερνίζονται το όραμα του Νοσοκομείου. 

Δημιουργούνται μηχανισμοί παρακολούθησης της πορείας του Νοσοκομείου, 

επισημαίνονται οι αποκλίσεις και αναλαμβάνονται δράσεις για διορθωτικές ή προληπτικές 

ενέργειες. 

Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την πλήρη λειτουργία του 

Νοσοκομείου, τη συνεχή βελτίωση του εξοπλισμού, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την 

άντληση πόρων πέραν του Τακτικού Προϋπολογισμού, τη συνεχή βελτίωση και επέκταση 

υποστηρικτικών μηχανισμών, την προσέλκυση και παραμονή του άριστου προσωπικού, την 

πλήρωση των κενών θέσεων εργασίας, τις επενδύσεις με βάση τις ανάγκες της αγοράς και 

την αποδοτικότητα. 

Τα μέσα που διαθέτει είναι οι άριστες κτιριακές υποδομές, το ελικοδρόμιο, ο 

καινούριος και άριστος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, ο ιατρικός εξοπλισμός, ο 

ξενοδοχειακός εξοπλισμός, το σύστημα πληροφορικής, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, η 

νοοτροπία του προσωπικού (στο κέντρο είναι ο ασθενής), η συνεχής εκπαίδευση, η υψηλή 

παραγωγικότητα, η υψηλή αποδοτικότητα, η μείωση της γραφειοκρατίας, το ικανοποιητικό 

επίπεδο διοικητικών λειτουργιών, το ερευνητικό έργο, η καινοτομία και η πρωτοπορία που 

διακρίνει το Νοσοκομείο. 
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Οι δράσεις του Νοσοκομείου μπορεί να περιοριστούν από τη χαμηλή ποιότητα 

προμηθευτών και άλλων συνεργατών που δεν συμβαδίζουν με το επίπεδο της ποιότητας 

του νοσοκομείου και από επιλογές που δίνουν περισσότερο βάρος στο κόστος και αγνοούν 

την ωφέλεια ή δίνουν μεγαλύτερο βάρος στην ωφέλεια και αγνοούν το κόστος. Οι δράσεις 

ξεπερνούν τους στόχους που έχουν τεθεί με τη συνεχή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα, την 

καινοτομία και τη συνεχή προσπάθεια για πρωτοπορία. 

Το Νοσοκομείο επιδιώκει να βρίσκεται μέσα στις εξελίξεις της σύγχρονης 

κοινωνίας, να ελέγχει τα λειτουργικά του αποτελέσματα, να αντιμετωπίζει άμεσα ό,τι 

αρνητικό μπορεί να υποβαθμίσει τις λειτουργίες του, για να αποφύγει το καθεστώς 

συμβιβασμού που παρατηρείται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας τόσο σε επίπεδο 

ασθενών όσο και σε επίπεδο προσωπικού. 

 

9.3.  Η Εταιρική Στρατηγική του Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου 

Με ημιδομημένη συνέντευξη με τον Γενικό Διευθυντή ιχνηλατήθηκε και η 

«Εταιρική Στρατηγική» του οργανισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). 

 

Το νοσοκομείο επιδιώκει την πληρότητα των λειτουργούντων τμημάτων, με την 

αποδοχή του από το σύνολο του πληθυσμού, την ικανοποίηση για τις υπηρεσίες που 

προσφέρει, την εκτίμηση των πολιτών για τις ικανότητες του ιατρικού, του νοσηλευτικού 

και του υπόλοιπου προσωπικού, την ικανοποίηση για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι 

ασθενείς, την συμπεριφορά σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, την αποδοτικότητα και την 

παραγωγικότητα του προσωπικού, την αναγνώρισή του ως φορέα παροχής υπηρεσιών 

υγείας υψηλών προδιαγραφών.  

Για να μπορέσει να στεφθεί από επιτυχία η στρατηγική του νοσοκομείου θα πρέπει: 

• Να έχει οικονομική αυτοτέλεια 

• Να έχει το μέγεθος για να δημιουργεί εξελίξεις 
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• Να έχει δικτύωση (με την έννοια υπεργολαβικών σχέσεων, συνεργασιών, 

συμμετοχών στην συνολική αλυσίδα παραγωγής / διανομής προϊόντος) 

• Να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό  

• Να προωθεί τη δια βίου εκπαίδευση, με σκοπό το υψηλότερο επίπεδο γνώσεων 

και δεξιοτήτων των εργαζομένων 

• Να συσσωρεύει εμπειρία προσωπικού 

• Να προωθεί την αυξημένη ευθύνη του προσωπικού σε σχέση με παραγωγικές 

διαδικασίες πιο σύνθετες και πιο απαιτητικές και την αυξημένη δυνατότητα πρωτοβουλιών 

από την πλευρά των εργαζομένων 

• Να προωθεί την αυξημένη συλλογικότητα στους χώρους εργασίας 

• Να προωθεί τη μεγαλύτερη σταθερότητα της σχέσης εργαζόμενου και 

νοσοκομείου   

• Να εδραιωθεί στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης 

• Να αναπτύξει εξωστρέφεια / εξαγωγικό προσανατολισμό (που έπεται χρονικά 

της εγχώριας ζήτησης) 

• Να διοικείται με επιστημονικό τρόπο (υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών και 

εργαλείων management, ανάδειξη επαγγελματιών στελεχών) 

• Να υποβοηθείται στην προσπάθειά του από την κυβερνητική πολιτική 

• Να είναι ανταγωνιστικό τόσο απέναντι στον Δημόσιο όσο και τον Ιδιωτικό 
Τομέα. 
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Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, τα επόμενα χρόνια προβλέπεται 

γήρανση του πληθυσμού. Οι θάνατοι υπερτερούν των γεννήσεων και η φυσική αύξηση του 

πληθυσμού φαίνεται να οφείλεται στην εισροή παλιννοστούντων ή οικονομικών 

μεταναστών. Από την ετήσια έκθεση για την ανταγωνιστικότητα προκύπτει ότι παρά το 

χαμηλό ωριαίο κόστος εργασίας, το χαμηλό κόστος τηλεπικοινωνιών, ρεύματος για 

βιομηχανική χρήση, πετρελαίου, η Ελλάδα παραμένει κλειστή οικονομία όσον αφορά την 

ολοκλήρωση με τις διεθνείς αγορές και έχει το μικρότερο ποσοστό σε σχέση με το Α.Ε.Π. 

ξένων άμεσων επενδύσεων, ενώ παρουσιάζει το μεγαλύτερο έλλειμμα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών. Παρουσιάζει επίσης χαμηλό επίπεδο στα φορολογικά έσοδα, έχει 

υψηλό ποσοστό ανέργων και είναι στην πρώτη θέση στον δείκτη για την αυτοαπασχόληση. 

Ως προς το βιοτικό επίπεδο παρά τη μεγάλη αύξηση του Α.Ε.Π. η αγοραστική δύναμη 

παραμένει χαμηλή. Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην ύπαρξη ορατού κινδύνου για 

αύξηση της ανεργίας και μείωση των πόρων του Κράτους, άρα αύξηση των ανασφάλιστων 

ασθενών και μείωση των δαπανών που αφορούν το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα. Η γήρανση επίσης του πληθυσμού προοιωνίζει την ανάγκη για περισσότερες 

δαπάνες στη φροντίδα υγείας.  

Ο αναβαθμισμένος εμπορικός ρόλος της Θεσσαλονίκης δημιουργεί συνθήκες 

ανταγωνισμού για τον οργανισμό τόσο από τον ιδιωτικό τομέα (ΓΕΝΕΣΙΣ, 

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ, EUROMEDICA και μελλοντικά το ΙΑΣΩ), όσο και από τον 

δημόσιο τομέα με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών νοσηλευτικών 

μονάδων. Παρά τη χρήση νέων τεχνολογιών που μειώνουν τη διάρκεια νοσηλείας (και 

αυξάνουν ταυτόχρονα το κόστος νοσηλείας), θεωρείτε ότι θα υπάρξει αύξηση του αριθμού 

των ασθενών που θα ζητούν να εξυπηρετηθούν από τον οργανισμό (κύρια από την 

ικανοποίηση των ασθενών και την καθιέρωσή μας σύμφωνα με τα στρατηγικά μας πλάνα), 

με αποτέλεσμα να χρειάζεται να επανεξετάσουμε την ανάγκη αναθεώρησης της οργανικής 

διάρθρωσης του νοσοκομείου, ή τον τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών στο στάδιο της 

ανάρρωσης και την επέκταση της κτιριακής υποδομής έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε τη 

συνεχόμενα διογκούμενη ζήτηση. 

Η στοχευόμενη περιοχή δραστηριοποίησης του Γ. Π. Ν. Παπαγεωργίου στην 

παρούσα χρονική περίοδο θα πρέπει να θεωρείται η περιοχή που οριοθετείται από τη 
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Λάρισα, τη Φλώρινα και την Αλεξανδρούπολη και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις η 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.  

 

9.4.  Η Ανταγωνιστική Στρατηγική του Τμήματος Επειγόντων 

Περιστατικών Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου 

Με ημιδομημένη συνέντευξη με τον Γενικό Διευθυντή και τον 

Προϊστάμενο του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ιχνηλατήθηκε η 

«Ανταγωνιστική Στρατηγική» του Τμήματος Επειγόντων περιστατικών του 

οργανισμού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4). 

 

Η έλλειψη οργανωμένης πρωτοβάθμιας φροντίδας στην χώρα μας έχει ως 

αποτέλεσμα την επιβάρυνση του Νοσοκομείου με το αντικείμενο αυτό, επηρεάζοντας σε 

μέγιστο βαθμό τα Τμήματα Επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου. Υπολογίζεται ότι 

από τους προσερχόμενους στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ποσοστό άνω του 

70% προσέρχεται αδικαιολόγητα πράγμα που λειτουργεί σε βάρος τόσο των ασθενών που 

χρειάζονται επείγουσα φροντίδα, όσο και του ιδίου του τμήματος και μεταφράζεται σε 

λειτουργική δυσλειτουργία του τμήματος και σε άσκοπη οικονομική επιβάρυνση. 

Η στρατηγική για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) επικεντρώνεται 

στην αντιμετώπιση των ασθενών με επείγοντα προβλήματα υγείας που μη ή 

καθυστερημένη αντιμετώπισή τους επιφέρει άμεση επιβάρυνση στην υγείας τους. Η 

προτεραιότητα των περιστατικών τίθεται ανάλογα με τον βαθμό βαρύτητας και όχι με την 

ώρα προσέλευσης (Triage). 

Για να ισχύει η παραπάνω στρατηγική θα πρέπει η διαδικασία διαλογής των 

περιστατικών να γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία Triage, να είναι στελεχωμένο το 

Τμήμα με επαρκές προσωπικό (Ιατρικό, Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό), να υπάρχει 

εξειδίκευση σχετική με τις απαιτήσεις της επείγουσας ιατρικής φροντίδας (ειδικευμένο στα 

 122



επείγοντα περιστατικά Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό), να υπάρχουν οι ανάλογοι 

πόροι σε υλικά, τεχνολογία, πληροφορική, να προωθηθεί αλλαγή του συστήματος 

λειτουργίας των Τ.Ε.Π. – Γενικών Εφημεριών, σε 24ωρη βάση. 

Τα Τ.Ε.Π. γενικώς στο σύστημα υγείας είναι τμήματα παραμελημένα, 

υποχρηματοδοτούμενα, με ελάχιστο και μη εξειδικευμένο προσωπικό και με ελλιπή 

τεχνολογικό, κτιριακό και άλλο εξοπλισμό. Δεν υπάρχει σαφής προσανατολισμός στον 

ασθενή, στη βαρύτητα του περιστατικού, στην εργονομία του χώρου, στην εξειδίκευση του 

προσωπικού. 

Στο Τ.Ε.Π. του Γ. Π. Ν. Παπαγεωργίου ο ρυθμός ανάπτυξης σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά ήταν στους προσερχόμενους ασθενείς σε Γενική Εφημερία 37%, στις 

εισαγωγές από τα Τ.Ε.Π. 35% και στην Βραχεία Νοσηλεία 18%. Για το 2005 ο μέσος 

όρος προσερχόμενων ασθενών έφτασε τους 810 σε Γενική Εφημερία, ο αριθμός 

εισαγωγών από τα Τ.Ε.Π. για το αντίστοιχο διάστημα έφτασε τις 12.069 εισαγωγές, ενώ 

η Βραχεία Νοσηλεία έφτασε στους 2.195 ασθενείς για την αντίστοιχη χρονική περίοδο. 

Το τμήμα είναι ζημιογόνο σε ποσοστό που αγγίζει το 100%, αφού με εξαίρεση το Τμήμα 

Βραχείας Νοσηλείας δεν προσφέρει έσοδα στο Νοσοκομείο. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρoνται είναι πρωτοβάθμια φροντίδα (70%), επείγουσα 

φροντίδα (30%), ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, μικροεπεμβάσεις και νοσηλεία 

ημέρας. Χρήστες αυτών των υπηρεσιών είναι όλοι όσοι έρχονται στο τμήμα και ζητούν τις 

υπηρεσίες του τμήματος. Παρέχονται οι υπηρεσίες ΜΟΝΟΝ στα επείγοντα περιστατικά 

και επιδιώκεται η καταβολή των εξετάσεων σε όσους δεν χρίζουν εισαγωγής. Οι αγορές 

διέπονται από το κυρίαρχο δόγμα του οργανισμού του κόστους προς την ωφέλεια.  Η 

διανομή των υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με τη βαρύτητα των περιστατικών σε 

συνδυασμό με τους διαθέσιμους σε συγκεκριμένη στιγμή πόρους του οργανισμού, σε 

προσωπικό, τεχνολογία, κρεβάτια και άλλα. 

Η στελέχωση θα πρέπει να γίνεται με προσωπικό που ηλικιακά μπορεί να 

αντεπεξέλθει στο δύσκολο και επίπονο έργο της επείγουσας φροντίδας, να έχει την 

απαραίτητη εμπειρία, την εξειδίκευση, την οξυδέρκεια και την αγάπη για την παροχή 

επείγουσας φροντίδας. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι μέσα στα όρια ζωής του, να 
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ανανεώνεται έγκαιρα και να είναι σε πλήρη συμφωνία με τις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις 

της επείγουσας διάγνωσης και φροντίδας. Θεωρείται σημαντικό να υπάρχει monitor σε 

κάθε εξεταστήριο, να καταγράφονται ηλεκτρονικά αν είναι δυνατόν όλες οι πληροφορίες 

και να υπάρχει δεύτερο ακτινολογικό για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. 

Τα χαρακτηριστικά που προκρίνουν το Τ.Ε.Π. του Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου σε 

σχέση με τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά Τ.Ε.Π. είναι: 

• Η γεωγραφική θέση του νοσοκομείου πάνω στον περιφερειακό της 

Θεσσαλονίκης, στο άξονα κύριων Εθνικών Οδών και το ελικοδρόμιο, διευκολύνουν την 

πρόσβαση. 

• Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική του κτιρίου. 

• Ο διαθέσιμος χώρος για στάθμευση. 

• Τα ανοικτού τύπου ιατρεία (πάει ο επαγγελματίας υγείας προς τον ασθενή). 

• Η οργανωμένη μονάδα αναζωογόνησης. 

• Η λειτουργία Τ.Ε.Π. με οργανωμένη μονάδα ανάνηψης. 

• Η μηχανοργάνωση του τμήματος. 

• Το σύστημα διαλογής Triage. 

• Ο άριστος ξενοδοχειακός και τεχνολογικός εξοπλισμός. 

• Η γραμματειακή υποστήριξη. 

• Οι λειτουργίες πνευματικού ταχυδρομείου. 

Η βάση πάνω στην οποία θα συγκρίνουν οι χρήστες του Τ.Ε.Π. με αντίστοιχα 

τμήματα που ανταγωνίζεται είναι η ταχύτητα αντιμετώπισης του επείγοντος περιστατικού, 
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ο αριθμός των θανάτων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, οι χρόνοι αναμονής στα 

επείγοντα και η ικανοποίηση των ασθενών. 

Οι συνεντεύξεις των βασικών αυτών παραγόντων χρησιμοποιήθηκαν για να 

αναδείξουν τις απαραίτητες πληροφορίες και να εξασφαλίσουν στοιχεία, που 

συλλέχθηκαν εσωτερικά για στάσεις σχετικά με τους πελάτες (ασθενείς) και άλλες 

ομάδες συμμέτοχων (προσωπικό), εξασφαλίζοντας μ’ αυτό τον τρόπο την  

αποτελεσματική επικοινωνία της στρατηγικής διαδικασίας πέρα από τους τοίχους 

του συγκεκριμένου τμήματος. 

9.5. Κυρίαρχοι Στρατηγικοί άξονες 

Όπως προκύπτει από τους σκοπούς και το όραμα του οργανισμού στην 

παρούσα χρονική περίοδο το Τ.Ε.Π. του Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου  κινείται γύρω 

από πέντε βασικούς στρατηγικούς άξονες : 

1. ΦΗΜΗ 

2. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

4. ΕΡΕΥΝΑ 

5. ΚΟΣΤΟΣ – ΩΦΕΛΕΙΑ 

Η φήμη είναι επιδιωκόμενο αποτέλεσμα τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον 

όσο και στο εσωτερικό. Το φιλικό ανθρώπινο περιβάλλον, η ικανοποίηση του 

προσωπικού, η ικανοποίηση των ασθενών μπορούν να αυξήσουν την φήμη του 

οργανισμού με αποτέλεσμα την αύξηση προσέλευσης στο Τ.Ε.Π., την πληρότητα 

του νοσοκομείου, την προσέλκυση και παραμονή του άριστου προσωπικού και τη 

μείωση ή την εξάλειψη των θανάτων στο Τ.Ε.Π. 
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Η πρωτοπορία που θα εκφραστεί με νέες υπηρεσίες, με συνεργασίες σε 

Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και από τη συμπεριφορά του προσωπικού, που 

θεωρείται ότι είναι κρίσιμος παράγοντας διαφοροποίησης από τα δημόσια 

νοσοκομεία, σε συνδυασμό με τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες των 

εργαζομένων, θα οδηγήσει σε καλύτερους χρόνους αναμονής και εισαγωγής, 

ικανοποίηση ασθενών, ικανοποίηση των εργαζομένων μέσω της υλοποίησης των 

προτάσεών τους και συνολική συνεισφορά στον πρώτο στρατηγικό στόχο, τη 

φήμη του οργανισμού. 

Η εκπαίδευση εκφρασμένη με τον κύριο στόχο της συνεχούς εκπαίδευσης, 

η αύξηση της εμπειρίας με την υιοθέτηση εμπειριών και από άλλους συναδέλφους 

και οργανισμούς και με την ειδική εκπαίδευση γιατρών και νοσηλευτών (σε σχέση 

με το αντικείμενο των Τ.Ε.Π.) προσδοκάται να ενισχύσει τις δύο προηγούμενες 

στρατηγικές. 

Η έρευνα όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το ερευνητικό έργο (με έμφαση 

στην εφαρμοσμένη έρευνα) αλλά και μέσα από την καινοτομία, είναι ο κύριος 

μοχλός ανάπτυξης των προαναφερθεισών στρατηγικών. 

Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου είναι ένας 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός που κινείται πάνω στο βασικό άξονα κόστους -  

ωφέλειας (όπως αναφέρεται στους σκοπούς και στο όραμα του οργανισμού) και γι 

αυτό είναι κρίσιμης σημασίας να παρακολουθεί την παραγωγικότητα, την 

αποδοτικότητα, τις αγορές αλλά και την κερδοφορία με γνώμονα αυτή την 

βασική αρχή έτσι ώστε να έχει την ικανότητα να τροφοδοτεί με τις απαραίτητες 

δυνάμεις τις δράσεις των προηγούμενων στρατηγικών. 

9.6. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

Υπάρχουν κάποιοι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (Πίνακας 2) που θα 

καθορίσουν κατά πόσο θα πετύχει ή όχι η προσπάθεια να κινηθεί το Τ.Ε.Π. πάνω 

στους προαναφερθέντες στρατηγικούς άξονες.  
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Πίνακας 2. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

1 ΦΗΜΗ

2 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4 ΕΡΕΥΝΑ

5 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

8 ΑΝΩΤΕΡΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

9 ΣΥΓΧΡΟΝΟ
MANAGEMENT

10 ΠΟΙΟΤΗΤΑ

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

12 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διοίκηση με επιστημονικό τρόπο, υιοθέτηση σύγχρονων τεχνικών και 
εργαλείων management, ανάδειξη επαγγελματιών στελεχών.

Συνεχής βελτίωση υπηρεσιών, μέτρηση της ποιότητας, εξάλειψη σταδίων 
που δημιουργούν κόστος σε χρόνο ή/και χρήμα χωρίς να αυξάνουν την 
ποιότητα.
Ανάπτυξη συστημάτων που ελέγχουν και καθοδηγούν τις διαδικασίες, με 
σκοπό τον εντοπισμό των αποκλίσεων και την ανάληψη διορθωτικών ή 
προληπτικών ενεργειών.
Αλλαγές στην πολιτική για την υγεία δημιουργούν αλλαγές τόσο στον 
στρατηγικό σχεδιασμό, όσο και στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας.

Προσέλκυση και παραμονή του άριστα καταρτισμένου και ικανού 
προσωπικού. Προγράμματα αναπλήρωσης κενών θέσεων, διαδοχής. 
Ευθυγράμμιση προσωπικού με τον σκοπό και το όραμα του νοσοκομείου. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να μην ξεπερνά την ημιπερίοδο ζωής του και να 
ικανοποιεί όλες τις νέες και τρέχουσες απαιτήσεις. Να ενσωματώνεται 
λειτουργικά σε σύστημα (συστήματα) πληροφορικής.

Άντληση πόρων πέραν του τακτικού προϋπολογισμού, λειτουργίες με 
γνώμονα το κόστος/ωφέλεια.
Χωρίς την ανώτερη διοικητική στήριξη δεν μπορεί να επιτευχθεί κανένας 
από τους στρατηγικούς στόχους.

Κρίσιμοι
παράγοντες
επιτυχίας

Κατάκτηση της πρωτοπορίας μέσα από καινοτόμα προγράμματα, νέες 
υπηρεσίες, ερευνητικό έργο.
Διά βίου εκπαίδευση και κατάρτηση με σκοπό το υψηλότερο επίπεδο 
γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων.
Έρευνα μα σκοπό την εφαρμογή καινοτόμων και πρωτοπόρων τεχνικών 
και μεθοδολογιών σε όλα τα επίπεδα.

Επεξήγηση

Δυνατότητα να αναπτύξει καλή φήμη εσωτερικά και εξωτερικά και
να καθιερωθεί στην Ελλάδα και στην ευρύτερη Βαλκανική.

 

Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4 

(σελίδες 47-48) θεωρούνται αναγκαίοι για την εκπλήρωση των εταιρικών στόχων. 

Κάθε αλλαγή στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας μπορεί να επιφέρει 

δραματικές αλλαγές στην στρατηγική του οργανισμού και κατ’ επέκταση στον 

Π.Ι.Σ. 
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9.7. Στρατηγικός χάρτης 

Μετά τον καθορισμό των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας δημιουργείται ο  

Σχήμα 14. Στρατηγικός χάρτης 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΟΡΑΜΑ. 
Αναγνωρισμένοι πρωτοπόροι, στην παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών 
προδιαγραφών, στην εκπαίδευση και την έρευνα, στην Ελλάδα και στα 
Βαλκάνια. 

ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗ 

 

Ικανοποίηση 
ασθενών Ικανοποίηση 

προσωπικού

Επιλογή 
Τ.Ε.Π. 

Προσέλκυση 
άριστου 

προσωπικού 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
Εξοπλισμός 

Αποδοτικότητα Αύξηση πόρων 

Κερδοφορία 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Χρόνος 

Συμμετοχή 
ε

Λάθος 
εκτι

Μη συμμόρφωση 
διαδικασιών ργαζομένων μήσεις

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Καινοτομία 

Έρευνα 

Εκπαίδευση Εμπειρία / Ειδίκευση 

Συνεργασίες 
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στρατηγικός χάρτης (Σχήμα 14) ο οποίος με την απεικόνιση αιτίου 

αποτελέσματος δείχνει που πρέπει να επιτευχθούν βελτιώσεις για να έχουμε τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Για παράδειγμα πως οι γρήγοροι χρόνοι διαδικασιών 

και οι διευρυμένες δυνατότητες των υπαλλήλων θα αυξήσουν την διατήρηση των 

πελατών και αυτό με την σειρά του θα αυξήσει την κερδοφορία της εταιρείας 

(Kaplan & Norton, 2000b).  Ο στρατηγικός χάρτης δείχνει πως ένας οργανισμός 

μπορεί να μετασχηματίσει τις πρωτοβουλίες, τα προσόντα (όπως εμπειρία, 

εφευρετικότητα κ.ά.) και άλλα άυλα αγαθά όπως η εταιρική κουλτούρα και η 

γνώση των υπαλλήλων σε απτά αποτελέσματα. 

Στον στρατηγικό χάρτη του Τ.ΕΠ. του Γ.Π.Ν.  Παπαγεωργίου 

απεικονίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των τεσσάρων συνιστωσών. Διακρίνουμε 

πως η καινοτομία, η έρευνα, η εκπαίδευση, οι συνεργασίες, η εμπειρία και η 

ειδίκευση (συνιστώσα μάθησης και ανάπτυξης) βοηθούν στην μείωση των χρόνων 

σε λειτουργικό επίπεδο, αυξάνουν την συμμετοχή των εργαζομένων, μειώνουν τις 

λάθος εκτιμήσεις και μειώνουν τις μη συμμορφούμενες διαδικασίες (συνιστώσα 

εσωτερικών διαδικασιών). Η συνιστώσα εσωτερικών διαδικασιών από την μεριά 

της βοηθά στην αποδοτικότητα και την κερδοφορία, στην αύξηση των πόρων 

(χρηματοοικονομική συνιστώσα) και ταυτόχρονα αυξάνει την ικανοποίηση των 

ασθενών και του προσωπικού, αυξάνει τον όγκο των προσερχόμενων ασθενών στο 

Τ.Ε.Π. και βοηθά στην προσέλκυση των πλέον ικανών συνεργατών (πελατειακή 

συνιστώσα). 

9.8. Δείκτες κλειδιά της απόδοσης 

Οι δείκτες κλειδιά της απόδοσης (Δ.Κ.Α. – Key Performance Indicators) 

χρησιμοποιούνται συχνά, αλλά όχι αποκλειστικά, στην βιομηχανία και στους 

οργανισμούς στην φροντίδα υγείας και ειδικά σε οργανισμούς που εφαρμόζουν 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Kaplan & Norton, 2001). Στην Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας και τις παραλλαγές της, όπως τα κριτήρια του Malcolme Baldrige 

Award, δημιουργούνται πολλές μετρήσεις για να ελέγχουν τις λειτουργίες και την 

πρόοδό τους. Όταν περάσουν σε κάποιον Π.Ι.Σ. ξεκινούν και τον χτίζουν πάνω 
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στην βάση των μετρήσεων που ήδη υπάρχει, χρησιμοποιώντας πολλούς από 

αυτούς τους δείκτες (Δ.Κ.Α.) διαμοιρασμένους στις τέσσερις συνιστώσες.  

Οι δείκτες κλειδιά (Δ.Κ.Α.) στον Π.Ι.Σ. βοηθούν τον οργανισμό και τα 

άτομα μέσα σε αυτόν να κατανοήσουν τι χρειάζεται να κάνουν για να συμβάλουν 

στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού στο υψηλότερο δυνατό 

επίπεδο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ισχυρός δεσμός των δεικτών με την 

στρατηγική, αυτοί αποδεικνύονται επικίνδυνοι γιατί δημιουργούν αυταπάτες. 

Είναι απαραίτητο να γίνεται η σύνδεση της στρατηγικής και των δεικτών (Δ.Κ.Α.) 

μέσω του στρατηγικού χάρτη. Οι δείκτες (Δ.Κ.Α.) μπορούν να καθοδηγούν την 

βελτίωση της απόδοσης των λειτουργιών, αλλά στην προσπάθεια τους οι 

οργανισμοί να κερδίσουν οφέλη αν τους συνδέσουν με μια ασαφή στρατηγική, θα 

έχουν μια εμπειρία απογοητευτικών αποτελεσμάτων (Sterman, Reppening & 

Kofman, 1997). 

Οι δείκτες κλειδιά τις απόδοσης του Τ.Ε.Π του Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου, 

θα πρέπει να συνδέονται με τον στρατηγικό χάρτη του τμήματος και να 

εκφράζουν τους τομείς που αναφέρονται σε αυτόν. Οι δείκτες κλειδιά για την 

απόδοση του Τ.Ε.Π. καθορίζονται σε σχέση με τους κρίσιμους παράγοντες 

επιτυχίας. Τέσσερις δείκτες κλειδιά ξεχωρίζουν σε σχέση με τους υπόλοιπους και 

είναι αυτοί πάνω στους οποίους θα συγκριθεί το Τ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα των 

άλλων νοσοκομείων, οι θάνατοι στο Τ.Ε.Π. ανά έτος, ο χρόνος εισαγωγής 

περιστατικού, ο χρόνος αναμονής περιστατικού και η ικανοποίηση ασθενών. 

Στην συνιστώσα της μάθησης και ανάπτυξης θα πρέπει να υπολογίζεται η 

καινοτομία ως οι νέες υπηρεσίες σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. Η έρευνα να αντανακλά τα μεταπτυχιακά, τις διατριβές και τις 

εργασίες που γίνονται στο τμήμα λαμβάνοντας υπόψη και τον βαθμό βαρύτητας 

αυτών. Οι συνεργασίες επίσης θα πρέπει να φαίνονται σε δείκτη που θα αντανακλά 

τόσο τις συνεργασίες με το εξωτερικό όσο και τις συνεργασίες εντός της 

Ελληνικής επικράτειας. Η εμπειρία και η ειδίκευση του προσωπικού που 
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συμμετέχει στην λειτουργία του Τ.Ε.Π. θα πρέπει επίσης να απεικονιστεί σε 

δείκτη. 

Στην συνιστώσα εσωτερικών διαδικασιών ο χρόνος θα πρέπει να εκφράζει 

με ένα δείκτη κλειδί τον χρόνο εισαγωγής και με άλλο δείκτη τον χρόνο 

αναμονής. Σε δείκτες κλειδιά θα πρέπει να φαίνονται η συμμετοχή των 

εργαζομένων, οι λάθος εκτιμήσεις περιστατικών και η μη συμμορφούμενες 

διαδικασίες. Στην ίδια συνιστώσα θα πρέπει να ισορροπήσουν και οι δείκτες 

Μέσος Όρος ηλικίας εργαζομένων και χαμένες εργατοώρες. 

Στην χρηματοοικονομική συνιστώσα δείκτες κλειδιά είναι η 

αποδοτικότητα, που μετρά το πραγματικό σε σχέση με το πρότυπο κόστος ανά 

περίπτωση σταθμισμένης βαρύτητας, η κερδοφορία με την έννοια του περιθωρίου 

συνεισφοράς, η αύξηση πόρων σαν ποσοστό επί των εισπρακτέων και το ποσοστό 

πόρων εκτός προϋπολογισμού στα έσοδα και ο εξοπλισμός σαν έξοδο σε σχέση 

με τα άμεσα συνολικά έξοδα λειτουργίας.  

Στην πελατειακή συνιστώσα η ικανοποίηση ασθενών εκφράζεται με την 

συνολική ικανοποίηση των ασθενών σε αθροιστική κλίμακα και με την 

ικανοποίηση ασθενών από την συμπεριφορά του προσωπικού επίσης σε 

αθροιστική κλίμακα, η προσέλκυση και παραμονή προσωπικού υψηλών 

προδιαγραφών, η επί τοις εκατό αύξηση του μεριδίου προσέλευσης ασθενών στο 

Τ.Ε.Π. σε σχέση με τα Τ.Ε.Π. των υπολοίπων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που θα 

δηλώνει την προτίμηση των ασθενών για το συγκεκριμένο Τ.Ε.Π. και η συνολική 

ικανοποίηση του προσωπικού. 

Για την παραγωγή των δεικτών υπάρχει σχετική βιβλιογραφία και μπορούν 

σε κάθε περίπτωση να επιλεγούν οι καλύτεροι. Εδώ παραθέτονται κάποιοι σαν 

παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δομηθούν οι δείκτες που θα 

εκφράζουν τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν και θα έχουν την σύμφωνη 

γνώμη της ανώτερης διοίκησης. 
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Δαπάνη εξοπλισμού ως προς τα συνολικά άμεσα έξοδα λειτουργίας 
(Χρηματοοικονομική συνιστώσα - Εξοπλισμός) 
 
Μέτρηση 
 
          Έξοδα εξοπλισμού  
                                                        Χ 100 
Συνολικά άμεσα έξοδα λειτουργίας 
 
 
Καθορισμός (προσδιορισμός) 

Αυτός ο δείκτης μετρά τη δαπάνη για εξοπλισμό επί τοις εκατό της 

συνολικής λειτουργικής δαπάνης. Ο αριθμητής περιλαμβάνει τη συντήρηση του 

εξοπλισμού, την αντικατάσταση μερών του, τα χρεωλυσία σε σημαντικό 

εξοπλισμό και λογισμικό, το καθαρό κέρδος ή την απώλεια στον εξοπλισμό, το 

ενοίκιο και τη μίσθωση. Ο παρονομαστής είναι η συνολική άμεση λειτουργία, η 

λειτουργική δαπάνη που περιλαμβάνει τους μισθούς, διάφορες δαπάνες, 

συγκεκριμένες προμήθειες ασθενών, δαπάνες εξοπλισμού. Δαπάνες εκτός αυτών 

που αναφέρθηκαν και δαπάνες οικοδόμησης εξαιρούνται. Αποκαταστάσεις από 

εξωτερικούς συνεργάτες ή άλλους που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο είναι 

συμπεριλαμβανόμενες. Ο παρονομαστής δεν περιλαμβάνει ιατρικές δαπάνες 

αποζημιώσεων.  
 
Ερμηνεία  

Όταν τα έξοδα εξοπλισμού αυξάνονται πάνω από το προκαθορισμένο 

ποσοστό, τότε θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η αντικατάστασή του εξοπλισμού 

με άλλον νεότερου τύπου. 

 
Συνολικό περιθώριο  
(Χρηματοοικονομική συνιστώσα - Κερδοφορία) 
 
Μέτρηση 
 
Συνολικό έλλειμμα   
                                   Χ 100  
Συνολικά έσοδα  
 
 
Καθορισμός  

 132



 

Ο αριθμητής περιλαμβάνει τα καθαρά συνολικά έσοδα μείον το σύνολο 

των δαπανών, εξαιρώντας αποσβέσεις κτιρίων.  Επίσης δεν μπορούν να 

συμπεριληφθούν στον παρονομαστή επιχορηγήσεις, δωρεές και εξωτερικά 

χρηματοδοτημένη έρευνα.  
 
Ερμηνεία  
 

Το μέτρο περιλαμβάνει όλες τις πηγές εισοδήματος και δαπάνης, σε 

λειτουργία και μη λειτουργία. Δείχνει το περιθώριο συνεισφοράς που καθορίζει 

την πραγματικά κερδοφορία του τμήματος. Βοηθά στον ασφαλή καθορισμό του 

νεκρού σημείου λειτουργίας του τμήματος. 
 
 
 
 
 
Απόδοση κόστους μονάδας  
(Χρηματοοικονομική συνιστώσα - Αποδοτικότητα) 
 
 
Μέτρηση 
  
Πραγματικό κόστος ανά ισοδύναμη σταθμισμένη περίπτωση (ΠΚΑΙΣΠ) 
Αναμενόμενο κόστος ανά ισοδύναμη σταθμισμένη περίπτωση (ΑΚΑΙΣΠ) 
 
 
(ΠΚΑΙΣΠ) - (ΑΚΑΙΣΠ)     
                                             Χ100 
         (ΠΚΑΙΣΠ) 
 
 
 
Καθορισμός  
 

Το αναμενόμενο πρότυπο κόστος ανά σταθμισμένη περίπτωση, 

υπολογίζεται από το κέντρο κόστους του οργανισμού. 
 
Ερμηνεία  
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Το αναμενόμενο κόστος ανά ισοδύναμη σταθμισμένη περίπτωση 

(ΑΚΑΙΣΠ) συγκρίνεται με το πραγματικό κόστος ανά ισοδύναμη σταθμισμένη 

περίπτωση. Ένα αναμενόμενο ΑΚΑΙΣΠ που είναι υψηλότερο από πραγματικό 

ΠΚΑΙΣΠ δείχνει ότι οι υπηρεσίες είναι σχετικά αποδοτικές.  Το % επάνω 

από/κάτω από το κόστος ανά ισοδύναμη σταθμισμένη περίπτωση είναι 

σημαντικό κατά τη σύγκριση ομάδων εργασίας του Τ.Ε.Π. ή κατά την σύγκριση 

χρονικών περιόδων.  

 

 
Αναφερόμενες διαδικασίες εκτός προδιαγραφών στο σύνολο των διαδικασιών  
(Συνιστώσα εσωτερικών διαδικασιών – Μη συμμόρφωση διαδικασιών) 
 
 
Μέτρηση 
 
   Το σύνολο αναφερόμενων διαδικασιών εκτός προδιαγραφών 
                                                                                                     Χ 100  
                               Σύνολο διαδικασίων  
 
 
Καθορισμός  
 

Αυτός ο δείκτης μετρά  επί τοις εκατό των συνολικών διαδικασιών που 

αναφέρονται εκτός προδιαγραφών.  

 
 
 
 
 
 
Ερμηνεία  
  

Μια υψηλή τιμή δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των διαδικασιών 

αναφέρεται εκτός προδιαγραφών, ένα χαμηλό ποσοστό δείχνει ότι οι 

περισσότερες διαδικασίες ολοκληρώνονται με επιτυχία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο: ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

10.1.  Η λογική στην προτεραιότητα μετρήσεων απόδοσης 

Οι Kaplan & Norton προειδοποιούν ότι ο Π.Ι.Σ. είναι ένα πλαίσιο που θα 

«πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν ένα σύστημα επικοινωνίας, πληροφόρησης και 

μάθησης και όχι σαν ένα σύστημα ελέγχου» (Kaplan, 1996a). Είναι ακριβώς η 

πολυλειτουργική άποψη του Π.Ι.Σ. που μπορεί να εμφανίζει μια σύγχυση στους 

χρήστες αυτού του πλαισίου. Όταν οι managers έρχονται αντιμέτωποι με πολλές 

και διαφορετικές μετρήσεις παίρνουν ένα μήνυμα, πως όλες οι μετρήσεις είναι 

σημαντικές (Simons, 1990). Μελέτες για την επεξεργασία πληροφοριών και τη 

λήψη αποφάσεων δείχνουν ότι είναι δύσκολο για ένα άτομο να επεξεργαστεί 

μεγάλη ποσότητα πληροφοριών (Baddeley, 1994). 

Οι Slater, Olson & Reddy (1997) υποδεικνύουν την ανάγκη για κατάταξη 

κατά προτεραιότητα των πολυποίκιλων μετρήσεων του Π.Ι.Σ. Οι παραπάνω 

ερευνητές περιγράφουν τρεις εταιρικές στρατηγικές που εστιάζουν στην ηγεσία 

του προϊόντος, στην εστίαση στον πελάτη, στην ηγεσία του εμπορικού σήματος 

και δικαιολογούν την ανάγκη για συγκέντρωση διαφορετικών τύπων μετρήσεων 

διαφορετικών στρατηγικών. 

Όσον αφορά την προτεραιότητα των μετρήσεων στον Π.Ι.Σ., υπάρχουν 

δύο επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να δώσουμε προτεραιότητα σε μετρήσεις 

μέσα σε κάθε συνιστώσα ξεχωριστά. Η δεύτερη επιλογή είναι να τεθεί 

προτεραιότητα που υπολογίζεται θέτοντας βάρη στάθμισης σε όλες τις μετρήσεις 

που συμμετέχουν στη σύγκριση. 
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10.2.  Η χρήση της Αναλυτικής Ιεράρχησης στον καθορισμό 

προτεραιοτήτων 

Προτείνουμε τη χρήση της Αναλυτικής Ιεράρχησης (Analytic Hierarchy 

Process – AHP) (Saaty, 1995) για να δημιουργήσουμε την προτεραιότητα 

ανάμεσα στις μετρήσεις του Π.Ι.Σ. Η επιλογή αυτής της μεθοδολογίας έγινε με 

βάση τα χαρακτηριστικά του προβλήματος που έχουμε να επιλύσουμε και 

λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες άλλων μεθοδολογιών. Η 

αναλυτική ιεράρχηση μπορεί να οικοδομηθεί από τη δημιουργική σκέψη των 

ανθρώπων, την εμπειρία και χρησιμοποιώντας την οπτική τους (Saaty, 2000). 

Ο Zahedi (1986) σχολιάζει ότι η δομή της ιεραρχίας εξαρτάται από τη 

φύση και τον τύπο των διοικητικών αποφάσεων. Επίσης ο αριθμός των επιπέδων 

της ιεραρχίας εξαρτάται από την πολυπλοκότητα του προβλήματος που πρέπει να 

αναλυθεί και από το βαθμό της λεπτομέρειας που απαιτεί ο αναλυτής για να λύσει 

το πρόβλημα. Γι αυτό η ιεραρχική αναπαράσταση ενός συστήματος μπορεί να 

διαφέρει από άτομο σε άτομο. 

Αυτή η μέθοδος έχει δειχθεί ότι είναι μια αποτελεσματική και πρακτική 

διαδικασία που υπολογίζει πολύπλοκες και ανοργάνωτες αποφάσεις (Partovi, 

1994). Η αναλυτική ιεράρχηση επίσης εξασφαλίζει ένα μηχανισμό εναρμόνισης 

της δομικής ασυνέπειας της διοικητικής κρίσης (Calantone, Di Benedetto & 

Schmidt, 1999). 

Η αναλυτική ιεράρχηση ολοκληρώνεται σε πέντε κύριες φάσεις : 

1. κατασκευή της ιεραρχίας 

2. καθορισμός των ανά ζεύγη συγκρίσεων 

3. σύνθεση 

4. έλεγχος συνάφειας (συνοχής) 
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5. αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Saaty, 1995). 

Η οικοδόμηση της ιεραρχίας βασίζεται στο χτίσιμο ομογενών ομάδων 

από στοιχεία σε ένα απλό στοιχείο κάτω από έναν γενικότερο σκοπό. Οι 

συγκρίσεις μπορούν να γίνουν ως προς την σημαντικότητα, την πιθανότητα ή την 

επιλογή. Η σύνθεση γίνεται με το χτίσιμο της ανά δύο σύγκρισης των στοιχείων 

σε πίνακα και με τον υπολογισμό του χαρακτηριστικού ανύσματος του κάθε 

στοιχείου της κάθε ακολουθίας. Η αναλυτική ιεράρχηση μπορεί να εφαρμοστεί σε 

πολλές διαφορετικές περιπτώσεις και σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα για τη 

λήψη αποφάσεων (Saaty & Vargas, 1994). 

Ο Wind (1994) διευκρινίζει πως αυτή η διαδικασία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να αποτιμήσουμε τις εναλλακτικές στρατηγικές marketing με 

σκοπό να συγκρίνουμε τη σπουδαιότητα διαφορετικών συστατικών του μείγματος 

marketing. Οι Min, Mitra & Oswald (1997) εφάρμοσαν την αναλυτική 

ιεράρχηση σε ανταγωνιστικό benchmarking για την ποιότητα στη φροντίδα της 

υγείας. 

10.3.  Δημιουργία αποφάσεων σύγκρισης 

Από τη στιγμή που η ιεραρχία έχει δομηθεί, το επόμενο βήμα είναι να 

καθοριστούν οι προτεραιότητες των στοιχείων σε κάθε επίπεδο («στοιχείο» εδώ 

σημαίνει το κάθε μέλος της ιεραρχίας). Μία σειρά από πίνακες σύγκρισης για όλα 

τα στοιχεία σε ένα επίπεδο της ιεραρχίας με εκτίμηση σε σχέση με ένα στοιχείο 

στο αμέσως υψηλότερο επίπεδο οικοδομείται με τρόπο που να δίνει 

προτεραιότητα και να μετατρέπει ατομικές συγκριτικές κρίσεις  σε αναλογία 

μετρήσεων κλίμακας. Οι προτιμήσεις ποσοτικοποιούνται χρησιμοποιώντας μια 

κλίμακα εννέα σημείων (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3: Κλίμακα προτίμησης μεταξύ δύο στοιχείων (προσαρμοσμένος 

από Crowe et al., 1998 ; Saaty, 2000 ; Hafeez et al, 2002) 

Βάρη προτίμησης/
επίπεδο σπουδαιότητος

Καθορισμός Επεξήγηση

1 Ίση προτίμηση Δύο δραστηριότητες που συμβάλουν το ίδιο 
στον αντικειμενικό σκοπό

3 Μικρή προτίμηση Από εμπειρία και κρίση ελαφρώς ευνοείται η 
μια δραστηριότητα από την άλλη

5 Έντονη 
προτίμηση

Από εμπειρία και κρίση έντονα ή ουσιαστικά 
ευνοείται η μια δραστηριότητα από την άλλη

7 Πολύ έντονη 
προτίμηση

Μια δραστηριότητα είναι ισχυρά 
προτιμόμενη από κάποια άλλη και η 
κυριαρχία της αποδεικνύεται στην πράξη

9 Εξαιρετικά έντονη 
προτίμηση

Η απόδειξη προτίμησης μιας δραστηριό - 
τητας έναντι άλλης ότι είναι στον υψηλότερο 
πιθανό βαθμό επιβεβαίωσης

2,4,6,8 Ενδιάμεσες τιμές Χρησιμοποιούνται για να αποδόσουν 
ενδιάμεσες προτιμήσεις από τις αξίες που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω

Αμοιβαία Αμοιβαία για αντίστροφη σύγκριση  

Η ανά ζεύγη συγκρίσεις δίνονται σε σχέση με το πόσο το στοιχείο Α είναι 

πιο σημαντικό από το στοιχείο Β (Σχήμα 15). Για παράδειγμα, αν από την πάνω 

μεριά της κλίμακας βάλουμε την πελατειακή συνιστώσα και από την κάτω μεριά 

βάλουμε την χρηματοοικονομική συνιστώσα για να τις συγκρίνουμε και 

διαπιστώσουμε πολύ έντονη προτίμηση (λόγω σημαντικότητας, πιθανότητας ή 

επιλογής) της πελατειακής έναντι της χρηματοοικονομικής συνιστώσας η 

αναλογία κλίμακας θα πάρει την τιμή 7 (Very Strong) υπέρ της πελατειακής 

συνιστώσας. 
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Σχήμα 15. Ανά ζεύγη σύγκριση, στάθμιση βαρών 

 

Στοιχείο Α 

                             
Στοιχείο Β 

 

Έτσι λοιπόν αν έχουμε να συγκρίνουμε πέντε διαφορετικά στοιχεία που 

είναι το υπέροχο (outstanding), το καλό (good), το μεσαίο (average), το επαρκές 

(fair) και το ανεπαρκές (poor) θα προέκυπτε ο παρακάτω πίνακας 4. 

Πίνακας 4. Ανά ζεύγη σύγκριση πέντε στοιχείων σε κατάταξη κλίμακας 

Κλίμακα
κατάταξης Υ Κ Μ Ε Α

Σχετικά
βάρη

Υπέροχο (Υ) 1 3 5 7 9 0,51
Καλό (Κ) 1/3 1 3 5 7 0,261
Μεσαίο (Μ) 1/5 1/3 1 3 5 0,129
Επαρκές (Ε) 1/7 1/5 1/3 1 3 0,063
Ανεπαρκές (Α) 1/9 1/7 1/5 1/3 1 0,034

3

 

Όσο η διαδικασία της αναλυτικής ιεράρχησης είναι υποκειμενική 

μεθοδολογία (Cheng & Li, 2001), οι πληροφορίες και η προτεραιότητα στα βάρη 

των στοιχείων μπορεί διασφαλίζεται από τον αποφασίζοντα της εταιρείας (του 

οργανισμού) με την χρήση απευθείας ερωτήσεων και μεθόδων ερωτηματολογίων. 
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10.4.  Η σύνθεση  των προτεραιοτήτων και η μέτρηση της 

συνάφειας  

Οι ανά δύο συγκρίσεις δημιουργούν ένα πίνακα σχετικής κατάταξης για 

κάθε επίπεδο της ιεραρχίας. Ο αριθμός των πινάκων εξαρτάται από τον αριθμό 

των στοιχείων σε κάθε επίπεδο. Η διαρρύθμιση του πίνακα σε κάθε επίπεδο 

εξαρτάται από τον αριθμό των στοιχείων σε χαμηλότερο επίπεδο με τα οποία 

συνδέεται. Τελικά δημιουργούνται πίνακες που περιλαμβάνουν όλες τις ανά ζεύγη 

συγκρίσεις, τα χαρακτηριστικά ανύσματα ή τα σχετικά βάρη (ο βαθμός σχετικής 

σημαντικότητας ανάμεσα στα στοιχεία), τα γενικά βάρη και το μέγιστο 

χαρακτηριστικό άνυσμα (λmax) για κάθε πίνακα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας 

το λογισμικό της Expert Choice (Expert Choice 11). Το λογισμικό είναι εύκολο 

να χρησιμοποιηθεί και να κατανοηθεί, μιας και εξασφαλίζει παραστατικές 

απεικονίσεις της συνολικής κατάταξης στην οθόνη του υπολογιστή. 

Η τιμή  λmax είναι μια σημαντική παράμετρος εξακρίβωσης για την 

αναλυτική ιεράρχηση (AHP). Χρησιμοποιείται σαν ένας δείκτης αναφοράς για να 

διαχωρίσει πληροφορίες υπολογίζοντας το λόγο συνάφειας (consistency ratio, CR 

– Saaty, 2000) του εκτιμώμενου ανύσματος με σκοπό να εξακριβώσουμε πότε ο 

πίνακας με τις ανά ζεύγη συγκρίσεις εξασφαλίζει μια συνολικά συνεπή αξιολόγηση 

(αποτίμηση). Ο λόγος συνάφειας υπολογίζεται μέσω των επόμενων βημάτων : 

1. Υπολογίζουμε το χαρακτηριστικό άνυσμα ή τα σχετικά βάρη και το 

λmax για κάθε πίνακα σε πλήθος η. 

2. Υπολογίζουμε το δείκτη συνάφειας (consistency index, CI) για κάθε 

πίνακα σε πλήθος η από τον τύπο : 

CI = (λmax – η) / (η – 1) 

3. Ο λόγος συνάφειας υπολογίζεται ακολούθως χρησιμοποιώντας τον 

τύπο : 
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CR = CI / RI 

όπου RI είναι ο γνωστός δείκτης τυχαίας συνάφειας, που τον παίρνουμε από ένα 

μεγάλο αριθμό εξομοιώσεων και είναι διαφορετικός και ανάλογος με το πλήθος 

των πινάκων. Ο πίνακας 5 δείχνει την τιμή του δείκτη τυχαίας συνάφειας (RI) για 

πίνακες με πλήθος από 1 έως 10, ο οποίος επιτυγχάνεται προσεγγίζοντας τυχαία 

δείκτες χρησιμοποιώντας ένα μέγεθος δείγματος περίπου 500 (Saaty, 2000). 

Πίνακας 5. Μέσος τυχαίος δείκτης (RI) βασισμένος στο μέγεθος του πίνακα 

(προσαρμοσμένος από Saaty, 2000). 

Μέγεθος του πίνακα (η) Τυχαίος δείκτης συνάφειας (RI)
1 0,00
2 0,00
3 0,52
4 0,89
5 1,11
6 1,25
7 1,35

10 1,49

8 1,40
9 1,45

  

Το αποδεκτό CR όριο διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του πίνακα π.χ. 

0,005 για έναν πίνακα 3 επί 3, 0,008 για όλους τους μεγαλύτερους πίνακες η≥5 

(Saaty, 2000 ; Cheng and Li, 2001). Αν η τιμή του CR είναι ίση ή μικρότερη από 

την τιμή, αυτό συνεπάγεται ότι η αποτίμηση (αξιολόγηση) μέσα στον πίνακα είναι 

αποδεκτή ή δείχνει ένα καλό επίπεδο συνάφειας στις συγκριτικές κρίσεις που 

αντιπροσωπεύονται σε αυτόν τον πίνακα. Αντίθετα, αν το CR είναι μεγαλύτερο 

από το αποδεκτό όριο, υπάρχει ασυνάφεια κρίσεων μέσα στον πίνακα και η 

διαδικασία αξιολόγησης (αποτίμησης) θα πρέπει γι αυτό τον λόγο να 

αναθεωρηθεί, να επανεξεταστεί και να βελτιωθεί. Η επίτευξη μιας αποδεκτής 

συνάφειας βοηθά αυτούς που παίρνουν αποφάσεις να εξασφαλίσουν αξιοπιστία 

όταν καθορίζουν τις προτεραιότητες βάζοντας κριτήρια. 
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10.5.  Σύνθεση προτεραιότητας στις τέσσερις συνιστώσες 

Όπως έχει προαναφερθεί οι τέσσερις συνιστώσες έχουν διαφορετική 

βαρύτητα από οργανισμό σε οργανισμό και από εταιρεία σε εταιρεία. Η 

βαρύτητα ή η προτεραιότητα για κάθε συνιστώσα εξαρτάται από τη στρατηγική 

που ακολουθεί ο οργανισμός, από τον περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται 

και δημιουργεί και από την φάση του κύκλου ζωής του (Miles & Snow, 1978).  

Η στρατηγική μπορεί να είναι αμυντική (Defenters), αποκόμισης κερδών 

(Prospectors), ανάλυσης (Analyzers) και αντίδρασης (Reactors). Το περιβάλλον 

μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δυναμικό και/ή ετερογενές με υποκατηγορίες 

χαμηλό, μέσο και υψηλό. Όσον αφορά τον κύκλο ζωής της επιχείρησης έχουμε 

τις φάσεις της εισαγωγής, της ανάπτυξης, της ωριμότητας και της παρακμής 

(Shortell & Zajac, 1990). 

Η στρατηγική του Τ.Ε.Π. του Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου φαίνεται να 

ακολουθεί στρατηγική ανάλυσης, η οποία αναπτύσσεται μέσα σε ένα μέσο 

δυναμικό περιβάλλον, κύρια λόγω της έλλειψης σαφούς πλαισίου για την αύξηση 

του ανταγωνισμού μεταξύ των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας τόσο στον 

δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται ο 

οργανισμός είναι επίσης έντονα ετερογενές με υψηλό βαθμό αβεβαιότητας ο 

οποίος προέρχεται κυρίως από την φύση του αντικειμένου στο οποίο 

δραστηριοποιείται, την παροχή υπηρεσιών υγείας. Τέλος, ο οργανισμός βρίσκεται 

σε φάση ανάπτυξης, όσον αφορά τον κύκλο ζωής του. Συνοψίζοντας λοιπόν τα 

παραπάνω προκύπτει ο πίνακας 6. 
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Πίνακας 6. Προτεραιότητα των τεσσάρων συνιστωσών σύμφωνα με τη 

στρατηγική, το περιβάλλον και τη φάση στον κύκλο ζωής. 

Στρατηγική Φάση

Ανάλυσης
Μέσο

δυναμικό
Υψηλά

ετερογενές Ανάπτυξης

Πελατειακή 3 1 3

Χρηματοοικονομική 1 1 1
Εσωτερικών
διαδικασιών 3 2 1
Μάθησης και
ανάπτυξης 3 3 3

Περιβάλλον

4

2

3

3  
 

Με τη χρήση του προγράμματος της Expert Choice και χρησιμοποιώντας 

τις παραπάνω παραμέτρους, προέκυψαν οι δείκτες βαρύτητας των τεσσάρων 

συνιστωσών. 
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10.6.  Σύνθεση εσωτερικής προτεραιότητας για την κάθε συνιστώσα 

χωριστά 

Όπως και παραπάνω και σύμφωνα με την αποστολή και το όραμα, τη 

στρατηγική του οργανισμού και την ανταγωνιστική στρατηγική του τμήματος, 

υπολογίζουμε και τους υπόλοιπους δείκτες (ειδικά βάρη) για τους συντελεστές 

που αποτελούν τις τέσσερις συνιστώσες.  

10.6.1. Πελατειακή συνιστώσα. 
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10.6.2. Χρηματοοικονομική συνιστώσα. 
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10.6.3. Εσωτερικών διαδικασιών συνιστώσα. 
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10.6.4. Μάθησης και ανάπτυξης συνιστώσα. 
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10.6.5. Δείκτες συνολικής βαρύτητας 

Αφού έχουν υπολογιστεί οι δείκτες βαρύτητας για τις τέσσερις συνιστώσες 

ξεχωριστά, αλλά και για την κάθε υποκατηγορία μέσα στην κάθε συνιστώσα 

ξεχωριστά, θα πρέπει να υπολογίσουμε και τη συνολική βαρύτητα για τον κάθε 

επιμέρους δείκτη. 

 

Από την ανταγωνιστική στρατηγική είχε φανεί ότι χρήστες θα συγκρίνουν 

το Τ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα τμήματα των άλλων νοσοκομείων ως προς την 

ταχύτητα αντιμετώπισης του επείγοντος περιστατικού, τον αριθμό των θανάτων 

στο Τ.Ε.Π., τους χρόνους αναμονής στα επείγοντα και την ικανοποίηση των 

ασθενών. Τελικά μετά την εξισορρόπηση του Π.Ι.Σ. φαίνεται ότι οι πιο 

σημαντικοί δείκτες είναι οι προαναφερθέντες. Ακολουθούν η εμπειρία και η 

εξειδίκευση, η εκπαίδευση και οι λάθος εκτιμήσεις περιστατικών, που φαίνεται να 

βοηθούν στην επίτευξη των στόχων των σημαντικότερων δεικτών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Ήδη, ο Π.Ι.Σ. έχει καθιερωθεί ως μια οικουμενική διοικητική προσέγγιση. 

Από το 2002 σε εκθέσεις στοιχείων benchmarking διαπιστώνεται ότι το 96% των 

σχεδόν 2.000 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται παγκόσμια ερεύνησε και 

έχει εφαρμόσει, ή έχει προγραμματίσει να εφαρμόσει, τον Π.Ι.Σ. Το πραγματικό 

ζήτημα, εν τούτοις, δεν είναι πόσες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτήν την 

προσέγγιση αλλά, μάλλον, εάν την χρησιμοποιούν κατάλληλα. Στην 

δεκαπενταετή ιστορία του Π.Ι.Σ., το κεντρικό μήνυμα έχει παραμείνει το ίδιο, 

«για να επιτύχετε σημαντικά αποτελέσματα, πρέπει να είστε σε θέση να 

διαχειριστείτε την στρατηγική. Για να διαχειριστείτε τη στρατηγική, πρέπει 

πρώτα να είστε σε θέση να την περιγράψετε και να την μεταφράσετε σε γλώσσα 

που ο καθένας καταλαβαίνει.» 

Ο ισορροπημένος Π.Ι.Σ. παρέχει στους οργανισμούς ένα περιεκτικό 

πλαίσιο που μεταφράζει το όραμα και τη στρατηγική σε ένα συνεπές σύνολο 

στρατηγικών στόχων και μέτρων απόδοσης. Με την επικοινωνία των σχέσεων 

αιτίου και αποτελέσματος μεταξύ των ενεργειών και των δράσεων, ο Π.Ι.Σ. 

μεταβιβάζει τη στρατηγική σαφώς και με συνέπεια στον καθένα  μέσα στην 

οργάνωση, παράγει ιδέες που οι υπάλληλοι δεν θα μπορούσαν ειδάλλως να έχουν 

πάρει. Ο χάρτης στρατηγικής είναι ο ισχυρότερος τρόπος για να φανεί πώς η 

στρατηγική μετασχηματίζει τα άυλα προτερήματα σε απτά, συχνά οικονομικά 

αποτελέσματα. Τα ποσοτικά μέτρα πρωτοπορίας και υστέρησης του Π.Ι.Σ. 

επιτρέπουν την δημιουργία αλυσίδας αξίας που μπορεί να περιγραφεί και να 

μετρηθεί περισσότερο απ’ ότι τελικά φαίνεται. Αυτή η λογική διοικητική 

αρχιτεκτονική δημιουργεί ένα κοινό και κατανοητό σημείο αναφοράς για όλους 

τους υπαλλήλους και εξελίσσει μέσα από διαδικασίες τη στρατηγική σε 

λειτουργικούς όρους.  

Στην παρούσα μελέτη αναπτύχθηκε ο κλασικός Π.Ι.Σ. που αποτελείται 

από τέσσερις συνιστώσες (προοπτικές) την χρηματοοικονομική, την πελατειακή, 
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την εσωτερικών διαδικασιών και την μάθησης και ανάπτυξης που 

αντιπροσωπεύουν τις αρχικές στρατηγικές διαστάσεις οποιασδήποτε οργάνωσης. 

Ο χάρτης στρατηγικής που αναπτύχθηκε παρέχει ένα οπτικό πλαίσιο που 

ενσωματώνει τους στρατηγικούς σκοπούς της οργάνωσης σε αυτές τις τέσσερις 

προοπτικές και επεξηγεί τις σχέσεις αιτίου και αποτελέσματος ανάμεσα στους 

σκοπούς και τις προοπτικές. Τα επιθυμητά αποτελέσματα απόδοσης στην 

προοπτική των εσωτερικών διαδικασιών συνδέονται με τα επιθυμητά 

αποτελέσματα στους πελάτες και παρόμοια στην χρηματοοικονομική προοπτική 

και την προοπτική μάθησης και ανάπτυξης προσδιορίζονται οι στρατηγικές 

προϋποθέσεις για την επίτευξη των αποτελεσμάτων των διαδικασιών.  Τα οβάλ 

σχήματα (φυσαλίδες) παρουσιάζουν στρατηγικούς στόχους και τα βέλη 

προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των στόχων. Αυτή η τεχνική επιτρέπει την 

αυστηρή, αντικειμενική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής 

υπόθεσης που διαμορφώνει και που εξετάζει. Ειδικότερα, αυτή η τεχνική είναι 

ιδιαίτερα πολύτιμη στα επιχειρησιακά μη οικονομικά μέτρα (άυλα), όπως για 

παράδειγμα το κεφάλαιο καινοτομίας και πληροφοριών, δεδομένου ότι ο Π.Ι.Σ. 

αποκαλύπτει σχέσεις τους με άλλες πτυχές της οργανωτικής απόδοσης.  

Παγκόσμια φαίνεται ότι το 20% των στοιχείων που χρειάζονται για την 

οικοδόμηση του Π.Ι.Σ. δεν είναι διαθέσιμα. Στην περίπτωσή μας φάνηκε ότι το 

ποσοστό αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο. Παραδείγματος χάριν, στην προσπάθειά 

μας να μετρήσουμε την ικανοποίηση ασθενών (πελατών) προχωρήσαμε στην 

δημιουργία ερωτηματολογίου και αφού το περάσαμε από έλεγχο κατανόησης, 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας, σταματήσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να πάρουμε 

δείγμα πληθυσμού. Ο υπεύθυνος του γραφείου μηχανοργάνωσης μας ενημέρωσε 

ότι η παροχή στοιχείων του πληθυσμού για να δημιουργήσουμε το δείγμα 

απαγορευόταν από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και γι αυτό δεν 

ήταν δυνατόν να μας δοθεί η άδεια να προχωρήσουμε. Τέτοιου είδους 

προβλήματα για την συλλογή στοιχείων υπήρξαν αρκετά και μέχρι ενός βαθμού 

είναι ήταν κατανοητά, μιας και δεν είναι εύκολο ένας μεγάλος οργανισμός όπως 

ένα νοσοκομείο να δίνει στοιχεία. Επίσης δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν στοιχεία 
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benchmarking ούτως ώστε να υπάρξει και η παράμετρος σύγκρισης του 

νοσοκομείου με άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο.  

Η παρούσα μελέτη ξεκίνησε με την φιλοδοξία να δημιουργήσει και να 

εφαρμόσει έναν ολοκληρωμένο Π.Ι.Σ., στο Τ.Ε.Π. του Γ.Π.Ν. Παπαγεωργίου. 

Το τμήμα αυτό είναι μια μικρογραφία του οργανισμού και μια πιλοτική 

εφαρμογή θα μπορούσε να βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας ευρύτερης 

εφαρμογής στο σύνολο του οργανισμού. Ιχνηλατήθηκαν σε πρώτη φάση και με 

την βοήθεια του Γενικού Διευθυντή και του Προϊστάμενου του Τ.Ε.Π. η 

αποστολή και το όραμα του οργανισμού, οι αξίες και η στρατηγική (γενική, 

εταιρική και ανταγωνιστική). ακολούθως αναδείχτηκαν οι κύριοι στρατηγικοί 

άξονες και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας. Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

ταξινομήθηκαν ανάμεσα στις τέσσερις συνιστώσες. Ιχνηλατήθηκε ο βασικός τύπος 

της στρατηγικής που ακολουθεί ο οργανισμός και με τη βοήθεια της αναλυτικής 

ιεράρχησης, απέκτησαν τόσο οι συνιστώσες, όσο και οι κρίσιμοι παράγοντες 

επιτυχίας το σχετικό και το συνολικό βάρος. Για να αρχίσει να λειτουργεί ο 

Π.Ι.Σ. θα πρέπει να συμφωνηθούν οι δείκτες κλειδιά που μετρούν καλύτερα τους 

κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. Ακολούθως οι δείκτες κλειδιά θα πρέπει να 

αποκτήσουν ψυχή και υπόσταση, λειτουργώντας κάτω από προσυμφωνημένους 

στόχους και ορθολογικές πρωτοβουλίες, να οριοθετηθούν τα διαστήματα 

αναθεώρησης και διορθωτικών ενεργειών. 

Πολλοί οργανισμοί υποστηρίζουν ότι έχουν ένα ισορροπημένο Π.Ι.Σ. ενώ 

στην πραγματικότητα ο Π.Ι.Σ. τους στερείται ισορροπίας, μιας και 75% των 

μέτρων τους είναι οικονομικά. Η οργάνωση των στόχων και των μέτρων στις 

τέσσερις προοπτικές παρέχει μια ισορροπία μεταξύ των μακροπρόθεσμων 

σκοπών και των επιθυμητών αποτελεσμάτων, των οδηγών απόδοσης και των 

μέτρων για τους σκληρούς σκοπούς  και εκείνων για τους μαλακότερους σκοπούς. 

Ένας ισορροπημένος Π.Ι.Σ. αρθρώνει τη στρατηγική προϋπόθεση της 

επιχείρησης, περιέχει τους συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους για το κάθε 

μέτρο που πρέπει να κατακτηθούν προκειμένου να ελεγχθεί ότι η στρατηγική 

λειτουργεί. Επιπλέον, περιέχει τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις ενέργειες που 
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θα ληφθούν για να επιτύχουν εκείνους τους στόχους. Ένας πλήρης Π.Ι.Σ. 

περιλαμβάνει τους σκοπούς, τα μέτρα, τους στόχους και τις πρωτοβουλίες.  

Οι στόχοι που θα τεθούν στον Π.Ι.Σ. που ξεκινήσαμε παίζουν ένα κρίσιμο 

ρόλο στην καθοδήγηση της στρατηγικής αλλαγής και στην επίτευξη των 

σημαντικών αποτελεσμάτων. Για να υπογραμμίσουν την ανάγκη για την αλλαγή, 

οι διευθυντές θα πρέπει να καθιερώσουν φιλόδοξους στόχους (stretch, πέρα από 

τα όρια) αλλά αποδεκτούς από όλους τους υπάλληλους, οι οποίοι σε περίπτωση 

που θα  επιτευχθούν, θα μετασχηματίσουν την οργάνωση. Οι διευρυμένοι στόχοι 

δεν θα πρέπει να τεθούν μεμονωμένα. Για να προσδιορίσουν τις αλληλεξαρτήσεις 

μέσα στο χάρτη στρατηγικής, τα μέλη των ομάδων που έχουν αναλάβει να 

υλοποιήσουν τον Π.Ι.Σ. θα πρέπει να καταλάβουν όλους τους στόχους του και 

την ελλοχεύουσα λογική του ούτως ώστε να υπάρξει μια συναίνεση για τα μέτρα 

που θα είναι οδηγοί και που θα απεικονίζουν σε τελική ανάλυση τα επιθυμητά 

αποτελέσματα και αυτό γιατί η εκτέλεση της στρατηγικής μπορεί να επιτύχει τους 

στόχους που θα τεθούν μέσω ποικίλων προσεγγίσεων. 

Ο σκοπός των πρωτοβουλιών (ειδικών προγραμμάτων) που θα αναληφθούν 

σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα είναι να προωθηθεί η στρατηγική όπως 

αρθρώνεται στο χάρτη στρατηγικής με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης 

αλλαγής, τη δημιουργία των στρατηγικών ικανοτήτων, τη βελτίωση των 

διαδικασιών, ή αλλιώς την ενίσχυση της οργανωτικής απόδοσης. Οι πρωτοβουλίες 

θα συμβάλλουν στο κλείσιμο του χάσματος μεταξύ της πραγματικής και της 

στοχοθετημένης απόδοσης σε ένα ισορροπημένο μέτρο, σκοπό ή στόχο. Οι 

πρωτοβουλίες μπορούν επίσης να παραγάγουν ένα ρεύμα των στρατηγικών 

οφελών που θα υποστηρίζουν τις μελλοντικές στρατηγικές επενδύσεις. Ο 

οργανισμός θα πρέπει να προσδιορίσει, να δικαιολογήσει (ή να οργανώσει 

ορθολογικά) και να επιλέξει τις πρωτοβουλίες. Κατόπιν, θα πρέπει να τις 

οργανώσει σε μια βέλτιστη ακολουθία εφαρμογής βασισμένη στην έκταση του 

αντίκτυπου που θα έχουν στους στόχους (δηλ., οι στρατηγικές αλληλεξαρτήσεις 

τους), στους πόρους που θα απαιτηθούν και στο τρόπο με τον οποίο θα 

εξασφαλισθούν.  Η ευθυγράμμιση των πρωτοβουλιών περιλαμβάνει τρία βήματα:   
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1. Αιτιολόγηση της πρωτοβουλίας:  Η κατάλληλη χρονική στιγμή, το 

πρώτο βήμα στη διαχείριση των πρωτοβουλιών. Η αιτιολόγηση 

συνεπάγεται και το τρέχον χαρτοφυλάκιο των πρωτοβουλιών, που 

διατηρούν μόνον εκείνες που υποστηρίζουν άμεσα τα συγκεκριμένα 

στρατηγικά χάσματα απόδοσης. Αυτό που θέλει να κάνει ο οργανισμός 

πιστοποιείται από αυτό το βήμα.   

2. Προγραμματισμός της πρωτοβουλίας:  Περιοδικά δημιουργείται ένα 

παγιωμένο σχέδιο των πόρων και των εφαρμογών για το χαρτοφυλάκιο 

πρωτοβουλιών που κλείνει όλα τα προσδιορισμένα χάσματα απόδοσης. 

Αυτό το βήμα εξετάζει τους πρακτικούς περιορισμούς του βήματος της 

αιτιολόγησης, απαντώντας στην ερώτηση "πόσες από τις ορθολογικές 

πρωτοβουλίες μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά;"   

3. Διαχείριση πρωτοβουλίας: Η τρέχουσα διαδικασία και η πρόοδος όλων 

των πρωτοβουλιών, η σχετικότητά τους στα πλαίσια των στρατηγικών 

αλλαγών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται ότι είναι απαραίτητο. 

Περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των προτεινόμενων νέων 

πρωτοβουλιών για να ενημερωθεί το χαρτοφυλάκιο καθώς οι όροι 

εξελίσσονται. Κάθε βήμα που μπορεί να είναι μια σημαντική διοικητική 

προσπάθεια, ανάλογα με την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της 

οργάνωσης, του αριθμού και της ποικιλίας των πρωτοβουλιών που 

απαιτούνται για να εκτελέσουν τη στρατηγική.  

Το σχέδιο του στρατηγικού χάρτη, με τους σκοπούς, τα μέτρα, τους 

στόχους, και τις πρωτοβουλίες της στρατηγικής του Π.Ι.Σ., θα πρέπει να είναι 

χαρακτηριστικά βασισμένο στην εισαγωγή πληροφοριών από πολλούς ανθρώπους 

σε όλη την οργάνωση. Η εισαγωγή πληροφοριών σε αυτό το αρχικό στάδιο 

ανάπτυξης του Π.Ι.Σ. βασίστηκε κατά κύριο λόγο στις πληροφορίες που 

αντλήθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος 

Τ.Ε.Π. Μόλις συμφωνηθεί ένα μέτρο (και ο σχετικός στόχος του), είναι καλό να 

οριστεί η ιδιοκτησία του μέτρου (το ποιος θα το υλοποιήσει) είτε είναι ένα άτομο 
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είτε μια μικρή ομάδα. Κάποιος θα πρέπει να πάρει την ευθύνη για να κινήσει τις 

διαδικασίες και να επιτύχει το στόχο. Αλλά μόνο το να ορισθεί η υπευθυνότητα 

δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα πράγματα θα συμβούν. Ανάλογα με την απαίτηση 

ενός ιδιαίτερου μέτρου, το υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να έχει ικανοποιητική 

επιρροή στην οργάνωση για να εφαρμόσει την αλλαγή που απαιτείται ώστε να 

επιτύχει το στόχο. Κατά την ανάθεση της υπευθυνότητας για τα αποτελέσματα 

των μετρήσεων πρέπει να εξετάσουμε τους ακόλουθους τρεις παράγοντες.   

1. Το πρόσωπο κατέχει τις απαραίτητες ικανότητες  για να 

ενορχηστρώσει τις αλλαγές που υπαγορεύονται από τη στρατηγική; 

Μπορεί να διαχειριστεί την εφαρμογή οποιωνδήποτε πρωτοβουλιών 

που θα χρησιμοποιηθούν για να επιτύχουν τα στοχοθετημένα 

αποτελέσματα;   

2. Έχει αρκετή εξουσία  μέσα στην οργάνωση για να φέρει εις πέρας την 

εργασία; Έχει τη δύναμη από τη θέση που κατέχει να λάβει τους 

απαραίτητους πόρους;  

3. Καταλαβαίνει το ευρύτερο πλαίσιο  στο οποίο οι ενέργειές του 

πραγματοποιούνται; Εκτιμά τις αλληλεξαρτήσεις σε όλο το 

χαρτοφυλάκιο των πρωτοβουλιών και το πώς οι πρωτοβουλίες αυτές 

έχουν επιπτώσεις σε όλους; Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου 

ότι η επιτυχής εκτέλεση της στρατηγικής απαιτεί συχνά ένα υψηλό 

επίπεδο ολοκλήρωσης, πέρα από το συνολικό χαρτοφυλάκιο των 

πρωτοβουλιών.  

Το ζητούμενο μιας οργάνωσης μέσα από την προτεινόμενη διαδικασία 

είναι να κάνει ολόκληρο τον οργανισμό να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία στο 

σύνολό του απ’ ότι η κάθε μονάδα του ξεχωριστά, δημιουργώντας συμπράξεις. 

Με την αναδιανομή των πόρων δημιουργούνται νέες πηγές αξίας που για να 

δημιουργηθούν απαιτείται οργανωσιακή ευθυγράμμιση.  
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Για κάθε οργάνωση, η αρχική πηγή αξίας είναι ο πελάτης. Ο πελάτης που 

κρίνει την αξία των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας οργάνωσης και την αξιολογεί 

αναλόγως με τα χρηματικά του διαθέσιμα. Η στρατηγική επιχειρησιακή μονάδα 

είναι η οργανωτική δομική μονάδα της αξίας στο επίπεδο των πελατών. Η 

στρατηγική επιχειρησιακή μονάδα προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό 

προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, και ικανοτήτων που δημιουργεί την αξία για 

τις συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών. Στην πραγματικότητα, η επιχειρησιακή 

στρατηγική εξετάζει κυρίως πώς οι στρατηγικές επιχειρησιακές μονάδες πρόκειται 

να δημιουργήσουν τις μοναδικές και βιώσιμες προτάσεις αξίας πελατών, που θα 

τους διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό. 

Αλλά οι στρατηγικές επιχειρησιακές μονάδες μπορούν να δημιουργήσουν 

ένα άλλο είδος αξίας που μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με την αξία των 

πελατών. Εάν η στρατηγική επιχειρησιακή μονάδα μιας οργάνωσης μπορεί να 

μάθει να μοιράζεται τους πόρους, μπορούν να βρεθούν νέοι τρόποι για να 

μειωθούν οι δαπάνες. Εάν μπορούν να μάθουν να μοιράζονται τους πελάτες, 

μπορούν να βρουν τους νέους τρόπους να αυξηθούν τα εισοδήματα. Αυτές οι νέες 

πηγές αξίας, που προέρχονται από το οργανωτικό σχέδιο και τη συμπεριφορά, 

αναφέρονται ως συμπράξεις. Ο στόχος οποιασδήποτε μεγάλης επιχείρησης, είτε 

στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είναι να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο 

στρατηγικών επιχειρησιακών μονάδων στο οποίο το σύνολο να είναι μεγαλύτερο 

από το ποσό των μερών του, με άλλα λόγια να δημιουργήσει μια νέα επιχείρηση 

με τη σύμπραξη. Το κλειδί για τη δημιουργία των οργανωτικών συμπράξεων είναι 

να εξασφαλιστεί ότι οι μεμονωμένες μονάδες ευθυγραμμίζονται γύρω από τους 

κοινούς σκοπούς και τους στόχους.  

Τέτοιες συμπράξεις μπορούν να επιτευχθούν με πολυάριθμους τρόπους. 

Κατ' αρχάς, η οργάνωση πρέπει σαφώς να καθορίσει το ρόλο της, ποιες βοήθειες 

καθορίζουν τις συμπράξεις που επιθυμεί να δημιουργήσει σε χαμηλότερα 

επίπεδα. Αυτός ο καθορισμός θα παρέχει μια στρατηγική αρχιτεκτονική που 

καθοδηγεί την οργανωτική ευθυγράμμιση που εξυπηρετεί. Οι εξωτερικοί 

συνεργάτες πρέπει να είναι εναρμονισμένοι με την στρατηγική του οργανισμού 
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και ευθυγραμμισμένοι με τις στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες. Τέλος, το 

διοικητικό συμβούλιο πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστεί στη στρατηγική, μια 

αναδυόμενη καλή πρακτική που βλέπουμε σε έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό 

οργανώσεων.   

Για να δημιουργηθεί η στρατηγική ευθυγράμμιση, πρέπει πρώτα σαφώς να 

καθοριστεί ο ρόλος της εταιρικής οργάνωσης. Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι 

συμπράξεις μεταξύ των διάφορων επιχειρησιακών μονάδων. Οι συμπράξεις 

δημιουργούνται πέρα από στρατηγικές επιχειρησιακές μονάδες με διάφορους 

τρόπους, όπως διάθεση του εταιρικού κεφαλαίου με στρατηγικό και δυναμικό 

τρόπο που ξεπερνά το χαρτοφυλάκιο των στρατηγικών επιχειρηματικών μονάδων, 

στοχεύει στην μακροπρόθεσμη αύξηση και ενθαρρύνει την ευθυγράμμιση. Άλλοι 

τρόποι είναι η αναδιανομή των πόρων, των πελατών, της γνώσης, των καλών 

πρακτικών, των ανθρώπινων πόρων. Ο Π.Ι.Σ. πρέπει να καθορίσει πώς οι 

εταιρικές επιθυμίες των στρατηγικών επιχειρηματικών μονάδων θα 

δημιουργήσουν συμπράξεις συνδεδεμένες και ευθυγραμμισμένες. 

Τα διοικητικά συμβούλια από την άλλη έχουν πέντε σημαντικές ευθύνες:  

1. Επιχειρηματική στρατηγική έγκρισης και ελέγχου  

2. Έγκριση σημαντικών χρηματοδοτικών αποφάσεων  

3. Επιλογή του Γενικού Διευθυντή, που αξιολογεί την ομάδα του και τα 

ανώτερα στελέχη, και δημιουργεί τα εκτελεστικά σχέδια διαδοχής 

4. Παροχή της συμβουλής και της υποστήριξης στον Γενικό Διευθυντή 

5. Εξασφάλιση ρυθμιστικής συμμόρφωσης  

Επειδή ο χρόνος τους είναι περιορισμένος, επικεντρώνεται 

χαρακτηριστικά στη συμμόρφωση παρά στις δραστηριότητες που προσδίδουν 

αξία και συνδέονται με την εκτέλεση της στρατηγικής. Ο ανεπαρκής χρόνος και 
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οι πληροφορίες υπονομεύουν τη δυνατότητα των περισσότερων Π.Ι.Σ. να 

εκπληρώσουν τις ευθύνες τους. Ένα ισορροπημένο Π.Ι.Σ. μπορεί να παρέχει στα 

μέλη των συμβουλίων τις εκτενείς στρατηγικές πληροφορίες που θα επιτρέψουν να 

χρησιμοποιήσουν τον περιορισμένο χρόνο τους αποτελεσματικότερα. 

Η ευθυγράμμιση δημιουργεί την εστίαση και το συντονισμό ακόμη και 

στις πιο σύνθετες οργανώσεις. Είναι ένας ευδιάκριτος πολλαπλασιαστής της αξίας.  

Βλέποντας τη δύναμη και την αξία της ευθυγράμμισης στις επιτυχημένες 

περιπτώσεις, πιστεύεται ότι οι οργανώσεις πρέπει να γίνουν δυναμικές στη 

διαχείριση του Π.Ι.Σ. Η ευθυγράμμιση πρέπει να αντιμετωπισθεί ως διαδικασία 

που ενσωματώνεται στη σύνταξη του προϋπολογισμού, στη στοχοθεσία, στον 

προγραμματισμό και βεβαίως πρέπει να είναι μια από τις ευθύνες του γραφείου 

της οργάνωσης της στρατηγικής διαχείρισης.  

Η διαχείριση της στρατηγικής σε μια οργάνωση δημόσιου τομέα είναι 

μεγαλύτερη πρόκληση απ' ό,τι στον ιδιωτικό τομέα από πολλές απόψεις. Οι 

οργανώσεις του δημόσιου τομέα αντιμετωπίζουν τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες 

πολλαπλάσιων συμμετόχων (παραλήπτες υπηρεσιών, υπάλληλοι, χρηματοδοτικές 

αρχές, κοινότητες και φορολογούμενοι) που απαιτούν συχνά την αυξανόμενη 

υπηρεσία και τη συγχρόνως αυξανόμενη αποδοτικότητα και υπευθυνότητα. Η 

εξισορρόπηση των συχνά συγκρουόμενων στόχων είναι μια τρέχουσα πρακτική.  

Αυτό απαιτεί μια στρατηγική που ισορροπεί τις ανάγκες των διάφορων 

συστατικών και αναγνωρίζει την έλλειψη πόρων. Σε αυτό το περιβάλλον, είναι 

σημαντικότερο από ποτέ να εστιάσει κανείς στις βασικές πρωτοβουλίες που 

απαιτούνται για να επιτευχθεί η αποστολή της οργάνωσης. Και είναι κρίσιμο για 

να διαχειριστεί τα αποτελέσματα - χρησιμοποιώντας τα σκληρά και απτά μέτρα. 

Αλλά ποια μέτρα θα οδηγήσουν την απόδοση; Ποιοι στρατηγικοί στόχοι είναι 

κρίσιμοι για την επιτυχία μας; Πώς μπορούμε να ταξινομήσουμε και να δώσουμε 

προτεραιότητα μεταξύ των εκατοντάδων πρωτοβουλιών που έχουμε αυτήν την 

περίοδο εν εξελίξει; Αυτά τα ζητήματα όλα περιστρέφονται γύρω από την 
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εξισορρόπηση των δύσκολων στρατηγικών επιλογών και την αξιολόγηση της 

επιτυχίας των προκυπτουσών ενεργειών.  

Μπορεί να αναπτυχθεί μια στρατηγική εστιασμένη στον οργανισμό 

χρησιμοποιώντας πέντε αρχές και τις καλύτερες πρακτικές που συνδέονται με 

κάθε αρχή (Σχήμα 16):  

1. κινητοποίηση και διαχείριση της αλλαγής μέσω της ανώτερης 

διοίκησης 

2. μετάφραση της στρατηγικής σε λειτουργικούς όρους 

3. ευθυγράμμιση του οργανισμού με την στρατηγική 

4. παρακίνηση για να γίνει η στρατηγική ενασχόληση όλων 

5. διοίκηση με την στρατηγική μια διαρκή διαδικασία 

Εάν δεν γίνουν ορατά τα αποτελέσματα που αναμένουμε από το σύστημα 

διαχείρισης απόδοσης, τότε είναι καιρός να επαναξιολογηθεί ο Π.Ι.Σ. Με 

αναθεώρηση μέσα από τις πέντε αρχές και με οδηγό τις καλύτερες πρακτικές, 

αναλύουμε τα χάσματα και δημιουργούμε ένα νέο οδικό χάρτη για την επιτυχία 

με το σύστημα διαχείρισης απόδοσης (Π.Ι.Σ.). 

 

 

 

 

Σχήμα 16. Διάγραμμα λειτουργίας οργανισμών που είναι εστιασμένοι 

στην στρατηγική. 
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Είναι σημαντικό οι ανώτεροι ηγέτες να δημιουργήσουν έναν ενθαρρυντικό 

πολιτισμό που ενθαρρύνει την τίμια κοινοποίηση και δεν τιμωρεί τα αρνητικά 

αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα κάτω από τους στόχους θα πρέπει να 

θεωρηθούν ως ευκαιρίες για βελτίωση, καθώς επίσης και περιπτώσεις για να 

προκαλέσουν την ισχύ της στρατηγικής  αλλά και για να καταλάβουν εάν και πώς 

λειτουργεί πραγματικά. Οι πόροι μπορεί να πρέπει να κατευθυνθούν σε νέες 

περιοχές, ή οι ανώτεροι υπάλληλοι να πρέπει να ρυθμίσουν τους στόχους που 

αποδείχτηκαν πάρα πολύ επιθετικοί.  

Μόλις εισαχθεί ο Π.Ι.Σ. στην οργάνωση, θα προκύψει μια ευκαιρία για να 

μετατραπεί η διαδικασία προϋπολογισμών σε ένα χρήσιμο μέσο της στρατηγικής 

κατανομής των πόρων. Άμεσα υποστηρίζετε ένα νέο, ενοποιημένο πλαίσιο 

επιχειρησιακού προγραμματισμού που είναι εστιασμένος στην στρατηγική. Αυτό 

το πλαίσιο πρέπει να περιλάβει τις διοικητικές πρακτικές που επιτρέπουν στη 

στρατηγική και την εκτέλεση για να συνδεθούν μόνιμα, να μετρηθούν, και να 

γίνουν κατανοητές. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ενιαία διαδικασία που θα 

επιτρέψει τη δυναμική λήψη μέτρησης, κατανομής και απόφασης για τη 

στρατηγική και λειτουργική διαχείριση.  
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Η παραδοσιακή σύνταξη του προϋπολογισμού έχει πλέον φανεί ότι είναι 

ανεπαρκής, ολοένα και περισσότερο ξεπερασμένη, ανίκανη να παρακινήσει τις  

σωστές συμπεριφορές και χαρακτηρίζεται από την έλλειψη αρμονίας σε σχέση με 

το στρατηγικό πλάνο. Η σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να ενσωματώνει τη 

διαδικασία του στρατηγικού προγραμματισμού μέσω του Π.Ι.Σ. Το τελικό 

αποτέλεσμα είναι μια ολιστική, δυναμική, και προνοητική προσέγγιση που βοηθά 

και δεν παρακωλύει την εκτέλεση της στρατηγικής. 

Δεδομένου ότι η σύνδεση μεταξύ της εκτέλεσης της στρατηγικής και της 

δημιουργίας αξίας έχει γίνει σαφέστερη, όλο και περισσότεροι οργανισμοί 

υιοθετούν διαδικασίες και αρχές στρατηγικής διοίκησης όπως ο Π.Ι.Σ. 

(οργανισμοί εστιασμένοι στην στρατηγική) για να βελτιώσουν τις εκτελεστικές 

τους δυνατότητες. Αυτές οι προσεγγίσεις έχουν ενθαρρύνει ένα δυναμικότερο 

διοικητικό περιβάλλον και φωτίζουν τις κρίσιμες αδυναμίες στις παραδοσιακές 

διαδικασίες εταιρικού προγραμματισμού. Η ανώτερη διοίκηση πρέπει συνεχώς να 

ρυθμίζει τις προτεραιότητες και τις αποφάσεις κατανομής των πόρων βασισμένες 

στις αλλαγές του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της αγοράς, καθώς επίσης και 

στα στρατηγικά μαθήματα που κερδίζουν από την πραγματική απόδοση. Ενώ η 

ανάπτυξη της στρατηγικής και η ρύθμιση των στόχων είναι γενικά από επάνω 

προς τα κάτω διαδικασία, ο λειτουργικός προγραμματισμός και η σύνταξη του 

προϋπολογισμού είναι διαδικασία από κάτω προς τα επάνω. Λόγω του επιπέδου 

λεπτομέρειάς του, οι διευθυντές πρέπει να αναφερθούν στον προϋπολογισμό του 

περασμένου χρόνου για να καθοδηγήσουν την επεξεργασία του νέου 

προϋπολογισμού και τους αναγκάζει να αρχίσουν τον προϋπολογισμό τους 

προτού να τεθούν οι πιο πρόσφατες στρατηγικές προτεραιότητες και οι στόχοι 

από την κορυφή. Αυτό εισάγει ένα νέο βήμα διαπραγμάτευσης για να 

ευθυγραμμιστούν οι προϋπολογισμοί με τους στρατηγικούς στόχους. Εκτός από 

την προσθήκη αξίας, αυτό το βήμα μπορεί, παράδοξα και αυτόματα να ανασχέσει 

οποιαδήποτε αυθαίρετη περικοπή πόρων που επιβάλλεται από επάνω προς τα 

κάτω.  

 160



Επιπλέον, η περιορισμένη περίοδος δημιουργίας του προϋπολογισμού δεν 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις στρατηγικές προτεραιότητες καθώς 

οι όροι αλλάζουν. Ούτε υπάρχει οποιοσδήποτε μηχανισμός για αυτές τις αλλαγές 

σε όλες τις διευθυντικές τάξεις. Αυτό αποσυνδέει τον προγραμματισμό από τις 

διαδικασίες σύνταξης του προϋπολογισμού και μεταδίδει σύγχυση στις 

στρατηγικές προτεραιότητες. Υπάρχει μια αποτελεσματικότερη διαδικασία 

προγραμματισμού, που βασίζεται στη σαφή άρθρωση της στρατηγικής και είναι 

εστιασμένη στο χαρακτηριστικό γνώρισμα καθορισμού του Π.Ι.Σ., δηλαδή σε 

μια σειρά από στρατηγικές προτεραιότητες με τους συγκεκριμένους στόχους 

απόδοσης. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός που είναι εστιασμένος στην 

στρατηγική συνδυάζει τον προγραμματισμό και τη σύνταξη προϋπολογισμού σε 

έναν επιχειρησιακό  προγραμματισμό διαδικασιών και ένα συνεπές, σε σειρά 

σχήμα. Οι σκοποί και οι στόχοι γίνονται η κοινή γλώσσα, με τους στόχους που 

αντικαθιστούν τα στοιχεία των παραδοσιακών στρατηγικών σχεδίων και των 

στόχων που αντικαθιστούν εκείνων του προϋπολογισμού. 

Με τη συνεχώς ευθυγραμμισμένη υποβολή αναφορών με τις διαδικασίες 

μέτρησης και με την σαφή κατανόηση της στρατηγικής, οι οργανώσεις μπορούν 

να παίρνουν γρηγορότερα, αποτελεσματικότερες αποφάσεις και να ρυθμίσουν 

δυναμικά τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες καθώς οι όροι αλλάζουν και με 

αυτόν τον τρόπο βελτιώνουν την εκτέλεση. 

Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός εστιασμένος στην στρατηγική 

ενσωματώνει τέσσερις βασικές αρχές :  

 

1. Την ευθυγράμμιση, το στρατηγικό και λειτουργικό 

προγραμματισμό και τη σύνταξη προϋπολογισμού για να 

βελτιστοποιηθεί η εκτέλεση της στρατηγικής.   

2. Την προσαρμογή γρήγορα στην αλλαγή μέσω του συνεχούς 

προγραμματισμού και της πρόβλεψης.  
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3. Τον ορισμό και την αναδιανομή των πόρων δυναμικά μέσω της 

πρωτοβουλίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

4. Την μείωση στη λεπτομέρεια και στην προσπάθεια της διαδικασίας 

του προγραμματισμού για να επιτευχθούν οι μεγαλύτερες 

αποδοτικότητες και να αυξηθεί η αξία του προγραμματισμού.   

Μια ιδανική διαδικασία επιχειρησιακού προγραμματισμού εστιασμένου 

στην στρατηγική θα εξάλειφε την ανάγκη για τον επίσημο ετήσιο 

προγραμματισμό, επειδή οι μικρές ρυθμίσεις στη στρατηγική και στο σχέδιο 

(σκοποί και στόχοι) γίνονται σε τρέχουσα βάση μέσω της ανάλυσης πρόβλεψης. 

Η εκτέλεση γίνεται συνεχής, χωρίς την ετήσια διαδικασία προγραμματισμού εφ' 

όσον η βασική στρατηγική παραμένει σχετική. 

Προάγγελος της επιτυχίας του Π.Ι.Σ. είναι η δέσμευση σε επίπεδο 

ηγεσίας, όπως:  

 

1. Ενεργή συμμετοχή στις δραστηριότητες ανάπτυξης και στην 

"μετάφραση" της στρατηγικής  

2. Ορατή συμμετοχή στην επικοινωνία της στρατηγικής μέσω των 

διάφορων καναλιών  

3. Ενεργή υποστήριξη της βασικής ομάδας του Π.Ι.Σ.   

4. Διορισμός και ενθάρρυνση των συνεργατών που αναλαμβάνουν το 

μετασχηματισμό/αλλαγή  

5. Σθεναρή υπεράσπιση του προγράμματος Π.Ι.Σ. ενάντια στην 

κριτική και 

6. Χρήση αναφορών Π.Ι.Σ. για την στρατηγική απόδοση που 

αναθεωρούν την τρέχουσα λήψη διοικητικών αποφάσεων 
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Τα άυλα προτερήματα όπως το ανθρώπινο δυναμικό και το κεφάλαιο 

πληροφοριών παίρνουν αξία μόνο στα πλαίσια της στρατηγικής. Επομένως, είναι 

σημαντικό να ευθυγραμμιστεί το ανθρώπινο δυναμικό και ο προγραμματισμός 

τεχνολογίας πληροφοριών με το στρατηγικό προγραμματισμό.  

Καθώς το πρότυπο του Π.Ι.Σ. παίρνει μορφή μέσα στην οργάνωση, ένας 

νέος οργανωτικός ρόλος προκύπτει και αυτός καλύπτεται από το γραφείο της 

στρατηγικής διαχείρισης. Ο ρόλος του γραφείου στρατηγικής διαχείρισης είναι 

να παρασχεθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα της στρατηγικής 

διαχείρισης που γεφυρώνει τις παραδοσιακές λειτουργικές περιοχές όπως η 

χρηματοδότηση, ο προγραμματισμός και η μέτρηση της απόδοσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του, το γραφείο της στρατηγικής διαχείρισης 

πρέπει να οδηγηθεί από ένα στρατηγικό διοικητικό ανώτερο υπάλληλο. Το 

γραφείο της στρατηγικής διαχείρισης γίνεται ο επιστάτης των διαλειτουργικών και 

περιεκτικών διαδικασιών που απαιτούνται για να εκτελέσουν τη στρατηγική. Ο 

προϊστάμενος κάθε επιχειρησιακής μονάδας πρέπει να δημιουργήσει γραφείο 

στρατηγικής διαχείρισης και να υποδείξει ένα εντεταλμένο υπάλληλο που θα είναι 

σε διασύνδεση με το κεντρικό γραφείο στρατηγικής διαχείρισης στο τομέα της 

στρατηγικής διαχείρισης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Η αποστολή & το όραμα (1) 

 
1. Ποιοι είμαστε; 

 
2. Τι κάνουμε; 

 
3. Γιατί είμαστε εδώ; 

 
4. Ποιο είδος επιχείρησης είμαστε; 

 
5. Ποιο είδος επιχείρησης θέλουμε να γίνουμε; 

 
6. Ποιο είδος επιχείρησης πρέπει να γίνουμε; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 164



 
 

Η  στρατηγική γενικά (2) 
 

1. Ποιος είναι ο αντικειμενικός μας σκοπός; Ποιο είναι το αποτέλεσμα 
που προσδοκούμε; 

 
2. Ποια είναι η τρέχουσα στρατηγική μας, που υπονοείται ή είναι 
προσδιορισμένη ρητά; 

 
3. Ποια σχέδια δράσης θα πρέπει να καθοδηγούν το προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα; 

 
4. Ποια είναι τα μέσα που έχουμε στην διάθεση μας; 

 
5. Πώς οι δράσεις μας περιορίζονται και καθοδηγούνται από τα μέσα που 
έχουμε στην διάθεσή μας; 

 
6. Ποιοι κίνδυνοι εμπλέκονται και ποιοι από αυτούς είναι αρκετά σοβαροί 
ώστε πρέπει να προγραμματίσουμε γι αυτούς; 
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Η εταιρική στρατηγική (3) 
 

1. Ποια είναι η τρέχουσα στρατηγική μας, που υπονοείται ή είναι 
προσδιορισμένη ρητά; 

 
2. Ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν ώστε η τρέχουσα στρατηγική 
να είναι βιώσιμη; 

 
3. Τι συμβαίνει στα ευρύτερα, κοινωνικά, πολιτικά, τεχνολογικά και 
οικονομικά περιβάλλοντα; 

 
4. Ποιος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, το μέγεθος και η αποδοτικότητά 

(κερδοφορία) μας; 
 

5. Σε ποιες αγορές θα ανταγωνιστούμε; 
 

6. Με ποιες επιχειρήσεις; 
 

7. Σε ποια γεωγραφική περιοχή; 
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Η  ανταγωνιστική στρατηγική (4) 

 
1. Ποια είναι η τρέχουσα στρατηγική μας, που υπονοείται ή είναι 
προσδιορισμένη ρητά; 

 
2. Ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να ισχύουν ώστε η τρέχουσα στρατηγική 
να είναι βιώσιμη; 

 
 

3. Τι συμβαίνει στον επιχειρηματικό τομέα που ανταγωνιζόμαστε αλλά και 
γενικότερα; 

 
4. Ποιος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, το μέγεθος και η αποδοτικότητά 

(κερδοφορία) μας; 
 

5. Ποια προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρουμε (ή θα προσφέρουμε); 
 

6. Σε ποιους πελάτες ή χρήστες; 
 

7. Πώς θα διαμορφώσουμε τις αποφάσεις πωλήσεων και αγορών; 
 

8. Πώς θα διανέμουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας; 
 

9. Τι τεχνολογίες θα εκμισθώσουμε; 
 

10. Τι ικανότητες και σε τι ποσότητες θα τις απαιτήσουμε; 
 

11. Ποιες από αυτές θα είναι βασικές (ο πυρήνας); 
 

12. Τι θα παράγουμε, τι θα αγοράζουμε και τι θα αποκτούμε μέσα από 
συμμαχίες; 

 
13. Ποιες επιλογές μας, μας δημιουργούν προνόμια; 

 
14. Πάνω σε ποια βάση θα συγκριθούμε; 
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