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ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΑΠΟΓΟΗ 

 

Δπηηαθηηθή ε δηνίθεζε κε ζηφρνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ησλ Διιεληθψλ Μεζαίσλ θαη Μηθξψλ  
Δπηρεηξήζεσλ (ΜκΔ) 

Με ην παξφλ θείκελν ν ΔΒ αλαπηχζζεη κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο 
ηεο δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ ειιεληθψλ - θπξίσο Μεζαίσλ θαη  Μηθξψλ - επηρεηξήζεσλ ζην λέν νηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ, φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ ζπκβαηηθή ιήμε ησλ κλεκνλίσλ. Δλψ ε Διιάδα παξακέλεη 
αληηκέησπε κε ζνβαξέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο, νη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο παγθνζκίσο, αλαπηχζζνληαη ηαρχηαηα 
θαη κάιηζηα ελζσκαηψλνπλ ηα νθέιε ηεο 4εο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο (Industry 4.0). Μηα ηέηνηα αδπλακία είλαη ε 
πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο θαη αλνξγάλσηε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ δηαζέηεη κελ επειημία, δπζθνιεχεηαη φκσο λα 
επελδχζεη ζε θαηλνηνκία, εμσζηξέθεηα θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Έρεη θαηαζηεί πιένλ ζαθέο φηη 
ε επίηεπμε καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ε δεκηνπξγία βηψζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Διιάδα 
ζπλδέεηαη πξσηίζησο κε θίλεηξα κεγέζπλζεο θαη θαιχηεξεο νξγάλσζεο ησλ ΜκΔ ζηνλ ηνκέα ησλ δηεζλψο 
εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Καη φρη κε  αλαρξνληζηηθέο πνιηηηθέο πξνζηαηεπηηζκνχ θαη  ελίζρπζεο ηεο 
εζσηεξηθήο δήηεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηήλ ηελ πξφθιεζε θαη λα θαηαζηνχλ δηεζλψο 
αληαγσληζηηθέο νη ειιεληθέο  Μεζαίεο θαη Μηθξέο επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο πνπ 
ζήκεξα θπκαίλεηαη ζην πεξίπνπ 50% ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. Δλδεηθηηθά, ε θαηλφκελε παξαγσγηθφηεηα, 
δειαδή ε εηήζηα παξαγφκελε πξνζηηζέκελε αμία αλά εξγαδφκελν, ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη ζε €20.000, ελψ ζηελ 
Ιηαιία είλαη €38.000, ζηελ Ιξιαλδία €52.000, θαη ζηελ ΔΔ-28 €42.000. Γηα λα ζπκβεί απηφ απαηηνχληαη θπζηθά 
επελδχζεηο ζε πάγηα θεθάιαηα θαη ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. Απαηηείηαη φκσο θαη έλαο ξηδηθφο εθζπγρξνληζκφο ηεο 
εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Πεδίν πνπ δπζηπρψο δηαρξνληθά θαηαηάζζεηαη σο 
δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ΜκΔ πνπ δίλνπλ θαζεκεξηλά αγψλα επηβίσζεο. 
Δδψ εκπίπηεη ε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο, αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 
θαη δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (πειάηεο-πξνκεζεπηέο). Η δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 
ελδνεπηρεηξεζηαθψλ πξνυπνζέζεσλ, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ζχγρξνλσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ 
επηρεηξεζηαθήο δηνίθεζεο, ζπκπιεξψλεη θαη εληζρχεη ηελ επξχηεξε πξνζπάζεηα γηα ηνλ παξαγσγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ 
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κε θχξηνπο άμνλεο ηελ εμσζηξέθεηα, ηελ άξζε φπνησλ ξπζκηζηηθψλ ζηξεβιψζεσλ, ηελ 
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ εγρψξησλ ζεζκψλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Σν παξόλ Special Report επηθεληξώλεηαη ινηπόλ ζην ζέκα ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Απόδνζεο 
(ΓΔΑ), πνπ απνηειεί θύξην δεηνύκελν θαη βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ πηνζέηεζε ζύγρξνλεο ζπζηεκηθήο 
δηνίθεζεο. Η επζύλε θαη ε δέζκεπζε ηεο αλώηαηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ίδησλ ησλ 
επηρεηξεκαηηώλ γηα ηελ πηνζέηεζε θαηλνηόκσλ αιιά θαη απνηειεζκαηηθώλ ζπζηεκάησλ επηρεηξεζηαθήο 
απόδνζεο απνηειεί εθ ησλ σλ νπθ άλεπ όξν γηα λα επεθηαζνύλ ζε όιν ην θάζκα ηεο Διιεληθήο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Γηεζλείο δείθηεο θαηαηάζζνπλ δπζηπρψο ηε ρψξα καο ζηε 17

ε
 ζέζε κεηαμχ 20 νηθνλνκηψλ σο 

πξνο ηε ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ηεο ΓΔΑ.  

ε απηφ ην πιαίζην θαηαγξάθνπκε ηα ζχγρξνλα εξγαιεία θαη κεζφδνπο δηνίθεζεο θαη κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ, αλαδεηθλχνπκε ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηεο ΓΔΑ θαη επηζεκαίλνπκε 7 
βαζηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εκπέδσζε ηεο ΓΔΑ ζε επίπεδν επηρείξεζεο.Δπίζεο παξαζέηνπκε 
ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο γηα δξάζεηο πνπ θαινχληαη λα ιάβνπλ νη θνηλσληθνί εηαίξνη, νη επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νη 
θιαδηθνί ζχλδεζκνη, νη θνξείο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη νη αξκφδηνη θπβεξλεηηθνί θνξείο πξνθεηκέλνπ λα 
ελζαξξπλζεί θαη λα δηεπθνιπλζεί ε πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ ΓΔΑ απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.   

Η Δηοίθεζε ηες Επητεηρεζηαθής Απόδοζες (ΔΕΑ), πέραλ ηωλ ιοηπώλ ηες ζηοητείωλ, εκπερηέτεη θαη ηελ 
Δηοίθεζε ηες Απόδοζες ηωλ εργαδοκέλωλ αιιά θαη ηελ ζτεηηθή κε ασηή αληακοηβή. Δειαδή ηελ ζύλδεζε 
ηες ακοηβής κε ηελ παραγωγηθόηεηα ως απαραίηεηο παράγοληα δηαζθάιηζες ηες αληαγωληζηηθόηεηας ηωλ 
επητεηρήζεωλ αιιά θαη ηες τώρας ελ γέλεη. Γηα ασηά όκως ηα ζέκαηα, ποσ αποηειούλ πεδίο καθροτρόληωλ 
αληηπαραζέζεωλ, ζα επαλέιζοσκε ζε επόκελε έθδοζε. 

 

Σν παξόλ ζπλάρηεθε από ηνλ ηνκέα Απαζρόιεζεο θαη Αγνξάο Δξγαζίαο ηνπ ΔΒ θαη βαζίδεηαη ζηε κειέηε «Δηζαγωγή 
πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξεζηαθήο Απόδνζεο: Πξνϋπνζέζεηο Δπηηπρίαο θαη ν Ρόινο ηεο Γηεύζπλζεο Αλζξώπηλνπ 
Γπλακηθνύ», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Θεζκηθή θαη επηρεηξεζηαθή ελδπλάκωζε ηνπ θνηλωληθνύ εηαίξνπ 
ΔΒ» πνπ πινπνηείηαη κέζω ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 
Μάζεζε».  
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Οη Διιεληθέο ΜκΔ θαη ε Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθήο Απόδνζεο  

 

Σν ηνπίν ησλ ΜκΔ θαη ε αλάγθε κεγέζπλζήο ηνπο 

 

Η κειέηε ηεο EY γηα ην ΔΒ1 αλέδεημε πσο ζήκεξα, νη Μεζαίεο θαη Μηθξέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ηηο επξσπατθέο επηδφζεηο ζε φινπο ηνπο επηκέξνπο δείθηεο 

αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζία, ην κέγεζνο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ Μεζαίσλ θαη Μηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Η 

ειιεληθή αγνξά παξακέλεη ζεκαληηθά θαηαθεξκαηηζκέλε, κε πάξα πνιιέο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

(≈97% ηνπ ζπλφινπ). Μφιηο ην 3,1% είλαη κεζαίεο ή κηθξέο επηρεηξήζεηο 10-249 εξγαδνκέλσλ, έλα 

πνζνζηφ αξθεηά ρακειφηεξν ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ (7%). Δλδεηθηηθά, ε παξαγσγηθφηεηα ησλ πνιχ 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (0-9 εξγαδφκελνπο) ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη ζην 40% ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ 

φξνπ, ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (10-49 εξγαδφκελσλ) είλαη ζην 65% θαη ησλ κεζαίσλ (50-249) είλαη ζην 

75%. πλνιηθά είλαη κφιηο ζην 50% ηνπ κ.ν. ηεο Δ.Δ. Απηφο ν θαηαθεξκαηηζκφο πεξηνξίδεη ηηο παξαγσγηθέο 

ηνπο δπλαηφηεηεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο πσο ην 97% ησλ ΜκΔ παξάγεη ην 9% ηνπ ΑΔΠ, ελψ 

ην ππφινηπν 3% παξάγνπλ ην 10%. ε φξνπο παξαγφκελεο πξνζηηζέκελεο αμίαο αλά εξγαδφκελν, ε 

εηήζηα θαηλφκελε παξαγσγηθφηεηα είλαη €20.000, φηαλ ζηελ Ιηαιία είλαη €38.000, ζηελ Ιξιαλδία είλαη 

€52.000 θαη ζηελ ΔΔ-28 είλαη €42.000. Δμεηάδνληαο φκσο πξνζεθηηθφηεξα ηα λνχκεξα αλαδεηθλχνληαη νη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάινγα κε ηα επηρεηξεκαηηθά κεγέζε: Η θαηλφκελε παξαγσγηθφηεηα ζηηο κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο είλαη ≈40% κεγαιχηεξε απφ φηη ζηηο κηθξέο (€39.000 έλαληη €28.000) θαη ≈178% κεγαιχηεξε 

απφ ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (€39.000 έλαληη €14.000). Σν κέγεζνο καδί κε ηελ νξγάλσζε κηαο 

επηρείξεζεο επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε λέα δεδνκέλα, ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγφκελεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηηο εμαγσγέο, θιπ. Σν κηθξφ κέγεζνο παξέρεη 

κελ επειημία, ηδίσο φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, δπζρεξαίλεη φκσο ηαπηφρξνλα ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ φηαλ ιείπεη ε ηερλνινγηθή θαη νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα λα 

αληαγσληζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο απαζρφιεζεο, θαζψο πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηε δπλαηφηεηα 

νηθνλνκηψλ θιίκαθνο θαη ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Τπνινγίδεηαη πσο κηα αχμεζε 

10% ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ΜκΔ κπνξεί λα έρεη φθεινο έσο €4,3 δηζ. ζην ΑΔΠ (+2.3%)2. 

 

 

Η παξαγσγηθή ζχγθιηζε ηεο Διιάδαο κε ηηο ππφινηπεο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο πεξλάεη κέζα απφ ηελ 

αχμεζε ηεο κεηαπνίεζεο, δηεζλψο εκπνξεπζίκσλ πξντφλησλ θαη εμαγσγψλ, κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ 

ΜκΔ ζε εγρψξηεο θαη δηεζλείο παξαγσγηθέο αιπζίδεο, θαιχηεξεο ζπλδέζεηο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ Industry 4.0 θαη ηελ θαηλνηνκία.  

Γχν είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε ησλ Μεζαίσλ 

θαη Μηθξψλ επηρεηξήζεσλ: Οη εμσγελείο παξάκεηξνη αθνξνχλ θπξίσο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηνπ 

επξχηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην, ε θνξνινγία, ε γξαθεηνθξαηία 

θαη ε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε. Οη ελδνγελείο φκσο αθνξνχλ ζηελ εζσηεξηθή επηρεηξεκαηηθή 

νξγάλσζε, ζηε δηνίθεζε, ζηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ πξφζβαζε, απνξξφθεζε θαη 

αμηνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ζηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο λέαο γλψζεο θαη 

πηνζέηεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ. Οη αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, δπζρεξαίλνπλ ηε 

κεηάβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε επφκελα ζηάδηα κεγέζνπο. 

 

                                    
1 http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50669/SMEs_partA_summary.pdf 
2 http://www.sev.org.gr/uploads/Documents/SME_Report_partB_web.pdf 
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Μηα ζπληεξεηηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπ κείγκαηνο Μεζαίσλ θαη Μηθξψλ επηρεηξήζεσλ κε 8.000 

πεξηζζφηεξεο κεζαίεο θαη κηθξέο (+2%, ε κηζή απφζηαζε απφ ηελ Δ.Δ.) ζα δεκηνπξγνχζε 100.000 λέεο 

δνπιεηέο (θαζαξή αχμεζε 6%) θαη επηπιένλ πξνζηηζέκελε αμία πάλσ απφ €7,7 δηζ. (+4% ζην ΑΔΠ). Η 

βειηίσζε ησλ εμαγσγψλ ησλ Μεζαίσλ θαη Μηθξψλ επηρεηξήζεσλ (κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

κείγκαηνο) θαηά κφιηο 10% ζα κεηαθξαδφηαλ ζε ζπλνιηθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαηά πεξίπνπ €6 δηζ. 

Πνιηηηθέο πνπ απμάλνπλ ηε θαηλφκελε παξαγσγηθφηεηα (κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ κείγκαηνο) θαηά 

κφιηο 10% ζα νδεγνχζαλ ζε επηπιένλ €4,3δηζ. πξνζηηζέκελεο αμίαο (+2,3% ηνπ ΑΔΠ). Μηα ζπληεξεηηθή 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ κείγκαηνο κε πεξίπνπ 14.200 πεξηζζφηεξεο ΜκΔ πςειήο θαη κέζεο-πςειήο έληαζεο 

ηερλνινγίαο (+2%, ε κηζή απφζηαζε απφ ηελ Δ.Δ.) ζα κεηαθξαδφηαλ ζε επηπιένλ €11δηζ. πξνζηηζέκελεο 

αμίαο (+6% ζην ΑΔΠ). 

 

Η πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξεζηαθήο Απφδνζεο είλαη ζπλεπψο θαζνξηζηηθή γηα λα 

επηηεπρζνχλ ηέηνηνη θηιφδνμνη αλαπηπμηαθνί ζηφρνη γηα ηηο Διιεληθέο Μεζαίεο θαη Μηθξέο επηρεηξήζεηο.  

 

Γηαηί ρξεηάδνληαη νη ειιεληθέο ΜκΔ ηε Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθήο Απόδνζεο; 

 

Ο φξνο Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθήο Απφδνζεο (ΓΔΑ) αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλνιν απφ κεζνδνινγηθά εξγαιεία 

θαη ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ηα νπνία θαηεπζχλνπλ, πινπνηνχλ θαη ειέγρνπλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο 

ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί (Γ1): 

 

 

 
 

 

 

Η ΓΔΑ εληάζζεηαη ζηα ζπζηήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κηαο επηρείξεζεο, ζπλδέεηαη φκσο άκεζα 

ηφζν κε ηα επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα νξγάλσζήο ηεο παξαγσγήο, αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο φζν θαη κε ηα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο (Γ2). 

 

 

 

Καηεγνξία  ε ηη αθνξνύλ  Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα  

Σσζηήκαηα εηαηρηθής Καηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ξφισλ  Γηθαηψκαηα/δηαρείξηζε κεηφρσλ & εηαίξσλ, 

Γηαθάλεηα θαη αξκνδηφηεηεο Γ.. 

1. Διαμόρφωςη 
Στρατηγικήσ  

2. Επιχειρηςιακόσ 
ςχεδιαςμόσ  

3.  
Μέτρηςη και  
Αξιολόγηςη  

4.  
Προςαρμογή και 

βελτίωςη  

(Γ1). ηάδηα ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξεζηαθήο Απόδνζεο. Πεγή: BPM Standards Group.  
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δηαθσβέρλεζες  Δπηρεηξεζηαθφο έιεγρνο θαη 

αλαθνξέο  

Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθήο Απφδνζεο 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε   Πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο βησζηκφηεηαο 

Λεηηοσργηθά 

ζσζηήκαηα  

Οξγάλσζε παξαγσγήο  Just-in-Time, Ληηή Παξαγσγή, Γηνίθεζε 

Πνηφηεηαο, MRP 

Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  Πξνζέιθπζε, θαηάξηηζε, αμηνιφγεζε, 

παξνρέο   

Γηαρείξηζε ζρέζεσλ κε πειάηεο & 

πξνκεζεπηέο 

CRM, Loyalty programs, Vendor Managed 

Inventory 

Πιεροθορηαθά 

ζσζηήκαηα  

Τπνζηήξημε απνθάζεσλ δηνηθεηηθνχ 

θαη ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ  

ERP, Executive Support Systems, HRIS, 

Business Intelligence 

Γηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ  

 

Γηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

δηαρείξηζε γλψζεο 

Τπνζηήξημε δηαδηθαζηψλ   EDI, e-invoicing, WMS, Collaboration tools 

 

 

 

Σα θπξηφηεξα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηε κέηξεζε θαη βειηίσζε ηεο απφδνζήο 

ηνπο, βάζεη παγθφζκηαο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Advanced Performance Institute θαη ε εηαηξία 

παξαγσγήο ινγηζκηθνχ Actutate ην 2012 ζε δείγκα 3.083 επηρεηξήζεσλ απνηππψλνληαη (Γ3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ηα κηζά ζρεδφλ απφ ηα εξγαιεία πνπ δειψλνπλ νη επηρεηξήζεηο φηη ρξεζηκνπνηνχλ 

(6/13), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν πην δεκνθηιψλ (Γείθηεο Μέηξεζεο Απφδνζεο-KPIs, 

Αμηνιφγεζε Απφδνζεο Δξγαδνκέλσλ), αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ηεο απφδνζεο. 

Ωζηφζν ε ΓΔΑ, σο έλλνηα, είλαη επξχηεξε ηεο κέηξεζεο, θαζψο πεξηιακβάλεη επίζεο εξγαιεία πνπ 

βνεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο θαζψο θαη ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο. 

 

(Γ2). Βαζηθέο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο.  
 

(Γ3). Βαζηθά εξγαιεία Γηνίθεζεο Δπηρεηξεζηαθήο Απόδνζεο. Πεγή: Marr (2012). 20 years of 
measuring and managing business performance: from KPI’s and Dashboards to performance 
analytics and big Data. Actutate Global Survey Analysis.    
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H ΓΔΑ, σο έλλνηα, είλαη επξχηεξε ηεο κέηξεζεο, θαζψο πεξηιακβάλεη επίζεο 

εξγαιεία πνπ βνεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, θαζψο θαη 

ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο. 

  
 

ηελ πξάμε ηα εξγαιεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλδπαζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ κηα 

επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη ηνπο θαηάιιεινπο δείθηεο κέηξεζεο απφδνζεο (KPIs) είλαη ζθφπηκν λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα ή πεξηζζφηεξα εξγαιεία ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, φπσο ην Balanced Scorercard θαη 

νη ζηξαηεγηθνί ράξηεο. Δπίζεο, ε παξαθνινχζεζε ησλ KPIs δηεπθνιχλεηαη κε ηε ρξήζε dashboards θαη νη 

κεηξήζεηο απνθηνχλ κεγαιχηεξε αμία φηαλ γίλεηαη ζχγθξηζε κε αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη 

ην εμσηεξηθφ (benchmarking). Σέινο, ε χπαξμε ελφο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ θαη θηλήηξσλ ζα 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο λα επηδείμνπλ δήιν σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

 

Ο πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ηεο ΓΔΑ  

 

 

Βαζηθφ γλψξηζκα ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ΓΔΑ είλαη φηη δελ πεξηνξίδνληαη 

κφλν ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

  
 

Βαζηθφ γλψξηζκα ησλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ ΓΔΑ είλαη φηη δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο, αιιά ιακβάλνπλ ππφςε κηα πιεζψξα κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, φπσο ηα κεξίδηα αγνξάο, ε παξαγσγηθφηεηα, ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

θαη ησλ ππαιιήισλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ (Γ4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Γ4). Βαζηθέο Γηαζηάζεηο Μέηξεζεο Απόδνζεο. Πεγή: Marr (2012). 20 years of measuring and managing 
business performance: from KPI’s and Dashboards to performance analytics and big Data. Actutate Global 
Survey Analysis.   
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Ο βαζηθφο ιφγνο γηα απηή ηελ επξχηεξε αληίιεςε ηεο επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο είλαη φηη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο πζηεξνχλ ρξνληθά (lag indicators) θαζψο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ πξνεγνπκέλσλ ελεξγεηψλ θαη επνκέλσο δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα αμηφπηζηε εηθφλα γηα ηε 

κειινληηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δπίζεο, ηα ηειεπηαία έηε νη επηρεηξήζεηο έρνπλ αξρίζεη λα αληηιακβάλνληαη ηελ ζεκαζία ηεο πηνζέηεζεο 

δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ), φρη κφλν σο κέζν ηζρπξνπνίεζεο ηεο εηαηξηθήο ηνπο 

θήκεο αιιά θαη γηα ηελ επίηεπμε πςειφηεξεο θεξδνθνξίαο θαη αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο. Δίλαη 

ελδεηθηηθφ φηη, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο, ην 86% ησλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν 

αλαγλσξίδεη πσο ε ελαζρφιεζε κηαο εηαηξίαο κε ζέκαηα ΔΚΔ ζπκβάιεη καθξνρξφληα ζηε ζεηηθή 

πξνζαχμεζε ηεο αμίαο ηεο εηαηξίαο,3 ελψ ην 70% ησλ δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ εμεηάδνπλ ζεηηθά ηελ 

έλαξμε πξνγξακκάησλ ΔΚΔ, ζεσξψληαο φηη καθξνπξφζεζκα ζα πξνθχςεη ππεξαμία.4     

 

Οη πιένλ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνη Γείθηεο Μέηξεζεο Απφδνζεο (KPIs) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηεζλψο 

γηα ηελ κέηξεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο απνηππψλνληαη (Γ5). Οη δείθηεο έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί κε βάζε ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηνπ Balanced Scorecard, πνπ απνηειεί ην πιένλ 

δηαδεδνκέλν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ΓΔΑ, θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο δηαζηάζεηο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο ΔΚΔ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη δείθηεο απηνί απνηεινχλ έλα κηθξφ δείγκα ησλ δεηθηψλ 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ηφρνο ηνπ πίλαθα είλαη λα αλαδείμεη ηελ πνιπδηάζηαηε ινγηθή  πνπ 

ζα πξέπεη λα δηέπεη ηε δηαδηθαζία ζηνρνζέηεζεο θαη φρη λα παξέρεη έλα ελδειερή θαηάινγν δεηθηψλ.  

 

 

 

Καηεγνξία 
δεηθηώλ  

Γείθηεο KPIs 

Υ
ξ

ε
κ

α
ην

ν
ηθ

ν
λ
ν

κ
ηθ

ή
 

Γ
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ζ
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ζ
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Απνηειεζκάησλ Έζνδα, θαζαξά θέξδε, EBITDA, NOPAT. 
Απνδνηηθόηεηαο 
 

Πεξηζψξην θέξδνπο (net/gross), απνδ/ηα επέλδπζεο (ROI) / ηδίσλ θεθαιαίσλ 
(ROE) / ελεξγεηηθνχ (ROA), EVΑ.  

Απνηίκεζεο  Κέξδε αλά κεηνρή, ηηκή κεηνρήο πξνο θέξδε.    
Ρεπζηόηεηαο Γείθηεο γεληθήο/θπθινθνξηαθήο/ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο. 

Κεθαιαηαθήο 
δηάξζξσζεο   

Γείθηεο ρξένπο/ίδηα θεθάιαηα (Debt-equity ratio), δείθηεο παγηνπνίεζεο 
πεξηνπζίαο, δείθηεο θάιπςεο ηφθσλ.   

Γξαζηεξηόηεηαο 
 

Κπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ / απαηηήζεσλ/ ελεξγεηηθνχ. 

Π
ε
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α

ηε
ηα

θ
ή

 

Γ
ηά

ζ
ηα

ζ
ε

 

Πειαηεηαθήο 
απόδνζεο  

Μέγεζνο θαη κεξίδην αγνξάο, θεξδνθνξία πειαηψλ (customer profitability 
score), δηαρξνληθή αμία πειαηψλ (customer lifetime value), θεξδνθνξία 
πειαηψλ (ROC). 

Ιθαλνπνίεζεο 
πειαηώλ  

Ιθαλνπνίεζε πειαηψλ (customer satisfaction index), net promoter score, 
δείθηεο ζπγθξάηεζεο πειαηψλ, αξηζκφο παξαπφλσλ.   

Απόδνζεο 
κάξθεηηλγθ 

Γείθηεο απφθηεζεο λέσλ πειαηψλ (customer acquisition rate), απνδνηηθφηεηα 
επελδχζεσλ marketing (ROMI).  

Γ
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ζ
ηα ζ
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Γεληθνί  Six sigma level, capacity utilization rate, process waste level. 

                                    
3 Taylor, N. (2001). The European Survey on SRI and The Financial Community (conducted among 302 financial analysts 
and fund managers across Europe). 
4 PWC & World Economic Forum. (2002). 5th Annual Global CEO Survey: Uncertain Times, Abundant Opportunities. 
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Παξαγγειηώλ 
 

Υξφλνο δηεθπεξαίσζεο (lead time), άξηηα εθηειεζζείζεο παξαγγειίεο (DIFOT), 
αθξίβεηα πξνβιέςεσλ, παιεηνπνηεκέλεο παξαδφζεηο.  

Απνζήθεπζεο 
θαη δηαλνκήο  

Απνζέκαηα (εκέξεο), θφζηνο δηαλνκήο (€/βάξνο ή αμία), αθξίβεηα 
ηηκνινγήζεσλ, επηζηξνθέο, δηαζεζηκφηεηα ζην ξάθη  

Παξαγσγήο θαη 
πνηόηεηαο 

Κφζηνο πσιεζέλησλ, first pass yield, rework level, process or machine 
downtime, δείθηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο.  

Καηλνηνκίαο 
 

Αξηζκφο λέσλ πξντφλησλ, development lifecycle, έμνδα R&D, απφδνζε ησλ 
επελδχζεσλ θαηλνηνκίαο (ROI2).   

Γ
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Απόδνζεο ΑΓ  Έζνδν/θέξδνο αλά εξγαδφκελν, ρακέλεο εξγαηνεκέξεο,  Absenteeism Bradford 
Factor. 

Ιθαλνπνίεζεο 
ΑΓ 

Γείθηεο ηθαλνπνίεζεο εξγαδνκέλσλ, δείθηεο παξακνλήο θαη απνρσξήζεσλ. 

Πξνζιήςεσλ  Πνζνζηφ (%) θάιπςεο ζέζεσλ, θφζηνο θαη ρξφλνο πξνζιήςεσλ, αηηήζεηο αλά 
πξφζιεςε.  

Δθπαίδεπζεο & 
αλάπηπμεο ΑΓ 

Πνζνηηθνί (π.ρ. αξηζκφο πξνγξακκάησλ, ψξεο, ζπκκεηέρνληεο) 
Πνηνηηθνί (π.ρ. ηθαλνπνίεζε απφ εθπαίδεπζε θιπ). 

Ά
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 Δηαηξηθή 
δηαθπβέξλεζε  

Corporate Governance Quotient,  
S&P Corporate Governance Scores  

Δηαηξηθή 
Κνηλσληθή 
επζύλε  

Corporate Responsibility Index (CRI), 
FTSE4GOOD, 
Kinder Lyndenberg, Domini & Co (KLD) Social Screens  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΓΔΑ ζηελ Διιάδα 

 

ηελ Διιάδα ε πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ΓΔΑ παξνπζηάδεη κηα πζηέξεζε ζε ζρέζε 

κε ηηο πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο.  

 

 

Μνινλφηη ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο ζηελ Διιάδα έρεη αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο πηνζέηεζεο 

απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηε δηνίθεζε θαη κέηξεζε ηεο απφδνζήο, δε θαίλεηαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο λα ππάξρεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε.  

Απηφ απνηππψλεηαη ζην δείθηε πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηνίθεζεο ηνπ World Management Survey (Γ6). Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ζχλζεηνο δείθηεο αμηνινγεί 18 δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε ηξεηο επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ηεο ΓΔΑ: ηελ ζηνρνζεζία (target management), ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

απφδνζεο (monitoring management) θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ (incentives management).  

(Γ5). Δλδεηθηηθνί KPI’s βάζεη ηεο δηάζηαζεο ηελ νπνία κεηξνύλ. Πεγέο: Marr, B. (2012). Key Performance 
Indicators (KPI): The 75 Measures Every Manager Needs to Know (Pearson, Oxford). APICS Supply Chain Council 
(2015). SCOR Supply Chain Operations Reference Model Ver 11.0. ECR Greece (2016). Κύξηνη Γείθηεο γηα ηελ 
αμηνιόγεζε ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο: Οδεγόο Χξήζεο. Δπηηξνπάθε, Ο. θαη Γεξαθάξε, Δ. (2014). Μειέηε/Οδεγόο 
Δθαξκνγήο θαη Αλάιπζεο Γεηθηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ.   
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Όπσο βιέπνπκε, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 18ε ζέζε κε βάζε ην γεληθφ δείθηε (Γ6), θάησ απφ ρψξεο 

κε ρακειφηεξν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, φπσο ε Υηιή θαη ην Μεμηθφ, ελψ έρεη ρακειφ ζθνξ θαη ζηηο ηξεηο 

επηκέξνπο θαηεγνξίεο.   

Δπίζεο ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηνλ ΟΟΑ φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ 

ιεγφκελσλ Πξαθηηθψλ Δξγαζίαο Τςειήο Απφδνζεο (High Performance Work Practices – HPWP) (Γ7). Οη 

πγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν κεζφδνπο νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο (π.ρ. νκαδηθή 

εξγαζία, ελαιιαγή ζέζεσλ), φζν θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (π.ρ. ακνηβέο, 

θίλεηξα, παξνρέο), έρνπλ αλαγλσξηζηεί δηεζλψο σο βαζηθνί παξάγνληεο ελίζρπζεο ηφζν ηεο αηνκηθήο 

απφδνζεο ηνπ θάζε εξγαδνκέλνπ φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο. Η ρακειή δηείζδπζή 

ηνπο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο απνηειεί επνκέλσο ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο 

εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

Η χπαξμε «λεζίδσλ αξηζηείαο» ζηελ εγρψξηα επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ αξθεί 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν επηδησθφκελνο ζηφρνο ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Γ6). Αμηνιόγεζε πξαθηηθώλ εηαηξηθήο δηνίθεζεο*. (Πεγή: Bloom, N., Genakos, C., Sadun, R., van Reenen, J. 
(2012). Management Practices Across Firms and Countries 
* Γηα ηελ απνηίκεζε ηωλ πξαθηηθώλ δηνίθεζεο έρνπλ ζπιιερζεί ζηνηρεία από 9.079 επηρεηξήζεηο παγθνζκίωο ζε 
βάζνο δεθαεηίαο (2001-2011). Αμηνινγήζεθαλ 18 μερωξηζηέο πξαθηηθέο, κε βαζκνιόγεζε από ην 1(ρεηξόηεξεο 
πξαθηηθέο) έωο ην 5 (θαιύηεξεο πξαθηηθέο).   
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Σα ζηνηρεία απφ ην Global Talent Competitiveness Index γηα ην έηνο 20175 ρξήδνπλ επίζεο πξνζεθηηθήο 

εμέηαζεο, αθνχ ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηδηαίηεξα ρακειή ζέζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ηεο δηνίθεζεο (89ε ζέζε), ηε ζχλδεζε ακνηβψλ-παξαγσγηθφηεηαο (90ε ζέζε) θαη ηελ 

αλάπηπμε εξγαδνκέλσλ (79ε ζέζε). 

εκαληηθφ ξφιν ζηε δηάδνζε θαη εκπέδσζε ηεο ΓΔΑ ζηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη παίδνπλ νη ζπγαηξηθέο 

δηεζλψλ εηαηξηψλ, νη νπνίεο εθαξκφδνπλ, ελ πνιινίο, ηα ζχλζεηα θαη δνκεκέλα ζπζηήκαηα ησλ κεηξηθψλ 

ηνπο εηαηξηψλ. Οξηζκέλεο κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνζπαζήζεη επίζεο λα αλαπηχμνπλ 

αλάινγα ζπζηήκαηα ΓΔΑ, πξνζαξκφδνληάο ηα βέβαηα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Ωζηφζν, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ κεζαίσλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη αξθεηέο κεγάιεο, ρξεζηκνπνηνχλ «ιηηά 

ζπζηήκαηα» ηα νπνία βαζίδνληαη ζε ad hoc δηαδηθαζίεο.  

Η απξνζπκία ή αδπλακία πνιιψλ ειιεληθψλ ΜκΔ λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο θαη 

δηνίθεζεο ηεο απφδνζήο ηνπο απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα δηφηη, φπσο έρεη αλαδείμεη ζρεηηθή κειέηε ηεο 

McKinsey6, ε γεληθή πνξεία κηαο νηθνλνκίαο εμαξηάηαη πξσηίζησο απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ «ρακειφηεξνπ 

επηπέδνπ» επηρεηξήζεσλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξφθιεζε ηεο πξνζαξκνγήο. Με άιια ιφγηα, ε χπαξμε 

«λεζίδσλ αξηζηείαο» ζηελ εγρψξηα επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ αξθεί πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν 

επηδησθφκελνο ζηφρνο ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο. Δίλαη επνκέλσο αλαγθαίν λα ππάξμεη κηα ζεκαληηθή 

επηθέληξσζε ζηε βειηίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ ησλ κεζαίσλ θαη κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ ψζηε λα ππάξμεη βηψζηκε αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο.    

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ζηνρνζέηεζε είλαη πνιπδηάζηαηε θαη δίλεη έκθαζε φρη κφλν ζηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αιιά θαη ζε άιιεο παξακέηξνπο φπσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ, γλσζηαθνχ θαη 

νξγαλσηηθνχ θεθαιαίνπ. Ωζηφζν ζηελ πξάμε νη νηθνλνκηθνί δείθηεο έρνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα, ιφγσ θαη 

ηεο άκεζεο ζχλδεζήο ηνπο κε ηελ παξνρή επηπιένλ ακνηβψλ.  

Ο ζπληνληζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη επηδηψμεσλ ησλ επηκέξνπο δηεπζχλζεσλ κηαο 

επηρείξεζεο απνηειεί ζεκαληηθή πξφθιεζε, ηφζν γηα ηηο ακηγψο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, φζν θαη γηα ηηο 

δηεζλείο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ην βαζηθφ ξφιν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο ζηελ εμεχξεζε θαη πξνψζεζε 

ησλ απαξαίηεησλ ζπκβηβαζκψλ. ηελ πεξίπησζε κάιηζηα ησλ δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ ν ξφινο απηφο είλαη 

δηηηφο, αθνχ ηα αλψηεξα ζηειέρε θαινχληαη λα εμηζνξξνπήζνπλ ηνπο ηνπηθνχο ζηφρνπο κε απηνχο πνπ 

έρνπλ ηεζεί ζε παγθφζκην επίπεδν.  

                                    
5 INSEAD (2017), The Global Talent Competitiveness Index 2017, Fontainebleau, France. 
https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/globalindices/docs/GTCI-2017-report.pdf 
6 Nick Bloom et al. 2007 Management Practice & Productivity: Why they matter, McKinsey  

(Γ7). Δθαξκνγή Πξαθηηθώλ Δξγαζίαο Τςειήο Απόδνζεο. Πεγή: OECD Employment Outlook 
2016. 
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Η παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη εληείλεη ην πξφβιεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ 

γηα θάζε ρξνληθή πεξίνδν θαη θαζηζηά αλαπφθεπθηε ηε ζπρλή αλαζεψξεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπο, 

αλάινγα βέβαηα θαη κε ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο θάζε επηρείξεζεο.  

 

Η ρξεζηκόηεηα ηεο ΓΔΑ 
 

 

Η ΓΔΑ είλαη κία απφ ηηο πην θξίζηκεο δηαδηθαζίεο ζε κία επηρείξεζε θαζψο 

γεθπξψλεη ην ράζκα κεηαμχ ζηξαηεγηθήο θαη πινπνίεζεο. 

  

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο ε πηνζέηεζε ζπζηεκάησλ ΓΔΑ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ηφζν απφ 

πιεπξάο ελζάξξπλζεο επηζπκεηψλ δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, φζν θαη απφ πιεπξάο νξγαλσζηαθήο 

ελδπλάκσζεο, δειαδή ελίζρπζεο ησλ κεραληζκψλ ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ (Γ8).  

 

Δλζάξξπλζε ζπκπεξηθνξώλ Οξγαλσζηαθή ελδπλάκσζε 

 πκκεηνρηθφ ζηπι εγεζίαο  

 Παξνρή θαηάιιεισλ θηλήηξσλ 

 Αχμεζε ηθαλνπνίεζεο απφ εξγαζία 

 Ξεθάζαξνη ξφινη θαη φξηα επζχλεο 

 Γηεπθφιπλζε επηθνηλσλίαο θαη 
ζπλεξγαζίαο  

 Αλάπηπμε ζηειερψλ 

 Δπζπγξάκκηζε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ 

 Αληηθεηκεληθφηεηα θαη δηαθάλεηα 
κεηξήζεσλ 

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία  

 Δλδπλάκσζε εηαηξηθνχ ειέγρνπ  

 

 

ην επίπεδν ησλ ζπκπεξηθνξψλ ε ΓΔΑ ελζαξξχλεη ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπκκεηνρηθνχ ζηπι εγεζίαο, ζε 

φια ηα επίπεδα, θαη δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο επηρείξεζεο, ελδπλακψλνληαο έηζη 

ηε δέζκεπζή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Δπίζεο,ζπκβάιεη ζην ζρεδηαζκφ 

μεθάζαξσλ ξφισλ θαη επνκέλσο κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα επηθαιχςεσλ γηα ηα θαζήθνληα θαη ηα φξηα 

επζχλεο. Δπηπιένλ, ε ΓΔΑ δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ 

θαη ηκεκάησλ θαζψο επίζεο θαη κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (πξνκεζεπηέο, 

πειάηεο, θιπ). Σέινο, ε ΓΔΑ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ ζηειερψλ ηφζν κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο 

θαηάιιεισλ κεραληζκψλ αλαηξνθνδφηεζεο, φζν θαη κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο απηναμηνιφγεζεο.   

ην επίπεδν ηεο νξγαλσζηαθήο ελδπλάκσζεο ε ΓΔΑ εληζρχεη ηελ επζπγξάκκηζε φισλ ησλ επηκέξνπο 

δξάζεσλ κε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη κεηαηξέπεη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζε κηα ζπλερή 

δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, ελδπλακψλεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη δηαθάλεηα θαηά ηε κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε 

ηεο επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο ψζηε λα ππάξρεη θνηλά απνδεθηή εθηίκεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ. Σέινο, ελδπλακψλεη ηνλ εηαηξηθφ έιεγρν δηφηη δεκηνπξγεί ηνπο 

θαηάιιεινπο κεραληζκνχο ινγνδνζίαο.  

 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ πξαθηηθφ αληίθηππν ηεο ΓΔΑ, νη πθηζηάκελεο έξεπλεο παξέρνπλ 

(Γ8). Οθέιε από ηελ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ΓΔΑ. Πεγε: Franco-Santos, M. Lucianetti, L. and 
Bourne, M. (2012). “Contemporary Performance Measurement Systems: A Review of Their 
Consequences and a Framework for Research”. Management Accounting Research 23(2). 
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ηζρπξέο ελδείμεηο φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ κε επηηπρία ζπζηήκαηα ΓΔΑ 

παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά θαιχηεξεο επηδφζεηο ηφζν ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηά 

ηνπο (έζνδα, θεξδνθνξία, ξεπζηφηεηα), φζν θαη ζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε (π.ρ. ηθαλνπνίεζε πειαηψλ, κεξίδηα 

αγνξάο, πνηφηεηα, παξαγσγηθφηεηα).7 

 
 

 

Ωζηφζν ε εθαξκνγή ηεο ΓΔΑ απνηειεί κηα πνιχπινθε θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία πνπ ελέρεη ζεκαληηθνχο 

θηλδχλνπο απνηπρίαο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Paul McCunn, ζχκβνπινο ηεο KPMG, ην 70% 

ησλ πξνζπαζεηψλ πινπνίεζεο ζπζηεκάησλ ΓΔΑ θαηαιήγνπλ ζε απνηπρία. Δπίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλα 

ηνπ Αdvance Performance Institute, ην 37% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ζπζηήκαηα ΓΔΑ δελ 

κέλνπλ ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηα απνηειέζκαηα ελψ κφιηο 1 ζηηο 5 δειψλεη πνιχ ε απφιπηα ηθαλνπνηεκέλε 

(Γ9). Γη απηφ ην ιφγν θαη ε ηζρπξή δεζκεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ηεο, ζηελ 

πνξεία εθαξκνγήο θαζίζηαηαη θξίζηκνο ζπληειεζηήο επηηπρίαο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 πξνθιήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εκπέδσζε ηεο ΓΔΑ  

 

 

7 πξνθιήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εκπέδσζε ηεο ΓΔΑ  
 

                                    
7 Crabtree, A. D. & DeBusk, G. K., (2008). The Effects of Adopting the Balanced Scorecard on Shareholder Returns. 
Advances in Accounting 24: 8-15. Davis, S., & Albright, T. (2004). An investigation of the effect of Balanced Scorecard 
implementation on financial performance. Management Accounting Research, 15, 135−153. Sweiti, I. and Lele, U. (2016). 
Impact of Balanced Scorecard Implementation on Financial Performance of Saudi Listed Companies, Journal of 
Behavioral Economics, Finance, Entrepreneurship, accounting and Transport, 4(1): 8-12)  

(Γ9). Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ΓΔΑ. Πεγή: Marr (2012). 20 years of 
measuring and managing business performance: from KPI’s and Dashboards to performance 
analytics and big Data. Actutate Global Survey Analysis.   
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Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

πνιιά λα θεξδίζνπλ από ηελ πηνζέηεζε κηαο ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο  ζην ζέκα ηεο δηνίθεζεο 

θαη κέηξεζεο ηεο απόδνζήο ηνπο. Θα πξέπεη όκσο λα ιάβνπλ ππόςε όηη ε βειηίσζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο απόδνζεο δελ πξνθύπηεη λνκνηειεηαθά από ηελ ύπαξμε ζπζηεκάησλ ΓΔΑ, αιιά 

εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

ε απηφ ην πιαίζην κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 7 πξνθιήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εκπέδσζε ηεο ΓΔΑ.  

 

Πξόθιεζε 1: Δζηηαζκέλε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή κε βάζε ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

ηεο επηρείξεζεο 

 

Η πξψηε πξφθιεζε αθνξά ζηνλ επαξθή ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ 

ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ζπλνρή ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφθιεζεο ζα πξέπεη:  

 Να έρεη γίλεη ελδειερήο αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (situation analysis), ψζηε νη ππεχζπλνη 

δηακφξθσζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο λα έρνπλ ζαθή εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη λα αθνινπζνχλ ηε ινγηθή SMART*8 δειαδή (α) λα θαζνξίδνπλ κε αθξίβεηα ηη 

πξέπεη λα επηηεπρζεί (Specific), (β) λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ (Measurable), (γ) λα κπνξνχλ 

ξεαιηζηηθά λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηνπο πθηζηάκελνπο πφξνπο (Achievable), (δ) λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζε απνηειέζκαηα θαη λα εθπνξεχνληαη απφ ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

(Relevant) θαη (ε) λα ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλα θαη ξεαιηζηηθά ρξνληθά φξηα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο (Timed). 

 Να πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ θαη, βάζεη 

απηήο, λα γίλεη ηεξάξρεζή ηνπο.  

 Να πξνζδηνξίδνληαη δηαηκεκαηηθνί ζηφρνη (cross-functional goals) ψζηε λα πξνάγεηαη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ επηκέξνπο δηεπζχλζεσλ θαη λα κεηψλνληαη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ιεγφκελνπ “silo 

effect”.  

 

Πξόθιεζε 2: Πξνζεθηηθή επηινγή βαζηθώλ δεηθηώλ κέηξεζεο απόδνζεο (KPIs) 

 

Η δεχηεξε πξφθιεζε αθνξά ζηε δπζθνιία εληνπηζκνχ κεηξηθψλ απφδνζεο πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, κε απνηέιεζκα πνιιέο επηρεηξήζεηο λα θαηαιήγνπλ ζηελ 

πηνζέηεζε KPIs πνπ είλαη απνθνκκέλνη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο θαη δελ ζπλνδεχνληαη απφ θαηάιιεια 

ζπζηήκαηα θηλήηξσλ θαη ακνηβψλ.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφθιεζεο απαηηείηαη:  

 Να επηιεγεί έλαο ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο KPIs γηα ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ψζηε λα κελ απνζπάηαη ε 

πξνζνρή ησλ ζηειερψλ  

                                    
8 Σν αθξσλχκην SMART πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ αγγιηθψλ ιέμεσλ “Specific» “Measurable”, “Achievable”, 
“Relevant”, “Timed”. 
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 Οη επηιεγκέλνη δείθηεο λα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

εζηηάδνπλ ηφζν ζην παξφλ φζν θαη ζην κέιινλ (leading indicators) 

 Ο θάζε δείθηεο λα είλαη επζπγξακκηζκέλνο κε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, δειαδή λα είλαη ζαθέο κε 

πνηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ζπλδέεηαη.  

 Οη δείθηεο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ απιφηεηα θαη ζαθήλεηα ψζηε λα είλαη θαηαλνεηφ απφ φινπο ηη θαη 

πσο κεηξάηαη.  

 Καηά ηε δηαδηθαζία νξηζκνχ ησλ KPIs λα ππάξρεη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηα ζηειέρε πνπ είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη κέηξεζε ησλ δεηθηψλ. 

   

Πξόθιεζε 3: πλέπεηα θαη αθξίβεηα ζηε ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή θαη κέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ 

απόδνζεο 

 

Η ηξίηε πξφθιεζε αθνξά ζηε ζπγθέληξσζε, θαηαγξαθή θαη κέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ απφδνζεο. πρλά 

απηφ είλαη δχζθνιν λα γίλεη κε ζπλέπεηα θαη αθξίβεηα ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεγψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ελδερνκέλσο αθνινπζνχλ ηα επηκέξνπο ηκήκαηα θαη κνλάδεο ηεο 

επηρείξεζεο.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφθιεζεο απαηηείηαη:  

 Η δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο, ην νπνίν λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα πνηνη είλαη νη 

δείθηεο πνπ παξαθνινπζνχληαη, κε πνην ηξφπν θαη κε βάζε πνηα δεδνκέλα ππνινγίδνληαη θαη πνηα 

είλαη ηα ππεχζπλα άηνκα γηα θάζε δείθηε. 

 Η ζέζπηζε ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη απνζηνιήο 

ζηνηρείσλ. 

 Η δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ θάζε 

δείθηε.  

 

Πξόθιεζε 4: Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ απόδνζεο 

 

Η ηέηαξηε πξφθιεζε αθνξά ζηελ ελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

απφδνζεο. Η δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη θαηαλφεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο επηρείξεζεο ζεσξείηαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ  ζηνηρείν ηεο ΓΔΑ. Ωζηφζν ε πθηζηάκελε έξεπλα 

δείρλεη φηη ζπλήζσο ε ΓΔΑ εθιακβάλεηαη σο εξγαιείν πνπ αθνξά θπξίσο ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε ελψ ηα 

κεζαία ζηειέρε ζπρλά δελ έρνπλ ζαθή εηθφλα γηα ηε ζπλνιηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο.9  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφθιεζεο απαηηείηαη:  

 Η αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο ην νπνίν λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ζε πνηνπο ζα 

θνηλνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα θαη κέζσ πνησλ θαλαιηψλ.  

 Η ελζάξξπλζε ηεο νξηδφληηαο επηθνηλσλίαο ζε φια ηα επίπεδα θαη κεηαμχ φισλ ησλ ηκεκάησλ.  

                                    
9 Marr (2012). 20 years of measuring and managing business performance: from KPI’s and Dashboards to performance 
analytics and big Data. Actutate Global Survey Analysis   
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 Η ρξήζε νπηηθψλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ (scorecards, dashboards) ψζηε λα παξέρεηαη κηα ζπλνιηθή 

εηθφλα ηεο απφδνζεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε θαηαλφεζε απφ φινπο.  

 
Πξόθιεζε 5: σζηή αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο 

 

Η πέκπηε πξφθιεζε αθνξά ζηα θξηηήξηα θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Η κεραληζηηθή 

αληηπαξαβνιή κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί ελέρεη ηνλ θίλδπλν ππνεθηίκεζεο ή ππεξεθηίκεζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Έλαο άιινο θίλδπλνο είλαη ε ΓΔΑ λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα 

ρξνληθά δηαθξηηή δηαδηθαζία απνθνκκέλε απφ ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο πξφθιεζεο απαηηείηαη: 

 Αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ ηεο ζπγθξηηηθήο πξνηππνπνίεζεο ηφζν εληφο ηεο επηρείξεζεο (internal 

benchmarking) φζν θαη ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ή/θαη αληαγσληζηέο (external 

benchmarking).  

 Θεζκνπνηεκέλν ζχζηεκα αλαθνξψλ κε ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο απνηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζε δηάθνξα επίπεδα, ψζηε θάζε ζηέιερνο λα γλσξίδεη κε ζαθήλεηα πφηε, ζε πνηνπο 

θαη κε πνην ηξφπν ζα θιεζεί λα δψζεη αλαθνξά γηα ηνπο ηνκείο επζχλεο ηνπ.  

 

Πξόθιεζε 6: Αλάιεςε θαηάιιεισλ δηνξζσηηθώλ δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο 

 

Η έθηε πξφθιεζε αθνξά ηηο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη ε 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο απέρεη απφ ηελ επηζπκεηή απφδνζε. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απηή ε 

πξφθιεζε απαηηείηαη:  

 Αθξηβήο δηάγλσζε ησλ αηηψλ πνπ πξνθαινχλ απφθιηζε απφ ηελ επηζπκεηή απφδνζε.  

 Πξνζαξκνγή κέζνπ αληηκεηψπηζεο ζην αίηην πνπ πξνθαιεί απφθιηζε.   

 Ιεξάξρεζε παξεκβάζεσλ αλάινγα κε ηε βαξχηεηα θαη ην πξνζδνθψκελν φθεινο.  

 Μφληκνο κεραληζκφο αλαζεψξεζεο ζηξαηεγηθήο θαη ζηφρσλ κε ελαιιαθηηθά ζελάξηα θαη ζαθείο 

δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο απηψλ.    

 

Πξόθιεζε 7: Απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΔΑ ζε όια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο 

 

Η έβδνκε πξφθιεζε αθνξά ζηελ απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΔΑ ζε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηδηαίηεξα απφ ηα ζηειέρε πνπ έρνπλ θξίζηκν ξφιν ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί απηή ε πξφθιεζε απαηηείηαη: 

 Έκπξαθηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο θαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο  

 ρεδηαζκφο ελφο δίθαηνπ θαη αληαπνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ακνηβψλ θαη θηλήηξσλ ψζηε ε αμηνιφγεζε ηεο 

απφδνζεο λα ιάβεη ην ραξαθηήξα «ζεηηθήο ππνθίλεζεο».  
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 Δλεκέξσζε ησλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

 Παξνρή θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο ζηνπο άκεζα εκπιεθνκέλνπο (αμηνινγεηέο θαη αμηνινγνχκελνπο).  

 

 

 

 

 

 

Πξνηάζεηο πνιηηηθήο 
 

Όπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ είλαη πνιιαπιά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε ηελ 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξεζηαθήο Απφδνζεο. Σν πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη φκσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πιεγέο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε καθξνρξφληα θξίζε δελ 

επηηξέπνπλ ηελ αλάιεςε αλάινγσλ πξσηνβνπιηψλ, θπξίσο εμ’ αηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπο λα ηηο 

ρξεκαηνδνηήζνπλ. Κάζε θαζπζηέξεζε σζηφζν ζε επελδχζεηο εθζπγρξνληζκνχ θαη εθπαίδεπζεο 

απνκαθξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ ρψξα  απφ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη 

απαξαίηεην λα ππάξμνπλ κηα ζεηξά απφ δξάζεηο νη νπνίεο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πξνζαξκνγή ζην 

ζχγρξνλν πεξηβάιινλ. Σηο δξάζεηο απηέο θαινχληαη λα ηηο αλαιάβνπλ νη θνηλσληθνί εηαίξνη, νη 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, νη θιαδηθνί ζχλδεζκνη, νη θνξείο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη νη αξκφδηνη 

θπβεξλεηηθνί θνξείο.  

 

Δλδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιεθζνχλ είλαη: 

 

1. Γηαζχλδεζε δηαθφξσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ ηεξνχληαη απφ επηκέξνπο θνξείο ζρεηηθά κε ηα 

δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά  ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

2. Πηινηηθφ ζρέδην δεκηνπξγίαο πξνηχπσλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαηά θιάδν ζε Διιάδα θαη 

Δπξψπε. 

3. Γεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ απφθηεζε εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηεο αλάινγεο εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ ηνπο. 

4. Γξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο επηδφζεσλ κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο θαη κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο κε πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ.  

 

πκπεξάζκαηα  
 

Με φια ηα παξαπάλσ, πνπ αθνξνχζαλ ζην ζέκα ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Απφδνζεο (ΓΔΑ),  

αλαδείμακε κηα απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ηνλ παξαγσγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κε 

ζηφρν ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ αλάπηπμε δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, απμαλφκελεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. ε φια φζα πξναλαθέξζεθαλ εκπεξηέρεηαη ε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα πνπ απαζρνιείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νη ζρεηηθέο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ινηπφλ λα αλαγλσξίζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο 

ζπλερψο εμειηζζφκελεο αλάγθεο κε δξάζεηο πνπ επηβάιιεηαη λα αλαιάβνπλ θαη’ αξρήλ νη άκεζα 
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ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη νη ινηπνί εκπιεθφκελνη θνξείο (ζχλδεζκνη, επηκειεηήξηα, 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, πνιηηεία).  

 

Η Δηοίθεζε ηες Επητεηρεζηαθής Απόδοζες (ΔΕΑ), πέραλ ηωλ ιοηπώλ ηες ζηοητείωλ, εκπερηέτεη θαη 

ηελ Δηοίθεζε ηες Απόδοζες ηωλ εργαδοκέλωλ αιιά θαη ηελ ζτεηηθή κε ασηή αληακοηβή. Δειαδή 

ηελ ζύλδεζε ηες ακοηβής κε ηελ παραγωγηθόηεηα ως απαραίηεηο παράγοληα δηαζθάιηζες ηες 

αληαγωληζηηθόηεηας ηωλ επητεηρήζεωλ αιιά θαη ηες τώρας ελ γέλεη. Γηα ασηά όκως ηα ζέκαηα, ποσ 

αποηειούλ πεδίο καθροτρόληωλ αληηπαραζέζεωλ, ζα επαλέιζοσκε ζε επόκελε έθδοζε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σν παξόλ ζπλάρηεθε από ηνλ ηνκέα Απαζρόιεζεο θαη Αγνξάο Δξγαζίαο ηνπ ΔΒ θαη βαζίδεηαη 
ζηε κειέηε «Δηζαγσγή πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξεζηαθήο Απόδνζεο: Πξνϋπνζέζεηο 
Δπηηπρίαο θαη ν Ρόινο ηεο Γηεύζπλζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
πιαίζην ηεο Πξάμεο «Θεζκηθή θαη επηρεηξεζηαθή ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνύ εηαίξνπ ΔΒ» πνπ 
πινπνηείηαη κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, 
Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». 
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Οηθνλνκηθά κεγέζε κειώλ ΔΒ  
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*17.454 δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ρξήζεο 2016 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε ηεο ICAP 
**ζχλνιν θεξδψλ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ 
***% επί ηνπ ζπλφινπ ηαθηηθψλ απνδνρψλ (ρσξίο bonus θαη ππεξσξίεο)/αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ ζην IKA 
****% επί ηνπ ζπλφινπ εζφδσλ απφ θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 
 

Όξακα  

Οξακαηηδφκαζηε ηελ Διιάδα σο ηε ρψξα, πνπ θάζε 
πνιίηεο ηνπ θφζκνπ ζα ζέιεη θαη ζα κπνξεί λα 
επηζθεθζεί, λα δήζεη θαη λα επελδχζεη.  
Οξακαηηδφκαζηε κηα αλνηρηή, θνηλσληθά ππεχζπλε θαη 
νηθνλνκηθά θηιειεχζεξε ρψξα-κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, πνπ πξνηάζζεη ηελ ηζρπξή αλάπηπμε σο 
παξάγνληα θνηλσληθήο ζπλνρήο. Θέινπκε κηα Διιάδα 
δπλακηθφ θέληξν ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο, κε 
ζηέξενπο ζεζκνχο, ειθπζηηθφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ, πνπ πξνάγεη ηηο εμαγσγέο, ηελ θαηλνηφκν 
επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ παξαγσγή θαη ηηο πνηνηηθέο 
ππεξεζίεο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηε γλψζε, ηε 
ζπλνρή, ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Απνζηνιή  

Ηγεζία & Γλώζε  

Ο ΔΒ δηαδξακαηίδεη εγεηηθφ ξφιν ζηνλ 
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Διιάδαο ζε κηα παξαγσγηθή, 
εμσζηξεθή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, σο 
αλεμάξηεηνο θαη ππεχζπλνο εθπξφζσπνο ηεο 
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ηδησηηθήο νηθνλνκίαο.  

Κνηλσληθόο Δηαίξνο  

Ο ΔΒ, σο θνηλσληθφο εηαίξνο πνπ πηζηεχεη ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, πξνσζεί ζηα αξκφδηα φξγαλα 
ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο Δ.Δ. ηηο απφςεηο θαη ζέζεηο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο.  

Ιζρπξόο Δθπξόζσπνο  

Ο ΔΒ δηακνξθψλεη ζέζεηο, αλαιχζεηο θαη πξνηάζεηο 

πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκία, ηε βηνκεραλία, ηελ 
θαηλνηνκία, ηελ απαζρφιεζε, ηελ παηδεία θαη ηηο 
εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηε 
βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα.  

Φνξέαο Γηθηύσζεο  

Ο ΔΒ δηθηπψλεη ηα κέιε ηνπ κεηαμχ ηνπο & κε ηα 
θέληξα απνθάζεσλ (εγρψξηα θαη δηεζλή), κε ζηφρν ηε 
δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο.

 


