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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Πρόλογος 

Η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, σ’ ολόκληρο τον κόσµο, αποτελεί τη βάση 

της γενικότερης οικονοµικής ανάπτυξης, η οποία µε τη σειρά της χρηµατοδοτεί 

όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, βελτιώνοντας αυτό που αποκαλείται 

«βιοτικό επίπεδο». 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας ότι υπολείπεται σε όλους τους δείκτες 

ανταγωνιστικότητας, απέναντι στις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τις 

χώρες της Άπω Ανατολής, έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόµου ανάκτησης της 

ανταγωνιστικής της θέσης, µε κύριο άξονα αυτής της πολιτικής, την ανάπτυξη 

της επιχειρηµατικότητας. 

Σε γενικές γραµµές, αυτή η πολιτική για την ανταγωνιστικότητα, περιλαµβάνει: 

• Την προώθηση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων. 

• Τη σύνδεση της παραγωγής µε την Έρευνα, τόσο τη βασική όσο και την 

εφαρµοσµένη. 

• Τη δηµιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων της «νέας οικονοµίας», δηλαδή 

επιχειρήσεων στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 

της Βιοτεχνολογίας, των Τεχνολογιών του ∆ιαστήµατος, των Τεχνολογιών 

Ενέργειας, των Τεχνολογιών Περιβάλλοντος και των Τεχνολογιών Υγείας. 

• Την προώθηση της καινοτοµίας. 

• Την προώθηση της «οικονοµίας της γνώσης», δηλαδή τη µεταφορά 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από τα Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύµατα 

στις επιχειρήσεις. 

• Την προώθηση της αυτοαπασχόλησης. 

• Την προώθηση της επιχειρηµατικότητας (συµµετοχής στις επιχειρηµατικές 

δράσεις) των οµάδων του πληθυσµού που δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες 

επιδόσεις, όπως είναι οι γυναίκες, οι νέοι και τα άτοµα που βρίσκονται 

αποκοµµένα από την κοινωνική ενότητα, όπως είναι τα άτοµα µε ειδικές 
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ανάγκες, µετανάστες, απεξαρτηµένα άτοµα, ειδικοί πληθυσµοί και φυσικά οι 

άνεργοι. 

• Την προώθηση της κινητικότητας των επιχειρηµατιών, των επιχειρήσεων, των 

εργαζοµένων, των ερευνητών και του ακαδηµαϊκού προσωπικού, στην 

Ευρώπη. 

• Την ενίσχυση της συνεργασίας, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, των επιχειρήσεων, 

των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων, των ερευνητών και των φορέων. 

• Την προώθηση εναλλακτικών µορφών επιχειρηµατικότητας, ιδίως στην 

παροχή υπηρεσιών και την αποκαλούµενη «κοινωνική οικονοµία». 

• Την προώθηση του εξορθολογισµού στη διοίκηση και διαχείριση των υπό 

ίδρυση, αλλά και των επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν, ιδίως µέσα από την 

προώθηση του επιχειρηµατικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού. 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο τελικός στόχος, που είναι η ανάκτηση της 

ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας, το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης διατρέχεται από προγράµµατα και πρωτοβουλίες που 

χρηµατοδοτούν δράσεις για την υλοποίηση των στόχων. 

Οι χρηµατοδοτήσεις αυτές απευθύνονται, αφενός στους κρατικούς φορείς, 

προκειµένου να προωθήσουν το επιχειρηµατικό πνεύµα, αφετέρου στους 

ιδιώτες, προκειµένου να δηµιουργήσουν επιχειρήσεις ή να αναπτύξουν 

καινοτόµες δράσεις.  

Μια γενική παραδοχή, η οποία και επιβεβαιώνεται από τη στάση απέναντι στην 

επιχειρηµατικότητα, τόσο µέσα από τα ερωτηµατολόγια, όσο και από τα 

απολογιστικά στοιχεία, δηλαδή από την ίδια τη δηµιουργία επιχειρήσεων, είναι 

ότι σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, οι νέοι προτιµούν µια θέση εξαρτηµένης 

εργασίας, αντί την αυτοαπασχόληση ή και τη συµµετοχή σε οµάδες που 

αναλαµβάνουν τη δηµιουργία επιχειρήσεων. Συγκρίνοντας τα αριθµητικά 

δεδοµένα της Ευρώπης µε αυτά των ΗΠΑ και των υπολοίπων ανεπτυγµένων 

χωρών, διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα έλλειµµα «επιχειρηµατικής κουλτούρας» 

στην Ευρώπη. Όταν η σύγκριση γίνεται µε τη χώρα µας, τα αποτελέσµατα είναι 

απογοητευτικά. 
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Αυτό το έλλειµµα επιχειρηµατικής κουλτούρας, θεωρείται ότι µπορεί να 

καλυφθεί από την εκπαίδευση. Έτσι, σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, αποφασίστηκε 

να ενταχθούν µαθήµατα επιχειρηµατικότητας σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης. Είναι φυσικό ότι τα αποτελέσµατα δεν αναµένονται να είναι 

άµεσα, άλλωστε η επιβεβαίωσή τους, σε ότι αφορά την πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση θα περιµένει την ενηλικίωση των µαθητών για να επιβεβαιώσει ή 

να ανατρέψει την υπόθεση. 

Στα πλαίσια αυτά έχει εκπονηθεί και το παρόν, µε την ακόλουθη σκέψη: 

• Να προσφέρει στους σπουδαστές των ΤΕΙ τις βασικές γνώσεις που 

απαιτούνται, προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις σχεδιασµού µιας επιχειρηµατικής δράσης. 

• Να προσφέρει τη δυνατότητα κατανόησης των αναγκαίων ενεργειών για 

έναν ορθολογικό σχεδιασµό. 

• Να προσφέρει στους σπουδαστές την ευκαιρία να κατανοήσουν την 

ανάγκη «διεπιστηµονικής προσέγγισης» της επιχειρηµατικής δράσης. 

• Να προωθήσει την ιδέα της συνεργασίας στην επιχειρηµατική δράση, 

ως αναγκαίο και ικανό παράγοντα για την κατάκτηση της 

επιχειρηµατικής επιτυχίας. 

• Να µεταδώσει στους σπουδαστές το πνεύµα αναζήτησης 

επιχειρηµατικών ιδεών, δηλαδή τη διαρκή διατύπωση υποθέσεων ότι 

µπορούν να παράγουν και να πουλήσουν ένα προϊόν ή µια υπηρεσία. 

• Να προσφέρει µια οπτική της αγοράς, σε σχέση µε τα αντικείµενα τα 

οποία σπουδάζουν και τις δεξιότητες τις οποίες αποκτούν, στα πλαίσια 

της φοίτησής τους. 

Είναι ευνόητο ότι µε τις παρεχόµενες γνώσεις, τόσο από το παρόν πόνηµα, 

όσο και από τις γνώσεις που περιέχονται στις Σηµειώσεις των συναδέλφων του 

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και αυτών του ΤΕΙ Καβάλας, οι σπουδαστές που δεν έχουν 

ως αντικείµενο σπουδών κάποιο που να ανήκει στα αντικείµενα της οικονοµίας 

και της ∆ιοίκησης, δεν πρόκειται να αποκτήσουν ένα ακόµη πτυχίο ή µια 

εξειδίκευση. 
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Η ίδια η εκπαίδευση στην επιχειρηµατικότητα (στα µαθήµατα Ι και ΙΙ) έχουν ως 

στόχους: 

• Να µεταδώσουν στους σπουδαστές την κατανόηση της επιχειρηµατικής 

δράσης, ώστε να γνωρίζουν τον τρόπο µε τον οποίο θα προχωρήσουν 

σε δηµιουργία επιχείρησης ή στην αυτοαπασχόληση. 

• Να προσφέρουν στους σπουδαστές την οπτική του επιχειρηµατία, ώστε 

να συνεργάζονται αποτελεσµατικότερα µε τους επιχειρηµατίες – 

δυνητικούς εργοδότες τους και να διευκολύνονται στην εξεύρεση θέσης 

εργασίας, στον ιδιωτικό τοµέα, αλλά και στην κατάκτηση θέσεων που 

πλησιάζουν τους επενδυτές και αµείβονται περισσότερο (καριέρα), 

προσφέροντας και περισσότερη κοινωνική αναγνώριση. 

• Να δώσουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές, να αναγνωρίζουν τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται, ιδίως αυτές που συνδέονται µε το 

συνδυασµό εφαρµογών επιστηµονικών γνώσεων και µεθόδων, όπως 

αυτές που αποκτώνται στα ΤΕΙ, ή αναπτύσσονται µέσα από τη 

διαδικασία της εφερµοσµένης έρευνας. 

• Να αναγνωρίσουν τον επιχειρηµατικό κίνδυνο και να κατανοήσουν ότι 

αποτελεί λειτουργική παράµετρο η οποία είναι δυνατό να τεθεί υπό 

έλεγχο, µέσα από την εφαρµογή επιστηµονικών µεθόδων και την 

ανάπτυξη συνεργασιών. 

Για το σκοπό αυτό, έχει προετοιµαστεί εκπαιδευτικό υλικό από τα τρία ΤΕΙ που 

συνεργάζονται στο πρόγραµµα. Το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχει προετοιµάσει µια 

σειρά από ενότητες που αφορούν την οικονοµική διαχείριση µιας επιχείρησης, 

το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έχει προετοιµάσει τις ενότητες λήψης επιχειρηµατικών 

αποφάσεων και στο παρόν αναπτύσσεται η µεθοδολογία σύνταξης 

επιχειρηµατικών σχεδίων. 

Νικόλαος Καρανάσιος 

Επίκουρος καθηγητής   
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Εισαγωγή 

Η διαδικασία του επιχειρηµατικού σχεδιασµού και το αποτέλεσµά της, δηλαδή 

το επιχειρηµατικό σχέδιο, βρίσκονται στο επίκεντρο της διοικητικής λειτουργίας 

τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα µετά το 1993. 

Ενώ οι επιχειρηµατίες και οι παραγωγοί ∆ηµόσιας πολιτικής έχουν 

επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στον επιχειρηµατικό σχεδιασµό και 

δαπανώνται τεράστια ποσά για την εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων, η 

παγκόσµια ακαδηµαϊκή κοινότητα φαίνεται να µη δείχνει ούτε το ελάχιστο 

ενδιαφέρον. Η εξήγηση είναι βέβαια απλή. Κανένας ερευνητής δεν πρόκειται να 

ασχοληθεί µε την έρευνα ενός αντικειµένου που δεν θα παράγει νέα 

επιστηµονική γνώση, αφού η ακαδηµαϊκή του πορεία εξαρτάται από την 

παραγωγή νέας επιστηµονικής γνώσης. Ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός δεν 

συµβαδίζει µε τη «βασική» έρευνα, που είναι το αντικείµενο όλων των 

Πανεπιστηµίων, παράλληλα µε τη διδασκαλία. Ούτε πρόκειται για την ανάπτυξη 

οποιασδήποτε ποσοτικοποιηµένης θεωρίας, ώστε να είναι δυνατό να 

αποτελέσει ακαδηµαϊκό ζήτηµα. 

Ενώ, λοιπόν, ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός αποτελεί ένα τακτικό σύνολο από 

επιστηµονικές διαδικασίες, ούτε και στις επιµέρους επιστηµονικές περιοχές 

επιδέχεται ακαδηµαϊκό αντίλογο, αφού χρησιµοποιεί κατά το δυνατό 

απλουστευµένα αποτελέσµατα των άλλων επιστηµονικών µεθόδων. 

Πολύ περισσότερο, για το επιχειρηµατικό σχέδιο δεν αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα διαφοροποίησης ο τρόπος (έστω και απλοϊκός) των διαφόρων 

τµηµάτων του, αλλά αυτή καθεαυτή η αντιµετώπιση όλων των ζητηµάτων. Η 

πληρότητα έχει πολύ µεγαλύτερη σηµασία από την εµβάθυνση. Για 

παράδειγµα, η απαιτούµενη γνώση της αγοράς σε ότι αφορά την κατάτµησή 

της, δεν εξετάζεται µε κυρίαρχο κριτήριο την επιστηµονική πληρότητα των όρων 

της κατάτµησης, αλλά αν και σε ποιο βαθµό έχει γίνει κατάτµηση, αν δηλαδή 

έχει ληφθεί υπόψη, έστω και µε απλοϊκό τρόπο, το γεγονός ότι οι καταναλωτές 

συµπεριφέρονται κατά περίπου οµοιογενή τρόπο όταν έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά. 

Μπορεί κανείς να διατυπώσει µε ασφάλεια πως ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός 

είναι µια επιχειρηµατική διαδικασία και όχι διοικητική. Ο ρόλος του στελέχους 

της διοίκησης είναι περισσότερο να διατυπώνει τα ερωτήµατα, αν και είναι 
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καλύτερα να δηµιουργεί τις συνθήκες ώστε να προκύπτουν τα ερωτήµατα, 

παρά να σχεδιάζει.  

1 Ιστορικά Στοιχεία 

Τόσο από την πλευρά των επιχειρηµατιών, όσο και από την πλευρά της 

∆ιοικητικής Επιστήµης, το ζητούµενο αποτέλεσµα ήταν πάντοτε η ικανοποίηση 

της βασικής οικονοµικής αρχής, δηλαδή η επίτευξη όσο το δυνατό µεγαλύτερου 

οικονοµικού αποτελέσµατος µε τη διάθεση όσο το δυνατό λιγότερων πόρων. 

Την εποχή που βάση στη διαφοροποίηση της σχέσης κόστους απόδοσης ήταν 

η συµµετοχή στο κόστος των αµοιβών της άµεσης εργασίας, αναπτύχθηκαν 

θεωρίες, στην αρχή και στη συνέχεια µέθοδοι, για την οργάνωση της εργασίας 

(Tailor, Fayol κλπ). 

Στη συνέχεια, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, που και πάλι είχε σαν φορέα των 

εργαζόµενο, τόσο για την «εφεύρεσή» της, όσο και για την αποτελεσµατική της 

εφαρµογή και η ταυτόχρονη ανάπτυξη της γραφειοκρατίας, οδήγησαν τους 

επιστήµονες στην ανάπτυξη θεωριών και στη συνέχεια µεθόδων διοίκησης 

ηγεσία, διοίκηση ανθρώπινων πόρων κλπ,  (Chris Argyris, Mayo κλπ). 

Την εποχή αυτή αναπτύσσεται η µεθοδολογία των «Τεχνικοοικονοµικών 

Μελετών» προκειµένου να αντιµετωπιστεί η ανάγκη σύνδεσης της βούλησης 

των εργαζοµένων και της τεχνολογικής µεταβολής των επιχειρήσεων. Οι 

τεχνικοοικονοµικές µελέτες, που κυρίως εκπονούνται από µηχανικούς και 

σπάνια από οικονοµολόγους, αντιµετωπίζουν την εφαρµογή της τεχνολογίας 

ως πρώτο γεγονός και την προσαρµογή της διοίκησης ως αναγκαστικό 

παρεπόµενο, ενώ συνήθως η οικονοµική εφικτότητα της οικονοµικής 

δραστηριότητας συνάγεται απλώς από τα στοιχεία της µελέτης. 

Μετά τη δεκαετία του ’60, µε το άνοιγµα των παγκόσµιων αγορών και την 

«ένοπλη ειρήνη» της εποχής του «ψυχρού πολέµου», όταν δηλαδή στον 

ανεπτυγµένο δυτικό κόσµο η παγιωµένη ειρήνη ενοποιεί τις αγορές (την εποχή 

αυτή γίνεται η σύσταση της ΕΟΚ) ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων 

παγκοσµιοποιείται και µε τη GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 

οµογενοποιείται, η επιχειρηµατική δραστηριότητα αρχίζει να αντιµετωπίζεται και 

σαν ένα φαινόµενο αντιµετώπισης εξωτερικών παραγόντων, της δράσης 

δηλαδή των ανταγωνιστών.  
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Το φαινόµενο του ανταγωνισµού, που αρχικά αντιµετωπίστηκε µε τη 

µαθηµατική ανάλυση της θεωρίας των παιγνίων, µε ποσοτικό τρόπο, αρχίζει και 

αντιµετωπίζεται και ποιοτικά. Στη δεκαετία του ’70 παρουσιάζεται για πρώτη 

φορά η έννοια της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων (Ugo Oyterhoeven) σε µια 

προσπάθεια διαµόρφωσης σχεδίων για την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού 

και για πρώτη φορά η ενότητα επιχείρηση – προϊόν – τεχνολογία – αγορά – 

κλάδος της οικονοµίας διασπάται και στη θέση της τίθεται η επιχειρηµατική 

ενότητα σαν συνεχής παραγωγός εισοδήµατος για τους επενδυτές. 

Η τρέχουσα θεώρηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας προσπαθεί να 

συνενώσει την τεχνική, την οικονοµική, τη στρατηγική και τη διοικητική άποψη 

σε ένα ενιαίο «σχέδιο» στο οποίο τα επιµέρους τµήµατα έχουν, περισσότερο ή 

λιγότερο, αναλυθεί µε το µέγιστο διαθέσιµο της επιστηµονικής σκέψης και 

µεθοδολογίας. 

Απαρχή της νέας αυτής θεώρησης δεν προσδιορίζεται. Με άλλα λόγια 

υπάρχουν πολλές και διαφορετικές διεκδικήσεις για την πατρότητα του όρου 

«επιχειρηµατικός σχεδιασµός» και «επιχειρηµατικό σχέδιο» (Business Plan). 

Η πρώτη προσέγγιση, από άποψη όρου, φαίνεται να είναι αµερικανική και όχι 

αγγλόφωνη γενικά ή  βρετανική. Ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός, όµως, 

µεταφυτεύεται στην Ευρώπη από τις Ιαπωνικές επιχειρήσεις που ιδρύουν 

θυγατρικές εταιρίες στις διάφορες χώρες. Παρά ταύτα, η ιδέα του business plan 

από την πλευρά των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αρχίζει να γίνεται σαν 

αποµίµηση της διοικητικής δραστηριότητας των αµερικανικών επιχειρήσεων και 

όχι των ιαπωνικών. 

Οι πρώτες προσπάθειες επιχειρηµατικού σχεδιασµού, και πάλι, δεν γίνονται 

στη Βρετανία, όπως θα ήταν αναµενόµενο, αλλά στο Βέλγιο. 

Η εξήγηση του φαινοµένου είναι απλή, αν λάβει κανείς υπόψη του τις εξελίξεις 

στην παγκόσµια αγορά στα µέσα της δεκαετίας του ΄80. Η είσοδος νέων 

κρατών – µελών στην τότε ΕΟΚ και η ταυτόχρονη κρίση του άνθρακα και του 

χάλυβα, άφησαν ολόκληρες περιοχές του Βελγίου σε απόγνωση. Ταυτόχρονα, 

η παρουσία των υπηρεσιών της τότε ΕΟΚ στη βελγική πρωτεύουσα παρείχε τη 

δυνατότητα εφαρµογής δοκιµασµένων διοικητικών πρακτικών, πράγµα που 

συνέβη µε την εξαγορά στελεχών των ΕΟΚ από ιδιωτικές επιχειρήσεις (έναντι 
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πολύ υψηλότερων αµοιβών) που είχαν προηγούµενη εµπειρία σε αµερικανικές 

και ιαπωνικές επιχειρήσεις. 

Στις επιχειρήσεις αυτές, που είχαν ήδη καταστραφεί από την κρίση του χάλυβα 

(και κατά συνέπεια και του άνθρακα, περίπτωση Liege) η απόγνωση είχε ήδη 

υπαγορεύσει την αποδοχή οποιασδήποτε λύσης, αρκεί να οδηγούσε σε κάποια 

ανάκαµψη. 

Πράγµατι, η εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδιασµού οδήγησε αρκετές από 

αυτές σε αλλαγή αντικειµένου, αξιοποιώντας µεγάλο µέρος του εξοπλισµού και 

του ανθρώπινου δυναµικού, τόσο ώστε να αποδοθεί από πολλούς στον 

επιχειρηµατικό σχεδιασµό και µόνο η διάσωσή τους. 

Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι µε τον τρόπο αυτό έχουν αναπτυχθεί 

τουλάχιστον τρεις τάσεις, χωρίς να αποτελούν σχολές, στον επιχειρηµατικό 

σχεδιασµό. Η αµερικανική τάση, σύµφωνα µε την οποία βάση του σχεδίου 

αποτελεί ο στρατηγικός προγραµµατισµός, η ιαπωνική τάση, σύµφωνα µε την 

οποία βάση του σχεδίου αποτελεί ο προγραµµατισµός εφαρµογής και η 

Ευρωπαϊκή τάση σύµφωνα µε την οποία βάση του σχεδίου αποτελεί ο 

ανθρώπινος παράγοντας.    

2 Η έννοια του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι συµβόλαιο του επιχειρηµατία µε τον εαυτό του. 

Έχει όλα τα χαρακτηριστικά κάθε συµβολαίου. ∆ηλαδή έχει: 

• Τη βάση της αµοιβαιότητας, σύµφωνα µε την οποία ο επιχειρηµατίας δίνει για 

να πάρει, αποτελεί δηλαδή δοσοληψία. 

• ∆εσµεύει τον επιχειρηµατία, δηλαδή τον υποχρεώνει να ακολουθήσει του όρους 

που τίθενται. 

• Προβλέπει τους όρους και τη διαδικασία αναθεώρησης των όρων. 

• Προβλέπει τους όρους και τη διαδικασία αποχώρησης από το σχέδιο. 

• Έχει συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα για την εκπλήρωση του κάθε όρου. 

• Είναι σαφές και ακριβές, ώστε να µπορεί ακόµη και να µεταβιβαστεί σε άλλους. 
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• ∆εν έχει καταστατικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν απαιτείται ιδιαίτερος τύπος για τη 

µεταβολή των όρων του, αλλά συναίνεση των µερών. 

Με άλλα λόγια, το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι µια δεσµευτική υπόσχεση του 

επιχειρηµατία (ή της οµάδας επιχειρηµατιών, ή των βασικών στελεχών µιας 

∆ηµόσιας Επιχείρησης ή Οργανισµού) ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα της 

επιχείρησης που διοικεί θα γίνεται σύµφωνα µε συγκεκριµένους όρους, µε 

συγκεκριµένη διαδοχή, µε συγκεκριµένο τρόπο λήψης και υλοποίησης 

αποφάσεων και θα οδηγεί σε προβλεπόµενο επίπεδο κερδών. 

∆ιαφέρει από τις ιδιωτικές συµβάσεις (ιδιωτικά συµφωνητικά) στο ότι: 

 ∆εν µπορεί να παρουσιαστεί ενώπιον των ∆ικαστηρίων. 

 ∆εν περιλαµβάνει ποινικές ρήτρες για την αθέτηση των όρων του από 

κάποιο από τα εµπλεκόµενα µέρη (τα µέλη της επιχειρηµατικής 

οµάδας). 

 Είναι µεταβιβάσιµο. 

Οµοιάζει µε τα Ιδιωτικά Συµφωνητικά και τα Συµβόλαια, ως προς το ότι: 

 Έχει χρόνο σύνταξης. 

 Υπογράφεται από τα µέλη της επιχειρηµατικής οµάδας. 

 Περιλαµβάνει όρους και διαδικασίες. 

 Έχει χρονικό ορίζοντα και χρονοδιάγραµµα. 

∆ιαφέρει από το Καταστατικό, στο ότι: 

 ∆εν ενδιαφέρεται για τις διαδικασίες εκλογής εκπροσώπων. 

 ∆εν ενδιαφέρεται για την περίπτωση διάλυσης της επιχειρηµατικής 

οµάδας. 

 ∆εν ενδιαφέρεται για τις οικονοµικές σχέσεις µεταξύ των µελών της 

επιχειρηµατικής οµάδας. 

 ∆εν ενδιαφέρεται για τη συλλογική περιουσία, αλλά για την καλύτερη 

αξιοποίησή της. 
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∆ιαφέρει από τον Εσωτερικό Κανονισµό, στο ότι: 

 ∆εν ενδιαφέρεται για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά 

προκαθορίζει τη µεθοδολογία λήψης τους και τα όρια µέσα στα οποία 

µπορούν να κινούνται οι λαµβανόµενες αποφάσεις. 

 ∆εν ενδιαφέρεται για τη διασφάλιση της αντικειµενικότητας στη λήψη 

αποφάσεων, αλλά για το περιεχόµενο των αποφάσεων, σε σχέση µε τη 

διαδοχική επίτευξη στόχων, που είναι ποσοτικοποιηµένοι και χρονικά 

προσδιορισµένοι. 

 ∆εν εστιάζει την προσοχή στις εσωτερικές δραστηριότητες, αλλά στην 

αγορά και τον ανταγωνισµό. 

Οι διαφορές και οι οµοιότητες που προαναφέρθηκαν, διακρίνουν το 

επιχειρηµατικό σχέδιο από άλλα έγγραφα, τα οποία όµως περιλαµβάνονται στο 

επιχειρηµατικό σχέδιο, είτε αυτούσια και ολοκληρωµένα, είτε ως προβλεπόµενα 

να συνταχθούν από τους, κατά περίπτωση, ειδικούς. 

3 ∆ιακρίσεις Επιχειρηµατικών Σχεδίων 

∆ιακρίνεται σαφώς από την τεχνικοοικονοµική µελέτη και το στρατηγικό 

σχεδιασµό. Συγκεκριµένα, διακρίνεται από την τεχνικοοικονοµική µελέτη, 

επειδή: 

• Η τεχνικοοικονοµική µελέτη δε λαµβάνει υπόψη της τον ανθρώπινο παράγοντα, 

ενώ σ’ αυτόν κυρίως στηρίζεται το επιχειρηµατικό σχέδιο. 

• Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι προσπάθεια µεγιστοποίησης των 

αποτελεσµάτων της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ενώ η τεχνικοοικονοµική 

µελέτη εστιάζεται σε δεδοµένη τεχνική επένδυση. 

• Η τεχνικοοικονοµική µελέτη εξαντλεί την επιστηµονική ανάλυση µε αποτέλεσµα 

µια µελέτη, ενώ το επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπει τον τρόπο, τη διαδικασία, 

τους χρόνους και τη σχέση κόστους / απόδοσης κάθε επιστηµονικής ανάλυσης 

στην πορεία µιας δραστηριότητας. 

• Η τεχνικοοικονοµική µελέτη οδηγεί σε πρόγραµµα, µε την έννοια του 

χρονοδιαγράµµατος προκαθορισµένων ενεργειών που έχουν εκ των προτέρων 

µελετηθεί και για τις οποίες υπάρχει απαρέκκλητος τρόπος εφαρµογής. Το 
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επιχειρηµατικό σχέδιο είναι δυναµικό, µε την έννοια ότι περιλαµβάνει σειρά 

διαδικασιών και όχι ενεργειών, που άλλες προβλέπεται να εκτελούνται 

ταυτόχρονα και άλλες διαδοχικά, επιτρέπει όµως εναλλακτικές δράσεις, 

ανάλογα µε την επιβεβαίωση ή όχι των προβλέψεων. Με άλλα λόγια, η 

τεχνικοοικονοµική µελέτη εκτελείται ή δεν εκτελείται, ενώ το επιχειρηµατικό 

σχέδιο εκτελείται έστω και µε τροποποιήσεις. 

• Η τεχνικοοικονοµική µελέτη στηρίζεται αποκλειστικά σε ποσοτικά κριτήρια, ενώ 

ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός έχει σαν βάση τα ποιοτικά κριτήρια τα οποία 

ποσοτικοποιεί ανάλογα µε την χρησιµότητα της ποσοτικοποίησης. 

• Η τεχνικοοικονοµική µελέτη µπορεί να αποτελεί αξιολογήσιµο µέρος ενός 

επιχειρηµατικού σχεδίου, τόσο µάλιστα ώστε να µπορεί να θεωρηθεί 

υποσύνολο του επιχειρηµατικού σχεδίου, χωρίς όµως να είναι απαραίτητη. 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο διαφέρει από το στρατηγικό σχεδιασµό, επειδή: 

• Ο στρατηγικός σχεδιασµός έχει σα βάση κρίσης τη χρηµατική τοποθέτηση 

(επένδυση) ενώ ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός τον επενδυτή. Ο στρατηγικός 

σχεδιασµός θεωρεί ότι µόνη ικανοποίηση του επιχειρηµατία είναι η ποσοτική 

µεγιστοποίηση του κέρδους, ενώ ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός λαµβάνει 

υπόψη του όλες τις επιθυµίες του επιχειρηµατία. 

• Ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός κυριαρχείται από την επιχειρηµατική ιδέα, ενώ ο 

στρατηγικός σχεδιασµός από τη  επίδραση εξωτερικών παραγόντων. 

• Ο στρατηγικός σχεδιασµός δείχνει κατεύθυνση, ενώ το επιχειρηµατικό σχέδιο 

δεσµευτικά προγράµµατα δράσης. 

• Για τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό πρωταρχικό κριτήριο αποτελεί η 

συµβατότητα του επιχειρηµατία, της δραστηριότητας και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, ενώ για το στρατηγικό σχεδιασµό η κάθε φορά µεταφορά 

εισοδήµατος από την αγορά προς τους επενδυτές. 

Παρά τις διαφορές που έχει ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός, τόσο από το 

στρατηγικό σχεδιασµό όσο και από τις τεχνικοοικονοµικές µελέτες, ως ενότητες, 

το επιχειρηµατικό σχέδιο περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία και χρησιµοποιεί όλα τα 

εργαλεία, τόσο των τεχνικοοικονοµικών µελετών όσο και του στρατηγικού 

σχεδιασµού, χωρίς ωστόσο να αποτελεί υπερσύνολο. 

ΤΕΙ Σερρών - Νικόλαος Καρανάσιος Σελίδα -11- 
 



ΕΠΕΑΕΚ 3,1,2,β «Κέντρο Επιχειρηµατικότητας ή Επιχειρηµατικών 
Σπουδών των ΤΕΙ Θεσ/νίκης Σερρών και Καβάλας» 

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 
 

∆ιακρίσεις των επιχειρηµατικών σχεδίων σε διάφορα είδη δεν έχουν γίνει σε 

τέτοιο βαθµό ώστε τα κριτήριά τους να διαφοροποιούν τα επιχειρηµατικά 

σχέδια. Για παράδειγµα η διάκριση των επιχειρηµατικών σχεδίων σε ∆ηµόσια 

και Ιδιωτικά δεν δηµιουργεί πραγµατική διάκριση, αρκεί να σκεφτεί κανείς τις 

ιδιωτικοποιήσεις των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων. 

∆ιάκριση, επίσης, των επιχειρηµατικών σχεδίων ανάλογα µε το µέγεθος της 

επιχείρησης που αφορούν, επίσης δεν φαίνεται να έχει αιτιολογική βάση, αφού 

σε κάθε περίπτωση υπάρχει ή δεν υπάρχει πληρότητα του σχεδίου. 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι ακόµη και όταν ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός 

δεν καταλήξει σε «επιχειρηµατικό σχέδιο» η ίδια η διαδικασία, ακόµη και αν 

εγκαταλειφθεί στο αρχικό της στάδιο, παράγει χρήσιµα επιχειρηµατικά 

αποτελέσµατα, µε αποτέλεσµα να διαφοροποιεί θετικά την αποδοτικότητα της 

επιχειρηµατικής δράσης.  
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4 Πεδίο Εφαρµογής του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 

Ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός έχει εφαρµογή σε όλες τις οικονοµικές µονάδες 

του Ιδιωτικού ή του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα, απεριόριστα. Σε τέτοιο µάλιστα 

σηµείο, ώστε, τόσο στην Αµερική όσο και στην Ευρώπη να προβαίνουν σε 

επιχειρηµατικό σχεδιασµό ακόµη και τα πολιτικά κόµµατα. 

Η έννοια του οικονοµικού αποτελέσµατος δεν καλύπτει αποκλειστικά την 

αποκόµιση κερδών στον επενδυτή (αυτόν που έχει διαθέσει τα χρήµατα για τη 

δηµιουργία και λειτουργία της οικονοµικής µονάδας) αλλά την ικανοποίηση των 

επιθυµιών αυτού που είχε την πρωτοβουλία της δηµιουργίας ή και της 

λειτουργίας της. 

Η διάθεση, για παράδειγµα, ενός ποσού από το ∆ηµόσιο Προϋπολογισµό για 

τη λειτουργία ενός Νοσοκοµείου ή ενός ΤΕΙ, έχει ως σκοπό την παροχή 

υγειονοµικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών (ανάλογα) σε ένα συνδυασµό 

βελτιστοποίησης της ποιότητας κει µεγιστοποίησης του αριθµού των 

αποδεκτών, οι οποίοι, επιπλέον, θα πρέπει έτσι να ικανοποιούν τις ανάγκες (ή 

επιθυµίες) τους και να ξαναψηφίσουν το κόµµα που πρότεινε και διέθεσε τα 

δηµόσια χρήµατα. Τα χρήµατα αυτά συγκεντρώνονται από τους ίδιους τους 

αποδέκτες των υπηρεσιών (µε την άµεση και έµµεση φορολογία) έτσι ώστε να 

γίνεται αποδεκτή, αφού αν δεν γίνεται δεν πρόκειται να ξαναψηφίσουν το κόµµα 

που πρότεινε τον προϋπολογισµό και τη φορολόγησή τους. Με άλλα λόγια ο 

αποδέκτης των υπηρεσιών που παρέχει το ∆ηµόσιο δεν διαφέρει από τον 

πελάτη οποιασδήποτε επιχείρησης, για τον οποίο υπάρχει πάντοτε µια 

ισορροπία ανάµεσα στην τιµή που πληρώνει και την ικανοποίηση που παίρνει. 
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5 Συντάκτες του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 

Η σύνταξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου ακολουθεί µια συγκεκριµένη 

διαδικασία και διαδοχή δραστηριοτήτων. Για τη σύνταξη του επιχειρηµατικού 

σχεδίου είναι απαραίτητο να σηµειωθούν τα παρακάτω: 

• Το επιχειρηµατικό σχέδιο το καταρτίζει ο επιχειρηµατίας (ή τα βασικά στελέχη 

που έχει ήδη επιλέξει το ∆ηµόσιο ή ένας ή µια οµάδα επενδυτών).  ∆εν είναι 

κατανοητή η σύνταξη του επιχειρηµατικού σχεδίου από µελετητές ή 

συµβούλους επιχειρήσεων. Οι λόγοι για τους οποίους το επιχειρηµατικό σχέδιο 

καταρτίζεται από τον ίδιο τον επιχειρηµατία, όπως ορίστηκε παραπάνω, είναι 

δύο: 

• Σχέδιο που έχει καταρτιστεί από άλλον, εκτός από αυτόν που θα το εφαρµόσει 

είναι και αδύνατο να υλοποιηθεί, αφού και δε λαµβάνει υπόψη τις δυνατότητες 

ή επιθυµίες του και  δεν είναι απόλυτα κατανοητό, αλλά και δηµιουργεί αίσθηµα 

«υπακοής» και κατωτερότητας. 

• Εφόσον άλλος καταρτίσει το σχέδιο, ο ίδιος ο επιχειρηµατίας δεν θα αποδεχτεί 

την ανάγκη επιστηµονικής υποστήριξης, τόσο στην κατάρτιση του σχεδίου όσο 

και στην υλοποίησή του. Αυτό, άλλωστε, δε συµβαίνει µόνο στην Ελλάδα, απλά 

συµβαίνει πιο έντονα και πιο συχνά από ότι σε άλλες χώρες. Ακόµη πιο έντονο 

είναι το φαινόµενο όταν οι επιχειρηµατίες, όπως ορίστηκαν παραπάνω, έχουν 

ήδη επιτυχηµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα ή κατέχουν ∆ηµόσια θέση. 

• Ο επιχειρηµατίας έχει ανάγκη υποστήριξης για τη σύνταξη του επιχειρηµατικού 

σχεδίου, επειδή: 

• Χρειάζεται την απαραίτητη µεθοδολογία για την ίδια τη σύνταξη του σχεδίου, 

την οποία δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει. 

• Χρειάζεται κάποιον που θα αναζητήσει για λογαριασµό του τις απαραίτητες 

επιστηµονικές και τεχνικές ικανότητες, ώστε να µπορεί να επιλέξει τους 

καταλληλότερους χωρίς να δηµιουργεί αντιπάθειες ή να υποπίπτει σε 

«υποχρεώσεις». 

• Έχει ανάγκη από κάποιον εκπαιδευµένο και µε διαθέσιµο χρόνο στην 

καταγραφή των στοιχείων του σχεδίου, ώστε να επιδοθεί απερίσπαστος στις 
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κορυφαίες δραστηριότητες της επιχειρηµατικής δράσης, όπως η λήψη 

αποφάσεων, εξασφάλιση κεφαλαίων, τις σχέσεις µε τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, τις 

σχέσεις µε τις οµάδες πίεσης, την εξασφάλιση συνεργασιών και την οργάνωση 

των δικτύων. 

Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να συντάσσεται ένα επιχειρηµατικό σχέδιο σε 

συνεργασία του επιχειρηµατία µε κατάλληλα εκπαιδευµένα στελέχη, είτε αυτά 

ανήκουν ήδη στη διοικητική οµάδα της επιχείρησης είτε ανήκουν (το 

συνηθέστερο) σε επιχειρήσεις συµβούλων. 

Στην περίπτωση της επιχείρησης συµβούλων, είναι απαραίτητη η παρουσία 

όλων των µελών της οµάδας σύνταξης του επιχειρηµατικού σχεδίου, 

τουλάχιστον στην αρχή και στο τέλος κάθε φάσης του σχεδίου, ώστε να 

εξασφαλίζεται συνοχή αλλά και να προβλέπεται η τυχαία αποχώρηση κάποιου 

µέλους. 

Σε κάθε περίπτωση, τα ειδικά στελέχη για τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό θέτουν 

κάθε φορά ένα ζήτηµα µιας ενότητας (ποτέ τα στάδια ή µέρη του 

επιχειρηµατικού σχεδίου δεν τίθενται όλα µαζί στον επιχειρηµατία), περιµένουν 

από τον επιχειρηµατία να διατυπώσει ο ίδιος την ανάγκη απόκτησης 

πρόσθετων πληροφοριών, τεχνικών ικανοτήτων (και καλά ποιος θα το κάνει 

αυτό;) ή υπολογισµών και οι απαντήσεις εκµαιεύονται από τον ίδιο τον 

επιχειρηµατία µε τη µορφή «λήψης απόφασης» η οποία κάθε φορά 

καταγράφεται από την οµάδα υποστήριξης, ώστε να αποτελέσει ένα ενιαίο 

κείµενο. 

5.1 Επιλογή του Σχεδίου (Προ-αξιολόγηση) 

Ακρογωνιαίο λίθο, για τη σύνταξη του επιχειρηµατικού σχεδίου, αποτελεί η 

επιχειρηµατική ιδέα.  

Η έννοια της επιχειρηµατικής ιδέας περιλαµβάνει ένα υπαρκτό ή ενδεχόµενο 

προϊόν (ή υπηρεσία) και ένα πλήθος πιθανών καταναλωτών που θα ήταν 

(ενδεχοµένως) πρόθυµοι να θυσιάσουν µέρος του εισοδήµατός τους 

προκειµένου να το αποκτήσουν. 

Η επιχειρηµατική ιδέα, δηλαδή ο συνδυασµός προϊόν – αγορά (στην έννοια του 

προϊόντος περιλαµβάνονται και οι υπηρεσίες, χάριν συντοµίας) πρέπει να είναι 

συµβατή µε µια σειρά από παράγοντες, που εξετάζονται παρακάτω, ώστε να 
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προχωρήσει ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός σε υλοποιήσιµα προγράµµατα 

δράσης. 

Πρέπει, στο σηµείο αυτό, να σηµειωθούν ότι: 

Εάν διαπιστωθεί κάποια ασυµβατότητα, είναι δυνατή, σε κάθε στιγµή, η 

αναθεώρηση ή τροποποίηση της ιδέας. 

Είναι δυνατή η διακοπή του επιχειρηµατικού σχεδιασµού εάν διαπιστωθεί 

κάποια βασική ασυµβατότητα που δεν επιδέχεται τροποποιήσεις. 

Η φάση του ελέγχου συµβατότητας καταγράφεται και αποτελεί το κυρίαρχο 

µέρος του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Την απόρριψη του σχεδίου έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει η οµάδα 

επιχειρηµατικού σχεδιασµού. Η απόρριψη ανακοινώνεται από τον επικεφαλής 

της οµάδας στον επιχειρηµατία. Αυτό δε σηµαίνει ότι ο επιχειρηµατίες δεν είναι 

πλέον σε θέση να εφαρµόσει την ιδέα του, αφού η οµάδα επιχειρηµατικού 

σχεδιασµού δεν είναι σε θέση να απαγορεύσει την  υλοποίησή της, είναι όµως 

εξαιρετικά σπάνια η επιτυχία µιας επιχειρηµατικής ιδέας που η οµάδα 

σχεδιασµού έχει κρίνει ως ασύµβατη. 

Η απόρριψη της επιχειρηµατικής ιδέας έχει την έννοια της αποφυγής της 

ευθύνης αποτυχίας. Παρά το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν έχει θεσµοθετηθεί η 

επαγγελµατική ευθύνη (malpractice responsibility), δηλαδή η αποζηµίωση του 

επιχειρηµατία από κακή γνώση ή ελλιπή χρήση των επιστηµονικών µεθόδων, η 

αποδοχή µιας επιχειρηµατικής ιδέας που εγνωσµένα έχει µικρές πιθανότητες 

επιτυχίας, είναι αφενός αντίθετη στην επαγγελµατική δεοντολογία, αφετέρου 

επικίνδυνη για την αποδοχή της ικανότητας της οµάδας στην αγορά των 

συµβούλων.  

5.1.1 Στρατηγική συµβατότητα 

Η στρατηγική συµβατότητα της επιχειρηµατικής ιδέας συνοψίζεται στις 

παρακάτω κύριες ενότητες ερωτηµάτων: 

• Ταιριάζει η επιχειρηµατική ιδέα µε την επιχειρηµατική οµάδα; 

• Είναι εφικτή η παραγωγή του προϊόντος (ή η παροχή της υπηρεσίας) ; 
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• Υπάρχουν καταναλωτές πρόθυµοι να αποκτήσουν, υποβαλλόµενοι σε κάποιο 

είδος θυσίας, το προϊόν ή την υπηρεσία; 

• Θα προκύψει θετικό οικονοµικό αποτέλεσµα; 

5.1.1.1 Η επιχειρηµατική Οµάδα 

Στο εξής θα αποκαλείται «επιχειρηµατίας» η επιχειρηµατική οµάδα. 

Επιχειρηµατική οµάδα αποτελούν οι επενδυτές, µε την έννοια των φυσικών ή 

νοµικών προσώπων που διαθέτουν κεφάλαιο, που επιθυµούν να υλοποιήσουν 

µια επιχειρηµατική ιδέα. 

Προσωπικότητα των επιχειρηµατιών 

Ο έλεγχος της προσωπικότητας του επιχειρηµατία δεν έχει το νόηµα της 

κοινωνικής ή προσωπικής κρίσης ενός ή περισσότερων προσώπων.  

Η προσωπικότητα του επιχειρηµατία εξετάζεται προκειµένου να διαπιστωθεί η 

ικανότητά του να στηρίξει την επιτυχία της επιχειρηµατικής ιδέας µέχρι τη  

επιτυχία της και να καρπωθεί την ωφέλεια της επιτυχίας. 

Παράλληλα, ο έλεγχος της προσωπικότητας έχει την έννοια της ενδεχόµενης 

προσαρµογής της επιχειρηµατικής ιδέας στις επιθυµίες του επιχειρηµατία. 

Με αυτό το γνώµονα εξετάζονται τα παρακάτω: 

Προσωπικοί στόχοι 

 Είναι ιδιαίτερα συχνό το φαινόµενο της ασυµβατότητας των προσωπικών µε 

τους επιχειρηµατικούς στόχους.  Η κοινωνική καταξίωση δεν αποτελεί 

προσωπικό στόχο που αντιτίθεται στην εφαρµογή µιας επιχειρηµατικής ιδέας. 

Αντίθετα, η απόδειξη στο κοινωνικό περιβάλλον του ότι είναι ικανός να 

υλοποιήσει τις ιδέες του αποτελεί κύριο λόγο απόρριψης. 

Συνοπτικά, οι προσωπικοί στόχοι που εκφράζουν την ικανοποίηση της 

επιθυµίας για κέρδος, άνοδο του βιοτικού ή κοινωνικού επιπέδου, αποτελούν 

αποδεκτούς προσωπικούς στόχους. 

Αντίθετα, στόχοι απόδειξης ικανοτήτων ή αυτοεκτίµησης ή ικανοποίησης 

ερευνητικής επιθυµίας, αποτελούν λόγους απόρριψης, αφού δεν πρόκειται να 

καταλήξουν σε επιτυχηµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
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Ιδιαίτερες ικανότητες 

Η ύπαρξη ιδιαίτερων τεχνικών ικανοτήτων, είτε από προηγούµενη εµπειρία, είτε 

από σπουδές στο αντικείµενο, είτε από επιτυχηµένη προηγούµενη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, είτε από διοικητικές ή οικονοµικές σπουδές, 

αποτελούν θετικά στοιχεία συµβατότητας. 

Προηγούµενες κερδοσκοπικές δραστηριότητες, έστω και µε µεγάλη επιτυχία, 

αποτελούν στοιχεία απόρριψης, αφού θα οδηγήσουν σε εγκατάλειψη της 

εφαρµογής της επιχειρηµατικής ιδέας και η όποια διατήρησή της θα καταλήξει 

να είναι πρόσχηµα κερδοσκοπίας, άλλη θα είναι, όµως, η πραγµατική 

οικονοµική δραστηριότητα. 

Αντίθετα, άλλη επιτυχηµένη παραγωγική ή εµπορική δραστηριότητα αποτελεί 

κριτήριο «επιλεξιµότητας» επειδή δείχνει ότι αποτελεί µέρος του χαρακτήρα του 

κάθε µέλους της επιχειρηµατικής οµάδας η έφεση για επιτυχία, αλλά και η 

ικανότητα παρακολούθησης τέτοιας µορφής στόχων. 

Συµβατότητα στόχων προς την προσωπικότητα 

Συχνά παρατηρείται το φαινόµενο της ύπαρξης κρυφών στόχων (που δεν 

εκφράζονται από τον επιχειρηµατία) αποτελούν όµως το κριτήριο για την 

επιδίωξη της πραγµατοποίησης της επιχειρηµατικής ιδέας. 

Όσο πιο αναπτυγµένες είναι οι «τεχνικές ικανότητες» τόσο πιο δύσκολο είναι να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη προσωπικών στόχων διαφορετικών από αυτούς που 

εκφράζονται. 

Γενικά, η σύγκρουση των προσωπικών στόχων µε την προσωπικότητα 

προέρχεται από την ύπαρξη εξαιρετικά ισχυρής προσωπικότητας που 

επιβάλλεται και επί αυτών ακόµη των στόχων. 

Κάθε κυριαρχία, είτε της προσωπικότητας επί των στόχων, είτε η αλλοτρίωση 

της προσωπικότητας από τους στόχους, αποτελεί ασυµβατότητα που αν δεν 

επιδέχεται τροποποίηση των στόχων (αφού η προσωπικότητα δεν είναι δυνατό 

να αλλάξει) αποτελεί αιτία απόρριψης της ιδέας.  
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Συµβατότητα στόχων προς την οικογένεια 

Η οικογενειακή κατάσταση αλλά και η αποδοχή των στόχων του επιχειρηµατία 

από το οικογενειακό του περιβάλλον, είναι απαραίτητο στοιχείο, αφού τυχόν 

ασυµβατότητα θα φέρει διλήµµατα που δεν θα είναι δυνατό να επιτρέψουν την 

απρόσκοπτη συνέχιση της πορείας προς την επιτυχία. 

Συµβατότητα στόχων προς το κοινωνικό περιβάλλον 

Η αποδοχή της επιχειρηµατικής, γενικά δράσης, αλλά και ιδιαίτερα η πορεία 

προς την υλοποίηση της επιχειρηµατικής ιδέας, από το κοινωνικό περιβάλλον 

του επιχειρηµατία, αποτελούν συχνά κριτήριο συνέχισης ή διακοπής της 

επιχειρηµατικής δράσης. 

∆εν είναι δύσκολο να διαπιστωθεί τέτοια ασυµβατότητα, κυρίως από τον ίδιο 

τον επιχειρηµατία. Όταν όµως διαπιστώνεται, είτε ο ίδιος αποσύρεται, είτε 

αποφασίζει να αδιαφορήσει συνειδητά.  

Συνοχή της επιχειρηµατικής οµάδας 

Η συνοχή της επιχειρηµατικής οµάδας ελέγχεται ως προς τη 

συµπληρωµατικότητα των προσωπικών στόχων και ικανοτήτων και την 

ελάχιστη ύπαρξη ανταγωνισµών. 

Συγγενικές ή στενές κοινωνικές σχέσεις (στενές φιλίες) αποτελούν παράγοντες 

ανατροπής της συνοχής, επειδή υπάρχουν για διαφορετικούς και ανεξάρτητους 

από την επιχειρηµατική δραστηριότητα λόγους.  

Σε τέτοιες περιπτώσεις τα κριτήρια για τη λήψη αποφάσεων δεν είναι κυρίως 

επιχειρηµατικά. 

Επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα 

Στην έννοια του επιχειρηµατικού πλεονεκτήµατος περιλαµβάνονται: 

• Η υπάρχουσα παραγωγική υποδοµή ή τεχνογνωσία κάποιων µελών της 

επιχειρηµατικής οµάδας. 

• Η ύπαρξη δικτύου διανοµής οµοειδών προϊόντων ή η πελατεία οµοειδών 

υπηρεσιών. 
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• Η διαθεσιµότητα επιχειρηµατικών κεφαλαίων. 

Αντίθετα, δεν αποτελεί επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα: 

• Η διαθεσιµότητα χώρου εγκατάστασης (οικόπεδα). 

• Η δυνατότητα εξασφάλισης δανειακών κεφαλαίων. 

• Η δυνατότητα εξασφάλισης δηµόσιων ή κοινοτικών επιχορηγήσεων. 

• Η δυνατότητα επιχορήγησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

• Οι κοινωνικές γνωριµίες. 

• Οι πολιτικές διασυνδέσεις.  

5.1.1.2 Η επιχειρηµατική Ιδέα 

Η επιχειρηµατική ιδέα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον επιχειρηµατία. Ξεκινά 

από την ανεξερεύνητη γνώµη του ότι οι καταναλωτές έχουν µια ανάγκη (ή 

επιθυµία) και ότι αυτή είναι δυνατό να ικανοποιηθεί µε την παραγωγή και 

διάθεση ενός συγκεκριµένου προϊόντος ή την παροχή µιας συγκεκριµένης 

υπηρεσίας που θα καταλήξει σε οικονοµικό όφελος. 

Η επιχειρηµατική ιδέα είναι µια υπόθεση ότι µια συγκεκριµένη επιχειρηµατική 

οµάδα έχει την τεχνική και οικονοµική δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή µια 

υπηρεσία για το οποίο υπάρχει εκδηλωµένη ζήτηση σε ποσότητα και τιµή, τόση 

ώστε να υπάρχει διαφορά µεταξύ συνολικού κόστους και συνολικής προσόδου 

και έτσι να προκύπτει κέρδος. 

Η επιχειρηµατική ιδέα είναι δυνατό να υλοποιηθεί µε πόρους της 

επιχειρηµατικής οµάδας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε η επιχειρηµατική ιδέα 

είναι αρχικά ανέφικτη ή απορρίπτεται. 

Εφόσον πρόκειται για επιχειρηµατικές δραστηριότητες του λεγόµενου 

«κοινωνικού τοµέα» ή του «ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», το κέρδος 

µεταφράζεται σε κοινωνική αναγνώριση της οποίας συνέπεια είναι η εκλογή ή ο 

επαναδιορισµός σε θέσεις της διοίκησης. 

Η σύνδεση της επιχειρηµατικής ιδέας µε το κέρδος είναι συνυφασµένη µε τον 

επιχειρηµατικό κίνδυνο. Σε περίπτωση που το αναµενόµενο κέρδος είναι 
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χρηµατικό, ο επιχειρηµατικός κίνδυνος είναι ανάλογος του αναµενόµενου 

ποσού. Σε περίπτωση δραστηριοτήτων του ευρύτερου δηµοσίου ή του 

κοινωνικού τοµέα, µολονότι ο επιχειρηµατικός κίνδυνος είναι περιορισµένος, οι 

συνέπειές του είναι η αποτυχία και κατ’ επέκταση ξ απώλεια της πολιτικής 

στήριξης, είτε από τους κοµµατικούς οργανισµούς, είτε από το λαό. 

Η µελέτη της γέννησης της επιχειρηµατικής ιδέας απασχολεί διάφορες 

επιστηµονικές περιοχές, µεταξύ των οποίων και αυτές που χρησιµοποιούνται 

από τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηµατικές ιδέες ανήκουν σε µια 

από τις δύο γενικές κατηγορίες, µιµητικές ή καινοτόµες, παρά το γεγονός ότι 

κάθε ολοκληρωµένη επιχειρηµατική ιδέα έχει χαρακτηριστικά που ανήκουν και 

στις δύο κατηγορίες. 

• Mµιµητικές επιχειρηµατικές ιδέες. 

Xαρακτηρίζονται από: 

o Μεταφορά σε µια περιοχή µιας επιτυχηµένης επιχειρηµατικής ιδέας από µια 

άλλη περιοχή. 

o Επανάληψη µιας επιτυχηµένης παραγωγικής διαδικασίας. 

o Αντιγραφή ή αποµίµηση ενός επιτυχηµένου προϊόντος. 

o Μεταφορά σε µια περιοχή µιας επιτυχηµένης εµπορικής πρακτικής. 

∆ηµιουργούνται – γεννώνται από: 

• Προσφορές των πωλητών του απαραίτητου εξοπλισµού. 

• Παρατήρηση του επιχειρηµατία. 

• Προτάσεις στελεχών που έχουν την τεχνογνωσία και εργάζονται σε 

επιτυχηµένες επιχειρήσεις µε το ίδιο αντικείµενο, που έχουν σκοπό: 

 Να αποτελέσουν µέλη της επιχειρηµατικής οµάδας, ή την ίδια 

την επιχειρηµατική οµάδα, ακόµη και µε τη βοήθεια της 

επιχείρησης από την οποία αποχωρούν (διαδικασία 

«Εκσφενδόνισης» Spin-Off). 

 Να βελτιώσουν τις αποδοχές τους στη νέα επιχείρηση. 
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 Να αλλάξουν γεωγραφικό χώρο εργασίας. 

 Να αλλάξουν περιβάλλον εργασίας. 

 Να ανέλθουν κοινωνικά, αποκτώντας την εικόνα του 

απαραίτητου ή και ειδικού. 

• Παρατήρηση των επιτυχηµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων άλλων 

περιοχών. 

∆εν είναι µιµητική επιχειρηµατική ιδέα: 

• Η συµµετοχή σε αλυσίδα τυποποιηµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

(Franchising). 

• Η παραγωγή µε άδεια του κατασκευαστή (Licensing). 

• Η συµµετοχή σε κοινή εµπορική ονοµασία (Brand-Name Users). 

• Η συµµετοχή σε κοινή επιχειρηµατική δραστηριότητα (Clusters) 

 

o Καινοτόµες Επιχειρηµατικές Ιδέες. 

Οι καινοτόµες επιχειρηµατικές ιδέες µπορεί να είναι τεχνολογικές, εµπορικές, 

οργανωτικές,  χρηµατοδοτικές ή και περιβαλλοντολογικές. Είναι δυνατό να 

ανήκουν σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, τον πρωτογενή, τη µεταποίηση ή 

την παροχή υπηρεσιών. 

Xαρακτηρίζονται από: 

• Προϊόντα των οποίων τα φυσικά χαρακτηριστικά εµφανίζονται για πρώτη φορά. 

• Παραγωγική διαδικασία προϊόντων που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά µε 

τρόπο διαφορετικό από αυτόν που παράγονται ήδη. 

• Επεξεργασία των προϊόντων σε ανώτερο βαθµό, πλησιέστερο στην 

κατανάλωσή τους (πχ προτηγανισµένες πατάτες). 

• Οργάνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας κατά τρόπο που δεν έχει 

προηγουµένως εφαρµοστεί από άλλους. 
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• Χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας από πηγές που δεν έχουν 

ξαναχρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό. 

• Προϊόντα τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην αγορά, παράγονται µε τον ίδιο 

τρόπο, διατίθενται όµως στους καταναλωτές µε διαφορετικό τρόπο, όπως: 

 Από κανάλια διανοµής που για πρώτη φορά διανέµουν 

τέτοια προϊόντα (π.χ. η διανοµή ηλεκτρικών συσκευών µε 

κουπόνια εφηµερίδων, από τα πρακτορεία εφηµερίδων). 

 Από συστήµατα µεταφοράς που δεν έχουν άλλη φορά 

µεταφέρει τέτοια προϊόντα (πχ η µεταφορά µουσικής µέσα 

από το διαδίκτυο [Internet]). 

 Σε συσκευασία που δεν έχει χρησιµοποιηθεί άλλη φορά για 

τέτοια προϊόντα (πχ µακαρόνια σε γυάλινο βάζο). 

 Μονάδες διανοµής που δεν έχουν άλλη φορά 

χρησιµοποιηθεί (πχ τα χαρτοµάντηλα ένα – ένα). 

 Συνδυασµός προϊόντων που δεν έχει χρησιµοποιηθεί 

εµπορικά άλλη φορά (πχ έπιπλα και ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές). 

 Προϊόντα που συνδέονται µε την ψυχολογία των 

καταναλωτών µε διαφορετικό από τον συνηθισµένο τρόπο 

(πχ σύνδεση της κατανάλωσης της κατανάλωσης 

απορρυπαντικών και της κοινωνικής εικόνας του 

καταναλωτή) 

• Προϊόντα ανατρεπτικά των καταναλωτικών συναρτήσεων, δηλαδή τα οποία 

ανατρέπουν το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης (πχ η παραγωγή και 

διάθεση ακριβότερων  προϊόντων επειδή έχουν παραχθεί σε ψυχολογικά 

επιθυµητό περιβάλλον, όπως οικολογικά, παραδοσιακά ή υψηλής τεχνολογίας) 

∆ηµιουργούνται – γεννώνται από: 

• Επιχειρηµατίες και υποψήφιοι επιχειρηµατίες, που διερευνούν νέους τρόπους 

οργάνωσης, χρηµατοδότησης και διανοµής των προϊόντων ή και των 

υπηρεσιών. 
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• Επιστήµονες και ερευνητές που εργάζονται σε επιχειρήσεις και διερευνούν τις 

δυνατότητες νέων βιοµηχανικών εφαρµογών σε αποδεδειγµένες επιστηµονικές 

θεωρίες. 

• Επιστήµονες και ερευνητές που εργάζονται σε ερευνητικά κέντρα και 

διερευνούν τις δυνατότητες εργαστηριακής απόδειξης επιστηµονικών θεωριών, 

µέσα από τη διεξαγωγή βασικής έρευνας. 

• Τεχνικοί που εργάζονται σε επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών ή προσφοράς 

υπηρεσιών του ίδιου ή συγγενούς κλάδου. 

• Στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται στον τοµέα του Marketing, των 

πωλήσεων, της χρηµατοδότησης ή και στις διοικητικές υπηρεσίες. 

• Επιστήµονες που διδάσκουν σε Πανεπιστήµια ή και ΤΕΙ και διεξάγουν 

εφαρµοσµένη έρευνα. 

• Φοιτητές, που στα πλαίσια των σπουδών τους συµµετέχουν και στην έρευνα 

που διεξάγεται στο εκπαιδευτικό ίδρυµα στο οποίο φοιτούν. 

• Υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι στα πλαίσια της εκπόνησης της διδακτορικής 

τους διατριβής πρέπει να παράγουν και να ανακοινώσουν νέα επιστηµονική 

γνώση. 

• Νέοι πτυχιούχοι, οι οποίοι επιλέγουν τη σταδιοδροµία στον ιδιωτικό τοµέα της 

επιχειρηµατικότητας. 

• Οµάδες καθηγητών και φοιτητών των ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι αναζητούν νέους 

τρόπους επιχειρηµατικής εκµετάλλευσης των επιστηµονικών τους γνώσεων και 

ικανοτήτων στα πλαίσια της «Ακαδηµαϊκής Εκσφενδόνισης» [Academic Spin-

Off]. 

• Μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι βλέπουν ως µόνη διέξοδο την αυταπασχόληση 

και προσπαθούν να εκµεταλλευτούν τη σωρεία προγραµµάτων επιχορηγήσεων 

και επιδοτήσεων που τους υποκινούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

• Οµάδες εργαζοµένων σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια των «Κύκλων Ποιότητας» 

[Quality Circles] και του «Καταιγισµού Ιδεών» [Brain Storming]. 
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• Ειδικές οµάδες εργαζοµένων που συνιστώνται µε σκοπό τη διατύπωση 

καινοτοµιών. 

∆εν είναι καινοτόµα η επιχειρηµατική ιδέα όταν το αντικείµενό της είναι: 

• Η εξάπλωση µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε νέες αγορές. 

• Η διαφοροποίηση [Diversification] προϊόντων ή υπηρεσιών, ύστερα από µια 

έρευνα της αγοράς και προκειµένου να προσαρµοστεί το προϊόν ή υπηρεσία 

στις νέες προτιµήσεις των καταναλωτών. 

• Η διαφήµιση από διαφηµιστικά µέσα, έστω και αν δεν έχουν χρησιµοποιηθεί 

άλλοτε για τη διαφήµιση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. 

• Η διαφοροποίηση της πιστωτικής πολιτικής µιας επιχείρησης. 

• Η αναβίωση παραγωγικών ή εµπορικών πρακτικών που έχει εγκαταλειφθεί, 

ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει παρέλθει από την εγκατάλειψή της. 

• Η χρησιµοποίηση νέων, έστω και καινοτόµων, µεθόδων διάδοσης των 

µηνυµάτων, που η επιχείρηση θεωρεί ως βάση της προσέλκυσης 

καταναλωτών. 

• Η αλλαγή της πολιτικής της επιχείρησης, σε ότι αφορά τα στοιχεία που 

συνθέτουν την προσωπικότητά της στην αγορά (συνδυασµός τιµολόγησης – 

προώθησης – ποιοτικών χαρακτηριστικών – συσκευασίας – υπηρεσιών µετά 

την πώληση). 

• Η επιλογή άλλου συνδυασµού πολιτικής, που έχει ήδη αποδειχθεί 

επιτυχηµένος στο παρελθόν, είτε από επιχειρήσεις που είχαν ένα συνολικά 

επιτυχηµένο, ή αποτυχηµένο, αποτέλεσµα, ανεξάρτητα από τις ενδείξεις που η 

επιστηµονική ανάλυση καταλήγει. 

• Τα πειστικά εφευρήµατα προς τους άµεσους (τελικούς) ή έµµεσους 

(χονδρεµπόρους) καταναλωτές, που απευθύνονται, είτε στην ψυχολογική τους  

εµπλοκή, είτε στη ικανοποίηση της ανάγκης τους να συµµετέχουν στο «συρµό» 

των συνθηκών και αναµενοµένων εξελίξεων της αγοράς, που αποτελούν την 

αντίδραση στη µεταβολή, κυρίως όταν αυτή αφορά την πρωτοβουλία για την 

τοποθέτηση της θρυαλίδας που είναι ενδεχόµενο και επιθυµητό να προκαλέσει 

την έκρηξη από την οποία, µια τέτοια µεταβολή, θα προέλθει. 
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Η γενική σειρά την οποία ακολουθεί µια επιχειρηµατική ιδέα είναι: 

 

         Γέννηση ιδεών 
                      
                ∆ιαλογή των ιδεών 
 
                        Ανάπτυξη και δοκιµή της ιδέας προϊόντος 
    
 
                              Ανάπτυξη στρατηγικής marketing 
 
   
                                     Επιχειρηµατική ανάλυση  
 
 
                                             Ανάπτυξη προϊόντος 
 
                                                                                            
                                                   ∆οκιµή στην αγορά 
 
                                                           Εισαγωγή στην αγορά
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Η ευκαιρία   της αγοράς  
συµβιβάζεται µε  τους  
στόχους  της  εταιρίας   

 Στόχος  το 
κέρδος  

        Οχι   

                   Ναι    
  Στόχος  όγκου 

πωλήσεων  
       Οχι   

                  Ναι    
  Στόχος  

ανάπτυξη  
πωλήσεων  

        Οχι   

                 Ναι    
Η   εικασία  της αγοράς  
συµβιβάζεται  µε  τους  
πόρους  της εταιρίας  

 Στόχος  καλής  
φήµης  

       Οχι   

     
  Εχει η εταιρία  

το αναγκαίο 
κεφάλαιο  

 Μπορεί να 
επιτευχθεί σε 
λογικό κόστος  

                       Οχι 
                   Ναι     
  Η  εταιρία  

διαθέτει  την 
απαραίτητη  
τεχνογνωσία  
στην  
παραγωγή και 
το marketing   

  
 
  
                   Οχι 
Μπορεί να  
επιτευχθεί  σε  
λογικό κόστος  

     
     
  Η εταιρία  

διαθέτει την 
αναγκαία 
υποδοµή 
διανοµής  

 
        Οχι  

Μπορεί να 
επιτευχθεί  σε 
λογικό κόστος  

     
     
  Προχωρήστε  

στην επόµενη 
φάση  

 Απορρίψτε  την  
ευκαιρία  της 
αγοράς   

     

Ο καταιγισµός ιδεών, αποτελεί την πλέον επιτυχηµένη, και για το λόγο αυτό και 

την πλέον προσφιλή, διαδικασία παραγωγής καινοτόµων ιδεών. ∆εν αποτελεί 

µέθοδο, αλλά διαδικασία από την οποία ελπίζεται να προκύψουν καινοτόµες 

επιχειρηµατικές ιδέες στις επιχειρήσεις, κυρίως µεγάλες, όπου η παραγωγή των 

καινοτόµων ιδεών αναµένεται από τους ίδιους τους εργαζόµενους. 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι∆ΕΩΝ 

Η διαδικασία παραγωγής ιδεών για την επίλυση ενός προβλήµατος ή για ένα 

συγκεκριµένο θέµα, περνά από τα εξής στάδια. 

• Το στάδιο προετοιµασίας 

Σ΄ αυτό το στάδιο πρέπει να γίνουν οι εξής επί µέρους ενέργειες: 
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o Καθορισµός του προβλήµατος που θέλουµε να επιλύσουµε. 

o Συλλογή και διερεύνηση των σχετικών πληροφοριών και στοιχείων. 

o Μελέτη και ανάλυση όλων των στοιχείων του προβλήµατος. 

• Το στάδιο εφαρµογής 

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου µπαίνει σ΄ ενέργεια η φαντασία για 

την παραγωγή ιδεών. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να αναζητηθεί η απάντηση 

σε µια σειρά ερωτήσεων, σκέψεων και συσχετισµών, που ο Α. Osborn 

προσδιόρισε ως εξής: 

∆ιαφορετική Χρησιµότητα.  

Μπορεί η ιδέα µας να χρησιµοποιηθεί για άλλους σκοπούς; Τι άλλες εφαρµογές 

µπορεί να έχει αν τροποποιηθεί κατάλληλα; 

Προσαρµογή.  

Τι άλλο µοιάζει µ΄ αυτή την ιδέα; Ποια άλλη ιδέα θυµίζει; Υπάρχει κανένα 

προηγούµενο στην Ιστορία; 

Τροποποίηση.  

Μήπως θα έπρεπε να προσδώσουµε µια νέα υφή, ν΄ αλλάξουµε την έννοια, το 

χρώµα, την κίνηση, τον ήχο, τη διαταγή, τη µορφή, το σχήµα; Τι αλλαγές θα 

µπορούσαµε να επιφέρουµε; 

Μεγέθυνση.  

Τι θα µπορούσαµε να προσφέρουµε; Περισσότερο καιρό; Μεγαλύτερη 

συχνότητα; Ισχύ; Ύψος; Μήκος; Πάχος; Πρόσθετη αξία; Πρόσθετα συστατικά; 

∆ιπλασιασµό; Πολλαπλασιασµό; Υπερβολή; 

Υποκατάσταση. 

 Ποιος άλλος; Τι άλλο; Άλλα στοιχεία; Άλλα υλικά; Άλλη διαδικασία; Άλλη 

δύναµη; Άλλος τρόπος αντιµετώπισης; Άλλος τόνος; 
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Ανακατανοµή.  

Μήπως πρέπει ν΄ αλλάξουµε τα επί µέρους στοιχεία; Άλλο διάγραµµα; Αλλαγή 

αριθµού; 

Αναδίπλωση.  

Αντιστροφή των θετικών παραγόντων. Αντιθέσεις; Αναστροφή; Εναλλαγή των 

ρόλων; 

Συγκερασµός. Μήπως έπρεπε να δηµιουργήσουµε ένα καινούργιο κράµα; 

Συστοιχία; Σύνολο; Μήπως θα έπρεπε να συνενώσουµε τις διάφορες ενότητες 

ή στόχους; Ή τον τρόπο προσέλκυσης; Ή και τις ίδιες τις ιδέες; 

• Το στάδιο της αξιολόγησης 

Στο στάδιο αυτό, µε την κρίση αξιολογούµε τις ιδέες που έχουµε παράγει. Τις 

σταθµίζουµε, εντοπίζουµε τα µειονεκτήµατά τους, τις αναλύουµε και τελικά 

επιλέγουµε εκείνες που νοµίζουµε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στη λύση του 

προβλήµατός µας. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι∆ΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΟΥ BRAINSTORMING 

Η τεχνική παραγωγής ιδεών µε τη µέθοδο Brainstorming ή Καταιγισµός Ιδεών 

(Κ.Α.Ι.) περνά τις εξής φάσεις: 

• Συγκρότηση οµάδας. 

• Προετοιµασία συνεδρίασης. 

• ∆ιεξαγωγή συνεδρίασης. 

• Συµπλήρωση των ιδεών. 

• Αξιολόγηση των ιδεών. 

• Επαλήθευση των ιδεών. 

• Η φάση της συγκρότησης της οµάδας. 

Συνήθως µια οµάδα Κ.Α.Ι. συγκροτείται από ένα µικρό αριθµό που δεν ξεπερνά 

τα επτά µέλη 
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Κατά τον καθηγητή J.Bales ο ιδεώδης αριθµός των µελών για το Brainstorming 

είναι πέντε. Στην περίπτωση καθορισµού των µελών του Brainstorming 

υπάρχουν ορισµένες διαφοροποιήσεις από διαφόρους ειδικούς:  

Οι βασικές αρχές συγκρότησης της οµάδας είναι: 

• Η επιµελής οµάδα brainstorming αποτελείται από ένα Πρόεδρο ή υπεύθυνο της 

διεξαγωγής της συνεδρίασης, ένα Γραµµατέα και πέντε µέλη που πρέπει να 

έχουν µία ευρεία ικανότητα παραγωγής ιδεών. 

• Κάθε συνεδρίαση Καταιγισµού ιδεών πρέπει να περιλαµβάνει διαφορετικά µέλη 

που να έχουν συνείδηση και γνώση του προβλήµατος που θέλουµε να 

επιλύσουµε. Αυτοί πρέπει να συµµετέχουν ενεργά και να µην κάνουν 

παρατηρήσεις. 

• Η συµµετοχή γυναικών στη µέθοδο Κ.Α.Ι. είναι χρήσιµη γιατί µπορούν να 

δηµιουργήσουν άµιλλα µε τους άνδρες και αντίστροφα. Αυτό αποτελεί ένα 

παράγοντα συµπληρωµατικής άµιλλας στην οµάδα, παρακίνησης για αύξηση 

ιδεών. Υποστηρίζεται ότι για γυναικεία προβλήµατα τα µισά από τα µέλη 

πρέπει να είναι γυναίκες. 

• Τα µέλη της οµάδας θα πρέπει να είναι πλήρως κατατοπισµένα πάνω στις 

γενικές αρχές παραγωγής ιδεών, καθώς και στη µέθοδο Κ.Α.Ι. 

• Ο πρόεδρος της οµάδας θα πρέπει να γνωρίζει καλά τις αρχές και τις 

διαδικασίες παραγωγής ιδεών. 

• Η φάση της προετοιµασίας της συνεδρίασης 

Η φάση της προετοιµασίας της συνεδρίασης απαιτεί τις παρακάτω εργασίες: 

o Καθορισµό του Προέδρου της οµάδας ο οποίος θα πρέπει προηγουµένως να 

έχει εκπαιδευτεί για τη λειτουργία που θα αναλάβει. 

o Επιλογή από τον Πρόεδρο των µελών της οµάδας και επιφόρτιση ενός µέλους 

της, επιπλέον της εργασίας του Γραµµατέα. 

o Καθορισµό του χρόνου και του τόπου της συνεδρίασης. 

o Προσδιορισµό και προδιαγραφή από τον Πρόεδρο του προβλήµατος που θα 

εφαρµοστεί η τεχνική του Κ.Α.Ι. 

ΤΕΙ Σερρών - Νικόλαος Καρανάσιος Σελίδα -30- 
 



ΕΠΕΑΕΚ 3,1,2,β «Κέντρο Επιχειρηµατικότητας ή Επιχειρηµατικών 
Σπουδών των ΤΕΙ Θεσ/νίκης Σερρών και Καβάλας» 

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 
 

o Η κατευθυντήρια αρχή είναι, ότι ένα πρόβληµα πρέπει να είναι απλό παρά 

σύνθετο. Κάθε πρόβληµα πρέπει να έχει ένα µόνο στόχο. Στην αντίθετη 

περίπτωση µειώνεται η επιτυχία της συνεδρίασης Brainstorming. 

o Προετοιµασία του Προέδρου για τον τρόπο διάκρισης και ταξινόµησης των 

παραγοµένων ιδεών. 

o Ενηµέρωση των µελών της οµάδας για τη µέθοδο Κ.Α.Ι. και την τεχνική της 

εφαρµογής της. 

o Κατάρτιση Μνηµονίου Βάσης Κ.Α.Ι. και αποστολή του στα µέλη της οµάδας 

προ δυο ή τριών ηµερών από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης. 

• Η φάση της διεξαγωγής της συνεδρίασης 

Η φάση της διεξαγωγής της συνεδρίασης απαιτεί να γίνουν οι εξής ενέργειες:  

• Ο πρόεδρος στην αρχή της συνεδρίασης αναφέρει τη διαδικασία επίλυσης του 

προβλήµατος µε τη µέθοδο Κ.Α.Ι. ώστε να γίνει κατανοητή απ' όλα τα µέλη. 

• Ο πρόεδρος δίνει περαιτέρω εξηγήσεις πάνω στο πρόβληµα και στη συνέχεια 

γίνονται ερωτήσεις για τυχόν διευκρινήσεις ή απορίες. 

• Ο πρόεδρος της συνεδρίασης παρουσιάζει τις 4 βασικές αρχές της µεθόδου 

Κ.Α.Ι., δηλαδή: 

α. Αναστολή της κρίσης (όχι κριτική) 

β. Ελεύθερη διασύνδεση των ιδεών (όσο περισσότερο άγριες ιδέες έχουµε τόσο 

το καλύτερο). 

γ. Ποσότητα ιδεών (όσο µεγαλύτερη ποσότητα ιδεών έχουµε τόσο το καλύτερο) 

και 

δ. Γόνιµη σύζευξη των ιδεών (συνδυασµοί και βελτιώσεις µιας ιδέας των 

άλλων). Συνήθως µια κάρτα που αναφέρει αυτές τις αρχές χρησιµοποιείται σαν 

υπενθύµιση. 

• Πρόεδρος καλεί για υποδείξεις. Κάθε µέλος παρουσιάζει µια ιδέα µε τη σειρά 

του από έναν κατάλογο που έχουν φέρει στη συνάντηση. Μόνο µια ιδέα για ένα 

χρονικό διάστηµα µπορεί να προσφερθεί από κάποιο µέλος. 
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• Ο πρόεδρος ειδικά ενθαρρύνει τις ιδέες οι οποίες έχουν προέλθει από µια 

προηγούµενη ιδέα. Αυτό οδηγεί σε µια αλυσιδωτή αντίδραση παραγωγής 

ιδεών. 

• Κάθε µέλος της οµάδας πρέπει να κρατά σηµειώσεις των ιδεών που σκέπτεται 

και που αναφέρει όταν έλθει η σειρά του. Αυτό γίνεται προκειµένου να µην 

ξεχνάει τι θα πρέπει να προτείνει. 

• Την καταγραφή των ιδεών που παράγονται σε µια συνεδρίαση Κ.Α.Ι., πρέπει 

να κάνει ο Γραµµατέας. Το µαγνητόφωνο θα πρέπει ν' αποφεύγεται να 

χρησιµοποιείται για λόγους ψυχολογικούς. 

• Σε κάθε περίπτωση κάθε προτεινόµενη ιδέα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

αριθµείται. Αυτό επιτρέπει στον Πρόεδρο να γνωρίζει πόσες υποδείξεις έχουν 

γίνει µέχρις ορισµένης ώρας, και ανάλογα να ασκεί µια πίεση επάνω στην 

οµάδα λέγοντας, "περισσότερες ιδέες", "ακόµα πέντε ιδέες", "ακόµα δέκα ιδέες",  

κ.ο.κ. Αυτή η τακτική οδηγεί πολλές φορές στο γεγονός να βρούµε νέες και 

καλύτερες ιδέες. 

• Καµιά ιδέα δεν πρέπει να ταυτίζεται µε το όνοµα του παραγωγού της. Τα 

ονόµατα δηµιουργούν προβλήµατα και περιορισµούς. 

Ο χρόνος διάρκειας της συνεδρίασης ποικίλλει σύµφωνα µε το πρόβληµα και 

εάν υπάρχει ανάγκη περισσότερου χρόνου είναι καλύτερο να καταµερισθεί το 

πρόβληµα σε µικρότερες ερωτήσεις, οι οποίες µπορούν να αντιµετωπισθούν σε 

διάρκεια 45 λεπτών της συνεδρίασης. 

Κλείνοντας τη συνεδρίαση ο Πρόεδρος εκφράζει τις ευχαριστίες του και στη 

συνέχεια ζητά να κρατήσουν το πρόβληµα στη σκέψη τους µέχρι την άλλη 

µέρα, όπου θα τους ρωτήσει αν έχουν καινούργιες ιδέες γι' αυτό. 

• Η φάση της συµπλήρωσης των ιδεών     

Μετά από τη φάση της συνεδρίασης πρέπει να δοθεί καιρός για µια εκκόλαψη 

µε το σκοπό να βοηθήσει τα µέλη της οµάδας να σκεφθούν ακόµα 

περισσότερες ιδέες µε τον τρόπο της συµπλήρωσης. 
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Μετά τη συνάντηση τα µέλη της οµάδας καλούνται "να κοιµηθούν µε το 

πρόβληµα". Αυτό πολλές φορές δίνει τη δυνατότητα παραγωγής ιδεών πολύ 

αξιόλογων. 

Έτσι εκτιµώντας την κατάσταση αυτή ο Πρόεδρος της συνάντησης ή ο 

Γραµµατέας του πρέπει να επικοινωνήσει µε τα µέλη της οµάδας την εποµένη 

ηµέρα και να αναζητήσει τις ενδεχόµενες υποδείξεις. 

• Η φάση της αξιολόγησης των ιδεών   

 Η φάση της αξιολόγησης απαιτεί τις εξής ενέργειες: 

• Γραµµατέας της συνάντησης προετοιµάζει ένα κατάλογο όλων των ιδεών που 

είχαν υποδεχθεί στη συνάντηση και µετέπειτα. Ο κατάλογος αυτός είναι 

δακτυλογραφηµένος. 

• Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της συνάντησης εκδίδει τον κατάλογο, 

διαπιστώνοντας ότι κάθε ιδέα είναι ευκρινώς διατυπωµένη. Ταυτόχρονα 

ταξινοµεί τις ιδέες µε λογική τάξη. 

• Ο κατάλογος αυτός "κοσκινίζεται" έτσι ώστε να επιλέγει η πιο κατάλληλη ιδέα. 

Αυτή η διαδικασία γίνεται από όλα ή ένα µέρος των µελών της οµάδας 

Καταιγισµού Ιδεών (πίνακας) ή από άλλη οµάδα που µπορεί να είναι 

περισσότερο κριτική και αντικειµενική για την αποδοτικότητα µιας ιδέας, ή τέλος 

από µια άλλη οµάδα που αποτελείται από µέλη της οµάδας συναντήσεων 

Brainstorming και µέλη µιας οµάδας άσχετης µε την οµάδα του Brainstorming.  

Τρόπος Αξιολόγησης Ιδεών 

Η διευκόλυνση της διαδικασίας της αξιολόγησης συχνά απαιτεί την κατάρτιση 

ενός καταλόγου κριτηρίων αξιολόγησης. 

• Η φάση της επαλήθευσης των ιδεών 

Η φάση της επαλήθευσης απαιτεί τις εξής ενέργειες: 

Να διαπιστωθεί ότι αυτό που φαίνεται πιθανόν, είναι αληθινό, και έτσι η ιδέα 

έχει µια αξία και πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. 

Έτσι η επιλεγείσα ιδέα µπορεί ευχερώς και επαρκώς ν' αναπτυχθεί, αφού 

γίνουν τα απαραίτητα τεστ επαλήθευσης. 
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Η οργάνωση των τεστ επαλήθευσης, ο τρόπος επαλήθευσης και άλλα σχετικά 

στοιχεία είναι σηµαντικά για τη φάση αυτή. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΥ Ι∆ΕΩΝ  (BRAINSTORMING) 

Το Brainstorming απαρτίζεται από τον ηγέτη και 3-10 µέλη. Ο ηγέτης εκλέγεται 

από τα µέλη του Κύκλου µε βάση τις γνώσεις του, τα ηγετικά του 

χαρακτηριστικά, τη συνεργατικότητα, τη δηµιουργικότητα και την ευελιξία.  

Ο ηγέτης είναι το "κλειδί" του Brainstorming επιλέγει και στρατολογεί µέλη, τα 

εκπαιδεύει, τα ενθαρρύνει να συµµετέχουν στο brainstorming, προετοιµάζει 

λίστα προβληµάτων προς επίλυση, µεσολαβεί προς τη διοίκηση της εταιρείας 

για εξοµάλυνση απροόπτων καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο το 

Brainstorming και κυρίως παρουσιάζει στη διοίκηση και αξιοποιεί τα 

αποτελέσµατα της εργασίας των µελών του Κύκλου. 

Τα µέλη είναι επίσης εθελοντές, µε όπλα τον ενθουσιασµό, τη θετική στάση και 

αµοιβαία συνεργασία, τη διάθεση συµµετοχής και προσωπικής εξέλιξης και την 

προθυµία να µοιραστούν τις γνώσεις και τις ιδέες τους και να τις δουν να 

αξιοποιούνται. 

Η ψυχή και η σπονδυλική στήλη του προγράµµατος του καταιγισµού ιδεών είναι 

ο διευκολυντής ή σύµβουλος. Ο διευκολυντής εποπτεύει το πρόγραµµα, 

εγγυάται την οµαλή και συντονισµένη λειτουργία του µέσα στην επιχείρηση και 

εξασφαλίζει βοήθεια σε χώρους και εξοπλισµό. Είναι ο σύνδεσµος µε τη 

διοίκηση. Μετά τη φάση εξοικείωσης και τις αρχικές δυσχέρειες, το 

Brainstorming, σε εφαρµογή, προσφέρει µια πραγµατικά συναρπαστική 

προσέγγιση στο σύγχρονο management. Ο λόγος είναι ότι ο καταιγισµός ιδεών 

ζει και αξιοποιεί όλες τις τεχνικές management του ανθρώπινου παράγονται και 

δηµιουργεί κλίµα συµµετοχής των υπαλλήλων στα προβλήµατα της 

επιχείρησης. Συντελεί στη σταδιακή βελτίωση των σχέσεων προσωπικού και 

διοίκησης, αλλά και πετυχαίνει εντυπωσιακά αποτελέσµατα στην 

παραγωγικότητα και τη συµπίεση του κόστους, µέσο της βελτίωσης των 

διαδικασιών. "Μόνο το 15% των λαθών προέρχεται από τους ανθρώπους, ενώ 

για το 85% πρέπει να κατηγορήσουµε οργανωτικές και διαδικαστικές αδυναµίες 

και ελλείψεις", αναφέρει ο Kees van Ham, γενικός γραµµατέας του Foundation 

for Quality Management (E.F.QM.). 
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Σ' αυτό το σηµείο το Brainstorming επιτυγχάνει θεαµατικά αποτελέσµατα, είναι 

διαδικασία αρκετά δύσκολη στις πρώτες φάσεις εφαρµογής γιατί απαιτεί την 

ύπαρξη συγκεκριµένων προϋποθέσεων, όπως: 

• Επιθυµία και θέληση της διεύθυνσης για εφαρµογή του συστήµατος και 

συµµετοχική νοοτροπία της διοίκησης. 

• Υποµονή. Ο καταιγισµός ιδεών δεν είναι µαγικό ραβδί επίλυσης προβληµάτων, 

ούτε µαγική σκόνη. 

• Ικανοποιητική εργασιακή ατµόσφαιρα.  

• Μεθοδική ενηµέρωση των εργαζοµένων µε επιµονή και υποµονή, για το 

ξεπέρασµα αρχικών αντιδράσεων, τάσεων ανασφάλειας κλπ. Το Brainstorming 

δέχεται πυρά κυρίως από άτοµα που δεν έχουν κατανοήσει την λειτουργία του 

ή ενοχλούνται από το γεγονός ότι δεν συµµετέχουν σ΄ αυτούς. 

Για τον τελευταίο ακριβώς λόγο η συµµετοχή µελών σε ένα Brainstorming είναι 

αρχικά περιορισµένη. 

Στην αρχική φάση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην προεργασία του 

προγράµµατος, όπως: 

• Ορθολογική επιλογή µελών. 

• Εκπαίδευση των µελών σε τεχνικές οµαδικής συνεργασίας και επίλυσης 

προβληµάτων. 

• Προσεκτική επιλογή του αρχικού προβλήµατος (προβληµάτων) που θα κληθεί 

να επιλύσει το Brainstorming. 

• Επιµονή και λεπτοµερή ενηµέρωση των υπολοίπων εργαζοµένων προς 

αποφυγή παρανοήσεων ως προς τις αρµοδιότητες του brainstorming. 

• ∆ιασφάλιση κλίµατος διατύπωσης ελεύθερης γνώµης κατά τη διάρκεια των 

συναντήσεων brainstorming, αλλά παράλληλα αυστηρή αποχή των µελών από 

κριτική µη παρόντων στελεχών. Σ' ένα brainstorming κρίνονται οι διαδικασίες 

και όχι οι άνθρωποι. 
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Το brainstorming εφαρµόζεται ενδεικτικά από το Ισπανικό τραπεζικό 

συγκρότηµα Banco Bilbao Vizcaya, την Hilti του Λιχτενστάιν, την Αµερικανική 

Lockheed, καθώς και από ελληνικές εταιρείες. ∆εν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ο 

E.F.O.M. προβάλλει την εφαρµογή brainstorming από τα µέλη του ως 

χαρακτηριστικό στοιχείο εταιρείας µε εδραιωµένη ποιότητα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Το πρόγραµµα υλοποίησης, προβλέπει συνήθως την ακόλουθη 

προκαταρκτική διαδικασία: 

• Επιλογή οµάδας εργασίας για εισαγωγή του προγράµµατος. 

• Έρευνα και ενηµέρωση για τον καταιγισµό ιδεών. 

• Εκπαίδευση. 

• Παρακολούθηση ενός brainstorming στην πράξη. 

• Απόφαση για έναρξη προγράµµατος. 

• Επιλογή συντονιστή (Facilitator). 

• Σχηµατισµός συντονιστικής επιτροπής από διευθυντές της εταιρείας. 

• ∆ιαµόρφωση πλάνων και στόχων του προγράµµατος. 

• Παρουσίαση πλάνων στη διοίκηση. 

• Προετοιµασία εκπαιδευτικού και ενηµερωτικού υλικού. 

• Παρουσίαση της ιδέας στους υπαλλήλους. 

• Εκπαίδευση µελών σε τεχνικές καταιγισµού ιδεών. 

• Σχηµατισµός οµάδας. 

• Μηνιαίος απολογισµός. 

Τα στοιχεία αυτά αναλύονται παρακάτω. 

• Επιλογή οµάδας εργασίας. 
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Επιλέγονται συνήθως, ένα άτοµο από τον ποιοτικό έλεγχο ή την παραγωγή και 

ένα από το προσωπικό. 

Έτσι εξασφαλίζεται η συνέχεια της προσπάθειας σε περίπτωση ασθενείας του 

ενός, αλλά και η σωστή έρευνα και µελέτη σε θέµατα παραγωγής και 

προσωπικού. 

• Έρευνα. 

Ακολουθεί µελέτη κάθε σχετικού βιβλίου και υλικού και συλλογή πληροφοριών 

από διεθνείς ενώσεις. 

• Εκπαίδευση. 

Τα µέλη της οµάδας πρέπει να µάθουν καλά τους ρόλους που θα κληθούν να 

παίξουν στη διαδικασία της παραγωγής καινοτόµων ιδεών, ώστε να µη τη 

γελοιοποιήσουν, κατάσταση που πολύ δύσκολα αποκαθίσταται. 

• Παρακολούθηση Brainstorming σε εφαρµογή. 

Επειδή µια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, η παρακολούθηση- αν είναι δυνατόν- 

ενός Brainstorming στην πράξη, βοηθά στην απόκτηση κάποιας αρχικής 

εµπειρίας. 

• Απόφαση έναρξης. 

Γίνεται επίσηµη παρουσίαση στη διοίκηση της εταιρείας και καλύπτονται 

θέµατα όπως: 

α) Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα 

β) Προβλήµατα στη διεξαγωγή του Brainstorming. 

γ) Σχεδιασµός του Brainstorming. 

δ) Εκπαιδευτικές απαιτήσεις. 

ε) Χρηµατοδότηση του προγράµµατος. 

στ) Στόχοι του προγράµµατος. 
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Στόχος της παρουσίασης είναι η έγκριση της διοίκησης και η κατανοµή 

αρµοδιοτήτων. 

• Επιλογή συντονιστή ή διευκόλυνση (FACILITATOR) 

Ο διευκολυντής ή συντονιστής θα σχεδιάσει, θα οργανώσει, θα εκπαιδεύσει και 

θα εποπτεύσει τις διάφορες φάσεις του Brainstorming. Το στέλεχος αυτό είναι 

άνθρωπος "κλειδί". Πρέπει να είναι ενθουσιώδης, συνεργάσιµος και αυτό-

παρακινούµενος. Είναι ο συνδετικός ιστός του προγράµµατος από την αρχή 

µέχρι το τέλος. Την επιλογή του ακολουθεί επίσηµη ανακοίνωση προς το 

προσωπικό. 

• Ορισµός συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee)  

Η επιτροπή αυτή έχει συµβουλευτικό ρόλο και αποτελείται από εκπροσώπους 

διαφόρων τµηµάτων που επιλέγει και προσεγγίζει  διευκολυντής. Η επιτροπή 

αυτή είναι το "στήριγµα" του προγράµµατος µέσα σε διάφορα τµήµατα της 

εταιρείας. ∆ύο τουλάχιστον µήνες απαιτούνται για την οριστικοποίηση και την 

έναρξη οµαλής λειτουργίας της. 

• ∆ιαµόρφωση Σχεδίων και Στόχων. 

Η συντονιστική επιτροπή, βασισµένη στα συµπεράσµατα των δύο αρχικών 

µελών της οµάδας εργασίας, διαµορφώνει και οριστικοποιεί τα αρχικά πλάνα 

και καταλήγει σε στόχους, όπως π.χ.: 

o Εκπαίδευση 30 ατόµων στη διεύθυνση παραγωγής. 

o Έναρξη 2 Brainstorming µέσα σε 3 µήνες. 

o Επιλογή και ταξινόµηση εκπαιδευτικού υλικού. 

Ο διευκολυντής έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, στη φάση αυτή, όπου επενδύει 

τουλάχιστον το 20% του χρόνου του.  

• Παρουσίαση του Σχεδιασµού στη ∆ιοίκηση  

Οι λεπτοµέρειες των πλάνων που έχουν ήδη διαµορφωθεί παρουσιάζονται σε 

εκπρόσωπους της διοίκησης και των εργαζοµένων. Στόχος είναι η εξοικείωση 

των στελεχών αυτών µε το πρόγραµµα, η δηµιουργία κλίµατος και η αποφυγή 

παραπληροφόρησης. Ιδιαίτερα τονίζεται η δυνατότητα ανάπτυξης ανθρωπίνου 

ΤΕΙ Σερρών - Νικόλαος Καρανάσιος Σελίδα -38- 
 



ΕΠΕΑΕΚ 3,1,2,β «Κέντρο Επιχειρηµατικότητας ή Επιχειρηµατικών 
Σπουδών των ΤΕΙ Θεσ/νίκης Σερρών και Καβάλας» 

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 
 

δυναµικού µέσα από ένα πρόγραµµα Κύκλων Ποιότητας, αλλά και της 

θεαµατικής βελτίωσης της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων. 

Το ζήτηµα της παρουσίασης αποτελεί τον καίριο παράγοντα αξιοποίησης της 

διαδικασίας. Ένα άριστο αποτέλεσµα µε εξαιρετικά καινοτόµα και 

ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά, εύκολα και µε µικρό κόστος υλοποίησης, είναι 

δυνατό να απορριφθεί, εξαιτίας της αδυναµίας της παρουσίασης να επιτύχει την 

αποδοχή της διοίκησης. 

Ο ενδεδειγµένος τρόπος παρουσίασης διαφέρει ανάλογα µε την έκταση και το 

βάθος της καινοτοµίας, τη θέση στον ανταγωνισµό που κατέχει η επιχείρηση, τη 

γενικότερη οικονοµική της κατάσταση, σε συνδυασµό µε την πορεία της 

οικονοµίας στην οποία ενεργεί, αλλά και την γενικότερη στάση της διοίκησης 

απέναντι σε κάθε µορφής αλλαγή. 

Η ίδια η παρουσίαση αποτελεί αντικείµενο διερεύνησης των τρόπων µε την ίδια 

διαδικασία, δηλαδή της διατύπωσης ανατρεπτικών τρόπων παρουσίασης, οι 

ποίοι θα εξετάζονται µε τρόπο που να θεωρούν τα µέλη της διοίκησης 

«πελάτες».  

• Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού και Ενηµερωτικού υλικού. 

Στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, υπάρχει πολύ λίγο διαθέσιµο 

εκπαιδευτικό υλικό (το περισσότερο ξενόγλωσσο). 

Οι εταιρείες αναπτύσσουν συνήθως και δικό τους εκπαιδευτικό υλικό που το 

παρουσιάζουν µε µορφή ενός Manual. Το Manual αυτό περιέχει βασικές 

τεχνικές και εργαλεία, όπως ανάλυση Pareto, διάγραµµα αιτίου-

αποτελέσµατος- κλπ. Ο διευκολυντής (και εδώ παίζει το ρόλο η 

προσωπικότητα και ο ενθουσιασµός του) εµπλουτίζει το Manual. Με πρόσθετο 

µη συµβατικό υλικό, που κατά τη γνώµη του είναι απαραίτητο (έντυπα, φόρµες, 

πληροφορίες, τεχνικές, κλπ). 

• Παρουσίαση σε Οµάδες   

Αφού τα παραπάνω βήµατα ολοκληρωθούν, ο διευκολυντής µε τη συντονιστική 

επιτροπή επιλέγουν τον κατά τη γνώµη τους προσφορότερο χώρο για πρώτη 

εφαρµογή του προγράµµατος. Τα κριτήρια τους µπορεί να είναι διάφορα και 

είναι ενδεικτικά τα εξής: 
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α) Χώροι µε περισσότερα προβλήµατα. 

β) Χώροι µε το πιο συνεργάσιµο προσωπικό. 

γ) Χώροι που τα προβλήµατα δείχνουν ότι θα λυθούν ευκολότερα και θα 

συντελέσουν στη δηµιουργία υποστηρικτικού κλίµατος. 

Αµέσως µετά η επιλεγµένη οµάδα καλείται να παρακολουθήσει την πρώτη 

συνάντηση που γίνεται σε ώρα εργασίας. Συνήθως η πρώτη αυτή συνάντηση 

έχει επιτυχία αν έχει προσχεδιαστεί σωστά (και διαφηµιστεί σωστά). Στη 

συνάντηση αυτή τονίζεται ότι η συµµετοχή Brainstorming στο είναι εθελοντική. 

Στη φάση αυτή γίνεται συλλογή ονοµάτων και εθελοντικά επιθυµούντων να 

λάβουν µέρος στο πρόγραµµα. 

• Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράµµατος. 

Με βάση τη λίστα των ενδιαφεροµένων εθελοντών, ο διευκολυντής 

διαµορφώνει το -συγκεκριµένο πια- εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Επιλέγει το 

κατάλληλο -ήσυχο- εκπαιδευτικό χώρο. Συλλέγει οπτικά βοηθήµατα. Παρακινεί 

τα µέλη να συµµετάσχουν µε το σύστηµα των ερωτο-απαντήσεων και 

σχολιασµού. Οργανώνει (µην ξεχνάµε ότι είναι δηµιουργικός) τελετή 

αποφοίτησης ώστε να τους ενθουσιάσει και να τους κάνει να νιώσουν ότι το 

έργο τους είναι σηµαντικό. 

• Σχηµατισµός Οµάδας.   

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ο διευκολυντής σχηµατίζει γνώµη για το 

χαρακτήρα και τη δυνατότητα συνεργασίας των συµµετεχόντων. Τότε 

οριστικοποιεί τη σύνθεση, λαµβάνοντας απαραίτητα υπόψη και τη γνώµη των 

ιδίων των µελών της οµάδας. Τα µέλη επιλέγουν και τον ηγέτη τους. Στην 

τελική µορφή η οµάδα θα έχει 3-10 µέλη µε ιδανικό αριθµό 5-6 µέλη. 

• Μηνιαίος Απολογισµός Έργου. 

Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Η συντονιστική επιτροπή συναντάται 

µια φορά την εβδοµάδα για ανασκόπηση της προόδου της προσπάθειας. Μια 

φορά το µήνα συντάσσεται ένας απολογισµός, εντοπίζονται οι οποιασδήποτε 

µορφής δυσκολίες (ανθρώπινων σχέσεων, τεχνικές) και γίνονται διορθωτικές 

ενέργειες. Εν ανάγκη ζητείται η βοήθεια εξωτερικών συµβούλων. 
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Αν τα παραπάνω βήµατα τηρηθούν µε συνέπεια, θα πρέπει η εταιρία να 

περιµένει επιτυχία του προγράµµατος.  

5.1.2 Το µέγεθος  και το είδος της Αγοράς 

Για την αποδοχή της επιχειρηµατικής ιδέας εξετάζεται το µέγεθος της αγοράς, 

τόσο από την άποψη του προσδιορισµού των πιθανών «πελατών», όσο και 

από την πλευρά των δυνητικών καταναλωτών, δηλαδή των πρόθυµων να 

υποστούν «κόστος» προκειµένου να αποκτήσουν το συγκεκριµένο αγαθό ή την  

υπηρεσία. 

Εφόσον, αρχικά και χωρίς απόδειξη, φανεί ότι υπάρχει αρκετή αγορά, τότε 

υποκινείται ο επιχειρηµατίας να προβεί σε στατιστικό προσδιορισµό του 

µεγέθους και του είδους της. 

Η µελέτη και η έρευνα της αγοράς, όµως, δεν είναι δυνατό να δώσει ακριβή 

αποτελέσµατα πρόβλεψης, ιδιαίτερα για νέα προϊόντα ή και αγορές. Συνήθως 

γίνονται πέντε βασικά λάθη: 

1. Λάθη κατά την µέτρηση.  

Αυτή η πηγή µεροληπτικότητας προέρχεται από αποκρινόµενους στην έρευνα, 

οι οποίοι, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, δεν αναφέρουν τις πραγµατικές αξίες. Οι 

αποκρινόµενοι µπορεί να µην γνωρίζουν τις πραγµατικές αξίες ή µπορεί να µην 

ενδιαφέρονται να τις αποκαλύψουν. 

2. Λάθος από την µη απόκριση.  

Κατά τη δειγµατοληψία των απόψεων µιας  οµάδας µελών επιλεγµένου 

δείγµατος, δεν είναι σπάνιο να συµπεριληφθούν µερικοί που αρνούνται να 

συνεργαστούν και µερικοί, µε τους οποίους δεν µπορούµε να έρθουµε καθόλου 

σε επαφή. Αυτά τα δύο προβλήµατα-οι αρνούµενοι και οι µη-ευρισκόµενοι 

αποκρινόµενοι αποτελούν το λάθος από τη µη απόκριση. Στην έκταση που 

αυτές οι δύο οµάδες κρατούν διαφορετική στάση από άλλα µέλη του δείγµατος, 

αυτές οι διαφορετικές στάσεις πρέπει να υπολογίζονται στα αποτελέσµατα της 

έρευνας. 
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3. Λάθος από τον σχεδιασµό.  

Αυτή η πηγή λαθών δηµιουργείται όταν ο πληθυσµός του δείγµατος δεν 

αντιπροσωπεύει το σύνολο του πληθυσµού από το οποίο ελήφθη το δείγµα. 

Αυτό το λάθος δηµιουργείται από «έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας». 

4. Λάθη από την τυχαία δειγµατοληψία.  

Αυτό το είδος της µεροληπτικότητας ορίζεται σαν λάθος που προκύπτει όταν οι 

διαδικασίες δειγµατοληψίας είναι  τυχαίες. Κάθε δείγµα, επειδή είναι λιγότερο 

αντιπροσωπευτικό από τον συνολικό πληθυσµό θα αντικατοπτρίζει κάποια 

απόκλιση των πραγµατικών αξιών. Το µέγεθος αυτής της µεροληπτικότητας 

µπορεί να υπολογισθεί στατιστικά. 

5. Λάθη από την διαδικασία της δειγµατοληψίας.  

Αυτό το είδος της µεροληπτικότητας προκύπτει όταν τα αποτελέσµατα της 

δειγµατοληψίας σταθµίζονται βάσει ανακριβών ή ανεπίκαιρων στοιχείων. 
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5.1.2.1 Η θέση και η πορεία του κλάδου 

Το προϊόν ή η υπηρεσία ανήκουν σε κάποιον κλάδο της οικονοµίας, η πορεία 

του οποίου είναι γνωστή από τα δηµοσιευόµενα στατιστικά αποτελέσµατα. 

Η είσοδος σε ένα κλάδο που βρίσκεται σε κάµψη είναι αρχικός παράγοντας 

απόρριψης, εκτός και αν υπάρχει τέτοια διαφοροποίηση (του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας) ή και καινοτοµία, ώστε να ξεπερνά το εµπόδιο της κάµψης του 

κλάδου.  
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5.1.2.2 Καταγραφή του ανταγωνισµού 

Ακόµη και όταν δεν υπάρχουν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, που να παράγουν 

ήδη ένα όµοιο προϊόν, υπάρχουν ήδη προϊόντα στην αγορά που ικανοποιούν 

παρεµφερείς ανάγκες ή επιθυµίες. 

Αφού η επιχειρηµατική ιδέα περάσει επιτυχώς την εξέταση των προηγουµένων 

σταδίων, καταγράφονται τα προϊόντα και οι επιχειρήσεις που οι ανταγωνιστές 

τα διαθέτουν στην αγορά, ώστε να είναι δυνατή, αφενός η εκτίµηση της ανοχής 

τους σε έναν ακόµη ανταγωνιστή, αφετέρου η εκτίµηση του είδους της 

αντίδρασής τους. 

5.1.2.3 ∆ηµογραφικά στοιχεία 

Η ∆ηµογραφική µελέτη επιτρέπει την πρόβλεψη της εξέλιξης του µεγέθους της 

αγοράς. Χωρίς τη δηµογραφική µελέτη η επιχειρηµατική ιδέα καθίσταται 

εφήµερη. 

Η δηµογραφική µελέτη επιτρέπει την πρόβλεψη του µεγέθους της µελλοντικής 

οµάδας καταναλωτών, σε µια γεωγραφική περιοχή, δίνοντας στοιχεία και για τις 

µεταβολές στα κοινωνικά, οικονοµικά, κοινωνιολογικά, µορφωτικά και 

επαγγελµατικά χαρακτηριστικά, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισµός των 

µελλοντικών πιθανών καταναλωτών. 

Η δυναµική των δηµογραφικών στοιχείων παραγνωρίζεται συχνά, µε 

αποτέλεσµα να µην προσαρµόζονται τα µεγέθη των επιχειρήσεων στα 

µελλοντικά (προβλέψιµα) δηµογραφικά χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας (και 

φυσικά µιας αγοράς) αλλά στα δεδοµένα που επικρατούν τη στιγµή της ίδρυσής 

της. 

5.1.3 Ανάλυση SWOT 

Αυτός ο τύπος ανάλυσης επικρατεί τα τελευταία χρόνια για κάθε επιχειρηµατική 

ή κοινωνική, σχεδιασµένη δραστηριότητα. 

SWOT είναι τα αρχικά από τις λέξεις που αποτελούν την ανάλυση που 

παρατίθεται στα επόµενα. 
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5.1.3.1 Ισχυρά στοιχεία (Strengths) 

Ποια είναι τα στοιχεία του προϊόντος, της υπηρεσίας ή της επιχείρησης που θα 

αποτελέσουν επιχειρήµατα ώστε να πείσουν τον καταναλωτή ή τον πιθανό 

συνεργάτη (άλλη επιχείρηση, επενδυτή, χρηµατοδότη κλπ). 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά στα οποία υπερέχει η επιχειρηµατική ιδέα και κατά 

πόσο υπερέχει. Η διατύπωση των ισχυρών στοιχείων είναι χρήσιµη όχι µόνο 

για τη συνεκτίµησή τους προκειµένου να αποφασιστεί η επένδυση, αλλά και για 

να αποτελέσει τον κορµό των επιχειρηµάτων απέναντι στους καταναλωτές (µε 

τη διαφήµιση), τους χρηµατοδότες (Τράπεζες, συνεταίροι, πιστωτές), τους 

συνεργάτες (εργαζόµενους και στελέχη που θα προσελκυσθούν, 

υπεργολάβους, αντιπροσώπους), καθώς και την ίδια την επιχειρηµατική οµάδα 

ώστε να µεριµνά για την εξασφάλισή τους ή και τη βελτίωσή τους, στα πλαίσια 

της πολιτικής που θα υιοθετήσει κατά τη λειτουργία της. 

5.1.3.2 Αδύνατα στοιχεία (Weaknesses) 

Ποια είναι τα στοιχεία στα οποία υπερτερούν οι ανταγωνιστές, ή έχουν στοιχεία 

κυριαρχίας οι πιθανοί συνεργάτες. 

Η διατύπωση των αδυνάτων στοιχείων δεν είναι απαραίτητα ένα µυστικό που 

δεν πρέπει να αποκαλυφθεί. Πρώτα – πρώτα είναι απίθανο να µην υπάρχουν 

αδύνατα σηµεία σε µια επιχειρηµατική ιδέα. Η διατύπωσή τους προς τα µέλη 

της επιχειρηµατικής οµάδας και των άλλων επενδυτών που θα κληθούν, 

ενδεχοµένως, να συνεταιριστούν για την υλοποίησή της, αποτελεί ένδειξη του 

βαθµού σοβαρότητας και ειλικρίνειας, ενώ ταυτόχρονα τους ενεργοποιεί για 

κάθε δράση που θα οδηγούσε στη µείωση ή την εξάλειψή τους. 

Ειδικά οι χρηµατοδότες που δεν βλέπουν διατυπωµένα αδύνατα στοιχεία σε µια 

επιχειρηµατική ιδέα, δυσπιστούν απέναντι στην ιδρυτική επιχειρηµατική οµάδα, 

χαρακτηρίζοντάς την ως υπερβολικά ενθουσιώδη, οπότε και οι προβλέψεις της, 

σχετικά µε το µέγεθος των πωλήσεων θεωρούνται υπερβολικά αισιόδοξες. 

Παρά ταύτα, υπάρχει η τάση να θεωρούνται ανακριβή τα δυνατά στοιχεία και 

ακριβή τα αδύνατα. Για το λόγο αυτό, η παρουσίαση των αδυνάτων στοιχείων 

πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα µε την παρουσίαση των µεθόδων και των πόρων 

που απαιτούνται για τη µείωση της έντασής τους ή την πλήρη τους εξάλειψη. 

ΤΕΙ Σερρών - Νικόλαος Καρανάσιος Σελίδα -45- 
 



ΕΠΕΑΕΚ 3,1,2,β «Κέντρο Επιχειρηµατικότητας ή Επιχειρηµατικών 
Σπουδών των ΤΕΙ Θεσ/νίκης Σερρών και Καβάλας» 

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 
 

5.1.3.3 Ευκαιρίες (Opportunities) 

Ποιες συγκυρίες αποτελούν παράγοντες που µπορούν να αποτελέσουν 

στοιχεία διευκόλυνσης, είτε στην παραγωγή είτε στη διάθεση των προϊόντων ή 

υπηρεσιών, είτε, ακόµη, στην ανάπτυξη συνεργασιών, όπως µε εκπαιδευτικά – 

ερευνητικά ιδρύµατα, άλλες επιχειρήσεις στον τοµέα της διανοµής, παραγωγής 

συµπληρωµατικών προϊόντων ή υπηρεσιών κλπ. 

Η παρουσίαση των ευκαιριών δεν αποτελεί σχέδιο ανάπτυξης της επιχείρησης 

η οποία θα υλοποιήσει την επιχειρηµατική ιδέα. Η παρουσίαση των ευκαιριών, 

από την άλλη µεριά, δεν γίνεται για να παρουσιαστεί η σπουδαιότητα της 

επιχειρηµατικής ιδέας, αλλά για να προσδιοριστούν οι τοµείς οι οποίοι θα 

διερευνηθούν όταν η επιχειρηµατική ιδέα υλοποιηθεί και αποτελέσει 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Η παρουσίαση των ευκαιριών αποτελεί και το σχέδιο έρευνας των δυνατοτήτων 

ανάπτυξης και για το λόγο αυτό αποτελεί και υποχρέωση της επιχειρηµατικής 

οµάδας. 

5.1.3.4 Απειλές (Threats) 

Ποιες είναι οι αναµενόµενες ή πιθανές αντιδράσεις των ανταγωνιστών ή και των 

οµάδων κοινωνικής πίεσης (οικολόγοι, σύνδεσµοι προστασίας καταναλωτών 

κλπ) στην ανάπτυξη, παραγωγή ή και διάθεση των προϊόντων. 

Η καταγραφή και παρουσίαση των απειλών έχει διπλή σηµασία. Αφενός 

δηµιουργεί την ανάγκη σύνταξης ενός σχεδίου αντιµετώπισης των απειλών, το 

οποίο πρέπει να εκπονήσει η επιχειρηµατική οµάδα, αφετέρου δίνει τη 

δυνατότητα στους πιθανούς συνεργάτες (µε την ευρεία έννοια, δηλαδή 

υποψήφιους µετόχους και άλλους συνεργάτες, φορείς υποστήριξης, πελάτες, 

προµηθευτές κλπ) να εκτιµήσουν τον επιχειρηµατικό κίνδυνο τον οποίο οι ίδιοι 

διατρέχουν, αλλά και να προτείνουν τρόπους αντιµετώπισης. 

6 Τα µέρη του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 
Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο είναι ένα µικρό βιβλίο, κυρίως για εσωτερική χρήση από τα 

µέλη της επιχειρηµατικής οµάδας. Σε πολλές περιπτώσεις περιλαµβάνει 

πληροφορίες που έχουν χαρακτήρα εµπιστευτικό ή ακόµη και απόρρητο. Για το λόγο 

αυτό, ολόκληρο το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι διαθέσιµο µόνο στα µέλη της 
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επιχειρηµατικής οµάδας ή και σε υψηλόβαθµα στελέχη, που δεν αποτελούν µέλη της 

οµάδας, είναι όµως απαραίτητο να έχουν τις πληροφορίες προκειµένου να 

λαµβάνουν ορθολογικές αποφάσεις. 

Το σύνολο του επιχειρηµατικού σχεδίου παραµένει ένα εσωτερικό κείµενο της 

επιχείρησης, εξαιτίας και του περιεχοµένου του, αφού σ’ αυτό αναλύονται οι 

διαδικασίες και οι στρατηγικές της αγοράς και του ανταγωνισµού. Η δηµοσιοποίηση 

τέτοιων πληροφοριών, εκ µέρους της επιχείρησης, την καθιστά ευάλωτη στις δράσεις 

των ανταγωνιστών της, οι οποίοι, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τα σχέδιά της, θα 

προηγηθούν στην αντιµετώπισή της, στερώντας της τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήµατα. 

Ένα µικρό µέρος του σχεδίου είναι δηµόσιο. Αποκαλείται «Εκτελεστική Σύνοψη» και 

είναι το µέρος του επιχειρηµατικού σχεδίου το οποίο απευθύνεται στους υποψήφιους 

συνεργάτες και χρηµατοδότες, ακόµη και νέους εταίρους. 

Η «Εκτελεστική Σύνοψη» είναι ένα διαφορετικό βιβλίο, σηµαντικά µικρότερο από το 

Επιχειρηµατικό Σχέδιο, όπου παρουσιάζονται συνοπτικά οι δηµοσιεύσιµες 

πληροφορίες του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. 

Τα µέρη του Σχεδίου είναι: 

1. Η Εκτελεστική Σύνοψη 

2. Η επιχειρηµατική Φυσιογνωµία (Company profile) 

3. Η αγορά 

4. Τα χρηµατο-οικονοµικά στοιχεία 

6.1 Η Εκτελεστική Σύνοψη 
Περιλαµβάνει: 

Την επιχειρηµατική Ιδέα. 

Την Επιχειρηµατική Οµάδα, µε τα χαρακτηριστικά των µελών της, στα οποία 

βασίζεται η πιθανότητα επιτυχίας. 

Συνοπτική παρουσίαση της αγοράς, από πλευράς µεγέθους και αναµενόµενης 

εξέλιξης, από πλευράς ανταγωνισµού, µε επισήµανση των χαρακτηριστικών του, 

όπως για παράδειγµα η τιµή ή η διαφήµιση, µε αναφορά στους µεγαλύτερους 

ανταγωνιστές και από πλευράς συγκριτικού πλεονεκτήµατος που το προϊόν ή 

υπηρεσία που περιέχει η επιχειρηµατική ιδέα. Ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση 

των αναµενοµένων πωλήσεων για τα επόµενα 3 µέχρι 10 χρόνια, αναφέροντας τη 

µεθοδολογία πρόβλεψης. 

Τα χρηµατο-οικονοµικά στοιχεία, µε προβλεπόµενη διάρθρωση του κεφαλαίου, 

πηγές χρηµατοδότησης, προβλεπόµενους Ισολογισµούς και προβλεπόµενα 

Αποτελέσµατα, καθώς και χρηµατο-ροές για τα επόµενα 3 µέχρι 10 χρόνια. 
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Η Εκτελεστική Σύνοψη είναι αυτό που παρουσιάζεται πρώτο σε κάθε Επιχειρηµατικό 

Σχέδιο, συντάσσεται όµως τελευταίο, µετά την ολοκλήρωση του Επιχειρηµατικού 

Σχεδιασµού. 

6.2 Η επιχειρηµατική Φυσιογνωµία 
Αναλυτικότερα από την Εκτελεστική Σύνοψη, περιλαµβάνει: 

Την Επιχειρηµατική Ιδέα, τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργήθηκε, την προ-

αξιολόγηση της επιτυχίας της στην αγορά, στοιχεία για την τεχνική, τεχνολογική, 

χρηµατο-οικονοµική και διανεµητική εφικτότητα. 

Την Επιχειρηµατική Οµάδα, µε πλήρη Βιογραφικά στοιχεία, στα οποία 

περιλαµβάνεται και η περιουσιακή τους κατάσταση, από τα οποία προκύπτει η 

δυνατότητά τους να υλοποιήσουν την Επιχειρηµατική Ιδέα. Περιλαµβάνει επίσης και 

τα Βιογραφικά στοιχεία των βασικών στελεχών, χωρίς την περιουσιακή τους 

κατάσταση, καθώς και στοιχεία που δικαιολογούν τη δυνατότητα στρατολόγησης 

στελεχών, αλλά και εργαζοµένων. 

Τη χωροθεσία της επιχειρηµατικής δράσης, τα κατασκευαστικά σχέδια των 

εγκαταστάσεων ή τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων που θα ζητήσει να 

ενοικιάσει η επιχείρηση και η διαθεσιµότητά τους, µε αντίστοιχη κοστολόγηση. Την 

τελική εικόνα των εγκαταστάσεων σε αρχιτεκτονικά σχέδια και το Νοµικό πλαίσιο, 

από το οποίο προκύπτει η δυνατότητα εξασφάλισης αδείας εγκατάστασης και 

λειτουργίας, καθώς και το προβλεπόµενο κόστος για µελέτες και ειδικά έργα (όπως 

για παράδειγµα περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και βιολογικού καθαρισµού). 

Τον τρόπο διοίκησης, λήψης αποφάσεων, εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, 

διαχείρισης οικονοµικών πόρων, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού, λογιστικής 

καταγραφής και δηµοσιότητας των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα 

ζητήµατα διασφάλισης ποιότητας και έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (R&D). 

Την τεχνολογία και τεχνογνωσία, από τις οποίες θα προκύψουν τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα της παραγωγής, σε συνδυασµό µε τα ζητήµατα ανθρώπινου 

δυναµικού και σύναψης και διαχείρισης συνεργασιών, καθώς και τη διαθεσιµότητα 

τεχνολογικού εξοπλισµού. 

Το σύστηµα εφοδιασµού και διανοµής, από την τεχνική και τεχνολογική του πλευρά, 

µε αιτιολόγηση της επιλογής των σχετικών επενδύσεων. 

6.3 Η αγορά 
Η αγορά απεικονίζεται από: 

Το σύνολο των τελικών καταναλωτών και την πρόβλεψη της εξέλιξης της συνολικής 

κατανάλωσης. 
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Την ταυτοποίηση των χαρακτηριστικών των καταναλωτών και των πιθανών 

καταναλωτών. 

Την αιτιολόγηση της πρόβλεψης των πωλήσεων στα 3-10 επόµενα χρόνια, σε 

συσχετισµό µε την τιµολόγηση, την προώθηση, τη συσκευασία και τα κανάλια 

διανοµής. 

Τους ανταγωνιστές, µε πλήρη ανάλυση των ανταγωνιστικών τους χαρακτηριστικών, 

αρχίζοντας από το µερίδιο της αγοράς που κατέχουν και τελειώνοντας µε τις 

αιτιολογηµένες προβλέψεις για τις ενδεχόµενες αντιδράσεις τους κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της επιχειρηµατικής ιδέας, σε σχέση µε τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 

που η επιχειρηµατική ιδέα θεωρεί ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 

Τα δίκτυα διανοµής, µε αιτιολογηµένη εκτίµηση των δεσµεύσεών τους µε τους 

κατεστηµένους ανταγωνιστές. 

Την αιτιολογηµένη εκτίµηση της απαιτούµενης προώθησης και προβολής, σε είδος 

και κόστος διαχρονικά, σε συνδυασµό µε τις προβλέψεις των αντιδράσεων των 

ανταγωνιστών. 

6.4 Τα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 
Βάση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου αποτελούν οι προβλέψεις πωλήσεων. 

Η απαιτούµενη επένδυση σε κτίρια, τεχνολογικό εξοπλισµό, τεχνολογία και 

τεχνογνωσία, µελέτες, πιστοποίηση διαδικασιών και ποιότητας προϊόντων, ειδικές 

εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισµό (µεταφορικά µέσα, αποθηκευτικοί χώροι, 

διαµόρφωση περιβάλλοντος κα) καθώς και η δηµιουργία αρχικών αποθεµάτων (α’ 

υλών, ηµικατεργασµένων και τελικών προϊόντων, όπως και υλικών συσκευασίας) 

αποτελούν τον πρώτο Ισολογισµό, στο µέρος που αφορά το Ενεργητικό. 

Η σύνθεση του κεφαλαίου, δηλαδή η δηµιουργία του εταιρικού Κεφαλαίου, 

ενδεχόµενη ∆ηµόσια συµµετοχή, Τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις προµηθευτών, σε 

συνδυασµό µε τα βιογραφικά της επιχειρηµατικής οµάδας, τεκµηριώνουν τη 

δυνατότητα διαµόρφωσης του αντίστοιχου Παθητικού του ισολογισµού. 

Ο συνδυασµός των προβλέψεων των πωλήσεων, µε την αναγκαία εξέλιξη του 

µεγέθους των οικιστικών – τεχνολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων, µαζί µε τις 

υπολογιζόµενες αποσβέσεις και αποπληρωµές δανείων, διαµορφώνουν τους 

προβλεπόµενους Ισολογισµούς των εποµένων 3-10 ετών. 

Η τεκµηρίωση των προβλεπόµενων εξελίξεων στην αγορά του χρήµατος (επιτόκια, 

οµολογίες, χρηµατιστήριο) δίνουν αξιόπιστες προβλέψεις για το κόστος του 

χρήµατος.  

Από τη σύγκριση του κόστους, µαζί µε την προβλεπόµενη ανάγκη µεταβολής του 

όγκου των αποθεµάτων και την ανανέωση εξοπλισµού, µε τον όγκο των 
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προβλεπόµενων πωλήσεων, τεκµηριώνουν την εξέλιξη των αποτελεσµάτων των 

µελλοντικών «χρήσεων». 

Η κατανοµή των στοιχείων του κόστους σε υλικά, εργασία, προώθηση και ανάπτυξη, 

δηµιουργούν αλληλουχία (τουλάχιστον σε ετήσιο επίπεδο) των προβλέψεων για 

πληρωµές. Συνδυάζοντας τις προβλεπόµενες πληρωµές µε το µέσο χρόνο διάθεσης 

και τη µέση αναµονή είσπραξης, τεκµηριώνουν τη διαχρονική σύγκριση εισπράξεων 

– πληρωµών. 

Με βάση τις προβλεπόµενες χρηµατο-ροές προκύπτει και ένας πίνακας από τον 

οποίο προκύπτει µια τεκµηριωµένη προβλεπόµενη επιστροφή στην επένδυση των 

χρηµατοδοτών, τόσο των εταίρων (ενός ή πολλών µετόχων), η δυνατότητα 

αποπληρωµής των δανείων και η δυνατότητα εξόφλησης των προµηθευτών, της 

πληρωµής των εργαζοµένων και της καταβολής των αµοιβών στους συνεργάτες. 

 

7 Νοµική Μορφή 
Η Νοµική µορφή της επιχειρηµατικής δράσης αποτελεί ζήτηµα του βαθµού 

εµπιστοσύνης µεταξύ των µελών της επιχειρηµατικής οµάδας, όχι µόνο αυτών που 

διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία (χρηµατοδότες) αλλά και των βασικών οικονοµικών 

και τεχνικών στελεχών, που διαθέτουν χρόνο, γνώσεις, εµπειρία και δεξιότητες, 

πράγµα που και γι’ αυτούς αποτελεί επένδυση (διαφορετικά θα µπορούσαν να έχουν 

εισοδήµατα). 

Η επιλογή της Νοµικής µορφής (ατοµική επιχείρηση, Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, ΕΠΕ, 

Α.Ε., Συνεταιρισµός, Κερδοσκοπικός Συνεταιρισµός, Αστική Εταιρία, Σύλλογος, 

Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία, Οµόρρυθµοι Εταιρία, Ετερόρρυθµη Εταιρία, 

Κοινοπραξία) αποτελεί την πρώτη απόφαση της επιχειρηµατικής οµάδας. 

Η διαµόρφωση του Καταστατικού, που είναι το Ιδρυτικό έγγραφο, απαιτεί τη 

συνεργασία µε ∆ικηγόρο, αφού αυτό καθορί9ζει τις περιουσιακές σχέσεις µεταξύ των 

επενδυτών, σε χρήµα, είδος ή εργασία. 

Η εξέταση των επιπτώσεων της επιλογής του εταιρικού σχήµατος και της Νοµικής 

µορφής, τόσο από την άποψη του υπολογισµού των αναµενόµενων απολαβών της 

υλοποίησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, όσο και των φορολογικών και 

ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, είναι αντικείµενο διερεύνησης, µε τη βοήθεια 

οικονοµικού συµβούλου, ώστε η επιλογή των µελών της Επιχειρηµατικής Οµάδας να 

µην αφήνει περιθώρια σε κάποιο από τα µέλη να επικαλείται διαφεύγοντα κέρδη από 

άγνοια των επιπτώσεων των αρχικών όρων. 
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8 Χωροθέτηση της Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας 

8.1.1 Επιλογή της περιοχής εγκατάστασης 

Τα κριτήρια επιλογής του τόπου 

εγκατάστασης αποτελούν ειδικότερο 

αντικείµενο της Οικονοµικής Γεωγραφίας, η 

οποία συνθέτει τα γεωγραφικά µε τα 

κοινωνικά και οικονοµικά στοιχεία µιας 

περιοχής, ώστε να προκύψουν ποιοτικά και 

ποσοτικά δεδοµένα σύγκρισης. 

Σε γενικές γραµµές, πρέπει να εξεταστούν οι 

παράγοντες της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, της συγκοινωνίας για τη 

µεταφορά πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, η παροχή νερού (αν 

απαιτείται), ηλεκτρικής ισχύος κλπ, από γεωγραφική άποψη.  

Από κοινωνική άποψη, πρέπει να εξεταστεί η δυναµική των οµάδων που 

αντιστέκονται στη δηµιουργία της επένδυσης, καθώς και των οµάδων που την 

υποστηρίζουν. 

Από πολιτική άποψη, πρέπει να εξεταστούν τα «κίνητρα» για επενδύσεις σε 

κάθε πιθανή περιοχή εγκατάστασης. 

∆ιαθεσιµότητα συγκοινωνιών. ∆εν αρκεί να υπάρχουν οι υποδοµές, είναι 

απαραίτητο να υπάρχουν και «δροµολόγια» τέτοια που να επιτρέπουν την 

µετακίνηση προσώπων, πρώτων υλών και εµπορευµάτων σε προβλέψιµους 

χρόνους. 

Η έννοια της εξέτασης, σύµφωνα µε τα παραπάνω, έχει σηµασία µόνο ως προς 

την καταγραφή. ∆εν αποτελεί αντικείµενο του επιχειρηµατικού σχεδιασµού, 

ούτε η ανατροπή της κρατούσας κατάστασης, ούτε η ερµηνεία της. 

8.1.2 Ασφάλεια των εγκαταστάσεων 

Ανάλογα µε τον τόπο εγκατάστασης, ποικίλει και η ανάγκη εξασφάλισης των 

εγκαταστάσεων. Πάντως η ασφάλεια των εγκαταστάσεων πρέπει να 

αντιµετωπίζει: 

• Την κλοπή υλικών 
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Η φύλαξη των εγκαταστάσεων, οι συναγερµοί, η σήµανση των υλικών και ο 

έλεγχος των «επισκεπτών» της επιχείρησης, αποτελούν ταυτόχρονα 

αντικείµενο προγραµµατισµού, κόστους και εκτίµησης των συνθηκών κάτω από 

τις οποίες θα γίνεται έλεγχος. 

• Την καταστροφή από βανδαλισµούς 

Ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης ή και του προϊόντος εκτιµάται και η 

πιθανότητα καταστροφών από όσους έχουν την ευχαρίστηση της καταστροφής. 

Ιδιαίτερα πιθανές είναι οι καταστροφές σε επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά ή 

µέσα σε αστικά κέντρα, τα αντικείµενά τους είναι στο επίκεντρο της 

δηµοσιότητας ή οι επιχειρηµατίες (ιδιοκτήτες) δίνουν λαβή για πολιτικές, 

αθλητικές ή κοινωνικές αντιπαραθέσεις. 

• Την καταστροφή από φυσικές καταστροφές 

Πληµµύρες, σεισµοί, ισχυροί άνεµοι και άλλα τυχαία γεγονότα µπορούν να 

προκαλέσουν σηµαντικές ζηµίες στην περιουσία της επιχείρησης. Οι 

περιπτώσεις φυσικών καταστροφών πρέπει να προβλέπονται, αφού αργά ή 

γρήγορα θα συµβούν, και να υπάρχει έτοιµο σχέδιο αντιµετώπισής τους, το 

οποίο να αποτελεί µέρος του ευρύτερου επιχειρηµατικού σχεδιασµού. 

• Τη φωτιά 

Σε όλες τις επιχειρήσεις ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι καθηµερινός. Η πρόβλεψη 

της αντιµετώπισης, αλλά και της πρόληψης, αποτελεί σοβαρό µέρος του 

επιχειρηµατικού σχεδίου. Η πρόληψη απαιτεί την εγκατάσταση, ύστερα από 

ειδική µελέτη µηχανικού, πυροσβεστικών συστηµάτων, την ανάθεση 

καθηκόντων για τον τακτικό έλεγχο της λειτουργικότητάς τους (ηµεροµηνίες 

λήξης πυροσβεστήρων, πληρότητα αποθήκης νερού, ροή προς τις εξόδους 

νερού, λειτουργία συστηµάτων ανίχνευσης καπνού και θερµότητας, το 

προσπελάσιµο των εξόδων κινδύνου, εισόδου πυροσβεστικών οχηµάτων 

καθώς και η πρόβλεψη τακτικών ασκήσεων συναγερµού. 

• Στρατολογία 

Προκειµένου ο Στρατός να αντιµετωπίσει καταστάσεις Γενικής Επιστράτευσης, 

ανάλογα µε το είδος της (εµπορικής ή παραγωγικής) επιχείρησης, εντάσσει στα 
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σχέδια επιστράτευσης, τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και το προσωπικό 

τους και τα µεταφορικά µέσα. 

Επειδή η Στρατολογία γνωρίζει µόνο τις επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, 

είναι σοβαρό µέρος του επιχειρηµατικού σχεδιασµού η πριν την ίδρυση της 

επιχείρησης γνώση της ένταξής της σε τυχόν επιστράτευση. Σε τέτοια 

περίπτωση πρέπει να συνταχθεί και στρατολογικό σχέδιο της επιχείρησης, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του Στρατού. 

• Ασφάλεια του Προσωπικού 

Ανάλογα µε το αντικείµενο της επιχείρησης πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα 

µέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού. Το Υπουργείο Εργασίας, µέσω των 

τοπικών (σε κάθε Νοµαρχία) «Εποπτών Εργασίας» εκδίδει κατά καιρούς τα 

ελάχιστα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας των εργαζοµένων και ελέγχει την 

εφαρµογή τους. Η µη τήρηση των ελαχίστων µέτρων ασφαλείας επισύρει βαριά 

πρόστιµα. 

Πέρα, όµως, από τα ελάχιστα όρια ασφαλείας που απαιτεί η Νοµοθεσία, επειδή 

κάθε ατύχηµα, έστω και ασήµαντο, προκαλεί σηµαντική καθυστέρηση στην όλη 

παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, όταν σχεδιάζεται µια νέα 

(παραγωγική ή εµπορική) δραστηριότητα πρέπει να εκπονείται και ειδικό 

σχέδιο στο οποίο θα προδιαγράφονται οι κανόνες ασφαλείας και θα 

προβλέπεται η αντιµετώπιση ατυχηµάτων. Πρόβλεψη, επίσης, πρέπει να 

υπάρχει για την καταβολή ενίσχυσης σε τυχόν παθόντες κατά την εκτέλεση της 

υπηρεσίας, µε τη µορφή αποθεµατικού. 

• Υγιεινή των εργαζοµένων 

Ο «Επόπτης Εργασίας» ελέγχει, επίσης, και την ύπαρξη υποδοµών για την 

υγιεινή των εργαζοµένων, όπως τουαλέτας, ντους, ιµατιοθήκες, αποδυτήρια και 

χώρους ανάπαυλας. 

Στο επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να αφιερώνεται ειδικό κεφάλαιο για την 

υγιεινή των εργαζοµένων, επειδή η ύπαρξη και λειτουργικότητα των υποδοµών 

έχει κόστος, αλλά και επειδή πρέπει να περιληφθεί στην ανάθεση καθηκόντων. 
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• Μεταφορές των εργαζοµένων 

Εάν ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης είναι σε απόσταση από τα κέντρα 

στάθµευσης των µαζικών µέσων µεταφοράς, είναι απαραίτητο να εκπονηθεί 

σχέδιο µεταφοράς προσωπικού στο οποίο µπορεί να περιλαµβάνεται και 

ιδιωτικό λεωφορείο, που από µόνο του αποτελεί ένα ξεχωριστό επιχειρηµατικό 

σχέδιο, αφού, τουλάχιστον το βασικό ερώτηµα, αν θα υπάρχει ιδιόκτητο ή 

ενοικιασµένο λεωφορείο, πρέπει να απαντηθεί µε συστηµατικό τρόπο και 

ύστερα από εκτίµηση της σχέσης κόστους ωφέλειας. 

• Μεταφορά προσωπικού για την εκτέλεση υπηρεσίας 

Η σχέση µε τις Τράπεζες και τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες απαιτεί τη συνεχή 

µετακίνηση µελών του διοικητικού προσωπικού από και προς το ∆ιοικητικό 

Κέντρο της περιοχής, καθώς επίσης και τη µετακίνηση για την προµήθεια 

µικροϋλικών. 

Ο σχεδιασµός αυτών των µετακινήσεων µπορεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος 

τους, που συχνά όταν είναι απρογραµµάτιστες οι µετακινήσεις, καταλήγει να 

είναι εξαιρετικά σοβαρό, αλλά και να αυξήσει την αποδοτικότητα των 

εργαζοµένων στη διοίκηση. 

8.1.3 Ασφάλιση των εγκαταστάσεων 

Παρά τις οποιεσδήποτε προβλέψεις και τα οποιαδήποτε µέτρα πρόληψης, 

σύµφωνα µε το λεγόµενο νόµο του Μέρφυ, «οτιδήποτε µπορεί να πάει στραβά, 

τελικά θα πάει στραβά κάποτε», οι απρόβλεπτες ζηµίες κάποτε µπορεί να 

συµβούν. Για το λόγο αυτό, αλλά και επειδή οι επιχειρήσεις ιδρύονται ή 

επεκτείνονται για µια συνεχή και «άπειρη» πορεία, είναι απαραίτητο να 

ασφαλίζονται. 

Η ασφάλιση πρέπει να περιλαµβάνει προγράµµατα ασφάλισης για κάθε 

κίνδυνο που σχετίζεται µε την περιουσία και το προσωπικό, ώστε ό,τι και αν 

προκύψει, η επιχείρηση να είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα τη 

λειτουργία της. 

Πέρα από την ακίνητη και κινητή περιουσία, οι επιχειρήσεις µπορούν να 

ασφαλίζουν και τις πιστώσεις (ιδιαίτερα τις εξαγωγικές), τα εργατικά ή άλλα 
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ατυχήµατα, που σχετίζονται µε το προσωπικό, ακόµη και αποκάλυψη του 

απορρήτου. 

Στο συνολικό επιχειρηµατικό σχεδιασµό είναι απαραίτητο να περιλαµβάνεται η 

περιγραφή, ο προϋπολογισµός και οι βασικοί όροι των ασφαλιστικών 

συµβάσεων που θα πρέπει να περιλαµβάνονται στα προτεινόµενα συµβόλαια 

κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των σχεδίων. 

8.1.4 Επιλογή στέγασης 

Η επιλογή της στέγασης αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο του επιχειρηµατικού 

σχεδίου, όπως αυτό σκιαγραφείται από τις συζητήσεις των µελών της 

επιχειρηµατικής οµάδας, η οποία αρχίζει να φαντάζεται µια επιχειρηµατική 

δραστηριότητα από τα κτίριά της. 

Η επιλογή της στέγασης, όµως, αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για τη διάρθρωση 

του κεφαλαίου της επιχείρησης, αφού, κατά παράδοση, απορροφά µεγάλο 

µέρος του επενδεδυµένου κεφαλαίου. 

Η απόφαση της επιλογής του τρόπου στέγασης συνδέεται επίσης µε την 

παράδοση της διαρκούς αύξησης της αξίας των ακινήτων, πράγµα που κάνει τα 

µέλη της επιχειρηµατικής – επενδυτικής οµάδας να πιστεύουν ότι οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις καθιστούν την επένδυση ασφαλή και τους επιτρέπει να ελπίζουν 

σε κερδοσκοπία γης.  

 

Η υπόθεση ότι η αξία των ακινήτων διαρκώς αυξάνεται είναι, κατά κάποιον 

τρόπο, ακριβής και κατά κάποιον άλλο λανθασµένη. Τα αστικά ακίνητα, ιδίως 
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τα καταστήµατα σε περιοχές που θεωρούνται «αγορά», οι µονοκατοικίες και τα 

εξοχικά σπίτια, πράγµατι παρουσιάζουν διαρκή άνοδο της αξίας τους. Αντίθετα 

τα βιοµηχανικά ακίνητα, Αποθήκες, Εργοστάσια, παρουσιάζουν διαρκή µείωση 

που οφείλεται στη µειωµένη επενδυτική δραστηριότητα, το υψηλό κόστος που 

απαιτείται για την προσαρµογή στις ανάγκες του αγοραστή, τον εξοπλισµό που 

στεγάζει και δεν είναι κατάλληλος που δύσκολα εκποιείται ή αφαιρείται και τη 

γενικότερη εικόνα που παρουσιάζει στην αγορά µια επιχείρηση που έκλεισε για 

οποιονδήποτε λόγο και απαιτείται µεγάλη δηµοσιότητα για να ανατραπεί. 

 

Η στέγαση είναι δυνατό να γίνει: 

• Σε ενοικιασµένο χώρο. 

• Σε χώρο που 

αποκτάται µε 

χρηµατοδοτική 

µίσθωση (Leasing). 

• Σε µεταλλική 

κατασκευή.  
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Τα κριτήρια για την επιλογή του τρόπου στέγασης είναι: 

• Ο χρόνος αποπεράτωσης. 

• Η σχέση µε το παραγόµενο προϊόν. 

• Το κόστος κατασκευής. 

• Το κόστος µετατροπής, αν αργότερα χρειαστεί. 

• Η δυνατότητα επέκτασης είτε κατά πλάτος, είτε καθ’ ύψος. 

8.1.5 Κατασκευή των κτιρίων 

Η κατασκευή των κτιρίων απαιτεί την έκδοση µιας σειράς αδειών. Οι ίδιες οι 

άδειες δεν απαιτείται να περιλαµβάνονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο, αλλά 

µόνο η πρόβλεψή τους και µια έκθεση ενός µηχανικού ότι η προτεινόµενη 

κατασκευή επιτρέπεται από τις αρχές και µάλιστα για να χρησιµοποιηθεί για την 

παραγωγή συγκεκριµένης κατηγορίας προϊόντων.  

Ο σύµβουλος του επιχειρηµατικού σχεδιασµού πρέπει να εξαντλήσει κάθε 

προσπάθεια παρουσίασης των εναλλακτικών επιλογών κατασκευής (ή 

ενοικίασης) κτιριακών εγκαταστάσεων, ώστε η απόφαση της επιχειρηµατικής 

οµάδας να έχει λάβει υπόψη όλες τις παραµέτρους, όπως: 

Η ταχύτητα της αποπεράτωσης σηµαίνει ταχύτερη έναρξη της παραγωγικής 

διαδικασίας και ασφαλέστερη εκτίµηση της αγοράς. 

Μεγαλύτερη ταχύτητα αποπεράτωσης σηµαίνει µεγαλύτερο χρόνο ζωής του 

προϊόντος, που όσο καινοτόµο και να είναι, ανταγωνίζεται άλλα έστω και 

υποκατάστατα. 
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Μικρότερο κόστος κατασκευής, ή ελάχιστο κόστος προσαρµογής ενοικιασµένου 

χώρου, σηµαίνει περισσότερα διαθέσιµα κεφάλαια κίνησης και κατά συνέπεια 

µεγαλύτερους κύκλους εργασιών και ταχύτερη και µεγαλύτερη κερδοφορία. 

Η κατασκευή των κτιρίων συνοδεύεται και από λοιπές δοµικές εργασίες, 

όπως είναι: 

• Η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

• Η διαµόρφωση οδικής πρόσβασης (συγκοινωνιακός κόµβος). 

• Βιολογικός καθαρισµός (όταν υπάρχους λύµατα). 

• Μεταφορικές υποδοµές, όπως: 

 Λιµενικές εγκαταστάσεις. 

 Σιδηροδροµικές γραµµές. 

 Εναέριες µεταφορικές ταινίες. 

 

8.2 Τεχνολογία 

Η έννοια της τεχνολογίας αποτελεί αντικείµενο επιστηµολογικού 

προσδιορισµού που ξεφεύγει από τα όρια του παρόντος. 

Πάντως, η έννοια της τεχνολογίας είναι συνυφασµένη µε το ρόλο των ΤΕΙ, σαν 

Ιδρύµατα Εκπαίδευσης στην εφαρµογή Επιστηµονικών Γνώσεων και µεθόδων, 

αλλά και διεξαγωγής Εφαρµοσµένης Έρευνας. 

8.2.1 Τεχνολογία παραγωγής 

Η Τεχνολογία παραγωγής συνδέεται µε τις µηχανές (είτε αυτές είναι διαθέσιµα 

προϊόντα στη Βιοµηχανική Αγορά, είτε αποτελούν διατάξεις ιδιοκατασκευής) 

που έχουν σχέση µε παραγόµενα προϊόντα ή υποβοήθηση στην παροχή 

υπηρεσιών. 
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Τεχνολογία παραγωγής είναι δυνατό να παράγεται και από τη διεξαγωγή 

εφαρµοσµένης έρευνας από τα ΤΕΙ, τα Πολυτεχνεία ή και εξειδικευµένα 

Ερευνητικά Κέντρα. 

Στον επιχειρηµατικό σχεδιασµό δεν ενδιαφέρει µόνο η αρχική τεχνολογία (τόσο 

σαν άθροισµα µηχανών, όσο και σαν διαδικασίες παραγωγής) αλλά και η 

διαδικασία πληροφόρησης και απόκτησης νέας τεχνολογίας. 
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Η πρώτη και κυρίαρχη πηγή πληροφόρησης για τη διαθεσιµότητα νέας 

τεχνολογίας είναι, βέβαια, οι γενικές και κλαδικές διεθνείς εκθέσεις, χωρίς να 

είναι δυνατό να αποτελέσουν τη βάση προσπορισµού συγκριτικού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Οι σύγχρονες πηγές πληροφόρησης για τη διαθεσιµότητα νέας ανταγωνιστικής 

τεχνολογίας ξεκινούν από το internet και εκτείνονται µέχρι τα ειδικά γραφεία 

«τεχνοµεσιτείας» και «σύνδεσης της έρευνας µε την παραγωγή» γνωστά σας 

«Liaison Offices». 

Κύριο µέρος του επιχειρηµατικού σχεδίου αποτελούν οι προϋπολογισµοί και οι 

προγραµµατισµένες δραστηριότητες για την απόκτηση νέας τεχνολογίας. 

8.2.2 Τεχνογνωσία παραγωγής 

Είναι προφανές ότι µε τον ίδιο παραγωγικό εξοπλισµό είναι δυνατή η χρήση 

διαφορετικών µεθόδων παραγωγής, που από αυτές εξαρτάται και η µορφή του 

τελικού προϊόντος και το χαρακτηρίζουν. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνήθιζαν στο παρελθόν να αντιγράφουν τις 

επιτυχηµένες µεθόδους παραγωγής, ακόµη και τα ίδια τα προϊόντα, 

πιστεύοντας ότι υπήρχε συγκριτικό πλεονέκτηµα από τα χαµηλότερα εργατικά 

κόστη. Οι επιχειρήσεις που ακολούθησαν αυτή τη λογική, αναγκάστηκαν να την 
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εγκαταλείψουν µόλις άλλες χώρες µε λιγότερο ανεπτυγµένο Νοµικό σύστηµα 

και χαµηλότερα εργατικά κόστη, µπήκαν στον ανταγωνισµό (χώρες του Ινδικού 

Ωκεανού, Πρώην Ανατολική Ευρώπη, Ασία κλπ). Επιπλέον έχουν να 

αντιµετωπίσουν τις επιχειρήσεις που είδαν να αντιγράφονται τα προϊόντα τους 

και τις µεθόδους παραγωγής να προσφεύγουν στη ∆ικαιοσύνη ζητώντας 

εξωφρενικά ποσά. 

Η τεχνογνωσία παραγωγής, γνωστή σαν Know-how, µπορεί να αποκτηθεί µε 

µια από τις παρακάτω µεθόδους: 

• Αγορά «µε το κλειδί στο χέρι» 

Επιχειρήσεις που προσφέρουν πρώτες ύλες ή µηχανολογικό εξοπλισµό για την 

παραγωγή συγκεκριµένης κατηγορίας τελικών προϊόντων τείνουν να 

προσφέρουν ολοκληρωµένες λύσεις στις οποίες περιλαµβάνεται και η 

παραγωγική διαδικασία, ακόµη και η εκπαίδευση του βασικού παραγωγικού 

προσωπικού. 

Επιχειρήσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης, ειδικά µελετητικά γραφεία 

συµβούλων επιχειρήσεων, σύµβουλοι ποιότητας, γραφεία ειδικών εργολάβων 

και άλλες παρεµφερείς επιχειρήσεις τείνουν να προσφέρουν ολοκληρωµένες 

λύσεις, που περιλαµβάνουν ακόµη και την τεχνικοοικονοµική µελέτη, όχι όµως 

τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό, ο οποίος πρέπει να προηγηθεί. 

Μέρος του σχεδίου είναι και η απόκτηση τεχνογνωσίας µε αγορά 

ολοκληρωµένης λύσης, έχει όµως το µειονέκτηµα ότι η παραγωγική διαδικασία, 

το προϊόν και κατά συνέπεια οι ανταγωνιστικοί όροι είναι πανοµοιότυποι µε 

τους ανταγωνιστές. 

• Συµφωνία πληρωµής δικαιωµάτων «License» 

Είναι δυνατή η απόκτηση της τεχνογνωσίας από επιτυχηµένες επιχειρήσεις, 

είτε πρόκειται να χρησιµοποιηθεί και η ονοµασία του προϊόντος είτε όχι, 

κατόπιν ειδικής συµφωνίας καταβολής δικαιωµάτων. Σε τέτοια περίπτωση 

πρέπει ιδιαίτερα να προσεχθεί η σύµβαση, ώστε να µη δεσµεύει την επιχείρηση 

που αποκτά τη µέθοδο για πάντα και θα διαπιστώνεται η έκταση χρήσης της 

µεθόδου. 
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Το επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει και τις διαδικασίες και το 

κόστος ειδικών Νοµικών που θα συντάξουν τη σχετική συµφωνία, που 

συνήθως είναι και διεθνής, ώστε να µη καταλήξει σε ουσιαστική εκχώρηση των 

εγκαταστάσεων στον πωλητή της τεχνολογίας. 

• Εσωτερική ανάπτυξη µεθόδων 

Εάν πρόκειται για επιχείρηση που δεν έχει ακόµη ιδρυθεί, η εσωτερική 

ανάπτυξη τεχνογνωσίας µπορεί να γίνει είτε σε προστατευµένο περιβάλλον 

(θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων, τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλεις, BIC, κλαδικά 

εργαστήρια κλπ. 

Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ένα ξεχωριστό «µικρό» επιχειρηµατικό 

σχέδιο, στο οποίο θα αναφέρονται κυρίως οι µέθοδοι ανάπτυξης τεχνογνωσίας, 

ο τρόπος και η ευθύνη καταχώρισης των διαφορετικών προσεγγίσεων στην 

τελική µέθοδο, οι όροι επιλογής της τελικής µεθόδου, ο χρόνος ολοκλήρωσης, ο 

τρόπος καταγραφής και περιγραφής της µεθόδου, η καταχώρηση της µεθόδου 

στις Βιοµηχανικές Ιδιοκτησίες (πατέντα), το προσωπικό που θα είναι ο αρχικός 

φορέας γνώσεων της µεθόδου και φυσικά το κεφάλαιο που συνολικά θα 

διατεθεί. 

• Ανάπτυξη µεθόδων κατά παραγγελία 

Τα διάφορα Εργαστήρια των ΤΕΙ, των Πολυτεχνείων και λιγότερο των 

Πανεπιστηµίων, καθώς επίσης και τα ειδικά Ερευνητικά Κέντρα, αναλαµβάνουν 

την ανάπτυξη µεθόδων παραγωγής, ενώ είναι δυνατό να αναλάβουν και την 

εκπαίδευση του προσωπικού. 

Η κατάρτιση τέτοιων συµβάσεων ανάπτυξης τεχνογνωσίας είναι ελεύθερη, 

συνήθως χρηµατοδοτείται κατά ένα µέρος και από εθνικά ή ευρωπαϊκά 

προγράµµατα. Επειδή στις περιπτώσεις αυτές επίκεντρο της ανάπτυξης της 

τεχνογνωσίας είναι είτε καθηγητές, είτε ειδικοί ερευνητές και σε όλους τα 

Ιδρύµατα που υπηρετούν έχουν αναθέσει και άλλα καθήκοντα, πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στον προσδιορισµό της ατοµικής τους ωφέλειας σαν 

αµοιβή για την επιτυχή ανάπτυξη της τεχνογνωσίας σε ορισµένο χρόνο. Τα 

κίνητρα αυτά δύσκολα µπορούν να αναζητηθούν στην περιοχή της καταβολής 

αµοιβής, εξαιτίας της υπερβολικής παρακράτησης διαφόρων φορέων 

(Επιτροπές Ερευνών, Μετοχικά Ταµεία, Ασφαλιστικοί φορείς) και κυρίως τις 
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αντιδράσεις των «συναδέλφων», που όπως έλεγε ο Ροϊδης «θέλουσι να 

τρώγουσι χωρίς να σκάπτουσι». 

Ο θεσµός των Γραφείων ∆ιασύνδεσης λειτουργεί σαν ενδιάµεσος µεταξύ των 

ΤΕΙ, των Πολυτεχνείων, των Πανεπιστηµίων και των ενδιαφεροµένων 

επιχειρήσεων, χωρίς σηµαντική επιτυχία στο ρόλο αυτό, όπως φαίνεται από τα 

αποτελέσµατα, τόσο των ΑΕΙ όσο και των ΤΕΙ. Οι ίδιες αδυναµίες 

παρουσιάστηκαν και στα «Τεχνολογικά Πάρκα» και στις «Τεχνοπόλεις» και στα 

«Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας», όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά και στην 

Αµερική, όπου πρωτοεφαρµόστηκαν, και στην Ευρώπη. Ο κύριος 

χρηµατοδότης τους, που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει καθιερώσει ένα 

συµµετοχικό σύστηµα στη χρηµατοδότηση και διοίκηση τέτοιων φορέων, όπου 

συµµετέχουν ισότιµα οι τοπικοί και εθνικοί φορείς (µεταξύ των οποίων και τα 

ΑΕΙ / ΤΕΙ, που έχουν την πρωτοβουλία της ίδρυσής τους και τα φιλοξενούν), οι 

επιχειρηµατικοί φορείς (Επιµελητήρια, Σύνδεσµοι Βιοτεχνών και Βιοµηχάνων) 

και τοπικές επιχειρήσεις (µε κυρίαρχες τις Τράπεζες, οι οποίες και θα 

χρηµατοδοτήσουν τα επιχειρηµατικά σχέδια που θα προκύψουν). Παρά ταύτα, 

η υποδοµή που έχουν δηµιουργήσει τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης, σε συνδυασµό 

µε τις νέες αυστηρές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φαίνεται ότι θα 

χρησιµοποιηθεί. 

Οι φυσικοί ενδιάµεσοι µεταξύ των επιχειρήσεων και των Ερευνητικών Κέντρων 

είναι ο ΕΟΜΜΕΧ, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Επιχείρησης και Καινοτοµίας (BIC), 

όπου υπάρχουν, τα Κέντρα Αναδιανοµής Τεχνολογίας (IRC) και τα Γραφεία 

Τεχνοµεσιτείας.  

Εύλογα, το επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει τα συγκεκριµένα 

πρόσωπα τα οποία θα αναπτύξουν την τεχνογνωσία και µια προκαταρκτική 

συµφωνία µαζί τους. Η προσφυγή στα ίδια τα Ιδρύµατα είναι άσκοπη. Σε 

ολόκληρο τον κόσµο, προκειµένου να διασφαλιστεί η ακαδηµαϊκή ακεραιότητα, 

το επιστηµονικό κύρος και το κύρος των πτυχίων που εκδίδει η τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, έχει καθιερωθεί ένα ιδιόµορφο σύστηµα «ακαδηµαϊκής 

δηµοκρατίας», το οποίο (σωστά) δεν επιτρέπει την ανάδειξη των µελών του µε 

βάση τη «βιοµηχανική αποδοτικότητα». 

• Ανάπτυξη µεθόδων σε συνεργασία 
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Κάθετες και οριζόντιες συνεργασίες µε συµπληρωµατικά συµφέροντα µπορούν 

να αναπτύσσουν τεχνογνωσία σε µέρη, µόνο εφόσον δεν διαταράσσεται η 

δυνατότητα ανάπτυξης και διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Σηµαντικά στοιχεία του σχεδίου ανάπτυξης τεχνογνωσίας σε συνεργασία 

(αυτόνοµα, µε ανάθεση, µεικτά) αποτελούν η σαφής κατοχύρωση της 

Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας και η µυστικότητα (το απόρρητο) του κάθε µέρους. 

Συνεπώς το επιχειρηµατικό σχέδιο, εφόσον επιλεγεί τέτοια µέθοδος ανάπτυξης 

τεχνογνωσίας, πρέπει να λάβει υπόψη την αναγκαιότητα εξειδικευµένων 

Νοµικών υπηρεσιών. 

8.2.3 Καινοτοµία 

Η έννοια της καινοτοµίας, που επιστηµολογικά πρέπει να διακριθεί σαφώς από 

την εφεύρεση και την ανακάλυψη, προσδιορίζει κυρίως την εισαγωγή νέων 

στοιχείων σε προϊόντα, µεθόδους παραγωγής, τρόπους διανοµής, τύπο 

παροχής υπηρεσιών ή και προβολής, ανεξάρτητα από την εµφανή ύπαρξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. 

Η καινοτοµία πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς στο επιχειρηµατικό σχέδιο, 

ώστε να αποτελέσει τον κύριο µοχλό επίτευξης του τελικού στόχου, που είναι η 

κάλυψη µιας «φωλιάς» των καταναλωτών (market niche). 

Η καταγραφή της καινοτοµίας (ή των καινοτοµιών) αποτελεί την κεντρική 

γραµµή εκπόνησης του υπολοίπου επιχειρηµατικού σχεδίου. 

8.3 Marketing του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

8.3.1 Έρευνα του Marketing 

Προκειµένου να ταυτοποιηθεί το µείγµα του προϊόντος και το µείγµα του 

Marketing πρέπει να καταρτιστεί ένα πρόγραµµα έρευνας της ανταπόκρισης 

της αγοράς. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα αποτελέσουν τα κριτήρια επιλογής των 

φυσικών χαρακτηριστικών του προϊόντος (ή της υπηρεσίας) και των µεθόδων 

ικανοποίησης των επιθυµιών των καταναλωτών. 
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8.3.2 Κριτήρια κατάτµησης 

Από το ίδιο το Marketing είναι γνωστό πως οι καταναλωτές τείνουν να 

συµπεριφέρονται ανάλογα µε τα διάφορα κοινά χαρακτηριστικά που συνθέτουν 

την κάθε προσωπικότητα. 

Η έρευνα του Marketing, µαζί µε την εξέταση των δηµογραφικών στοιχείων της 

περιοχής που θα αποτελέσει την αγορά-στόχο και σε σχέση µε τους 

στρατηγικούς στόχους των επιχειρηµατιών, θα προσδιορίσουν τα κριτήρια µε 

τα οποία θα οµαδοποιηθούν οι καταναλωτές. 

Τα κριτήρια κατάτµησης αποτελούν µέρος του επιχειρηµατικού σχεδίου και 

ακολουθούν την έρευνα του Marketing σε οποιαδήποτε έκταση (οσοδήποτε 

µικρή) ώστε να προσδιοριστεί από τον ίδιο τον επιχειρηµατία η επιθυµητή 

«φωλιά» καταναλωτών. 

8.3.3 ∆ίκτυα πωλήσεων 

Η απόφαση για τον προσδιορισµό των δικτύων διανοµής (πωλήσεων) απαιτεί 

µια πρόσθετη έρευνα, είτε πρόκειται για τη χρήση δικτύων που ήδη 

λειτουργούν, είτε για τη δηµιουργία νέων. 

Η έρευνα για τα δίκτυα πωλήσεων δεν ακολουθεί καµιά από τις γνωστές 

µεθοδολογίες του Marketing, αφού βασίζεται σε προσωπικές επαφές και 

προκαταρκτικές συµφωνίες µε αυτούς (πρόσωπα, κυρίως,  ή και επιχειρήσεις) 

που αποτελούν ή πρόκειται να αποτελέσουν τους διάφορους κόµβους του 

δικτύου. 

8.3.4 Ανανέωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

Για να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο της ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής των 

προϊόντων, πρέπει να προδιαγράφεται η συνεχής διαδικασία προσθήκης νέων 

στοιχείων. 

Αυτό το µέρος του σχεδίου αποτελεί τον παράγοντα διάρκειας της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
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8.4 Προώθηση των πωλήσεων 

8.4.1 ∆ιαφήµιση 

Παρά την επιστηµολογική παράβαση, αφού στο Marketing περιλαµβάνεται η 

προώθηση και η διαφήµιση, η παράθεσή τους στο επιχειρηµατικό σχέδιο κατά 

τη σειρά που φαίνεται στο παρόν κείµενο έχει χρηστική αξία. 

Τον επιχειρηµατία δεν τον ενδιαφέρει το επιστηµονικά δόκιµο, αλλά η σχέση 

κόστους / αποτελέσµατος.  

Το σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει ένα µείγµα διαφήµισης και προώθησης σε 

όρους κόστους και προσδιορισµό των πιθανών αποτελεσµάτων σε όρους 

πωλήσεων. 

Είναι προφανές ότι η επιλογή των µέσων διαφήµισης, η έκτασή της και η 

χρονική κατανοµή της θα προσδιοριστεί από την έρευνα του Marketing, που θα 

προηγηθεί. 

Σε καµιά περίπτωση η διαφηµιστική δαπάνη δεν θα προσδιορίζεται σαν 

ποσοστό των κερδών ή των πωλήσεων, αφού αυτό αποτελεί πρωθύστερο 

σχήµα (πρέπει να προηγηθεί για να υπάρχουν πωλήσεις και κέρδη), παρά το 

γεγονός ότι οι κατεστηµένες επιχειρήσεις αποφασίζουν µε τέτοιους όρους. 

8.4.2 Συµµετοχή σε οργανωµένες προωθήσεις 

Οργανωµένες προωθήσεις γίνονται κυρίως: 

• Σε Εκθέσεις (∆ιεθνείς, τοπικές, κλαδικές, αυτόνοµες) 

• Εκστρατείες προώθησης συµπληρωµατικών προϊόντων σε συνεργασία µε 

άλλες επιχειρήσεις. 

• Χορηγίες 

• Το επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει: 

• Το λόγο συµµετοχής σε προωθήσεις 

• Τις συγκεκριµένες συµµετοχές σε χρονικό βάθος 
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• Τον τρόπο αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 

• Τον τρόπο και το προβλεπόµενο κόστος κατασκευής της επιθυµητής εικόνας. 

8.4.3 Υλικά και µέσα προώθησης 

Στο επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να προσδιορίζεται µε σαφήνεια: 

• Το είδος των υλικών και των µέσων προώθησης των πωλήσεων 

• Η αιτιολόγηση της επιλογής τους 

• Το κόστος τους 

• Τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα 

• Ο τρόπος εξασφάλισης της προµήθειας / κατασκευής τους 

• Οι παράµετροι µέτρησης της αποτελεσµατικότητάς τους σε όρους πωλήσεων / 

κερδών. 

8.5 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

8.5.1 Σύνθεση του Κεφαλαίου 

Η σύνθεση του κεφαλαίου σε σχέση µε τις απαραίτητες επενδύσεις αποτελεί 

µια συστηµατική αναζήτηση εναλλακτικών σχέσεων ενεργητικού / παθητικού.  

Η ανάπτυξη των «σεναρίων» σύνθεσης του κεφαλαίου είναι η κυρίαρχη στον 

επιχειρηµατικό σχεδιασµό. Το επιχειρηµατικό σχέδιο, όµως, περιλαµβάνει µια 

τελική και αµετάκλητη απόφαση του επιχειρηµατία, όπου προσδιορίζονται τα 

ίδια κεφάλαια, τα δάνεια και οι άλλες µορφές χρηµατοδότησης, ενώ στο 

ενεργητικό τα σηµαντικότερα είναι τα πάγια και τα έξοδα δραστηριοποίησης 

(ίδρυσης). 

Στο επιχειρηµατικό σχέδιο παρουσιάζονται ένας αρχικός και τουλάχιστον 

τέσσερις επόµενοι διαδοχικοί προβλεπόµενοι ισολογισµοί. 

Στα επόµενα παρουσιάζονται συνοπτικά οι πίνακες και οι αιτιολογήσεις που 

απαιτούνται. 
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8.5.2 Προϋπολογισµοί 

Η σύνταξη των προϋπολογισµών φαίνεται να είναι η πλέον εύκολη υπόθεση 

κατά τη σύνταξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου, συµβαίνει όµως το ακριβώς 

αντίθετο. Ακόµη και σε περιπτώσεις σύνταξης προϋπολογισµού σε 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες λειτουργούν για χρόνια, ο 

προσδιορισµός των δαπανών της κάθε φορά επόµενης περιόδου, παρουσιάζει 

εξαιρετικά µεγάλες δυσκολίες. Αυτό οφείλεται, αφενός στο γεγονός ότι οι 

χειριστές των διαφόρων τοµέων δραστηριότητας προσπαθούν να 

εξασφαλίσουν το µέγιστο των διαθέσιµων χρηµάτων για τον τοµέα τους, 

αφετέρου η διοίκηση προσπαθεί να εξοικονοµήσει όσο το δυνατόν 

περισσότερο µέρος των διαθέσιµων πόρων. 

Η προσπάθεια σύνταξης προϋπολογισµών µηδενικής βάσης αποτελούν την 

προσπάθεια σύνταξης προϋπολογισµών όµοιων µε αυτούς των 

επιχειρηµατικών σχεδίων που αφορούν νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, 

δηλαδή χωρίς ιστορικά δεδοµένα, όπου δεν υπάρχουν κατεστηµένες δαπάνες. 

Στον τοµέα της σύνταξης των προϋπολογισµών, εξίσου σηµαντική όπως και 

στην αξιολόγηση της επιχειρηµατικής οµάδας, είναι η λειτουργία του 

"συµβούλου". Ο ρόλος του εντοπίζεται κυρίως στην πρόβλεψη όλων των 

πιθανών κέντρων δαπάνης και τον προσδιορισµό του κόστους λειτουργίας 

τους, αλλά και την αναµενόµενη "πρόσοδο" από τη λειτουργία τους. Έτσι, ο 

επιχειρηµατίας θα είναι σε θέση να αποφασίσει την κατανοµή, αρχικά του 

ποσού της επένδυσης και στη συνέχεια των "προσόδων" του, µε τρόπο που να 

µπορεί να είναι ορθολογικός. 

Είναι γνωστή η τάση των επιχειρηµατικών οµάδων να κατανέµουν το βάρος 

των διαθέσιµων (αυτών που είναι δυνατό να εξασφαλιστούν) ποσών στις 

πάγιες επενδύσεις, µε αποτέλεσµα να µην αποµένουν διαθέσιµα τα απαραίτητα 

κεφάλαια για τη λειτουργία των επενδύσεων. Με άλλα λόγια το πάγιο κεφάλαιο 

τείνει να καταβροχθίσει το κεφάλαιο κίνησης. Σ' αυτό η υποκίνηση των 

τραπεζικών υπαλλήλων είναι σχεδόν πιεστική, αφού οι πάγιες επενδύσεις 

(κτίρια και µηχανήµατα) φαίνεται να εξασφαλίζουν περισσότερο την είσπραξη 

(ή τη διασφάλιση, δια της κατασχέσεως) των χρηµάτων µε τα οποία οι τράπεζες 

δανειοδοτούν. 
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Οι προϋπολογισµοί έχουν την έννοια του εκ των προτέρων υπολογισµού της 

πραγµατικής δαπάνης (όχι των εξόδων, στα οποία περιλαµβάνονται και οι 

αποσβέσεις και άλλες άϋλες αναλώσεις περιουσίας). Κάθε παρέκκλιση, είτε µε 

υπερεκτίµηση των πραγµατικών δαπανών, είτε µε παράλειψη υπολογισµού 

µερικών από αυτές, είτε και µε εκτίµησή τους κάτω από το πραγµατικό τους 

ύψος, µπορεί να αποθαρρύνει την έναρξη µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

που θα µπορούσε να είναι κερδοφόρα, ή να ενθαρρύνει µια ζηµιογόνα ή 

ασήµαντη δραστηριότητα. 

Η υποχρέωση συνυποβολής προτιµολογίων στις τράπεζες από τις οποίες 

ζητείται χρηµατοδότηση, ή από στις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες όταν ζητείται 

επιχορήγηση ή επιδότηση, αποτελεί περισσότερο τύπο και λιγότερο ουσία, 

αφού οι επιχειρηµατίες ζητούν προτιµολόγια µε προβλεπόµενη 

υπερτιµολόγηση, πράγµα που είναι γνωστό και στους αποδέκτες τους, που στη 

συνέχεια προβαίνουν σε περικοπές. 

Είναι φυσική κάποια ελαστικότητα στους προϋπολογισµούς, αφού η 

σταθερότητα του νοµίσµατος, ο πληθωρισµός και άλλοι παράγοντες που δεν 

είναι επακριβώς προβλέψιµοι, ανατρέπουν στην πράξη κάθε πρόβλεψη 

δαπανών που γίνεται µε απόλυτη ακρίβεια. Για το λόγο αυτό υπάρχει ειδική 

πρόβλεψη των «απρόβλεπτων» σε κάθε σύνταξη προϋπολογισµού.  

∆ύο είναι τα τµήµατα του προϋπολογισµού: Το πρώτο αφορά τις επενδύσεις 

και το δεύτερο τη λειτουργία τους. ∆εν είναι ακριβές ότι οι επενδύσεις 

αποτελούν στατικό και οι λειτουργικές δαπάνες δυναµικό µέγεθος. Η εξέλιξη 

των επενδύσεων είναι δυνατό να προβλέπεται σε στάδια, κατά την εξέλιξη της 

λειτουργίας της επιχείρησης ή και των εισροών από τις διάφορες 

χρηµατοδοτήσεις, πράγµα που φαίνεται από πλευράς τακτικής, ορθότερο. 

Ο «σύµβουλος» του επιχειρηµατία στον επιχειρηµατικό σχεδιασµό πρέπει να 

µεριµνήσει ώστε ο προϋπολογισµός να είναι όσο περισσότερο γίνεται ακριβής. 

Για το λόγο αυτό πρέπει να απαριθµήσει το σύνολο των δαπανών, αφενός, και 

να τις τιµολογήσει µε πραγµατικές τιµές που θα πληροφορηθεί από την αγορά. 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο, απευθύνεται µεν στον ίδιο τον επιχειρηµατία και 

περιγράφει τις δεσµεύσεις του, παράλληλα όµως ζητείται και από τους 

διάφορους χρηµατοδότες, όπως είναι οι τράπεζες και οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, 

που από κεκτηµένη ταχύτητα (ίσως και από την τάση κάποιων υπαλλήλων να 
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επιβεβαιώσουν την εξουσία τους) προβαίνουν σε περικοπές. Προϋπολογισµός, 

όµως, που δεν είναι ακριβής και έχει στόχο µόνο να πείσει τους χρηµατοδότες, 

είναι περισσότερο επικίνδυνος από όσο είναι χρήσιµος. Για το λόγο αυτό είναι 

απαραίτητη η σύνταξη περισσότερων του ενός προϋπολογισµών, µε 

προτιµότερους του τρεις, έναν για κάθε σενάριο εξέλιξης, αισιόδοξο (µε µικρές 

περικοπές), ουδέτερο (µε περικοπές 20-25%) και απαισιόδοξο (περικοπές 

µεγαλύτερες του 30%). 

Είναι απόλυτα απαραίτητο και οι τρεις προϋπολογισµοί να είναι ακριβείς και να 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Οι τυχόν περικοπές θα επιβαρύνουν τις 

συµπληρωµατικές δαπάνες, όπως δηµοσίων σχέσεων, έρευνας και 

τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΕ) στη φάση της έναρξης λειτουργίας και τη 

δηµιουργία αρχικών αποθεµατικών και όχι το µέγεθος της δραστηριότητας 

(διαθέτοντας κεφάλαιο κίνησης), αφού µε βάση αυτό έχει υπολογιστεί το κόστος 

και η απόδοση (νεκρό σηµείο). 

Επειδή ούτε ο επιχειρηµατίας, ούτε ο σύµβουλος είναι σε θέση να γνωρίζουν τα 

τεχνικά θέµατα, αναγκάζονται να υπολογίσουν τις δαπάνες λειτουργίας σε 

σχέση µε πληροφορίες που παίρνουν από τους εξειδικευµένους τεχνικούς. 

Αυτοί µε τη σειρά τους τείνουν να διογκώσουν µέχρι µεγιστοποιήσεως τις 

απαιτούµενες δαπάνες. Έργο του συµβούλου είναι να ζητήσει πλήρη 

αιτιολόγηση των δαπανών, ζητώντας ταυτόχρονα και τεκµηρίωση, είτε από τις 

προδιαγραφές του εξοπλισµού, είτε από διασταύρωση µε άλλες περιπτώσεις. 

Ο προϋπολογισµός αναπτύσσεται στο χρόνο, µε την έννοια ότι δεν αφορά µια 

και µόνο χρονική περίοδο αλλά περισσότερες (από 3 µέχρι και 5 χρόνια) και 

µάλιστα σε υποδιαιρέσεις τους, κλιµακώνοντας, κατά το δυνατό, τις αναλώσεις 

υλικών και τη χρησιµοποίηση προσωπικού. 

Οι γενικές δαπάνες είναι ορθό και αυτές να κατανέµονται στα διάφορα κονδύλια 

που αφορούν, όπως γραφική ύλη, τηλεφωνικά, περιποίηση πελατείας κλπ.  

Ο προσδιορισµός των δαπανών δεν αποτελεί µόνο ένα στοιχείο πρόβλεψης, 

αλλά και µια δέσµευση του επιχειρηµατία, έτσι ώστε να µη ξεπερνά τα 

προβλεφθέντα όριά τους, αφού κάτι τέτοιο θα σήµαινε ανατροπή όλων των 

υπολοίπων προβλέψεων. 
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Η παρουσίαση του προϋπολογισµού γίνεται και αναλυτικά και συνθετικά, 

δηλαδή γίνεται οµαδοποίηση των αναλυτικών ποσών ώστε να είναι δυνατή η 

παρακολούθησή τους, τόσο ανά οµάδα όσο και ανά χρονική περίοδο. 

Ακολουθεί ένα παράδειγµα προϋπολογισµού: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Σ ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
1 Μηχανογραφικό χαρτί 20 3.200 64.000
2 Μελανοταινίες 50 1.800 90.000
3 Χαρτί φωτοτυπικού 50 2.800 140.000
4 Γραφίτης 5 7.200 36.000
5 Μαγνητικός σίδηρος 1 5.800 5.800
6 Σιλικόνη 1 15.000 15.000
7 Χαρτί απλό 15 5.600 84.000
8 Στυλό 50 120 6.000
9 Καρφιά συρραπτικού 60 520 31.200

10 Συνδετήρες 40 380 15.200
11 Καρµπόν 100 50 5.000

ΣΥΝΟΛΟ 492.200  

 

Κάθε Τµήµα, στη συνέχεια, συγκεντρώνει τα αναλυτικά του µηνιαία έξοδα σε 

µια συνολική, κατά µήνα κατάσταση, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση 

των µηνιαίων δαπανών σε σχέση µε τις προϋπολογισµένες. 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΝΑΣ 1 ΜΗΝΑΣ 2 ΜΗΝΑΣ3
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 492.000 516000 401000
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 386000 215000 458000
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 515000 630000 156000
ΣΥΝΟΛΟ 1.393.000 1.361.000 1.015.000
 

Οπότε καταστρώνεται ένας συνολικός προϋπολογισµός, που έχει την 

ακόλουθη µορφή: 
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ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
Προσωπικό 56.000.000 58.000.000 61.000.000 64.000.000 68.000.000 307.000.000
Κόστος Εγκαταστάσεων 15.000.000 12.000.000 8.000.000 11.000.000 18.000.000 64.000.000
Έξοδα υποστήριξης παραγωγής 22.000.000 16.000.000 9.000.000 10.000.000 11.000.000 68.000.000
∆ιαφήµιση - προώθηση 8.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 9.000.000 38.000.000
Μετακινήσεις 7.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000 18.000.000
Ενέργεια 6.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 33.000.000
Τηλεπικοινωνίες 9.000.000 10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 55.000.000
Γενικές ∆απάνες 6.000.000 5.500.000 5.200.000 5.700.000 6.400.000 28.800.000
ΣΥΝΟΛΟ 129.000.000 118.500.000 110.200.000 118.700.000 135.400.000 611.800.000
 

Στις προβλεπόµενες αυτές δαπάνες προστίθενται και οι προβλέψεις για τις 

αποπληρωµές δανείων, σε χωριστούς πίνακες. Στους πίνακες αυτούς 

διαχωρίζεται το επιστρεφόµενο κεφάλαιο από τους τόκους, επειδή µόνο οι τόκοι 

αποτελούν δαπάνη. 

Ακολουθεί ένας τέτοιος πίνακας µε την υπόθεση δανείου 50.000.000, ετήσιο 

ανατοκισµό και επιτόκιο 12%. 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ 1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ 3ο ΕΤΟΣ 4ο ΕΤΟΣ 5ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
Τοκοχρεολύσιο 13.870.487 13.870.487 13.870.487 13.870.487 13.870.487 69.352.433
Κεφάλαιο 7.870.487 8.814.945 9.872.738 11.057.467 12.384.363 50.000.000
Τόκοι 6.000.000 5.055.542 3.997.748 2.813.020 1.486.124 19.352.433
Φόροι 480.000 404.443 319.820 225.042 118.890 1.548.195
Προµήθειες 129.600 109.200 86.351 60.761 32.100 418.013
ΣΥΝΟΛΟ 14.480.087 14.384.130 14.276.658 14.156.289 14.021.477 71.318.640

∆απάνη 6.609.600 5.569.185 4.403.919 3.098.822 1.637.114 21.318.640  

Η σηµασία του παραπάνω πίνακα είναι ιδιαίτερη, διότι χρησιµοποιείται για τη 

σύνταξη των προϋπολογισµών, των προβλεπόµενων ισολογισµών, των 

προβλεπόµενων αποτελεσµάτων χρήσης και των προβλεπόµενων 

χρηµατοροών. 

8.5.3 Προβλεπόµενοι Ισολογισµοί 

Η σύνταξη των διαδοχικών ισολογισµών για την περίοδο σχεδιασµού δείχνει τη 

συνοπτική εκτέλεση του σχεδίου, αφενός, και αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά 

της επένδυσης, εµφανίζοντας την εξέλιξη της περιουσιακής κατάστασης καθώς 

και την εξέλιξη των πιστώσεων από και προς την επιχείρηση. 

Για τη σύνταξη των προβλεπόµενων Ισολογισµών είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστούν πρώτα οι αποσβέσεις των επενδύσεων, τόσο σε κτίρια και 

εξοπλισµό, όσο και σε άϋλες επενδύσεις, όπως µελέτες (για την έκδοση αδειών 
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οικοδόµησης και λειτουργίας), έξοδα πρώτης εγκατάστασης (όπως είναι οι 

µεταφορές, διοικητικά έξοδα, ιδρυτικά έξοδα, κλπ), τυχόν αγορά σήµατος ή 

ονόµατος ή τεχνογνωσίας ή δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας ή και 

πρόσβασης σε πελατεία. 

Οι συντελεστές απόσβεσης πρέπει να είναι αυτοί που προσδιορίζονται από το 

φορολογικό δίκαιο και όχι αυτοί που ανταποκρίνονται στην φυσική ή οικονοµική 

ζωή των φυσικών ή άϋλων επενδύσεων, για τους παρακάτω λόγους: 

• Τα πραγµατικά αποτελέσµατα και οι πραγµατικές ενδείξεις στον Ισολογισµό 

που θα συντάξει, για κάθε χρόνο η επιχείρηση όταν λειτουργήσει, θα διαφέρουν 

από τους προβλεπόµενους Ισολογισµούς και τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα, 

χωρίς αυτό να οφείλεται σε απόκλιση από αυτά που προϋπολογίστηκαν, 

οδηγώντας τελικά στην αδυναµία σύγκρισης των προβλεπόµενων µε τα 

πραγµατικά. 

• ∆εν θα είναι ακριβής η πρόβλεψη της φορολογικής επιβάρυνσης, πράγµα που 

θα παρασύρει σε ανακρίβειες και άλλες προβλέψεις, όπως για παράδειγµα τις 

χρηµατορροές. 

 Η σύνταξη των προβλεπόµενων Ισολογισµών πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα µε 

τη σύνταξη των προβλεπόµενων αποτελεσµάτων. Τα αποτελέσµατα του κάθε 

χρόνου αποτελούν βάση για µερικά µεγέθη του ισολογισµού του εποµένου. 

Παρά ταύτα, η περιουσιακή εξέλιξη πρέπει να παρουσιαστεί, στο 

επιχειρηµατικό σχέδιο, χωριστά από τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα, επειδή 

είναι πιθανό να υπάρξουν αποκλίσεις µεταξύ των πραγµατοποιηθέντων και των 

προβλεπόµενων, διαφορετικές για τα µεγέθη των αποτελεσµάτων και των 

µεγεθών του ισολογισµού, εξαιτίας εξωγενών παραγόντων. Τέτοιοι παράγοντες 

µπορεί να είναι: 

• Μεταβολές στη φορολογία. 

• Ειδικές εισφορές, εξαιτίας της διαφοροποίησης της νοµοθεσίας, για παράδειγµα 

µια νέα εισφορά συντήρησης περιβάλλοντος, καθιέρωση ειδικού ενσήµου για 

την αντιµετώπιση της ανεργίας κλπ. 
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• ∆ιαφοροποίηση της ισοτιµίας του νοµίσµατος. Κανείς δεν είναι σε θέση να 

προβλέψει τι θα προηγηθεί της ένταξης της χώρας µας στη ζώνη του ΕΥΡΩ, ή 

τι θα προκληθεί από αυτή την αλλαγή νοµίσµατος. 

• Ανατιµήσεις στην παγκόσµια αγορά, πετρελαίου ή άλλων στοιχείων κόστους 

της επιχείρησης. 

• Υποχρεωτική αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων. 

• Απαγόρευση χρήσης συστατικών του τελικού προϊόντος. 

• Απαγόρευση συναλλαγών µε κάποια κράτη (Embargo) 

Η σύνταξη των προβλεπόµενων Ισολογισµών πρέπει, επίσης να ακολουθεί το 

σχήµα των φορολογικά υποχρεωτικών, προκειµένου να είναι ευχερής η 

σύγκριση µεταξύ των προβλεπόµενων και των πραγµατοποιηθέντων. 

Τα µεγέθη των προβλεπόµενων ισολογισµών έχουν άµεση σχέση µε την 

πρόβλεψη των πωλήσεων, κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται 

πρώτα η πρόβλεψη των πωλήσεων και η πιστωτική πολιτική που συνδέεται µ’ 

αυτές. 

Ακολουθεί ένα απλοποιηµένο παράδειγµα προβλεπόµενων Ισολογισµών. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1999 2000 2001 2002 2003 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1999 2000 2001 2002 2003
ΠΑΓΙΟ 32000 47800 44700 39400 34100 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 22000 24000 25000 26000 27000
Κτίρια 10000 15000 15000 15000 15000 Εταιρικό Κεφάλαιο 22000 22000 22000 22000 22000
µείον αποσβεσµένα -1000 -2500 -4000 -5500 Αποθεµατικά 2000 3000 4000 5000
Μηχανήµατα 22000 36000 38000 38000 38000 ΞΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28000 58800 60700 61400 56100
µείον αποσβεσµένα -2200 -5800 -9600 -13400 Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 21000 44800 40700 37400 32100
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 18000 33000 38000 44000 44000 Χορηγήσεις Τραπεζών 5000 8000 10000 12000 12000
Εµπορεύµατα 11000 15000 18000 18000 Προµηθευτές 2000 6000 10000 12000 12000
Α' 'Υλες 3000 8000 9000 11000 11000
Πελάτες 6000 8000 9000 9000
Χρηµατικά διαθέσιµα 15000 8000 6000 6000 6000
ΣΥΝΟΛΟ 50000 80800 82700 83400 78100 ΣΥΝΟΛΟ 50000 80800 82700 83400 78100

 

• Με την πρώτη µατιά, στο συνοπτικό ισολογισµό της επόµενης πενταετίας, 

φαίνεται η πορεία της υλοποίησης της επιχειρηµατικής ιδέας, και συγκεκριµένα: 

• Κατά πόσο οι προβλεπόµενοι ισολογισµοί είναι εφικτοί. 

• Κατά πόσο η επιχείρηση είναι «βιώσιµη» 
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• Κατά πόσο τα προβλεπόµενα δάνεια βρίσκονται στα επίπεδα του κλάδου στον 

οποίο ανήκει η επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

• Κατά πόσο η πιστωτική πολιτική προς τους πελάτες (από το λογαριασµό 

«πελάτες») συµφωνεί µε τις προβλεπόµενες πωλήσεις (που δεν αποτελούν 

µέρος του ισολογισµού, αλλά η σύνταξή του στηρίζεται σ’ αυτές), αφού το ύψος 

των προβλεποµένων πωλήσεων εξαρτάται σηµαντικά και από την πιστωτική 

πολιτική. 

• Κατά πόσο η χρηµατοδότηση από τους προµηθευτές ακολουθεί τη γενικότερη 

πιστωτική πολιτική του κλάδου. 

• Ποιες είναι οι ανοχές απέναντι στη διακύµανση των προβλεποµένων 

πωλήσεων, τόσο προς το µεγαλύτερο, όσο και προς το µικρότερο. 

8.5.4 Προβλεπόµενα αποτελέσµατα χρήσης 

Οµοίως και οι λογαριασµοί αποτελεσµάτων ακολουθούν τη γενική µορφή που 

επιβάλλει η φορολογική νοµοθεσία, πάλι για να µπορούν να συγκρίνονται τα 

πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα µε τα προϋπολογισµένα (προβλεπόµενα). 

Η ανάλυση και παρουσίαση των προβλεπόµενων αποτελεσµάτων, για µια 

ιδιωτική επιχείρηση, αποτελεί το ζητούµενο, αφού εκεί θα φανούν τα 

προβλεπόµενα κέρδη, για την πραγµατοποίηση των οποίων οι επιχειρηµατίες 

διακινδυνεύουν, µέρος τουλάχιστον, της περιουσίας τους. 

Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρηµατίες, στοχεύοντας στο κέρδος, πρώτα θέτουν 

το επιθυµητό κέρδος και κατόπιν διερευνούν τη συσχέτιση τιµής – κόστους και 

προβλεπόµενων πωλήσεων, το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι απαραίτητο να 

εκπονηθεί µε µοναδική βάση τις προβλεπόµενες πωλήσεις. Η πρόβλεψη, όµως 

των πωλήσεων εξαρτάται πάντοτε και από την τιµή. Το κατά πόσο εξαρτάται 

οφείλεται στην ελαστικότητα της ζήτησης του συγκεκριµένου προϊόντος ή 

υπηρεσίας, που ολοένα και συχνότερα είναι αρνητική. Παρουσιάζεται δηλαδή 

το φαινόµενο να προσδιορίζονται διαφορετικά ύψη προβλεπόµενων πωλήσεων 

για διαφορετικές τιµές, συνδυασµός που στη συνέχεια δίνει διαφορετικά κόστη, 

διαφορετικές επενδύσεις και διαφορετικά κέρδη. 

Είναι προφανές ότι το συνδυασµό που περισσότερο ταιριάζει στις προθέσεις 

και τις φιλοδοξίες της επιχειρηµατικής οµάδας θα τον επιλέξει η ίδια. Η επιλογή 
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αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη και συχνά αποτελεί αιτία διάλυσης της οµάδας 

και εγκατάλειψης του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Στο σηµείο αυτό η παρέµβαση του «συµβούλου» είναι καθοριστική και 

συνήθως γίνεται µε τους παρακάτω τρόπους: 

• Παρουσιάζει µια σειρά από διαφορετικούς συνδυασµούς τιµής – 

προβλεπόµενων πωλήσεων – ύψους επενδύσεων – κόστους – διάρθρωσης 

του κεφαλαίου και αναµενόµενων κερδών και θέτει στην επιχειρηµατική οµάδα 

το ζήτηµα της επιλογής. Είναι προφανές ότι ο αριθµός των διαφορετικών 

συνδυασµών, που και θεωρητικά και πρακτικά είναι άπειρος, θα περιοριστεί σε 

πέντε το πολύ. Ξεκινώντας µε βάση την τιµή και µε τη βοήθεια της ανάλυσης 

του Νεκρού Σηµείου, οι συνδυασµοί θα είναι: 

 Ένας για πολύ υψηλή τιµή 

 Ένας για πολύ χαµηλή τιµή 

 Ένας για σχεδόν υψηλή τιµή 

 Ένας για σχεδόν χαµηλή τιµή, και 

 Ένας για το µέσο όρο της αγοράς. 

• ∆ιαβουλεύεται χωριστά µε κάθε µέλος της επιχειρηµατικής οµάδας µε τρόπο 

τέτοιο που να προσδιορίσει τις αιτίες για τις οποίες το κάθε µέλος της 

επιχειρηµατικής οµάδας επιθυµεί να ξεκινήσει την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, αλλά και τις αιτίες που θα το αποθάρρυναν σε σηµείο που να 

την εγκαταλείψει. Στη συνέχεια προσπαθεί να συγκεράσει τις διαφορές και να 

παρουσιάσει προβλέψεις που να στηρίζονται σε συνδυασµούς που να µην 

αποθαρρύνουν έστω και ένα µέλος της επιχειρηµατικής οµάδας. 

• Καλεί την επιχειρηµατική οµάδα σε συγκέντρωση, προκειµένου να 

αποφασιστούν τα βασικά µεγέθη κάποιου συνδυασµού. Στην επιχειρηµατική 

οµάδα κάποιος ηγείται, οπότε είναι αναγκαστικό να κληθεί η οµάδα από αυτόν 

(επίσηµα και όχι κατ’ ανάγκην τυπικά, δηλαδή µε πρόσκληση και ηµερήσια 

διάταξη). Ο ηγέτης της οµάδας θα πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να είναι 

γνώστης του θέµατος και να υποστηρίξει αυτός το συνδυασµό, που έχει 

επιλέξει. 
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Σε καµιά περίπτωση ο «σύµβουλος» δεν πρέπει να υποστηρίξει, ή να επιλέξει 

αυτός κάποιον συνδυασµό, κυρίως για τους παρακάτω λόγους: 

• Ποτέ δεν εκφράζονται απόλυτα οι επιθυµίες, οι φιλοδοξίες ή τα βαθύτερα 

σχέδια των επιχειρηµατιών. 

• Είναι εύκολο να θεωρηθεί ότι ενεργεί για την ικανοποίηση των προσωπικών 

του επιδιώξεων και όχι για την επιχειρηµατική οµάδα, οπότε κάποια από τα 

µέλη της είναι πιθανό να ενεργήσουν αντίθετα, µε αποκλειστική αιτία την 

ερµηνεία των προθέσεων του συµβούλου. 

• Μετά από οποιαδήποτε έκβαση, ως αποτέλεσµα της απόφασης της 

επιχειρηµατικής οµάδας, θα θεωρείται ότι ανήκει σε µια οµάδα του 

επιχειρηµατικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια βρίσκεται σε αντίθεση µε 

όποιους έχουν διαφωνήσει. 

• ∆εν διακινδυνεύει προσωπική του περιουσία, κατά συνέπεια, µη έχοντας 

ευθύνη δεν δικαιούται να έχει και οποιασδήποτε µορφής εξουσία, έστω και 

υποστηρίζοντας τη µια άποψη έναντι µιας άλλης. 

• Θα θεωρηθεί ότι η χρησιµοποίησή του από τη µια µεριά της εκπροσώπησης 

των επενδυτών, αποτελεί άλλοθι για την εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους 

απέναντι στην υπόλοιπη εκπροσώπηση και όχι την επιτυχία της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Ο ρόλος του «συµβούλου» πρέπει να περιοριστεί στην τεχνική ικανότητα των 

πολύπλοκων λογαριασµών και την ανάδειξη του ζητήµατος της επιλογής µιας 

βάσης υπολογισµού, η οποία δηµιουργεί διαφορετικά αποτελέσµατα. 

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

    

  1ο Ετος 2ο Ετος 3ο Ετος 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(ΠΩΛΗΣΕΩΝ) 

 57.970.000 76.670.000 108.500.000 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Εµπορεύµατα    
 Προϊόντα 57.970.000 76.670.000 93.500.000 
 Υπηρεσίες    
 ΣΥΝΟΛΟ 57.970.000 76.670.000 93.500.000 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Εµπορεύµατα    
 Προϊόντα   15.000.000 
 Υπηρεσίες    
 ΣΥΝΟΛΟ   15.000.000 
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ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

 26.392.500 37.067.500 56.775.000 

 Α’ & βοηθητικές ύλες 14.492.500 19.167.500 27.125.000 
 Εξοδα κίνησης - 

λειτουργίας 
2.400.000 3.600.000 4.800.000 

 Ανταλλακτικά - 
Εργαλεία 

1.000.000 1.200.000 1.350.000 

 Αµοιβές προσωπικού 
παραγωγής 

3.000.000 4.600.000 8.000.000 

 Εξοδα συντήρησης 1.500.000 2.000.000 4.000.000 
 Εργασίες από τρίτους 3.000.000 5.000.000 9.000.000 
 Λοιπά έξοδα 

παραγωγής 
1.000.000 1.500.000 2.500.000 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 31.577.500 39.602.500 51.725.000 

ΜΕΙΟΝ Εξοδα διοικητικής 
λειτουργίας 

1.800.000 2.200.000 3.000.000 

 Εξοδα λειτουργίας & 
διάθεσης 

2.898.500 3.833.500 5.425.000 

 Εξοδα έρευνας & 
ανάπτυξης 

2.000.000 2.500.000 4.000.000 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 24.879.000 31.069.000 39.300.000 

ΠΛΕΟΝ Εσοδα συµµετοχών    
 Αλλα έσοδα    
ΜΕΙΟΝ Συναλλαγµατικές 

διαφορές 
   

 Λοιπές δαπάνες 791.775 1.112.025 1.703.250 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & 
ΦΟΡΩΝ 

    

µείον αποσβέσεις  9.180.000 9.180.000 9.180.000 
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ  14.907.225 20.776.975 28.416.750 
µείον τόκοι     
 Μακροπρόθεσµοι 4.000.000 3.200.000 2.400.000 
 Βραχυπρόθεσµοι 1.500.000 2.600.000 8.000.000 
ΚΑΘΑΡΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΧΡΗΣΗΣ (προ φόρων) 

 9.407.225 17.576.975 26.016.750 

     

8.5.5 Προβλέψεις Χρηµατο-ροών 

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα δηµιουργείται, συνήθως, µε σκοπό την 

απόκτηση κερδών σε ανοδική πορεία και παντοτινά. Αυτός ο κοινός τόπος 

(όλοι αυτό πιστεύουν) αποτελεί και τη µεγαλύτερη παγίδα στις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες. Η επιδίωξη της µεγιστοποίησης κέρδους οδηγεί, κατά κανόνα, 

σε αδυναµία πληρωµής των υποχρεώσεων µε συχνό αποτέλεσµα τον όλεθρο 

που ονοµάζεται πτώχευση. 

Οι επιχειρηµατίες παρασύρονται από την επιδίωξη της µεγιστοποίησης του 

κέρδους, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούν υποχρεώσεις (να δανείζονται από 

Τράπεζες και να αγοράζουν πρώτες ύλες µε πίστωση, ακόµη και µε το να µην 

καταβάλλουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ, τους εργαζόµενους και την 
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εφορία) υπολογίζοντας ότι θα πουλήσουν αυτά που παράγουν (ή αυτά που 

αγόρασαν, εάν ασκούν απλώς εµπορεία) και θα εισπράξουν έγκαιρα, ώστε να 

καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. 

Αυτό οδηγεί τις κερδοφόρες επιχειρήσεις σε αδυναµία πληρωµών, ενώ σπάνια 

δηµιουργούνται τέτοιες καταστάσεις σε ζηµιογόνες επιχειρήσεις, αφού ο 

επιχειρηµατίας όταν αντιλαµβάνεται ζηµίες περιορίζει τις δραστηριότητές του. 

Στο επιχειρηµατικό σχέδιο είναι απαραίτητο να περιλαµβάνονται 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις προβλεπόµενης κίνησης ταµείου  γνωστές ως 

cash flow, στις οποίες υπολογίζονται εκ των προτέρων οι δυνατότητες κάλυψης 

των υποχρεώσεων. Είναι πιθανό, κατά τη σύνταξη του επιχειρηµατικού 

σχεδίου, από τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να προκύψει 

χρηµατοοικονοµική αδυναµία, δηλαδή αυτό που αποκαλείται «κεφάλαιο 

κίνησης» να µην επαρκεί για την επίτευξη των υπολογισµένων πωλήσεων. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου, ώστε 

να χρησιµοποιηθεί µεγαλύτερο µέρος του στη χρηµατοδότηση του ταµειακού 

κυκλώµατος (εισπράξεις-πληρωµές), γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης κεφαλαίου 

κίνησης (αυξάνοντας το συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης), κλιµακώνονται οι 

επενδύσεις µε τρόπο ώστε να υπάρχει περισσότερο διαθέσιµο κεφάλαιο 

κίνησης στην αρχική φάση, αλλά είναι δυνατή και η απόρριψη της 

επιχειρηµατικής ιδέας, επειδή είναι χρηµατοοικονοµικώς ανέφικτη. 

Στην αρχική φάση εφαρµογής του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι προφανές ότι 

δεν προβλέπονται κέρδη, όπως επίσης και σε άλλες περιπτώσεις (ανήκουν στο 

χώρο της χρηµατοδοτικής διοίκησης) είναι δυνατή η λειτουργία της επιχείρησης 

µε ζηµία. Είναι αδύνατη, όµως, η συνέχιση της δραστηριότητας µε 

προβλεπόµενο ταµειακό έλλειµµα. 

Στο παράδειγµα που ακολουθεί φαίνεται ότι στην τρίτη περίοδο (εβδοµάδα, 

µήνας ή τρίµηνο, ανάλογα µε τη χρονική βάση που έχει επιλεγεί) προβλέπεται 

οι πληρωµές να είναι περισσότερες από τις εισπράξεις, πράγµα φυσικά 

αδύνατο. Με βάση την πρόβλεψη των περισσευµάτων ταµείου (της ταµειακής 

ευχέρειας) των εποµένων περιόδων είναι δυνατή η λήψη κάποιου 

βραχυπρόθεσµου δανείου, η εκχώρηση απαιτήσεων (factoring), ή ακόµη και ο 

περιορισµός των αγορών (που σηµαίνει µικρότερες των προβλεποµένων 

πωλήσεις στις επόµενες περιόδους), ή ακόµη και η υποκίνηση των πληρωµών 

από πλευράς πελατών (µε παροχή επιπλέον έκπτωσης για αγορές µετρητοίς). 
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Την απόφαση θα λάβει η διοίκηση µε βάση τους υπολογισµούς που έχουν γίνει 

ακόµη από την εποχή του σχεδιασµού. 

Λογαριασµός 1 2 3 4 5 6 7
Πωλήσεις 25 28 22 31 26 23 24
Αγορές 8,8 12,4 10,4 9,2 9,6 9 8
Προµηθευτές 7,52 9,96 8,16 8,96 11,28 9,84 8,72
Τράπεζες 2 2 2 2 2 2 2
Μισθοδοσία 3 3 3 3 3 3 3
Ενέργεια 1 1 1 1 1 1 1
Γενικές ∆απάνες 2 2 2 2 2 2 2
Εισπράξεις 16 19,2 12,8 27,4 27,2 22,4 28,2
Ταµείο 0,48 1,72 -1,64 8,8 16,72 21,3 32,76  

8.5.6 Τρόπος κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών αναγκών 

Κάθε νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα, είτε νέα εξολοκλήρου, είτε ως 

επέκταση µιας λειτουργούσας, είτε, ακόµη, προσθήκης σε υπάρχουσες 

δραστηριότητες, απαιτεί µια σειρά από επενδύσεις, υλικές (εγκαταστάσεις, 

εξοπλισµό, υλικά) και άϋλες (µελέτες, σχέδια, άδειες κλπ). 

Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία που προβλέπεται να αποκτηθούν, αποτελούν το 

ενεργητικό του αρχικού ισολογισµού της δραστηριότητας του οποίου η 

απόκτηση απαιτεί χρήµατα (ή παροχή τους µε υπόσχεση πληρωµής, δηλαδή 

πίστωση). Το παθητικό (το οποίο δείχνει τις πηγές χρηµατοδότησης για την 

απόκτηση του ενεργητικού) συντίθεται από ίδια και ξένα κεφάλαια. 

Τα ίδια κεφάλαια δεν είναι ανάγκη να καταβληθούν σε µετρητά. Είναι πιθανό να 

διατίθεται ένα οικόπεδο, κάποια µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, ακόµη και 

φήµη και πελατεία (όταν ένας από τους εταίρους είναι, για παράδειγµα, 

εµπορική επιχείρηση που έχει δίκτυο διανοµής προϊόντων που µε τη νέα 

παραγωγική δραστηριότητα δεν θα αγοράζονται, προκειµένου να πωληθούν). 

Σε µια επιχείρηση που λειτουργεί ήδη, τα ίδια κεφάλαια είναι δυνατό να 

προέλθουν από αύξηση του µετοχικού (ή εταιρικού) κεφαλαίου µε τη µέθοδο 

της κεφαλαιοποίησης αποθεµατικών. Είναι προφανές ότι η αποτίµηση των 

περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται από τα µέλη της επιχειρηµατικής 

οµάδας δεν θα γίνει από τα ίδια τα µέλη. Ακόµη και για φορολογικούς λόγους 

(το κεφάλαιο υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου) η αποτίµηση των 

περιουσιακών στοιχείων που συνεισφέρουν τα µέλη της επιχειρηµατικής 
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οµάδας πρέπει να γίνει από τρίτο ανεξάρτητο όργανο, κατά προτίµηση την 

επιτροπή της φορολογικής αρχής. 

Τα ξένα κεφάλαια αποτελούνται από τρεις κύριες κατηγορίες: 

Α. ∆ανειακά.  

Συνήθως µεσο-µακρο-πρόθεσµα δάνεια τραπεζών. 

Β. Πιστώσεις προµηθευτών των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού (συνήθως 

βραχυπρόθεσµες). 

Γ. Εθνικές και Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. 

Οι εθνικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις δίνονται ως ένα ποσοστό του 

κεφαλαίου που αποτελείται από το άθροισµα των ιδίων κεφαλαίων, των 

δανειακών κεφαλαίων και των πιστώσεων των προµηθευτών των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού. 

Τρεις είναι οι κύριες παγίδες που κρύβονται στον αρχικό ισολογισµό και είναι 

συνηθισµένο να πέφτει σε όλες η κάθε επιχειρηµατική οµάδα. 

Α. Υπολογίζοντας το ποσοστό της επιχορήγησης, η αίτηση για τη χορήγησή 

του µεγιστοποιεί το άθροισµα των ιδίων και λοιπών ξένων κεφαλαίων. Εφόσον 

εγκριθεί, δεν εγκρίνεται ποσοστό αλλά ποσό, το οποίο είναι (στη χώρα µας και 

πολύ λίγες από τις λοιπές Ευρωπαϊκές) σε µικρότερο ποσοστό. Η χορηγούσα 

και ελέγχουσα αρχή (Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας, ΕΟΜΜΕΧ, Περιφέρεια, 

ακόµη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) παρά την περικοπή, απαιτεί ολόκληρη την 

επένδυση (σε αξία), όπως αυτή περιγράφεται στην αίτηση. Υπάρχει µια 

παράδοση στη χώρα µας (γνωστή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 

«υπερτιµολογήσεων», δηλαδή παρουσίασης της αξίας των επενδύσεων µε 

ποσά µεγαλύτερα από τα πραγµατικά, η οποία µάλιστα προκύπτει από 

«προτιµολόγια», δηλαδή επίσηµες προσφορές των προµηθευτών εξοπλισµού 

και εγκαταστάσεων. Οι περικοπές έχουν ως βάση την υπόθεση της 

υπερτιµολόγησης, πράγµα που οδηγεί σε φαύλο κύκλο, αποτελεί όµως 

καθηµερινή πραγµατικότητα. 

Β. ∆εν υπολογίζεται το «κεφάλαιο κίνησης», δηλαδή το κεφάλαιο που απαιτείται 

να διατεθεί για τη λειτουργία της επιχείρησης, πληρώνοντας πρώτες ύλες, 

εργασία, ενέργεια και υπηρεσίες που παρέχουν τρίτοι στην επιχείρηση (ιδίως 
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διαφηµιστικές υπηρεσίες). Αυτό οδηγεί στην ίδρυση «θνησιγενών» 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες διαθέτουν άριστο εξοπλισµό και 

άψογες εγκαταστάσεις, αδυνατούν, όµως, να τις εκµεταλλευτούν. 

Γ. ∆εν εκτιµάται ο χρόνος ολοκλήρωσης της επένδυσης και οι διαφοροποιήσεις 

στο κόστος που θα προκύψουν από τις διακυµάνσεις των τιµών και του ίδιου 

του νοµίσµατος (δραχµής ή Euro κάνει το ίδιο) και των τόκων που η επιχείρηση 

χρεώνεται από τη λήψη του πρώτου δανείου µέχρι την απόκτηση της 

ικανότητας της εξυπηρέτησης των δανείων. Η επιχειρηµατική οµάδα, 

προκειµένου να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της επένδυσης τείνει να 

χρησιµοποιεί τα δανειακά κεφάλαια πριν εξαντλήσει όσα από αυτά που 

αποτελούν τη δική της συνεισφορά, από φόβο µήπως οι τράπεζες µεταβάλλουν 

γνώµη ή αλλάξουν τις προϋποθέσεις δανειοδότησης. 

Είναι υπερβολική απλοποίηση να προταθεί στην επιχειρηµατική οµάδα ένα 

σχέδιο που θα βρίσκεται σε αντίθεση µε τις παγίδες αυτές. Είναι, όµως, 

σηµαντικό να επισηµανθεί στην επιχειρηµατική οµάδα ότι: 

Α. Θα πρέπει να έχει προετοιµάσει σχέδια που θα λαµβάνουν υπόψη τις 

συνήθεις περικοπές, ώστε να είναι εφικτή η ολοκλήρωση και η λειτουργία της 

επένδυσης, παρά τις περικοπές. 

Β.  Μεταξύ µιας µεγάλης επένδυσης (που προσφέρει µακροπρόθεσµες 

συνθήκες µεγιστοποίησης των κερδών) και µιας µικρότερης (που δίνει τη 

δυνατότητα άνετης χρηµατοδότησης του κεφαλαίου κίνησης µε ίδια κεφάλαια 

που δεν εµφανίζονται στην αίτηση επιχορήγησης) είναι απαραίτητο να γίνουν 

πολλοί εναλλακτικοί υπολογισµοί προκειµένου (ανάµεσα στο πλέον αισιόδοξο 

και το πλέον απαισιόδοξο σενάριο) να επιλεγεί ένα σχήµα που ισορροπεί 

ανάµεσα στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου και τη µεγιστοποίηση του 

αναµενόµενου κέρδους. 

Γ. Η εκπόνηση των εναλλακτικών σχεδίων έχει υψηλό διοικητικό κόστος και 

µάλιστα πριν ακόµη υπάρξει επένδυση. Αυτά όµως τα εναλλακτικά σχέδια 

αποτελούν τη σηµαντικότερη (άϋλη) επένδυση, αφού από αυτήν εξαρτάται η 

αποδοτικότητα οποιασδήποτε άλλης (φυσικής) ακολουθήσει. 
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8.6 ∆ιοίκηση 

Η παρακάτω παράθεση των κεφαλαίων ακολουθεί το σύστηµα που προτείνει η 

American Management Association, πιστεύοντας ότι ανταποκρίνεται καλύτερα 

σε ένα δοµηµένο κείµενο, όπως είναι το επιχειρηµατικό σχέδιο. 

Ο σχεδιασµός του συστήµατος διοίκησης, όπως και τα υπόλοιπα µέρη του 

επιχειρηµατικού σχεδίου, είναι δυνατό να οδηγήσει και σε απόρριψη της 

επιχειρηµατικής ιδέας, διαπιστώνοντας ότι είναι ανέφικτη, ή ότι το κόστος 

διοίκησης είναι τόσο µεγάλο ώστε µια κατ’ αρχήν φαινοµενικά κερδοφόρα ιδέα 

να γίνεται ζηµιογόνα. 

Η επιχειρηµατική οµάδα, ακόµη και όταν αποτελείται από έµπειρους 

επιχειρηµατίες, έχει την τάση να κατανέµει «ευθύνες» διοίκησης στα µέλη της. 

Έτσι η συνηθέστερη πρώτη προσέγγιση του συστήµατος διοίκησης, από 

πλευράς της επιχειρηµατικής οµάδας, είναι να εντάσσει τα µέλη επικεφαλής σε 

διάφορα τµήµατα ή λειτουργίες.  

Όταν, στη συνέχεια, αποκαλύπτονται οι δυσκολίες που συνδέονται µε την 

ένταξη της επιχειρηµατικής οµάδας στη διεύθυνση της επιχείρησης, εµφανίζεται 

µια άλλη τάση, διόγκωσης του οργανογράµµατος µε κάθε είδους «ειδικούς» 

που θα προσληφθούν. 

Σε κάθε περίπτωση παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η επιχειρηµατική οµάδα 

αποτελείται από τους «επενδυτές» που συνεισφέρουν το κεφάλαιο και έχουν 

την επιχειρηµατική ιδέα, και τα βασικά στελέχη (τεχνικών και οικονοµικών 

ειδικοτήτων) που εγγυώνται την υλοποίηση του σχεδίου µε τρόπο που να 

οδηγεί σε κερδοφορία. 

Ο διαχωρισµός της διοίκησης (management) από τη διεύθυνση (administration) 

και τη διαχείριση (executive administration) δεν αποτελεί συνείδηση του 

επιχειρηµατικού κόσµου, ενώ ακόµη και σε χώρους επιστηµονικής ανάλυσης οι 

δύο έννοιες (και οι όροι) συγχέονται. Αυτό δεν συµβαίνει µόνο στη χώρα µας, 

απλώς συµβαίνει σε µεγαλύτερη έκταση. 

Η ένταξη των µελών της επενδυτικής επιχειρηµατικής οµάδας στη διεύθυνση 

(στο οργανόγραµµα) αποτελεί και τη συχνότερη αιτία αποτυχίας των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, αφού τυχόν ελλιπής απόδοσή τους στις 

θέσεις που καταλαµβάνουν δεν είναι δυνατό να σηµαίνει «ποινή», όπως και η 
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εξαιρετική απόδοση δεν είναι δυνατό να σηµαίνει «αµοιβή» (προαγωγή, αύξηση 

αποδοχών κλπ). Είναι προφανές ότι τέτοια σχήµατα διοίκησης καταδικάζουν σε 

διάλυση την επιχειρηµατική δραστηριότητα που θα προκύψει µε βεβαιότητα 

στην πρώτη διαφωνία, η οποία θα καταλήξει σε έκρηξη. 

Η οικονοµική ιστορία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται από δύο ακραίες τάσεις στη 

διοίκηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  Η µια κυριαρχείται από 

συγκεντρωτισµό των εξουσιών και την ενεργό ανάµειξη σε όλες τις λειτουργίες 

της επιχείρησης, η οποία είναι κυρίως οικογενειακή που µεριµνά ώστε να 

διατηρείται ο έλεγχος (µε το περίφηµο 51%) ακόµη και µεταξύ των γενεών. 

Η αντίθετή της, αφορά κυρίως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, όπου είναι αδύνατη η 

φυσική παρουσία του «εφοπλιστή» (τουλάχιστον σε περισσότερα από ένα 

πλοία) και η οποία κυριαρχείται από πλήρη εξουσιοδότηση, ιεραρχία, 

συντονισµό, αλλά και απόλυτη πειθαρχία (όπως προβλέπεται από το ∆ιεθνές 

Ναυτικό ∆ίκαιο) και βασίζεται στην εµπιστοσύνη. 

Είναι προφανές ότι η µεταφορά της ναυτιλιακής διοίκησης σε χερσαίες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες ούτε σκόπιµη είναι ούτε και εφικτή. Είναι 

επίσης προφανές ότι αν η επιχειρηµατική οµάδα δεν αποδεχτεί το διαχωρισµό 

της διοίκησης (την οποία προφανώς θα διατηρήσει για τα µέλη της) από τη 

διεύθυνση (από την οποία τα µέλη της θα πρέπει οπωσδήποτε να απέχουν), η 

επιχειρηµατική της δραστηριότητα, όσο καλή και αν είναι η επιχειρηµατική ιδέα 

και όσο καλά και αν έχουν προετοιµαστεί τα υπόλοιπα µέρη του σχεδίου, είναι 

εξαρχής καταδικασµένη σε αποτυχία. 

Ο ρόλος του «συµβούλου» του επιχειρηµατικού σχεδιασµού είναι και πάλι 

εξαιρετικά δύσκολος, διότι θα πρέπει να πείσει τα µέλη της επενδυτικής 

επιχειρηµατικής οµάδας να απέχουν από αυτό που θεωρούν όχι µόνο δικαίωµα 

αλλά και υποχρέωσή τους, δηλαδή τον άµεσο έλεγχο των διοικητικών 

δραστηριοτήτων. 

Θα πρέπει επίσης να πείσει τους επενδυτές να αποφύγουν και τον έµµεσο 

έλεγχο µε την τοποθέτηση προσώπων εµπιστοσύνης στις διευθυντικές θέσεις, 

δηµιουργώντας ένα σύστηµα προσωποκεντρικό. Αντίθετα θα πρέπει να πείσει 

ότι µεγιστοποιείται ο έλεγχος µε ένα διοικητικό σύστηµα που δεν εξαρτάται από 

πρόσωπα αλλά από διαδικασίες µέσα από τις οποίες τα πρόσωπα αλλάζουν 

χωρίς να επηρεάζουν την αποδοτικότητα. 
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Σχηµατικά: 

Ορισµός Στόχων

Ανάλυση
∆ιαδικασιών

Ανάθεση
Καθηκόντων

Κατανοµή µέσων

Προϋπολογισµός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οργανωτικοί
Στόχοι

Συντονισµός

Εξουσία

Ευθύνη

Εξουσιοδότηση

Ενότητα
∆ιοίκησης

Εύρος Ελέγχου

Ορισµός
(Job Description)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Επιλογή

Εκπαίδευση

Παρακολούθηση

Αξιολόγηση

Υποκίνηση

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

 

8.6.1 Προγραµµατισµός 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο δεν περιλαµβάνει τα επιµέρους προγράµµατα 

(παραγωγής, πωλήσεων, εισπράξεων κλπ). Αυτά εκπονούνται σε πολύ µικρή 

χρονική απόσταση, που προηγείται της υλοποίησής τους. Περιλαµβάνει, όµως, 

τις διαδικασίες και τον τρόπο προγραµµατισµού όλων των δράσεων, ώστε κάθε 

τµήµα ή λειτουργία να προβαίνει σε εκπόνηση προγραµµάτων µε τρόπο τέτοιο 

που να είναι κατανοητός (και ελέγξιµος) από τη διοίκηση (την επιχειρηµατική 

οµάδα) και από αυτούς που θα το υλοποιήσουν. 

Γενικά, η εξειδίκευση (πλήρης ανάλυση) των προγραµµάτων, αποτελεί µέρος 

της εργασίας των στελεχών της επιχείρησης και όχι µέρος του επιχειρηµατικού 

σχεδίου. Παρά ταύτα, για κάθε πρόγραµµα που σχετίζεται µε την υλοποίηση 

της επιχειρηµατικής ιδέας, τόσο σε επίπεδο κατευθύνσεων και προδιαγραφών, 
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όσο και σε επίπεδο δεσµεύσεων, περιλαµβάνονται µέρη των προγραµµάτων 

και στο επιχειρηµατικό σχέδιο. 

8.6.1.1 Ορισµός Στόχων 

Κάθε πρόγραµµα έχει ένα στόχο. Καταρτίζεται προκειµένου να επιτευχθούν 

συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Αυτά τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα πρέπει να 

διατυπωθούν µε τρόπο τέτοιο ώστε να εγκρίνονται από τη διοίκηση, 

προκειµένου να υλοποιηθούν, αλλά και να ελέγχονται, τόσο κατά την 

υλοποίησή τους όσο και όταν ολοκληρωθούν. 

Προκειµένου να οριστούν οι στόχοι, είναι απαραίτητη η αποτύπωση της 

παρούσας κατάστασης. Το επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να ορίζει την έκταση 

και τον τρόπο της αποτύπωσης, ώστε να µην καταντήσει είτε σε κείµενο 

παράθεσης όλων των προβληµάτων (υπαρκτών ή φανταστικών), είτε σε 

έντεχνη προετοιµασία της αποφυγής των ευθυνών σε περίπτωση αποτυχίας, 

τάση που αργά ή γρήγορα θα εµφανίσουν τα στελέχη. 

Η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης πρέπει να παρουσιάζει 

συνοπτικά: 

• Το διαθέσιµο εξοπλισµό. 

• Την παραγωγική δυναµικότητα (στην περίπτωση της διανοµής, την εµπορική 

δυνατότητα). 

• Το διαθέσιµο προσωπικό. 

• Τη διαθέσιµη τεχνογνωσία. 

• Τις δεσµεύσεις εξοπλισµού και προσωπικού για την υλοποίηση άλλων 

προγραµµάτων. 

Η διατύπωση των στόχων πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

• Να είναι σαφής. 

Ο στόχος πρέπει να περιγράφεται µε τη µέγιστη δυνατή συντοµία µε 

αριθµητικές ποσότητες και χρονικά όρια. 
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• Να είναι εφικτός. 

Πρέπει να ακολουθεί µια αιτιολόγηση της εφικτότητας του στόχου. ∆ηλαδή, µε 

βάση την αποτύπωση της κατάστασης να προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης 

και να καταγράφεται η σχέση του στόχου µε την υπάρχουσα κατάσταση. Η 

αιτιολόγηση αυτή, επίσης, πρέπει να είναι σύντοµη και να παριστάνεται µε 

αριθµητικές και ηµερολογιακές ποσότητες. 

• Να είναι συνεπής. 

Ακολουθεί µια επίσης µικρή παρουσίαση της συνέπειας του στόχου του κάθε 

προγράµµατος ως προς την επιχειρηµατική φυσιογνωµία, δηλαδή: 

 Τη στρατηγική (τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης). 

 Την τακτική (τον τρόπο επίτευξης των στρατηγικών στόχων). 

 Την πολιτική (τους γενικούς κανόνες λειτουργίας και 

παρουσίασης της επιχείρησης) 

8.6.1.2 Ανάλυση διαδικασιών 

Η ανάλυση των διαδικασιών µε τις οποίες θα επιτευχθεί ο στόχος, αποτελεί 

κυρίαρχο µέρος του προγραµµατισµού, η αναλυτική παρουσίαση όµως 

ξεφεύγει από τους σκοπούς του παρόντος. 

Σε ότι αφορά τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό, η ανάλυση των διαδικασιών 

αποτελείται από «προδιαγραφές» παρουσίασης, και όχι της ίδιας της 

διοικητικής δραστηριότητας του προγραµµατισµού.  

Ανεξάρτητα από τη µεθοδολογία που θα ακολουθήσει κάθε διοικητική µονάδα 

για την ανάλυση των διαδικασιών (κάθετη ή λειτουργική τµηµατοποίηση, 

δενδρική ανάλυση, νευρωνικά δίκτυα, PERT [Program Evaluation and Review 

Technique], Προϋπολογισµό  µηδενικής βάσης ή άλλη) η παρουσίαση όλων 

των προγραµµάτων πρέπει να γίνεται µε ενιαίο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η 

έγκρισή τους από τη διοίκηση, αλλά και να είναι ευχερής ο έλεγχος της οµαλής 

εκτέλεσής τους και της τελικής επίτευξης των στόχων που έχουν οριστεί. 

Η παρουσίαση της ανάλυσης των διαδικασιών πρέπει να περιλαµβάνει 

ενότητες (συνήθως αποκαλούνται φάσεις) δραστηριοτήτων, οµάδες (συνήθως 
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αποκαλούνται έργα) και τις επιµέρους δραστηριότητες (συνήθως αποκαλούνται 

ενέργειες). 

Η παρουσίαση της ανάλυσης των διαδικασιών ενδιαφέρει τον επιχειρηµατικό 

σχεδιασµό για δύο λόγους: 

Α. Για να διαπιστώνεται η ολοκληρωµένη λογική επίτευξης των στόχων µε 

διαδοχικές και ταυτόχρονες δραστηριότητες. 

Β. Για να είναι δυνατός ο έλεγχος (ή καλύτερα η παρακολούθηση) της πορείας 

προς την επίτευξη του στόχου, µε την εκτίµηση του «βαθµού προόδου». 

Το κείµενο του επιχειρηµατικού σχεδίου που αφορά την παρουσίαση της 

ανάλυσης των διαδικασιών περιγράφει: 

• Την έκταση της παρουσίασης του κειµένου ανάλυσης των διαδικασιών. 

• Τη διάρθρωση της ανάλυσης (φάσεις – έργα – ενέργειες - εργασίες). 

• Το βαθµό ανάλυσης (πόσο λεπτοµερειακά θα γίνεται η παρουσίαση της 

ανάλυσης). 

• Τα υποχρεωτικά παρατήµατα λεπτοµερειακής ανάλυσης. 

8.6.1.3 Ανάθεση καθηκόντων 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο δεσµεύει τη διοίκηση, τη διεύθυνση και τη διαχείριση 

της επιχείρησης µε τον τρόπο ανάθεσης καθηκόντων και τον τρόπο 

παρουσίασής της, για κάθε επιµέρους πρόγραµµα. 

Είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του επιχειρηµατικού 

σχεδίου δεν υπάρχουν συγκεκριµένα πρόσωπα (εργαζόµενοι) στην επιχείρηση, 

κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή (εκτός του ότι δεν είναι σκόπιµη) η κατανοµή 

των καθηκόντων σε πρόσωπα.  Είναι, επίσης, σκόπιµο να αποφεύγεται η ίδια η 

κατανοµή των καθηκόντων σε θέσεις εργασίας (που όταν η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα ενεργοποιηθεί θα καταληφθούν από συγκεκριµένα πρόσωπα), 

αφού µε αυτόν τον αυστηρό σχεδιασµό αναιρείται κάθε πρωτοβουλία και ο 

απαραίτητος ενθουσιασµός για την ανάπτυξη της επιχείρησης. 
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Στο κείµενο του επιχειρηµατικού σχεδίου πρέπει να παρουσιάζονται ξεκάθαρα: 

• Η βάση κατανοµής των εργασιών, που θα αποτελέσουν καθήκοντα. 

• Ο τρόπος που θα παρουσιάζεται η κατανοµή των εργασιών. 

Η βάση κατανοµής µπορεί να είναι οποιαδήποτε (ισοµέρεια στην κατανοµή του 

χρόνου απασχόλησης, ισοµέρεια στο βάρος εργασίας, εξισορρόπηση των 

ευθυνών, αναλογία µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, προθυµία των 

εργαζοµένων, ικανότητες, ή άλλη) πρέπει όµως να δείχνει στους εργαζόµενους 

ότι είναι δίκαια. 

Ο τρόπος παρουσίασης πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει σε κάθε 

στιγµή (κατά την εκτέλεση του προγράµµατος) και για κάθε διαδικασία τη θέση 

εργασίας (και κατά συνέπεια και το πρόσωπο) στο οποίο έχει ανατεθεί. 

8.6.1.4 Κατανοµή µέσων 

Η παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης εµφανίζει τα διαθέσιµα µέσα της 

επιχείρησης (ή της διοικητικής µονάδας), που σχετίζονται µε την επίτευξη του 

στόχου. 

Τα µέσα που έχει στη διάθεσή της η κάθε φορά αρµόδια διοικητική µονάδα, 

είναι πεπερασµένα και συνήθως κοινά, δηλαδή απαραίτητα και για άλλα 

προγράµµατα και όχι µόνο για το κάθε φορά εξεταζόµενο. Είναι, λοιπόν, 

απαραίτητο να κατανεµηθούν µε τρόπο τέτοιο ώστε να οδηγούν στην επίτευξη 

των στόχων όλων των προγραµµάτων. 

Εκτός αυτού, µερικά από τα µέσα είναι κοινά για ολόκληρη την επιχείρηση 

(ανήκουν σε άλλα τµήµατα, ενδεχοµένως) και η διαθεσιµότητά τους δεν είναι 

απεριόριστη, ενώ για την ολοκλήρωση έργων ή εργασιών, όπως αυτές 

περιγράφονται στην ανάλυση διαδικασιών, είναι απαραίτητη η απόκτηση των 

µέσων από τρίτους (για όσο χρόνο απαιτείται), αφού η επιχείρηση δεν τα 

διαθέτει. 

Σε ότι αφορά τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό, η κατανοµή των µέσων 

εµφανίζεται ως τρόπος διάθεσης των µέσων και τρόπος παρουσίασης της 

δέσµευσής τους. Με άλλα λόγια, για κάθε µέσο (µηχάνηµα, εργαλείο, χώρο) 

προδιαγράφεται ένας πίνακας (χειρόγραφος ή ηλεκτρονικός) στον οποίο 

παρουσιάζεται η χρονική δέσµευσή του, τη θέση εργασίας από την οποία 
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χρησιµοποιείται και το πρόγραµµα από το οποίο δεσµεύεται. Αυτό σηµαίνει ότι 

για κάθε µέσο προκύπτει και η χρονική του διαθεσιµότητα, ώστε να µπορεί να 

κατανέµεται η χρήση του για την ολοκλήρωση και άλλων προγραµµάτων, είτε 

αυτά αποτελούν εξειδίκευση του επιχειρηµατικού σχεδίου, είτε προκύπτουν 

στην πορεία της λειτουργίας της επιχείρησης. 

Ο τρόπος παρουσίασης και η αρµοδιότητα διάθεσης των µέσων που δεν 

χρησιµοποιούνται, αποτελούν µέρος του κειµένου του σχεδίου, ώστε να 

εφαρµόζεται ενιαία και συνεπώς να είναι δυνατή η αντιµετώπιση οποιωνδήποτε 

απρόβλεπτων καταστάσεων. 

Το ίδιο συµβαίνει και µε την απόκτηση της χρήσης µέσων που ανήκουν σε 

τρίτους (κατά κάποιον τρόπο ενοικίασή τους). Στο επιχειρηµατικό σχέδιο 

περιλαµβάνεται ένα µικρό κείµενο στο οποίο προβλέπεται ο τρόπος 

αναζήτησης των «διαθετών», οι προϋποθέσεις «ενοικίασης», η αρµοδιότητα 

(αφορά τη θέση εργασίας που έχει την εξουσία να δεσµεύει την επιχείρηση 

απέναντι στους ιδιοκτήτες των µέσων αυτών), τον τρόπο (σύναψη σύµβασης, 

απλή συµφωνία) και κυρίως το χρόνο. 

8.6.1.5 Προϋπολογισµός 

Η επίτευξη του στόχου του κάθε προγράµµατος απαιτεί τη διάθεση 

προσωπικού, την ανάλωση υλικών, τις αποσβέσεις των κατανεµηθέντων 

µέσων, την κατανάλωση ενέργειας, την πληρωµή της χρήσης µέσων που 

ανήκουν σε τρίτους, την παροχή υπηρεσιών από τρίτους και την καταβολή στο 

∆ηµόσιο και κάθε είδους αρχή διαφόρων ποσών για διάφορους λόγους. 

Ο προϋπολογισµός, για κάθε πρόγραµµα, αποτελεί µέρος του επιχειρηµατικού 

σχεδίου, αφού από το άθροισµα των ποσών που αναλογούν σε κάθε 

πρόγραµµα προκύπτει και ο συνολικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση 

του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Για κάθε πρόγραµµα καταρτίζονται δύο προϋπολογισµοί. Ο πρώτος είναι ο 

προϋπολογισµός κόστους υλοποίησης του προγράµµατος και ο δεύτερος είναι 

ο ταµειακός προϋπολογισµός, στον οποίο εµφανίζονται οι πληρωµές που 

προβλέπεται να γίνουν, τοποθετηµένες σε µελλοντικές χρονικές περιόδους. 
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Οι χρονικές περίοδοι αποτελούν τη βάση του συνολικού ταµειακού 

προϋπολογισµού της επιχείρησης και για το λόγο αυτό πρέπει να είναι κοινές 

και για όλα τα προγράµµατα και για το συνολικό ταµειακό προϋπολογισµό. 

8.6.1.6 Χρονικός Προγραµµατισµός 

Οι διαδικασίες, όπως αυτές παρουσιάζονται στην ανάλυση, τοποθετούνται και 

σε ένα χρονοδιάγραµµα, ώστε: 

• Να είναι δυνατός ο έλεγχος της πληρότητας του προγράµµατος, εάν δηλαδή 

είναι δυνατή η ταυτόχρονη ή διαδοχική εκτέλεση των διαφόρων φάσεων, έργων 

και εργασιών. 

• Να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας της εκτέλεσης, σε κάθε χρονική 

στιγµή, και να είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων για διόρθωση. 

Η παρουσίαση του χρονικού προγραµµατισµού γίνεται συνήθως µε διάγραµµα 

Gannt, είναι όµως δυνατή και η χρήση CPM ή PERT. Είναι πάντως σκόπιµο να 

παρουσιάζεται και ένα χρονοδιάγραµµα Gannt, ώστε να είναι αναγνώσιµο και 

από αυτούς που δεν έχουν ειδική εκπαίδευση στο χρονικό προγραµµατισµό. 

Το χρονοδιάγραµµα, για κάθε επιµέρους πρόγραµµα, αποτελεί τµήµα του 

επιχειρηµατικού σχεδίου. 
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8.6.2 Έλεγχος 

Η λειτουργία του ελέγχου, ως µέρος της διοίκησης, ασκείται αποκλειστικά από 

τα µέλη της επιχειρηµατικής – επενδυτικής οµάδας. Κατά συνέπεια αποτελεί 

εξολοκλήρου µέρος του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Ο τόσο επιθυµητός, από τα µέλη της επενδυτικής – επιχειρηµατικής οµάδας, 

έλεγχος της επιχείρησης, δεν κατακτάται ούτε µε τη  άµεση συµµετοχή στις 

καθηµερινές εργασίες διεύθυνσης και διαχείρισης, ούτε µε τη  τοποθέτηση 

εµπίστων προσώπων σε θέσεις που έχουν ως εργασία τη λήψη αποφάσεων ή 

τη διαχείριση. Κατακτάται µε τη διαµόρφωση συστήµατος ελέγχου τέτοιου που 

να εγγυάται την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου, την επίτευξη των 

στόχων των επιµέρους προγραµµάτων, την πραγµάτωση των στρατηγικών 

στόχων και επιδιώξεων της επιχειρηµατικής – επενδυτικής οµάδας, την 

εξυπηρέτηση της τακτικής και την τήρηση της πολιτικής που η ίδια θέτει. 
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Η παρουσίαση του συστήµατος του ελέγχου αποτελεί και τη συνολική εικόνα 

της επιχείρησης την οποία συστήνουν οι επενδυτές της επιχειρηµατικής οµάδας 

για την υλοποίηση της επιχειρηµατικής τους ιδέας.  

Αυτή την επιχείρηση που παρουσιάζει το σύστηµα ελέγχου καλούνται να 

χρηµατοδοτήσουν οι τράπεζες, να επιδοτήσουν εθνικοί και ευρωπαϊκοί φορείς, 

να εµπιστευτούν οι προµηθευτές και οι λοιποί συνεργάτες και είναι αυτή που θα 

προσελκύσει (ή θα αποθαρρύνει) τους εργαζόµενους, ως φορείς τεχνογνωσίας 

και διοικητικής νοοτροπίας. 

Το ίδιο το σύστηµα ελέγχου προφυλάσσει και τα µέλη της επιχειρηµατικής 

οµάδας από την προσπάθεια κυριαρχίας κάποιων από αυτούς, εις βάρος των 

άλλων. 

8.6.2.1 Οργάνωση 

Η οργάνωση προηγείται κάθε άλλης διοικητικής δράσης και έχει την έννοια του 

καθορισµού των ρόλων κάθε θέσης εργασίας, έτσι ώστε, ανεξάρτητα από τα 

πρόσωπα που θα τοποθετηθούν στις θέσεις αυτές, το σύνολο της οµάδας των 

προσώπων να γνωρίζει εκ των προτέρων τι και πως θα το κάνει. 

Η οργάνωση αποτυπώνει το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Η οργάνωση αποτελεί µεθοδολογία διάσπασης ενός συνολικού έργου σε 

επιµέρους εργασίες, ώστε µε την οµαδοποίησή τους, να ολοκληρώνονται έργα 

τα οποία κανένας µόνος του δεν θα ήταν σε θέση να υλοποιήσει. 

8.6.2.1.1 Σκοποί της Οργάνωσης 

Η οργάνωση αποσκοπεί στην απεξάρτηση της επιχειρηµατικής δράσης από τις 

προσωπικές επιλογές των στελεχών και των εργαζοµένων. Αυτό δεν σηµαίνει 

ότι η αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης 

δεν εξαρτώνται πλέον από τη διάθεση και τις ψυχολογικές συνθήκες των 

στελεχών και των εργαζοµένων.  

Το συνολικό οργανωτικό σχήµα που θα αποτυπωθεί στα επιµέρους στοιχεία 

της οργάνωσης, επιλέγεται για να εξυπηρετήσει ορισµένους σκοπούς της 

επιχείρησης, οι οποίοι θα πρέπει να είναι διατυπωµένοι µε σαφήνεια, ώστε να 

µην αµφισβητούνται (ή να ερµηνεύονται) διαφορετικά και κατά περίσταση, τόσο 

από τη διοίκηση όσο και από τα στελέχη. 
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Ανάλογα µε την επιχειρηµατική ιδέα, την αγορά, το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, αλλά και τη διαθεσιµότητα εξειδικευµένου προσωπικού, 

διατυπώνονται διαφορετικοί σκοποί της οργάνωσης. 

Οι σκοποί δεν µένουν για πάντα σταθεροί, όπως άλλωστε και η συνολική 

οργάνωση της επιχείρησης υπόκειται σε αναθεωρήσεις, ή όπως ονοµάζονται, 

αναδιοργανώσεις. Τότε είναι απαραίτητο να διατυπωθούν εκ νέου οι σκοποί της 

οργάνωσης και είναι προφανές ότι, εξαιτίας των µεταβολών στο εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, θα απαιτηθεί και µεταβολή τους. 

Πάντως, στα πλαίσια του επιχειρηµατικού σχεδίου (3-5 χρόνια) οι σκοποί της 

οργάνωσης θα πρέπει να µένουν σταθεροί. 

Μια γενική διατύπωση των σκοπών της οργάνωσης θα πρέπει να 

περιλαµβάνει, σε µια σύντοµη διατύπωση: 

• Την αποστολή της επιχείρησης. 

• Τη διοικητική πολιτική. 

• Τις σχέσεις διοίκησης (επιχειρηµατικής – επενδυτικής οµάδας) και 

προσωπικού. 

• Την επιδιωκόµενη ωφέλεια για τα δύο µέρη, δηλαδή τους ιδιοκτήτες και τους 

εργαζόµενους. 

Η διατύπωση των σκοπών και των επιδιώξεων της οργάνωσης χρησιµεύει για: 

• Την εξειδίκευση των επιµέρους ενοτήτων της οργάνωσης µε ενιαίο τρόπο. 

• Την αντιµετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων µε συγκροτηµένο και ενιαίο 

τρόπο. 

• Την ανάπτυξη της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται αναδιοργάνωση. 

8.6.2.1.2 Συντονισµός 

Για να είναι δυνατή η ολοκλήρωση ενός έργου για το οποίο απαιτείται η 

συνεργασία πολλών ανθρώπων (και µέσων) είναι απαραίτητος ο συντονισµός 

τους, πέρα από τη διάσπαση του έργου σε επιµέρους έργα. 
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Ο προγραµµατισµός µεριµνά για την ανάλυση των διαδικασιών και την 

ανάθεση καθηκόντων, ώστε τόσο η διάσπαση ενός έργου σε επιµέρους έργα, 

όσο και η κατανοµή τους σε θέσεις εργασίας (που καταλαµβάνονται από 

πρόσωπα) να εξασφαλίζουν την κατάτµηση των έργων. 

Τα επιµέρους έργα τοποθετούνται (ήδη από τον προγραµµατισµό) σε 

αλληλουχία (ώστε µερικά να γίνονται ταυτόχρονα) και παραλληλότητα (ώστε 

κάποια άλλα να γίνονται ταυτόχρονα). Τίθεται όµως το ερώτηµα, πως µια 

οµάδα εργαζοµένων ή ένας εργαζόµενος γνωρίζει πότε ξεκίνησε µια διαδικασία 

(ένα επιµέρους έργο) ή πότε ολοκληρώθηκε κάποια άλλη, ώστε να αρχίσει και 

αυτός την άσκηση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί; 

Ο προγραµµατισµός γίνεται µε γνώση των συνθηκών που επικρατούν κατά το 

χρόνο της κατάρτισης του προγράµµατος, δηλαδή πριν από την έναρξη του 

έργου. Είναι γνωστό, όµως, ότι όλες οι συνθήκες διαρκώς µεταβάλλονται, 

συνεπώς όταν εκτελείται το πρόγραµµα οι διαφορετικές συνθήκες που 

επικρατούν αναγκαστικά θα διαφοροποιήσουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα 

από τα προβλεφθέντα. 

Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί ένα απλοποιηµένο 

σχήµα επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων θέσεων εργασίας, ώστε να 

διασφαλίζεται η εκτέλεση των προγραµµάτων, ιδίως µε το συγχρονισµό 

(αλληλουχίας και παραλληλότητας) των διεργασιών. 

Το ίδιο, κατά προτίµηση (µπορεί να είναι και άλλο) απλοποιηµένο σχήµα 

πρέπει να δείχνει και τις θέσεις εργασίας που έχουν αρµοδιότητα λήψης 

αποφάσεων και µέχρι ποιο σηµείο εκτείνεται αυτή η αρµοδιότητα. 

Το πλέον συνηθισµένο σχήµα είναι το «οργανόγραµµα». 

Οι γραµµές του οργανογράµµατος δείχνουν τις «αποκλειστικές και επίσηµες» 

γραµµές επικοινωνίας µεταξύ των θέσεων εργασίας. ∆εν πρόκειται για 

δυνατότητα ανθρώπινης επικοινωνίας, µε την οποία δεν ασχολείται η 

οργάνωση, αυτή καθεαυτή (η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η κοινωνική 

ανθρωπολογία ασχολούνται µε αυτά τα αντικείµενα, δεν αποτελούν όµως 

µέρος του επιχειρηµατικού σχεδίου, στα πλαίσια της οργάνωσης, αλλά στα 

πλαίσια του ίδιου του καθορισµού των θέσεων εργασίας), αλλά για επικοινωνία 

µεταξύ των θέσεων στις οποίες ο προγραµµατισµός αναθέτει καθήκοντα και 

µόνο στα πλαίσια των καθηκόντων που τους ανατίθενται. 
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Η ιεραρχική δόµηση του οργανογράµµατος δεν σηµαίνει υποχρεωτικά σχέση 

εξουσίας, αλλά περιορίζεται στην περιγραφή της αρµοδιότητας λήψης 

λειτουργικών αποφάσεων συντονισµού. 

8.6.2.1.3 Εξουσία 

Για κάθε θέση εργασίας του οργανογράµµατος, ήδη από την κατάρτισή του 

κατά τη διάρκεια της σύνταξης του επιχειρηµατικού σχεδίου, είναι απαραίτητο 

να προβλέπεται και να περιγράφεται η εξουσία, οριζόµενη ως: 

• Αρµοδιότητα εντολής εργασίας σε άλλες θέσεις εργασίας. 

• Αρµοδιότητα ελέγχου εκτέλεσης των εντολών. 

• Αρµοδιότητα χειρισµού του εξοπλισµού ο οποίος έχει διατεθεί στη θέση 

εργασίας. 

• Αρµοδιότητα χρήσης του χώρου που έχει διατεθεί στη θέση εργασίας. 

• Αρµοδιότητα πραγµατοποίησης δαπανών ορισµένου ύψους και συγκεκριµένων 

κατηγοριών. 

• Αρµοδιότητα αναφοράς σε άλλες θέσεις εργασίας για: 

 Την πορεία των ανατεθέντων έργων. 

 Προβλήµατα εργασίας, συνεργασίας, εξοπλισµού, χώρου ή 

ταµείου. 

 Την υποβολή αιτήµατος για διάθεση προσωπικού, χώρου, 

εξοπλισµού, εργαλείων, υλικών, χρηµάτων και υπηρεσιών, 

από άλλα τµήµατα της επιχείρησης ή από εξωτερικούς 

συνεργάτες. 

8.6.2.1.4 Ευθύνη 

Η ευθύνη είναι η άλλη όψη της εξουσίας. ∆εν είναι δυνατό να είναι κάποιος 

υπεύθυνος για κάτι για το οποίο δεν είχε εξουσία να πράξει! 

Η περιγραφή της ευθύνης, για κάθε θέση εργασίας, στο επιχειρηµατικό σχέδιο 

πρέπει να αντιµετωπίζει µια προς µια όλες τις επιµέρους εξουσίες 

ΤΕΙ Σερρών - Νικόλαος Καρανάσιος Σελίδα -96- 
 



ΕΠΕΑΕΚ 3,1,2,β «Κέντρο Επιχειρηµατικότητας ή Επιχειρηµατικών 
Σπουδών των ΤΕΙ Θεσ/νίκης Σερρών και Καβάλας» 

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 
 

(αρµοδιότητες) όπως αυτές περιγράφονται στο τµήµα της ευθύνης, και µόνον 

αυτές. 

Οι συνέπειες (η έκταση των συνεπειών) πρέπει να περιγράφονται επίσης στο 

κείµενο του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

8.6.2.1.5 Εξουσιοδότηση 

Η εξουσία (και η άλλη της όψη, η ευθύνη) εκχωρούνται από τη  επενδυτική – 

επιχειρηµατική οµάδα στις διάφορες θέσεις εργασίας, αφού τη συνολική 

εξουσία, αλλά και την τελική ευθύνη, τη φέρει αυτή.  

Για το λόγο αυτό, αλλά και για περιορισµό των δικών της ευθυνών, η 

επιχειρηµατική – επενδυτική οµάδα εκχωρεί την εξουσία (delegation) µε 

έγγραφο τύπο. Το έγγραφο µπορεί να είναι ένα γενικό κείµενο στο οποίο 

αναφέρονται όλες οι θέσεις εργασίας και για την κάθε µια οι εξουσίες και οι 

ευθύνες, ή µπορεί να είναι ένα εξειδικευµένο κείµενο, ξεχωριστό για κάθε θέση 

εργασίας. 

Αυτό το κείµενο αποτελεί τη βάση της επίλυσης των οποιωνδήποτε διαφορών 

µεταξύ της επενδυτικής – επιχειρηµατικής οµάδας και των στελεχών ή των 

στελεχών µεταξύ τους, χωρίς συγκρούσεις. 

Πρέπει να προβλέπεται από το επιχειρηµατικό σχέδιο. 

8.6.2.1.6 Εύρος Ελέγχου 

Για κάθε θέση εργασίας περιγράφεται µε σαφήνεια το εύρος ελέγχου, ως εξής: 

• Οι θέσεις εργασίας που είναι δυνατό να ελεγχθούν. 

• Οι δραστηριότητες των θέσεων εργασίες για τις οποίες υπάρχει δυνατότητα 

ελέγχου. 

• Η έκταση του χώρου µέσα στον οποίο είναι δυνατό να ασκείται έλεγχος. 

8.6.2.1.7 Ενότητα ∆ιοίκησης 

Περιγράφεται και «ονοµάζεται» η κάθε θέση εργασίας µε τρόπο που να 

καταδεικνύεται: 
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• Η ειδικότητα της θέσης (και τα προσόντα αυτού που θα την καταλάβει). 

• Η θέση εργασίας (ή η ίδια η επιχειρηµατική οµάδα) στην οποία αναφέρεται 

(ανήκει). 

8.6.2.1.8 Ορισµός (Job Description) 

Για κάθε θέση εργασίας γίνεται µια περιγραφή των εργασιών που εκτελεί 

καθηµερινά και περιοδικά, καθώς και του τρόπου εκτέλεσής τους. 

Είναι δυνατό να προβλέπεται από το επιχειρηµατικό σχέδιο και η εκπόνηση 

εγχειριδίου περιγραφής εργασιών για κάθε θέση εργασίας. Το ίδιο το εγχειρίδιο 

δεν είναι δυνατό να αποτελεί µέρος του επιχειρηµατικού σχεδίου. 

8.6.2.2 Επίβλεψη 

Ενώ ο προγραµµατισµός και η οργάνωση ασχολούνται µε θέσεις εργασίας, η 

επίβλεψη ασχολείται µε τα πρόσωπα που προσλαµβάνονται, καταλαµβάνουν 

τις θέσεις εργασίας και διεκπεραιώνουν τις εργασίες, ασκώντας τα καθήκοντα 

που έχουν ανατεθεί σε κάθε θέση. 

8.6.2.2.1 Επιλογή 

Η επιλογή του προσωπικού αποτελεί σηµαντικό µέρος του επιχειρηµατικού 

σχεδίου, αφού οι ιδιότητες των προσώπων που θα προσληφθούν και θα 

εργαστούν θα σχηµατίσουν την τελική εικόνα της επιχείρησης. 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να προβλέπει: 

• Τον τρόπο αναζήτησης προσωπικού. 

• Τα προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη σε κάθε θέση. 

• Τον τρόπο επιλογής (εξέταση, συνέντευξη). 

• Τις θέσεις εργασίας (ή τους εξωτερικούς συµβούλους) οι οποίες θα 

πραγµατοποιήσουν την επιλογή. 

• Τα κριτήρια επιλογής. 
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8.6.2.2.2 Εκπαίδευση 

Ακόµη και όταν τα πρόσωπα που προσλαµβάνονται έχουν εµπειρία σε ίδιες ή 

παρόµοιες θέσεις σε άλλες επιχειρήσεις, η εκπαίδευσή τους είναι απαραίτητη, 

επειδή τόσο η διοικητική διάρθρωση και οργάνωση είναι διαφορετικές, αλλά και 

οι διεργασίες διαφέρουν. 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να προβλέπει, για κάθε θέση εργασίας: 

• Τα αντικείµενα της αρχικής εκπαίδευσης. 

• Τη διάρκειά της. 

• Το φορέα στον οποίο θα πραγµατοποιηθεί. 

• Τους εκπαιδευτές. 

• Το χώρο εκπαίδευσης. 

• Τα αναλώσιµα υλικά. 

• Το συνολικό κόστος της. 

Η αρχική εκπαίδευση δεν γίνεται µόνο για την κύρια θέση, δηλαδή αυτή για την 

οποία προσλαµβάνεται κάποιος, αλλά και τουλάχιστον για µια ακόµη, ώστε αν 

αυτή κενωθεί πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, να µπορεί να καλυφθεί 

προσωρινά µέχρι να προσληφθεί και να εκπαιδευτεί σ’ αυτή άλλο πρόσωπο. 

Εκτός από την αρχική εκπαίδευση, στο επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να 

προβλέπεται και το σύστηµα διαρκούς εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης, χωρίς 

τις ίδιες λεπτοµέρειες. 

8.6.2.2.3 Παρακολούθηση 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο θα 

καταγράφονται τα αποτελέσµατα της εργασίας κάθε θέσης. 

Πολλές από τις θέσεις είναι διοικητικές, οπότε η καταγραφή του έργου των 

θέσεων αυτών πρέπει να ανάγει το ποιοτικό έργο σε αριθµητικές ποσότητες. 

Για µερικές θέσεις το παραγόµενο έργο εξαρτάται από την εργασία άλλων 

θέσεων εργασίας, ή ακόµη περισσότερο, από ζηµίες και βλάβες. Και στις 
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περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να καθορίζεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο ο 

τρόπος καταγραφής του παρεχόµενου έργου µε αριθµητικές ποσότητες 

ανεξάρτητες από τη συχνότητα εµφάνισης της ανάγκης παροχής εργασίας. 

Είναι προφανές ότι το παρεχόµενο έργο καταγράφει, για κάθε θέση, η θέση 

στης οποίας το εύρος ελέγχου, ανήκει. 

8.6.2.2.4 Αξιολόγηση 

Το διαδοχικά καταγραφόµενο έργο αξιολογείται ώστε η αντιµετώπιση των 

εργαζοµένων να µην εξαρτάται από υποκειµενικά κριτήρια των 

«προϊσταµένων» τους αλλά από το παραγόµενο έργο. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν είναι δυνατό να αποτελέσουν µέρος του 

επιχειρηµατικού σχεδίου επειδή θα πρέπει να διαµορφωθούν ανάλογα µε τα 

πρόσωπα που θα προσληφθούν. 

Πάντως, µετά τις προσλήψεις και την εκπαίδευση θα πρέπει να είναι γνωστά τα 

κριτήρια αξιολόγησης. 

8.6.2.2.5 Υποκίνηση 

Το σύστηµα των κινήτρων, σε χονδρικές γραµµές, πρέπει να περιγράφονται 

στο επιχειρηµατικό σχέδιο, επειδή οι ενδιαφερόµενοι (τράπεζες, χρηµατοδότες, 

συνεργάτες) από το σύστηµα κινήτρων µπορούν να εκτιµήσουν τη µελλοντική 

πορεία της επιχείρησης. 

Τα επιµέρους κίνητρα (µισθοδοτικά, προαγωγής, προβολής, διευκολύνσεων, 

συµµετοχής στις αποφάσεις ή και τα κέρδη) πρέπει να αναπροσαρµόζονται το 

πολύ κάθε δυο χρόνια επειδή διαφορετικά δεν αποτελούν υποκίνηση για την 

παροχή περισσότερου ή ποιοτικά καλύτερου έργου (και συνεπώς 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος), αλλά κατεστηµένη συνθήκη εργασίας. 

8.7 Ποιότητα 

Ο θαυµασµός για τα επιτεύγµατα των αρχαίων Ελλήνων από πολλούς 

αποδίδεται στην προσήλωση σε ποιοτικές προδιαγραφές και το συστηµατικό 

τους έλεγχο, αλλιώς δεν θα ήταν δυνατή η κατασκευή αυτών των αιώνιων 

τεχνικών έργων. 
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Ο τρόπος του ποιοτικού ελέγχου και η πιστοποίηση της ποιότητας, καθώς και η 

πιστοποίηση του ίδιου του ποιοτικού ελέγχου και η απόκτηση διαφόρων 

σηµάτων ποιότητας, αποτελούν σηµαντικά συστατικά του επιχειρηµατικού 

σχεδίου. 
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9 Τεκµηρίωση (Documentation) 

Εκτός από τις χρηµατοοικονοµικές προβλέψεις (προβλεπόµενους 

Ισολογισµούς, προβλεπόµενα Αποτελέσµατα Χρήσης και προβλεπόµενες 

Ταµειακές Ροές) και τη µελέτη πρόβλεψης πωλήσεων, από τις οποίες φαίνεται 

η αναµενόµενη αποδοτικότητα µιας επένδυσης, είτε αυτή είναι νέα 

επιχειρηµατική δραστηριότητα είτε επέκταση υπάρχουσας, η υλοποίηση µιας 

επένδυσης έχει ανάγκη και από µια σειρά µελέτες που υπόκεινται σε έγκριση 

των αρµόδιων αρχών, όπως (κατά περίπτωση): 

• Οικοδοµικές άδειες. 

• Μελέτη Πυρασφάλειας. 

• Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη. 

• Μελέτη Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων. 

• Άδεια λειτουργίας. 

• Μελέτη Υγιεινής και Ασφάλειας. 

Εκτός από την ίδια την επιχείρηση είναι ενδεχόµενο να απαιτούνται και άδειες 

παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. 

Όλες αυτές οι εγκεκριµένες µελέτες και άδειες δεν είναι απαραίτητο να 

συνοδεύουν το επιχειρηµατικό σχέδιο αυτούσιες, είναι δυνατό να αναφέρονται 

µόνο µε τον αριθµό έγκρισης, την ηµεροµηνία και την αρχή που έχει 

παραχωρήσει την έγκριση. 

Η τεκµηρίωση του επιχειρηµατικού σχεδίου δεν γίνεται µόνο µε ποσοτικά 

στοιχεία τα οποία παρατίθενται σε ειδικές µελέτες ή πίνακες, ανεξάρτητα από 

την ανάγκη ή µη έγκρισής τους από κάποιες αρχές, αλλά και µε την 

τοποθέτηση και άλλων εγγράφων στο φάκελο του επιχειρηµατικού σχεδίου, 

από τα οποία προκύπτει δυνατότητα κρίσης για την πιθανότητα επιτυχίας του 

επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Τέτοια στοιχεία είναι: 

• Τα βιογραφικά των µελών της επιχειρηµατικής οµάδας. 
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• Τα βιογραφικά των βασικών τεχνικών και οικονοµικών στελεχών που δηλώνουν 

ότι αποδέχονται την κατάληψη των θέσεων εργασίας όταν η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα ξεκινήσει. 

• Συµβάσεις για τη µεταφορά τεχνολογίας. 

• Συµβάσεις διεξαγωγής κοινών ερευνητικών προγραµµάτων. 

• Προγραµµατικές συµβάσεις συνεργασίας. 

• Έγγραφα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 

• ∆ηλώσεις προθέσεων συνεργασίας. 

• Προσφορές και προτιµολόγια από τους πιθανούς προµηθευτές εξοπλισµού ή 

κατασκευών. 

• Εγγυητικές επιστολές τραπεζών για την απόδειξη της δανειοληπτικής 

ικανότητας των µελών της επιχειρηµατικής οµάδας. 

• Εκθέσεις φερεγγυότητας, τις οποίες συντάσσουν ειδικές επιχειρήσεις ή 

οργανισµοί. 

• Κάθε άλλο στοιχείο ή έγγραφο από το οποίο µπορεί να εκτιµηθεί η πιθανότητα 

επιτυχίας της επιχειρηµατικής ιδέας και η δυνατότητα υλοποίησης του 

επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Ειδικός τύπος, για όλα τα προηγούµενα µη ποσοτικοποιηµένα «τεκµήρια» δεν 

προβλέπεται. Είναι όµως σκόπιµο, το κάθε ένα από αυτά να τεκµηριώνει µε 

σαφήνεια, είτε τη δυνατότητα υλοποίησης της επιχειρηµατικής ιδέας, είτε την 

πιθανότητα επιτυχίας του επιχειρηµατικού σχεδίου. Ειδικότερα: 

9.1 Τα βιογραφικά των µελών της επιχειρηµατικής οµάδας. 

Τα βιογραφικά των µελών της επιχειρηµατικής οµάδας δεν είναι ανάγκη να είναι 

πλήρη. Αντίθετα πρέπει να είναι συνοπτικά και να περιέχουν, εκτός από τα 

βασικά προσωπικά στοιχεία, όλα τα σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα του 

κάθε µέλους. 

Ένα τυπικό βιογραφικό σηµείωµα θα πρέπει να έχει την παρακάτω διάρθρωση: 
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Άννα Στυλιανού 

 

Θέση 

Μητροπόλεως 117 117 25 Θεσσαλονίκη ,  Τηλέφωνο 031/751225, Fax: 031/7512226 

Αντιπρόεδρος της υπό ίδρυση εταιρίας «ΧΑΡΤΙΚ Α.Ε» 

Εµπειρία 1990–1994 Υφάσµατα επιπλώσεων ΑΕΒΕ Πειραιάς

Εθνική διευθύντρια πωλήσεων 

Αύξηση των πωλήσεων από 100 σε 200 εκατοµµύρια δραχµές. 

∆ιπλασιασµός των πωλήσεων ανά αντιπρόσωπο, από 10 σε 20 
εκατοµµύρια. 

Προτάσεις για νέα προϊόντα που αύξησαν τα κέρδη κατά 23%. 

 1985–1990 ∆ιάττων Ασφαλιστική Αθήνα

Περιφερειακή διευθύντρια πωλήσεων 

Αύξηση των πωλήσεων στην περιφέρεια από 50 σε 700 εκατοµµύρια 
δραχµές. 

∆ιεύθυνση 250 αντιπροσώπων σε 10 νοµούς. 

Οργάνωση σεµιναρίου για νέους αντιπροσώπους — αύξηση της 
απόδοσης. 

 1980–1984 Οινοποιία Σ. Λαµατίνας Καβάλα

Ανώτερη αντιπρόσωπος πωλήσεων 

Επέκταση της οµάδας των πωλητών από 50 σε 100 άτοµα. 

Τριπλασιασµός των εσόδων ανά πωλητή. 

Επέκταση των πωλήσεων σε µεγάλους λογαριασµούς. 

 1975–1980 Ήλεκτρον Βιοµηχανία Φωτιστικών Πειραιάς

Αντιπρόσωπος πωλήσεων 

Αύξηση των πωλήσεων στην περιοχή κατά 400%. 

Βραβείο υψηλότερων πωλήσεων από την εταιρεία, για τέσσερα συνεχή 
έτη. 

∆ιδασκαλία σε σεµινάριο εκπαίδευσης πωλητών. 

Σπουδές 1971–1975 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Αθήνα

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. 

Εφαρµοσµένη Πληροφορική. 

Ενδιαφέροντα Μέλος του Συνδέσµου Οικονοµολόγων Αθήνας, τρέξιµο, κηπουρική, 
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χειροτεχνία, υπολογιστές. 

Το παραπάνω βιογραφικό δείχνει ότι πρόκειται για πρόσωπο εξειδικευµένο στις 

πωλήσεις και µάλιστα µε τις ανάλογες σπουδές. Άλλου είδους εµπειρία και 

επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως για παράδειγµα η ιδιότητα της έκτακτης 

καθηγήτριας στο Τµήµα ∆ιοίκησης του ΤΕΙ Καβάλας, οι σηµειώσεις στο µάθηµα 

∆ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, οι εισηγήσεις στο ΕΛΚΕΠΑ και το ΚΕΚ 

«∆ήµητρα», οι επιστηµονικές ανακοινώσεις και η συµµετοχή σε επιστηµονικά 

συνέδρια, δεν έχουν περιληφθεί επειδή δεν θα προσέθεταν οτιδήποτε στην 

κρίση της καταλληλότητας για τη συµµετοχή στην επιχειρηµατική οµάδα. Έχουν 

παραλειφθεί, επίσης, οικογενειακά στοιχεία τα οποία δεν χρησιµεύουν σε 

τρίτους, παρά µόνο στο σύµβουλο του επιχειρηµατικού σχεδιασµού, ο οποίος, 

αφού κατανοήσει το βαθµό που προβλέπεται να επηρεάσουν την 

επιχειρηµατική σταδιοδροµία του µέλους της επιχειρηµατικής οµάδας, είτε θα το 

ενθαρρύνει να συνεχίσει, είτε θα προσπαθήσει να το αποτρέψει από τη 

συµµετοχή στην προσπάθεια επιτυχίας της επιχειρηµατικής ιδέας και του 

επιχειρηµατικού σχεδίου. 

9.2 Τα βιογραφικά των βασικών τεχνικών και οικονοµικών στελεχών  

Σε αντίθεση µε τα µέλη της επιχειρηµατικής οµάδας, τα βιογραφικά των 

βασικών στελεχών είναι απαραίτητο να είναι πλήρη και να προβάλλουν τα 

χαρακτηριστικά που τα κάνουν κατάλληλα για την κάλυψη της θέσης εργασίας. 

Η καταλληλότητα θα προκύψει και από την επιστηµονική τους επίδοση και από 

την οικογενειακή τους κατάσταση, αλλά και την πραγµατική τους διάθεση να 

αλλάξουν θέση εργασίας. 

Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο, που προτείνεται να αποτελέσει βασικό 

τεχνικό ή οικονοµικό στέλεχος, δεν έχει προηγούµενη εργασιακή εµπειρία, δεν 

είναι απορριπτέο, εφόσον από την ακαδηµαϊκή του πορεία (σπουδές, ξένες 

γλώσσες, σεµινάρια, συνέδρια, έρευνα κλπ) προκύπτει ότι έχει να προσφέρει 

ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στην υπό έναρξη επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Η παράθεση των βιογραφικών των βασικών τεχνικών και οικονοµικών 

στελεχών αποτελεί βασικό στοιχείο κρίσης για τους αποδέκτες του 

επιχειρηµατικού σχεδίου (συνεργάτες, τράπεζες, χρηµατοδότες, µετόχους) 

επειδή τους δίνει τη δυνατότητα να κρίνουν την ικανότητα υλοποίησης της 

επιχειρηµατικής ιδέας, αλλά και να επιβεβαιώσουν, µε απευθείας επικοινωνία, 
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την προθυµία των προτεινοµένων να εργαστούν στην υπό έναρξη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

9.3 Συµβάσεις για τη µεταφορά τεχνολογίας. 

Εφόσον αναφέρεται ότι θα υπάρξει συµφωνία µεταφοράς τεχνολογίας, είτε µε 

τη µέθοδο της παραγωγής κατόπιν αδείας, είτε µε τη µέθοδο της εκχώρησης 

της βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, είτε µε άλλη µέθοδο (πχ την κατασκευή 

εργοστασίου «µε το κλειδί στο χέρι»), πρέπει να υπάρχει προσφορά του 

κατόχου της τεχνολογίας, ως τεκµήριο της δυνατότητας µεταφοράς της. 

Η προσφορά πρέπει να είναι απλή και λιτή. ∆εν πρέπει να αναφέρει στοιχεία 

που είναι ενδεχόµενο να παραβιάσουν το απόρρητο των βιοµηχανικών 

διαδικασιών. Πρέπει, όµως, να αναφέρει το ζητούµενο ποσό για την εκχώρηση 

των βιοµηχανικών δικαιωµάτων ή της κατεχόµενης τεχνολογίας. 

9.4 Συµβάσεις διεξαγωγής κοινών ερευνητικών προγραµµάτων. 

Είτε αφορά ερευνητική συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα, είτε µε εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα, πρέπει να τεκµηριώνεται από συµβάσεις στις οποίες να αναφέρονται 

οι όροι των αµοιβαίων δεσµεύσεων, ιδίως το κόστος και οι χρόνοι παράδοσης. 

Τα κοινά ερευνητικά προγράµµατα δεν είναι δυνατό να αφορούν την ίδια την 

επιχειρηµατική ιδέα ή µέρος της, αλλά µόνο συνοδευτικά στοιχεία της 

υλοποίησής της, τα οποία, έστω και σε χαµηλότερο βαθµό απόδοσης, είναι ήδη 

διαθέσιµα στην αγορά. 

Κανένα επιχειρηµατικό σχέδιο δεν είναι δυνατό να εκπονηθεί µε βάση την 

έρευνα για τη δυνατότητα ή τον τρόπο τεχνικής υλοποίησης µιας 

επιχειρηµατικής ιδέας. 

Αντίθετα, είναι δυνατή η εκπόνηση ενός επιχειρηµατικού σχεδίου το οποίο 

περιλαµβάνει έρευνα οικονοµικής υλοποίησης µιας επιχειρηµατικής ιδέας. Το 

ίδιο το σχέδιο, άλλωστε, αποτελεί πρακτική διερεύνηση. 

9.5 Προγραµµατικές συµβάσεις συνεργασίας. 

Οι προγραµµατικές συµβάσεις δεν αποτελούν συγγραφή υποχρεώσεων των 

συµβαλλοµένων µερών και κατά συνέπεια δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση των 

όρων τους. Παρά ταύτα, δεν είναι δυνατό να πεισθεί µια επιχείρηση να 

ΤΕΙ Σερρών - Νικόλαος Καρανάσιος Σελίδα -106- 
 



ΕΠΕΑΕΚ 3,1,2,β «Κέντρο Επιχειρηµατικότητας ή Επιχειρηµατικών 
Σπουδών των ΤΕΙ Θεσ/νίκης Σερρών και Καβάλας» 

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός 
 

υπογράψει µια προγραµµατική συµφωνία χωρίς να έχει πραγµατική πρόθεση 

συνεργασίας. 

Οι όροι των προγραµµατικών συµβάσεων είναι γενικοί και δεν εξειδικεύουν τον 

τρόπο συνεργασίας, εκτός από την περιγραφή του αντικειµένου συνεργασίας 

και της αξίας του. 

Οι προγραµµατικές συµφωνίες µε το ∆ηµόσιο και τις Επιχειρήσεις που ανήκουν 

στο ∆ηµόσιο ή διοικούνται από αυτό, εκφράζουν περισσότερο την πολιτική 

στήριξη και λιγότερο την πραγµατική πρόθεση οικονοµικής συναλλαγής, όχι 

επειδή συνάπτονται τέτοιες συµβάσεις µε πολιτικό τρόπο, αλλά επειδή το 

∆ηµόσιο Λογιστικό (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) απαιτεί την τήρηση κανόνων 

δηµοσιότητας, δηλαδή την προκήρυξη διαγωνισµών. 

Οι αποδέκτες του επιχειρηµατικού σχεδίου γνωρίζουν την έκταση της 

δέσµευσης του ∆ηµοσίου και την εκτιµούν ανάλογα. Σε γενικές γραµµές, είναι 

και σκόπιµες και χρήσιµες οι προγραµµατικές συµφωνίες µε τον ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα, όχι τόσο ως δέσµευση συνεργασίας όσο ως αναγνώριση των 

ικανοτήτων της επιχειρηµατικής οµάδας ή και της αξίας της επιχειρηµατικής 

ιδέας. 

Οι προγραµµατικές συµβάσεις ισχύουν εφόσον εγκριθούν από τα ∆ιοικητικά 

Συµβούλια των επιχειρήσεων ή των Οργανισµών ή άλλων φορέων, που 

εµπλέκονται. 

9.6 Έγγραφα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 

Εφόσον κάποιο µέλος (ή κάποια οµάδα µελών) της επιχειρηµατικής οµάδας 

έχει κατοχυρώσει τα δικαιώµατα χρήσης µιας µεθόδου ή της παραγωγής ενός 

αγαθού ή των χαρακτηριστικών µιας υπηρεσίας, τα σχετικά έγγραφα που το 

αποδεικνύουν πρέπει να συνοδεύουν το επιχειρηµατικό σχέδιο. 

Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας κατοχυρώνει τη χρήση τέτοιων 

σχεδίων κατ’ αποκλειστικότητα, είτε στον Ελλαδικό χώρο είτε και σε άλλες 

χώρες, αφού πρώτα ερευνήσει ότι η παρουσιαζόµενη ως εφεύρεση ή 

ευρεσιτεχνία είναι πραγµατικά πρωτότυπη (µε την έννοια ότι δεν έχει 

προηγουµένως κατοχυρωθεί από άλλους) εκδίδοντας τέτοια πιστοποιητικά.  
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Ο ίδιος ο Οργανισµός Βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, παρουσιάζεται ως: 

Ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρµόδιος φορέας 
στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιοµηχανικών σχεδίων, ενώ 
παράλληλα παρέχει τεχνική πληροφόρηση από ∆.Ε. σε διεθνές επίπεδο 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 
Μία εφεύρεση έχει νοµική προστασία µόνο όταν κατοχυρωθεί µε ∆ίπλωµα 
Ευρεσιτεχνίας (∆Ε)  ή Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας (ΠΥΧ) ή 
άλλους τίτλους προστασίας. Αποκλειστικά αρµόδιος για τη χορήγησή τους στην 
Ελλάδα είναι ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας. 
Ο ΟΒΙ παράλληλα λειτουργεί σαν γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την 
κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών στο εξωτερικό. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Με αυτούς τους τίτλους προστασίας παρέχεται το µονοπωλιακό δικαίωµα στους 
δικαιούχους να παράγουν, χρησιµοποιούν, πωλούν και γενικά να εκµεταλλεύονται το 
επινόηµά τους στην Ελλάδα, αποκλείοντας κάθε τρίτο από τα σχετικά δικαιώµατα, 
χωρίς τη συγκατάθεσή του. 
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Οι ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση 
στο Ειδικό ∆ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε∆ΒΙ) τεύχος Α'. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
Ένα σχέδιο ή υπόδειγµα έχει νοµική προστασία εφόσον γίνει καταχώρησή του στον 
Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, µετά από αίτηση για την χορήγηση του 
σχετικού πιστοποιητικού.
Βασικές προϋποθέσεις για την προστασία ενός σχεδίου ή υποδείγµατος είναι να είναι 
“νέο” δηλαδή να µην έχει διατεθεί στο κοινό κανένα πανοµοιότυπο σχέδιο ή 
υπόδειγµα, και να έχει “ατοµικό χαρακτήρα” δηλ. να δηµιουργεί στον ενηµερωµένο 
χρήστη µοναδική εντύπωση έναντι οποιουδήποτε άλλου σχεδίου. 
Ο ΟΒΙ παράλληλα λειτουργεί σαν γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την 
κατοχύρωση των σχεδίων και υποδειγµάτων στο εξωτερικό. 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Ο δικαιούχος ενός σχεδίου ή υποδείγµατος αποκτά το αποκλειστικό δικαίωµα να το 
χρησιµοποιεί, δηλ. να το κατασκευάζει, να το διαθέτει στην αγορά, να το εξάγει, 
εισάγει κλπ. αποκλείοντας κάθε τρίτο από τα σχετικά δικαιώµατα, χωρίς τη 
συγκατάθεσή του. 
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Τα σχέδια και υποδείγµατα που προστατεύονται στην Ελλάδα δηµοσιεύονται σε 
µηνιαία βάση στο Ειδικό ∆ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ε∆ΒΙ) τεύχος Β'. 
∆ηλώσεις προθέσεων συνεργασίας. 
Οι δηλώσεις αυτές είναι απλές επιστολές µικρών επιχειρήσεων, ελευθέρων 
επαγγελµατιών ή και φυσικών προσώπων, που δηλώνουν τη µορφή της 
συνεργασίας. 
Παρά το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος δεν παράγουν έννοµα 
αποτελέσµατα, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση των όρων που 
αναγράφονται σ’ αυτές, αποτελούν ηθική δέσµευση και συνήθως καταλήγουν σε 
έµπρακτη συνεργασία. 
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9.7 Προσφορές και προτιµολόγια από τους πιθανούς προµηθευτές 

εξοπλισµού ή κατασκευών. 

Για να είναι δυνατή εκ µέρους των αποδεκτών του επιχειρηµατικού σχεδίου, η 

κρίση για το µέγεθος της επένδυσης, αλλά και η σοβαρότητα της σύνταξης του 

προϋπολογισµού της επένδυσης που αναφέρεται σ’ αυτό, πρέπει να 

συνοδεύεται από τεκµηρίωση των προϋπολογισµένων δαπανών µε 

προτιµολόγια ή και προσφορές κατασκευαστών εξοπλισµού, οικοδοµικών  και 

περιβαλλοντολογικών έργων. 

Είναι δυνατή η απλή αναφορά στην τεκµηρίωση αυτή, µε τη σηµείωση ότι θα 

προσκοµιστούν άµεσα, εφόσον ζητηθούν, προκειµένου να µειωθεί ο όγκος του 

επιχειρηµατικού σχεδίου. 

Ούτε τα προτιµολόγια ούτε οι προσφορές αυτού του είδους παράγουν έννοµα 

αποτελέσµατα, αφού δεν αποτελούν συµβάσεις. Τα ποσά που αναφέρονται σ’ 

αυτά τα έγγραφα είναι σχεδόν ενδεικτικά. 

Είναι συνηθισµένη η τάση να ζητείται η αναγραφή ποσών µεγαλυτέρων της 

αξίας των µηχανηµάτων και των έργων, γνωστή και ως υπερτιµολόγηση. Ο 

αποδέκτης, όµως, του επιχειρηµατικού σχεδίου έχει την πείρα που απαιτείται 

για να υπολογίσει τις τρέχουσες τιµές και να αντιληφθεί την υπερτιµολόγηση. 

Με βάση, όµως, το γεγονός ότι, εφόσον ο αποδέκτης είναι φορέας διανοµής 

επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, θα προβεί σε περικοπές του συνολικού 

προϋπολογισµού, δεν είναι εντελώς λανθασµένη µια τέτοια πρακτική. 

9.8 Εγγυητικές επιστολές τραπεζών για την απόδειξη της 

δανειοληπτικής ικανότητας των µελών της επιχειρηµατικής οµάδας. 

Παρά το γεγονός ότι οι Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρίες Περιορισµένης 

Ευθύνης αποτελούν νοµικά πρόσωπα ανεξάρτητα και µάλιστα κεφαλαίων και 

όχι προσώπων, η προσωπική ικανότητα του κάθε µέλους της επιχειρηµατικής 

οµάδας να εξασφαλίζει τη λήψη δανείων από τις τράπεζες, επηρεάζει (στη 

χώρα µας) και την επιχείρηση που θα ιδρύσουν. 

Οι τράπεζες, προκειµένου να δανειοδοτήσουν µια επιχείρηση, ζητούν 

εµπράγµατες εξασφαλίσεις πολλαπλάσιας αξίας του δανείου (συνήθως 

τετραπλάσιας) µε προσηµειώσεις ή υποθήκες παγίων περιουσιακών στοιχείων 

(συνήθως ακινήτων). Η απαίτησή τους αυτή κάµπτεται όταν τα ποσά που 
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ζητούνται βρίσκονται µέσα στα πλαίσια της οροφής της εµπιστοσύνης την 

οποία έχει κάθε φυσικό πρόσωπο αποκτήσει µέσα από τις δανειακές 

δοσοληψίες του µε αυτές (πλαφόν). Σε περίπτωση που τέτοια φυσικά 

πρόσωπα συστήσουν επιχείρηση για την υλοποίηση ενός επιχειρηµατικού 

σχεδίου, µπορούν, µε προσωπική τους εγγύηση, να εξασφαλίσουν τη λήψη 

δανείων, χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις των τραπεζών. 

Η δανειοληπτική ικανότητα των µελών της επιχειρηµατικής οµάδας, η οποία 

είναι εύκολο να µεταφερθεί στην επιχείρηση που ιδρύουν, τεκµηριώνεται µε 

εγγυητικές επιστολές των τραπεζών µε τις οποίες συνεργάζονται τα µέλη. 

Το ίδιο ισχύει και για επιχειρηµατικά σχέδια τα οποία θα υλοποιηθούν από 

επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν και είτε επεκτείνονται, είτε προσθέτουν και 

νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

9.9 Εκθέσεις φερεγγυότητας, τις οποίες συντάσσουν ειδικές 

επιχειρήσεις ή οργανισµοί. 

Μια νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα αποτελεί ένα νέο πελάτη στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, είτε πρόκειται για νέα επιχείρηση, είτε για 

επιχείρηση που ήδη λειτουργεί και επεκτείνει τις δραστηριότητές της. 

Για κάθε νέο πελάτη στον οποίο θα γίνουν πωλήσεις µε πίστωση (χρεώστης) 

γίνεται έρευνα προκειµένου να διαπιστωθεί η συνήθης πιστωτική συµπεριφορά 

του, ώστε να µειωθεί ο κίνδυνος να µην καταφέρει να εισπράξει ο πωλητής, είτε 

επειδή ο πελάτης αυτός κατά σύστηµα καθυστερεί (ή δυστροπεί) τις πληρωµές 

του, είτε επειδή βρίσκεται σε κακή χρηµατοοικονοµική θέση, είτε επειδή είναι 

απατεώνας. 

Τόσο οι τράπεζες, όσο και οι προµηθευτές διαφόρων ειδών ή έργων µε 

πίστωση (πιστωτές) εκτιµούν ιδιαίτερα τις εκθέσεις πιστωτικής συµπεριφοράς 

τις οποίες συντάσσουν εξειδικευµένες επιχειρήσεις, µερικές µάλιστα για 

πελάτες οπουδήποτε στον κόσµο. Τέτοιες επιχειρήσεις λειτουργούν αρκετές 

στη χώρα µας, ενώ και οι Τράπεζες έχουν το δικό τους κοινό σύστηµα που 

εµφανίζει τους κακοπληρωτές και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Ένωσης 

Ελληνικών Τραπεζών. 

Οι εκθέσεις φερεγγυότητας των µελών της επιχειρηµατικής οµάδας είναι αυτές 

που τεκµηριώνουν την ικανότητα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας η οποία 
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αποτελεί αντικείµενο του επιχειρηµατικού σχεδίου να εξασφαλίσουν το 

απαιτούµενο κεφάλαιο κίνησης για τη λειτουργία της επιχειρηµατικής µονάδας 

(νέας επιχείρησης, νέου κλάδου υπάρχουσας επιχείρησης) κατά την περίοδο 

της υλοποίησης του σχεδίου. 
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10 Ελεγκτική (auditing) 

Η γενική εικόνα µιας επιχειρηµατικής – επενδυτικής οµάδας η οποία: 

• Έχει γεννήσει την επιχειρηµατική ιδέα. 

• Έχει εκπονήσει ένα επιχειρηµατικό σχέδιο (µε τη βοήθεια των συµβούλων). 

• ∆ιακινδυνεύει κεφάλαια. 

• Ασκεί διοίκηση και όχι διεύθυνση ή διαχείριση. 

• Έχει γνώσεις που δεν είναι δυνατό να καλύψουν όλους τους τοµείς. 

Για να ασκήσει αποτελεσµατική διοίκηση και διαχείριση, έχει ανάγκη από τη 

διενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, προκειµένου να εξασφαλίσει 

ότι, αφενός η οργάνωση την οποία έχει δηµιουργήσει εξυπηρετεί τα δικά της 

συµφέροντα, αφετέρου ότι κανείς (των ιδίων των µελών της µη εξαιρουµένων) 

δεν µπορεί να υπηρετεί τα προσωπικά του συµφέροντα µέσα στην επιχείρηση 

όταν αυτά δεν ταυτίζονται µε τα συµφέροντα της επιχείρησης. 

Στο επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να προβλέπονται οι εσωτερικοί και 

εξωτερικοί ελεγκτές και το σύστηµα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. 

Ειδικότερα πρέπει να προσδιορίζονται οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, ανά 

τµήµα και λειτουργία της επιχείρησης, µε σαφή προσδιορισµό: 

• Της έκτασης του ελέγχου. 

• Τη µορφή του ελέγχου. 

 ∆ιαχειριστικός. 

 Αποδοτικότητας. 

• Τις συνέπειες του ελέγχου. 

• Τα προσόντα των ελεγκτών. 

• Το είδος των εκθέσεων ελέγχου. 

• Το χρόνο ελέγχου. 
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• Το κόστος του ελέγχου. 

Ειδικά για τους εξωτερικούς ελέγχους που προβλέπονται για τις Ανώνυµες 

Εταιρίες, από δύο ελεγκτές που ορίζονται για το λογιστικό έλεγχο της κάθε 

φορά επόµενης χρήσης, ή τη διεξαγωγή του ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές, 

είναι φυσικό να περιορίζονται από τη νοµική υποχρέωση ελέγχου της ακρίβειας 

(καλύτερα της αντικειµενικότητας) των λογιστικών εγγραφών. Οι έλεγχοι αυτοί 

έχουν σκοπό να διασφαλίσουν τους µετόχους και τους κοινωνικούς εταίρους 

(τράπεζες, προµηθευτές, το ∆ηµόσιο) από λαθροχειρίες των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Αυτοί οι έλεγχοι δεν αποτελούν µέρος του 

επιχειρηµατικού σχεδίου, εκτός από τον προϋπολογισµό του κόστους τους. 

Οι εξωτερικοί και εσωτερικοί έλεγχοι, που περιγράφονται στο επιχειρηµατικό 

σχέδιο, έχουν σκοπό τη διαφύλαξη της περιουσίας της επιχείρησης, την 

ορθολογική χρήση του εξοπλισµού και των υλικών, την αποδοτική εργασία των 

µισθοδοτούµενων, το κόστος των προµηθειών, τη διαχείριση των χρηµάτων και 

την εξασφάλιση της υλοποίησης των αποφάσεων της διοίκησης από το 

προσωπικό της επιχείρησης. 
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11 Λειτουργίες Υποστήριξης της ∆ιοίκησης 

11.1 Λογιστική Παρακολούθηση  

Στο επιχειρηµατικό σχέδιο περιγράφεται το είδος της λογιστικής 

παρακολούθησης και προϋπολογίζεται το κόστος της. Συγκεκριµένα 

περιγράφονται: 

• Αν η λογιστική παρακολούθηση θα γίνεται από εξειδικευµένο Λογιστικό Γραφείο 

ή από Λογιστήριο της ίδιας της επιχείρησης. 

• Η κατηγορία λογιστικών βιβλίων. Παρά το γεγονός ότι η νοµική µορφή, το 

µέγεθος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, το αντικείµενο της επιχείρησης ή 

και υποχρεώσεις που προκύπτουν από το καταστατικό της εταιρίας, 

προσδιορίζουν τις ελάχιστες υποχρεώσεις, είναι δυνατό να περιλαµβάνεται στο 

επιχειρηµατικό σχέδιο και αυξηµένη κατηγορία ή αυξηµένες (προαιρετικές) 

λογιστικές υποχρεώσεις, όπως τήρηση Βιβλίου Αποθήκης, Αναλυτικής 

Λογιστικής κα. 

• Η οργάνωση του Λογιστηρίου, από άποψη χώρων, επίπλων και εξοπλισµού. 

• Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που το λογιστήριο θα πρέπει να παραδίδει 

στη διοίκηση, µε τη µορφή τακτικών αναφορών, πέρα από τα Ισοζύγια που 

προβλέπονται από τους Φορολογικούς Νόµους. 

• Η µηχανοργάνωση του Λογιστηρίου. 

• Το κόστος της επένδυσης σε εξοπλισµό (έπιπλα, µηχανήµατα, προγράµµατα) 

του Λογιστηρίου. 

• Το κόστος λειτουργίας του Λογιστηρίου, καθώς και της τυχόν επίβλεψής του 

από εξωτερικό Λογιστικό Γραφείο. 

11.2 Φοροτεχνική Υποστήριξη 

Στο επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να προσδιορίζεται και το είδος της 

φοροτεχνικής υποστήριξης, δηλαδή αν θα γίνεται από Τµήµα της επιχείρησης ή 

από Φοροτεχνικό Γραφείο, καθώς και το κόστος της φοροτεχνικής 

υποστήριξης. 
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Συχνά, οι επιχειρηµατίες, παραγνωρίζουν το διαχωρισµό της Λογιστικής από τις 

φορολογικές υποχρεώσεις της επιχείρησης και θεωρούν ότι αρκεί ένα 

Λογιστήριο ή ένα Λογιστικό γραφείο να καλύψει όλες τις Λογιστικές υπηρεσίες. 

Επειδή η Γενική Λογιστική υπηρετεί τις ανάγκες πληροφόρησης των ιδιοκτητών 

της επιχείρησης σχετικά µε τη διαχείριση και την οικονοµική της πορεία, ενώ η 

Φορολογική Λογιστική τις ανάγκες πληροφόρησης του ∆ηµοσίου, είναι ανάγκη 

διαφορετικής υποστήριξης ώστε, χωρίς να υπάρχει ανάγκη τήρησης διπλών 

βιβλίων (πράγµα που αποτελεί σοβαρή παράβαση, ακόµη και όταν δεν 

κρύβονται δοσοληψίες) να ικανοποιούνται και οι δύο πλευρές στο µέγιστο 

βαθµό (αθροιστικά) . 

11.3 Κοστολόγηση 

Το κόστος των παραγόµενων αγαθών ή και υπηρεσιών αποτελεί µια από τις 

βασικές παραµέτρους για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την τιµή διάθεσής 

τους, την πιστωτική πολιτική και τις ενέργειες και δαπάνες προώθησης, είναι 

απαραίτητο να προβλέπεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο ο τρόπος 

προσδιορισµού του. Συγκεκριµένα πρέπει να προβλέπεται: 

• Το προσωπικό που θα ασχολείται µε τη διαρκή κοστολόγηση. 

• Ο εξοπλισµός (µηχανήµατα, προγράµµατα) που θα χρησιµοποιηθεί. 

• Οι εκθέσεις και αναφορές που θα παραδίδονται τακτικά στη διοίκηση. 

• Ο χώρος της κοστολόγησης. 

• Ο προϋπολογισµός της επένδυσης για τον εξοπλισµό των υπηρεσιών 

κοστολόγησης. 

• Οι λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών κοστολόγησης. 

∆εν προσδιορίζονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο: 

• Οι µέθοδοι συνεχούς κοστολόγησης. 

• Η σύνδεση της κοστολόγησης (Αναλυτικής Λογιστικής) µε τη Γενική Λογιστική. 

• Ο τρόπος επιµερισµού των κοινών και γενικών δαπανών. 
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• Ο προσδιορισµός του πρότυπου κόστους. 

11.4 ∆ηµόσιες Σχέσεις 

Η λειτουργία των δηµοσίων σχέσεων είναι απαραίτητο να προβλέπεται από το 

επιχειρηµατικό σχέδιο εξαιτίας του γεγονότος ότι συχνά παρασύρονται οι 

επιχειρηµατίες και, είτε προβαίνουν σε ενέργειες που δεν αποτελούν δηµόσιες 

σχέσεις, απορροφούν όµως δαπάνες που είναι απαραίτητες για άλλες 

δραστηριότητες της επιχείρησης, είτε καταλήγουν σε αντίθετα αποτελέσµατα 

από αυτά που επιδιώκονται. 

Συγκεκριµένα, πρέπει να περιλαµβάνονται: 

• Οι στόχοι των δηµοσίων σχέσεων. 

• Το προσωπικό ή ο σύµβουλος δηµοσίων σχέσεων. 

• Οι δραστηριότητες, σε χρονοδιάγραµµα. 

• Οι τακτικές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων. 

• Το σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών δηµοσίων σχέσεων, για: 

 Βιοµηχανικά ατυχήµατα. 

 ∆ηµοσιότητα για προϊόντα ή υπηρεσίες που κατηγορούνται ως 

επικίνδυνες. 

 ∆ηµοσιότητα για δραστηριότητα των µελών της 

επιχειρηµατικής οµάδας, εντός ή και εκτός επιχείρησης, η 

οποία χαρακτηρίζεται παράνοµη ή κοινωνικά επιλήψιµη. 

 ∆ηµοσιότητα για συµπεριφορά εργαζοµένων στην επιχείρηση, 

είτε στα πλαίσια της εργασίας τους είτε στην ιδιωτική τους ζωή, 

που έχει χαρακτηριστεί κοινωνικά επιλήψιµη ή και παράνοµη. 

• Το αποθεµατικό για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών δηµοσίων σχέσεων. 
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11.5 Επικοινωνίες 

Στο επιχειρηµατικό σχέδιο προβλέπονται οι εσωτερικές και εξωτερικές 

επικοινωνίες, ως προς: 

• Τον απαραίτητο εξοπλισµό παραγωγής και αναπαραγωγής εγγράφων. 

• Το εξοπλισµό τήρησης αρχείου. 

• Τους χώρους παραγωγής, αναπαραγωγής και αρχειοθέτησης εγγράφων. 

• Το προσωπικό γραµµατείας. 

• Το προσωπικό για την κάλυψη των εργασιών κλητήρα. 

• Τον εξοπλισµό εξωτερικών τηλεπικοινωνιών. 

• Τον εξοπλισµό εσωτερικών φωνητικών επικοινωνιών (τηλεφωνικού κέντρου). 

• Τον εξοπλισµό σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

• Τον εξοπλισµό εσωτερικού δικτύου και την εγκατάστασή του. 

• Τον προϋπολογισµό τηλεπικοινωνιακών τελών φωνής (τηλεφωνικών 

υπηρεσιών και fax), σε χρονοδιάγραµµα. 

• Τον προϋπολογισµό τηλεπικοινωνιακών τελών δεδοµένων, σε 

χρονοδιάγραµµα. 

• Τον προϋπολογισµό αγοράς λογισµικού (προγραµµάτων) για την: 

 Παραγωγή εγγράφων. 

 ∆ιαχείριση του δικτύου. 

 Λειτουργία προηγµένων υπηρεσιών δικτύου (τηλεδιάσκεψη, 

τηλεχειρισµό, τηλε-παρακολούθηση ασφαλείας εγκαταστάσεων 

κλπ). 

• Το κόστος ανάπτυξης ιστοσελίδων προβολής και παροχής πληροφοριών. 
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11.6 Παραγωγή 

Στο επιχειρηµατικό σχέδιο περιγράφονται αναλυτικά: 

• Οι φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. 

• Η διάταξη των µηχανών κατεργασίας. 

• Η διάταξη των αποθηκών, α’ υλών, ετοίµων προϊόντων, υλικών και 

ανταλλακτικών. 

• Οι θέσεις των αποθηκών ενδιάµεσης στάσης, σε κάθε φάση κατεργασίας. 

• Οι διάδροµοι κίνησης του προσωπικού. 

• Οι διάδροµοι µετακίνησης υλικών. 

• Τα µέσα µεταφοράς υλικών υπό επεξεργασία. 

• Οι διάδροµοι ασφαλείας εκτάκτου ανάγκης. 

Ακολουθεί ένα παράδειγµα διάταξης µηχανών σύγχρονου τυπογραφείου. 

 

Υ π ο δ ο χ ή  
Π ε λ α τ ώ ν

∆ η µ ιο υ ρ γ ικ ό  Α π ο χ ρ ω -
µ α τ ισ µ ο ί  

Ε κ τ ύ π ω σ η  

Π ο ιο τ ικ ό ς  
Ε λ ε γ χ ο ς  

Α π ο θ ή κ η  ε τ ο ίµ ω ν  

Α π ο θ ή κ η  χ α ρ τ ιο ύ  

Α ρ χ ε ίο  ∆ ια φ α ν ε ιώ ν  

Υ π ο σ ύ σ τ η µ α  
Φ ω τ ο µ ε τ α φ ο ρ ε ίο υ  
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Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση ειδικών µελετών και ο σχεδιασµός δράσεων 

που αφορούν: 

• Τα σχέδια και τα µέσα διασφάλισης της υγιεινής και ασφάλειας των 

εργαζοµένων. 

• Τα µέσα αντιµετώπισης πυρκαγιάς, πληµµύρας, σεισµού και άλλων θεοµηνιών. 

• Το σχέδιο αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

• Το σχέδιο τακτικής συντήρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού. 

• Το σχέδιο καθαριότητας των χώρων παραγωγής. 

• Το σχέδιο ποιοτικού ελέγχου. 

12 Εκπαίδευση 

Το σχέδιο της εκπαίδευσης αφορά το σύνολο των εµπλεκοµένων στην 
επιχειρηµατική δράση. Τα ίδια τα µέλη της επιχειρηµατικής οµάδας, όσο και οι 
προσλαµβανόµενοι για τη διεκπεραίωσή της, έχουν µια διαρκή ανάγκη προσαρµογής 
στις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες ανταγωνισµού. 
Τα µέρη του σχεδίου εκπαίδευσης συγκροτούν ένα σύνολο το οποίο επιλαµβάνεται: 

 Της προσαρµογής των προσλαµβανοµένων στα ιδιαίτερα επιχειρηµατικά 
δεδοµένα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κάποιας προϋπηρεσίας ή 
επαγγελµατικής εµπειρίας. Ακόµη και τα για πλέον υψηλόβαθµα στελέχη, η 
περίοδος µαθητείας σηµαίνει τη διάθεση «καθοδηγητών» που θα τους 
εισάγουν στα ειδικά θέµατα που η επιχείρηση αντιµετωπίζει αλλά και την 
απόκτηση του αισθήµατος της οµάδας, σε σχέση µε τα υπόλοιπα µέλη που 
ήδη την αποτελούν. 

 Της διαρκούς προσαρµογής στα ανταγωνιστικά δεδοµένα, τα οποία διαρκώς 
µεταλλάσσονται, άλλοτε ως αποτέλεσµα της επιστηµονικής προόδου, άλλοτε 
ως αποτέλεσµα του «συρµού» και άλλοτε ως αποτέλεσµα του ανταγωνισµού. 

 Της επαγγελµατικής ανέλιξης των εργαζοµένων, ταυτόχρονα ως κίνητρο και 
ως εκπλήρωση των ατοµικών τους  στόχων αυτό-πραγµάτωσης. 

 Της επιλογής των κατάλληλων (και όχι των περισσότερο εξειδικευµένων) 
προσώπων που θα έχουν το ρόλο των «εκπαιδευτών». 

 Της διαµόρφωσης των προγραµµάτων εκπαίδευσης, τόσο σε ότι αφορά τη 
χρονική κατανοµή, όσο και τη θεµατική διαδοχή και συνέχεια, αλλά και το ίδιο 
της το περιεχόµενο. 

 Της εξασφάλισης των µέσων που βοηθούν στην αποτελεσµατική µετάδοση 
γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 Της διασφάλισης των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε σχέση 
µε τα κριτήρια αξιολόγησης της ίδιας της επιχείρησης όσο και µε τα γενικά 
κριτήρια της αγοράς εργασίας (πτυχία, βεβαιώσεις, διπλώµατα κλπ). 

 Της διαφάνειας στην επιλογή και την τεκµηρίωση, ώστε η ίδια η εκπαίδευση 
να τεκµηριώνει ότι δεν αποτελεί πρόσχηµα για καταδολίευση της 
αξιολόγησης, αλλά ουσιαστική διαδικασία επιλογής των εκπαιδευοµένων και 
διαπίστωσης του αποτελέσµατος της εκπαίδευσης. 
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 Της διαφανούς συσχέτισης µεταξύ της ανάπτυξης ή απόκτησης δεξιοτήτων 
και της εργασιακής ανάπτυξης και εξέλιξης των εκπαιδευοµένων (καριέρας). 

 Της εξασφάλισης των χώρων και του εξοπλισµού που απαιτείται για τη 
διεξαγωγή της εκπαίδευσης. 

 Των επιστηµονικών προεκτάσεων, ακόµη και για χαµηλού επιπέδου 
εργαζοµένους, µε τη συµµετοχή στην εκπαίδευση Ανωτάτων Ιδρυµάτων ή 
καθηγητών που προέρχονται απ’ αυτά, ώστε να εµπεδώνεται η έννοια της 
ποιότητας και της τεκµηρίωσης. 

 

13 Έρευνα 

Η τεχνολογία, η γνώση της αγοράς, όπως αυτή προκύπτει από τα κατεστηµένα 
κανάλια διανοµής, τις καταναλωτικές συνήθειες, την οικονοµική διαθεσιµότητα των 
καταναλωτών και την κατεστηµένη αισθητική τους, δεν αποτελούν σταθερά, αλλά 
διαρκώς µεταβαλλόµενα φαινόµενα. 
Προκειµένου οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν, καταρχήν, την ανταγωνιστική τους θέση 
και να εκπληρώσουν τις προσδοκίες των επενδυτών που τις δηµιούργησαν, έχουν 
ανάγκη συστηµατοποίησης της ερευνητικής τους δραστηριότητας, η οποία και 
αποτελεί τον κύριο παράγοντα διατηρησιµότητας της επιχείρησης. 
Η επιχείρηση έχει να επιλέξει µεταξύ της διατήρησης των δραστηριοτήτων της µε 
βάση την παράδοση, πράγµα που είναι ενδεδειγµένο για µερικές και µόνο 
επιχειρήσεις, να ερευνήσει νέες διεξόδους, στον τεχνολογικό τοµέα, στον τοµέα του 
Marketing, στον τοµέα της αισθητικής ή και στον τοµέα των διοικητικών µεθόδων, 
ώστε να βρίσκεται συνεχώς µε ένα ή περισσότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, ή 
να προσανατολιστεί στη µεταµόρφωσή της σε επιστηµονικό και τεχνολογικό 
πρωτοπόρο. 
Ακόµη και στις περιπτώσεις που ο παραδοσιακός χαρακτήρας και η ιστορία της 
επιχείρησης αποτελούν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα, εξακολουθεί η έρευνα να 
αποτελεί αναγκαιότητα, για την εξεύρεση νέων τρόπων σύνδεσης της 
επιχειρηµατικής φυσιογνωµίας µε τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, εξαιτίας του 
ευµετάβλητου του κοινωνικού και οικονοµικού περιβάλλοντος. 
Στον αντίποδα των παραδοσιακών επιχειρήσεων βρίσκονται οι εξαιρετικά 
πρωτοπόρε, οι οποίες προσπαθούν να ταυτιστούν µε τα κέντρα επιστηµονικών 
ανακαλύψεων, είτε αυτές έχουν είτε δεν έχουν επιχειρηµατική αξία, προκειµένου να 
διατηρήσουν το επιστηµονικό προβάδισµα, την εικόνα που αυτό συνεπάγεται και την 
κοινωνική αποδοχή, από την οποία εξαρτάται και η αποδοχή της επιχειρηµατικής 
τους δράσης. 
Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασµός της επιχειρηµατικής δράσης πρέπει να 
περιλαµβάνει και ένα σχέδιο ερευνητικής δράσης. Το σχέδιο πρέπει να 
επιλαµβάνεται ζητηµάτων, µε την πλήρη γνώση και αποδοχή των επενδυτών, όπως: 

 Τους επιχειρηµατικούς στόχους της έρευνας, οι οποίοι µπορούν να είναι 
ανεξάρτητοι από τα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα, µε την έννοια της 
βιοµηχανικής, εµπορικής ή διοικητικής εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων. 

 Την οικονοµική σύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων µε τη 
δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα, ένα ποσοστό επί των 
πωλήσεων, ένα ποσοστό των αποθεµατικών, ένα ποσοστό επί του κόστους 
παραγωγής αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ένα όριο επί του κεφαλαίου, ένα 
µέρος των αυξήσεων του κεφαλαίου, ή και συνάρτηση του αριθµού, σε 
συνδυασµό µε την επιστηµονική αποδοχή των ανακοινώσεων σε 
επιστηµονικά περιοδικά µε το σύστηµα των κριτών ή και σε διεθνή 
επιστηµονικά συνέδρια. 

 Τη διοικητική αποδέσµευση της έρευνας από την παραγωγική διαδικασία. 
 Την αυτονοµία των χώρων και του εξοπλισµού που διατίθεται στην ερευνητική 
δραστηριότητα, ακόµη και όταν πρόκειται για τον ίδιο τον παραγωγικό χώρο 
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και εξοπλισµό, µε χρονο-κατανοµή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να 
προσδιορίζονται και οι ευθύνες διατήρησης της λειτουργικότητας του 
εξοπλισµού, όπως και των χώρων, αλληλέγγυα της παραγωγικής προς την 
παραγωγική λειτουργία. 

 Το διοικητικό σύστηµα της έρευνας, τόσο σε ότι αφορά την οικονοµική του 
αξιολόγηση, αφού αποτελεί κέντρο κόστους είναι προφανές ότι πρέπει να 
προσδιοριστεί και η πρόσοδος την οποία αποφέρει, όσο και σε ότι αφορά την 
αξιολόγηση των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται. 

 Την κατοχύρωση των ερευνητικών αποτελεσµάτων, δεδοµένου ότι είναι 
αποτέλεσµα των πόρων που διαθέτει η επιχείρηση αλλά είναι ταυτόχρονα 
πνευµατικό κτήµα των ερευνητών. Η απόλυτη κατοχύρωση της επιχείρησης 
οδηγεί τους ερευνητές σε αποφυγή της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων 
στην επιχείρηση, ώστε να τα εκµεταλλευτούν µε επιστηµονικό ή 
επιχειρηµατικό τρόπο, µε ουσιαστικό αποτέλεσµα τη µεταφορά πόρων στους 
ανταγωνιστές, ενώ η έλλειψη κατοχύρωσης οδηγεί  στο ίδιο ακριβώς 
αποτέλεσµα. Οι ερευνητές είναι συνεργάτες και είναι λάθος να θεωρηθούν 
απλοί εργαζόµενοι. 

 Την αυτονοµία της ερευνητικής δραστηριότητας ή τη συνεργατική έρευνα, µε 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή αµιγώς Ερευνητικά Ιδρύµατα. Στις 
περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαίο να οριοθετηθεί η δυνατότητα των 
ερευνητών να δηµοσιεύουν, µε την ακαδηµαϊκή έννοια, τα ερευνητικά 
αποτελέσµατα, ώστε να συνδυάζεται η ακαδηµαϊκή τους κατάκτηση (µέσα 
από τη δηµοσίευση) µε την προσδοκία απόκτησης ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος από την πλευρά της επιχείρησης που χρηµατοδότησε την 
έρευνα στο σύνολό της ή και κατά ένα µέρος. 

 

14 Τεκµηρίωση 

Τα επιµέρους σχέδια που απαρτίζουν το επιχειρηµατικό σχέδιο, πρέπει να 
τεκµηριώνονται από στοιχεία που να µην επιδέχονται αµφισβήτηση, είτε από τα µέλη 
της επιχειρηµατικής οµάδας, είτε από τους ενδεχόµενους συνεργάτες ή 
χρηµατοδότες, στους οποίους κοινοποιείται το επιχειρηµατικό σχέδιο. 
Η τεκµηρίωση συνίσταται: 

 Την παράθεση ειδικών µελετών από τις οποίες να προκύπτει κάθε επιµέρους 
σχέδιο. 

 Την παράθεση «προκαταρκτικών συµφωνιών» από τις οποίες να προκύπτει 
το κόστος απόκτησης εξοπλισµού και υπηρεσιών, σχετικών µε την υλοποίηση 
του κάθε επιµέρους σχεδίου. 

 Τα απαραίτητα έγγραφα για τη διάθεση «ιδίων κεφαλαίων» εκ µέρους των 
επενδυτών. 

 Συµβάσεις των επιχειρήσεων ή των προσώπων που διαχειρίζονται τα δίκτυα 
διανοµής, ή των ίδιων των ‘µεγάλων» πελατών. 

 Προεγκρίσεις των Τραπεζών για την εν µέρει χρηµατοδότηση των 
επενδυτικών σχεδίων. 

 Προκαταρκτικές συµβάσεις από τις οποίες να προκύπτουν οι όροι 
προµήθειας πρώτων υλών, που να συσχετίζουν τις τιµές µε τις χρονικά 
κατανεµηµένες ποσότητες και τους όρους πληρωµής. 

 Τις προβλεπόµενες χρηµατορροές, σε σχέση µε την τεκµηριωµένη, σε ότι 
αφορά την πρόβλεψη των πωλήσεων, αντιπαράθεση των προβλεπόµενων 
εισπράξεων προς τις πληρωµές. 

 Την επιχειρηµατολογία, µε βάση την οποία η ένταξη σε αναπτυξιακά 
προγράµµατα µπορεί να θεωρείται «επιλέξιµη». 

Τα τεκµήρια αποτελούν «Παρατήµατα» του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. 
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15 Εφαρµογή του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 
Η εφαρµογή του επιχειρηµατικού σχεδίου γίνεται από τον επιχειρηµατία ο 

οποίος οφείλει να τηρεί πιστά όσα προδιαγράφονται σ’ αυτό. 

Είναι προφανές ότι οι παρεκκλίσεις από το σχέδιο δεν επιφέρουν «ποινή» στον 

επιχειρηµατία, αφού η σύµβαση είναι µε τον εαυτό του.  

Είναι, επίσης, προφανές ότι η σύνθεση του κεφαλαίου περιλαµβάνει και ξένα 

χρήµατα που διατέθηκαν, είτε ως δάνεια, είτε ως πιστώσεις, είτε ως 

επιχορηγήσεις, από ιδιωτικούς, τραπεζικούς, δηµόσιους ή και ευρωπαϊκούς 

φορείς, που στήριξαν την απόφασή τους σε όσα περιλάµβανε το 

επιχειρηµατικό σχέδιο. Οι αποκλίσεις από αυτό σηµαίνουν απώλεια της 

αξιοπιστίας του επιχειρηµατία και συνεπώς αποκλεισµό του από τα ξένα 

κεφάλαια και τις αγορές. 

Τέλος, το επιχειρηµατικό σχέδιο το εφαρµόζει ο επιχειρηµατίας διαθέτοντάς το 

στα στελέχη της επιχείρησής του, ώστε ο καθένας να γνωρίζει τα κριτήρια και 

τα όρια λήψης καθηµερινών λειτουργικών αποφάσεων και εισηγήσεων για την 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι παρεκκλίσεις του επιχειρηµατία από το σχέδιο 

σηµαίνουν άµεσα µια µη συγκροτηµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα, που 

βασίζεται στην καθηµερινή εξάρτηση όλων των δραστηριοτήτων από τα 

«κέφια» των ιδιοκτητών. 

16 Έλεγχος του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 

Στο ίδιο το σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνεται ένα ειδικό κεφάλαιο για την άµεση 

αυτοαξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των σχεδιασµένων δραστηριοτήτων 

αλλά και συνολικά της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Εξωτερικοί σύµβουλοι µπορούν να προβλέπονται, προκειµένου να αξιολογείται 

και η συγκριτική αποδοτικότητα του σχεδίου σε σχέση µε τους ανταγωνιστές και 

τον κλάδο στον οποίο ανήκει. 

Με βάση τέτοια αποτελέσµατα αξιολόγησης µπορούν να εντοπιστούν οι αιτίες 

επιτυχίας / αποτυχίας και να αναθεωρηθεί το σχέδιο για τη µεγιστοποίηση των 

θετικών και διόρθωση των αρνητικών του στοιχείων. 
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