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ΙΙ. Το Υπόδειγμα 

 Προκειμένου να αξιολογήσουν την απόδοση συστηματικά, τα στελέχη των 

εταιριών πρέπει να καταλήξουν στο τι θα πρέπει να μετρηθεί, σε ποιο οργανωσιακό 

επίπεδο, και πότε. 

Εκείνο που θα πρέπει να μετρηθεί είναι προφανώς οι εκροές και οι πόροι. Οι 

εκροές χρειάζεται να μετρηθούν προκειμένου να προσδιορισθεί αν βοηθούν στην 

εκπλήρωση των αντικειμενικών σκοπών της εταιρίας (αποτελεσματικότητα). Οι 

πόροι χρειάζεται να μετρηθούν προκειμένου να προσδιορισθεί αν χρησιμοποιούνται 

οι ελάχιστες ποσότητες για την παραγωγή των δεδομένων εκροών (αποδοτικότητα). 

Το οργανωσιακό επίπεδο στο οποίο πρέπει να γίνει η μέτρηση. Στο επίπεδο 

της ευθύνης για τη συνολική απόδοση: στο επίπεδο της εταιρίας ή επιχειρηματικής 

μονάδας. Στο επίπεδο της ευθύνης για την τεχνική απόδοση: στις μονάδες Ε&Α. Στο 

επίπεδο της ευθύνης για την εμπορική απόδοση: τμήματα παραγωγής, μάρκετινγκ, 

κλπ. 

Η συνολική απόδοση της εταιρίας είναι συνάρτηση τόσο της τεχνικής, όσο 

και της εμπορικής της απόδοσης. 

 

VIΙΙ. Συζήτηση 

 Οι μάνατζερς χρειάζεται να μετρούν εμπορικές εκροές, τεχνικές εκροές, 

εκροές προς τα εμπορικά τμήματα, καθώς τους πόρους που διατίθενται στις τεχνικές 

μονάδες. 

 Αυτοί οι δείκτες δεν είναι ακριβείς για προβλέψεις. Μελέτη στον κλάδο των 

φαρμακευτικών
1
 έδειξε από το 1971 πως το πραγματικό κόστος και η διάρκεια των 

προγραμμάτων υπερέβαιναν κατά 80% τις αρχικές εκτιμήσεις. Η μέση απόκλιση του 

πραγματικού προς την εκτίμηση ήταν 1,78 για το κόστος και 1,68 για τη διάρκεια. 
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 Πιο πρόσφατη μελέτη από την Booz - Allen
2
 έδειξε πως το 65% των περίπου 

700 εταιριών του δευτερογενή τομέα που μελετήθηκαν, χρησιμοποιούν 

τυποποιημένους – επίσημους δείκτες για την αξιολόγηση της απόδοσης των νέων 

προϊόντων τους. Αυτό βέβαια σημαίνει πως το 35% δεν χρησιμοποιεί καμία τέτοια 

μέθοδο. Υπάρχουν επίσης μάνατζερς που δεν χρησιμοποιούν ποσοτικούς δείκτες 

εκροών. Μελέτη του Schainblatt
3
 έδειξε πως μονάχα οι 7 από τις 34 καινοτομικές 

εταιρίες που ερεύνησε χρησιμοποιούσαν σε τακτική βάση ποσοτικούς δείκτες που 

συνδυάζουν εκροές και χρησιμοποιούμενους πόρους. Ακόμα 4 εταιρίες 

χρησιμοποιούσαν ποσοτικούς δείκτες εκροών και 3 εταιρίες χρησιμοποιούσαν 

περιστασιακά κάποιο από τα δυο είδη δεικτών. Αυτό σημαίνει πως 20 από τις 34 

εταιρίες είτε χρησιμοποιούσαν ποιοτικούς δείκτες, είτε δεν μετρούσαν καθόλου τις 

εκροές τους. 
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