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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γνωστό ότι αρκετές επιχειρήσεις δεν χρησιµοποιούν τµήµα Marketing. Είναι 
όµως απαραίτητο µια επιχείρηση η οποία θέλει να προβάλλει τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες της να ακολουθήσει κάποια στρατηγική marketing για να µπορέσει να 
πετύχει τους στόχους της αλλά και για να ικανοποιήσει  τις ανάγκες και τις επιθυµίες 
των καταναλωτών. 

Παρακάτω θα δούµε αρχικά ποια είναι η ορολογία του  marketing, πόσο σηµαντικό 
είναι οι επιχειρήσεις να φτιάχνουν ένα πλάνο µε κάποιους µελλοντικούς στόχους που 
θέλουν να πετύχουν. Ακόµη µέσα από το marketing µπορούν να µάθουν ποιες είναι οι 
προτιµήσεις των καταναλωτών έτσι ώστε να µπορέσουν να βελτιώσουν και να 
προωθήσουν τα προϊόντα τους. 

Έπειτα, θα  αναφέρουµε ποια στοιχεία πρέπει να περιέχει ένα business plan για να 
µπορέσει η επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της. Η επιχείρηση θα πρέπει να κάνει 
έναν προϋπολογισµό για το business plan έτσι ώστε να πετύχει  τους στόχους της 
αλλά να έχει και  κάποιο κέρδος. Ακόµη θα δούµε την έννοια του κόστους και πόσο 
βοηθάει την επιχείρηση να γνωρίζει το κόστος για την επίτευξη των στόχων της. 

 Θα δούµε και πόσο σηµαντικό είναι για µια επιχείρηση είναι να κάνει έναν 
προϋπολογισµό για το κάθε τµήµα της ξεχωριστά. Έπειτα θα δούµε και πως 
προγραµµατίζει την δράση της, για την επίτευξη των στόχων της.    

Τέλος, θα δούµε πως εφαρµόζονται όλα τα παραπάνω σε µια πραγµατική επιχείρηση. 
Θα δούµε ποιες κινήσεις κάνει η εταιρεία αυτή για να προωθήσει τα προϊόντα της και 
να ικανοποιήσει τις ανάγκες και επιθυµίες των καταναλωτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1        

1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ MARKETING                                                                                                                       

Το Marketing είναι η διαδικασία της διοίκησης µε την οποία εντοπίζονται, 
προβλέπονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες του καταναλωτή µε κάποιο κέρδος για 
την επιχείρηση.  Το Marketing ασχολείται µε την ικανοποίηση των αναγκών του 
καταναλωτή, µε ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, κατευθύνει τα 
µέσα της επιχείρησης και επιβεβαιώνει, συνεχώς, ότι ο καταναλωτής είναι 
ικανοποιηµένος. 

Για την επίτευξη των στόχων του Marketing απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο 
σχεδιασµός του Marketing(Marketing Plan), που έχει σκοπό: 

• Τον εντοπισµό και την ανάδειξη των κύριων στοιχείων που αφορούν στις 
δυνατότητες και αδυναµίες της επιχείρησης, 

• Τον εντοπισµό και την ανάδειξη των κύριων στοιχείων που αφορούν στις 
ευκαιρίες και απειλές της επιχείρησης,  

• Την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της υπάρχουσας στρατηγικής και 
κατάστασης, 

• Τον καθορισµό στόχων  
• Τον καθορισµό του τρόπου επίτευξης των στόχων 

• Τον προσδιορισµό µε σαφήνεια των απαιτούµενων µέσων για την υλοποίηση 

των στόχων 

• Την πρόβλεψη του οικονοµικού αποτελέσµατος της επιχείρησης από την 

υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου 

• Τον καθορισµό των κρίσιµων παραγόντων για την επιτυχή υλοποίηση του 

σχεδίου.               

1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING 

Μια επιχείρηση σχεδιάζει στρατηγικές για την ανάπτυξη και την προώθηση των 

προϊόντων της.  

Για την ανάπτυξη µιας στρατηγικής Marketing χρησιµοποιούµε τέσσερα βασικά 

στοιχεία: 

1.Το προϊόν                       

Το προϊόν έχει διάφορα χαρακτηριστικά όπως είναι το σχέδιο, το µέγεθος, το χρώµα, 

η ποιότητα, η συσκευασία του κ.α. Η στρατηγική του Marketing είναι αυτή που θα 

φροντίσει να συνδυαστούν οι ανάγκες των καταναλωτών και ειδικότερα των 

συγκεκριµένων τµηµάτων της αγοράς µε τα χαρακτηριστικά και την χρηστική αλλά 
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και συναισθηµατική αξία(στυλ, κύρος) του προϊόντος. Για παράδειγµα, µια 

επιχείρηση που θέλει να αυξήσει την αγορά του προϊόντος της σε µια οµάδα 

καταναλωτών που είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένη, θα µπορούσε να πετύχει 

τον στόχο αυτό χρησιµοποιώντας ανακυκλωµένο χαρτί και όχι πλαστικό για την 

συσκευασία του προϊόντος. 

2.Η τιµή         

Η τιµή του προϊόντος στο πλαίσιο της στρατηγικής Marketing έχει σαν στόχο να 

ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά των καταναλωτών που θέλουµε να αγοράσουν το 

προϊόν µας, να είναι αντίστοιχη του προϊόντος και της αξίας που προσφέρει στον 

καταναλωτή. Έτσι, για την αύξηση των πωλήσεων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν  

τεχνικές µε ευκολίες στον τρόπο πληρωµής π.χ. δόσεις, εκπτώσεις ή προσφορές και 

άλλες τεχνικές που θα διευκολύνουν την αγορά του προϊόντος από τους καταναλωτές. 

3.Η προώθηση 

Οι δράσεις προώθησης και προβολής έχουν ως στόχο να δηµιουργήσουν µια 

συγκεκριµένη εικόνα για την επιχείρηση και τα προϊόντα της στον καταναλωτή. 

Αναπτύσσοντας τις δράσεις αυτές στόχος µας είναι να κάνουµε γνωστό το προϊόν 

στην αγορά και κυρίως να πείσουµε τους καταναλωτές να αγοράσουν το προϊόν. 

Συνήθη µέσα για την ανάπτυξη της προώθησης των προϊόντων είναι η διαφήµιση, τα 

φυλλάδια/ προσπέκτους, τα δωρεάν δείγµατα, η ανάπτυξη δηµοσίων σχέσεων, η 

συµµετοχή σε εκθέσεις κ.α. 

4.Ο τόπος 

Η στρατηγική Marketing θα µας βοηθήσει να βρούµε το κατάλληλο σηµείο πώλησης 

των προϊόντων µας. Ο τόπος που θα επιλέξουµε να κάνουµε την επιχείρησή µας είναι 

πολύ σηµαντικό να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση των αγοραστών στους οποίους 

απευθυνόµαστε.  

Τα παραπάνω στοιχεία και η αλληλεξάρτησή τους χρησιµοποιούνται έτσι ώστε για 

κάθε τµήµα της αγοράς(τµήµατα αγοράς είναι οι οµάδες πιθανών αγοραστών που 

οµαδοποιούνται ανάλογα µε κάποια χαρακτηριστικά, όπως ηλικία, φύλο, κοινωνικά 

χαρακτηριστικά κ.α.) στο οποίο στοχεύει µια επιχείρηση να σχεδιαστεί µια 

στρατηγική Marketing, µια στρατηγική δηλαδή αύξησης των πωλήσεων.                       

1.2.1 Είδη στρατηγικών 

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές, µερικές από τις οποίες είναι: 

• Στρατηγικές ανάπτυξης της αγοράς 
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• Στρατηγικές έντασης 

• Στρατηγικές ενσωµάτωσης 

• Στρατηγικές διαφοροποίησης 

• Ανταγωνιστικές στρατηγικές 

• Ηγετικές στρατηγικές 

• Προκλητικές στρατηγικές 

• Στρατηγικές ακολουθίας 

• Στρατηγικές “βολέµατος” στην αγορά 

1.2.2 ∆υνατότητες- Αδυναµίες- Ευκαιρίες- Απειλές(SWOT) 

Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να συνταχθεί πίνακας µε τα τέσσερα αυτά κρίσιµα 

στοιχεία.  

Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στην εξαγωγή των κατευθυντήριων στρατηγικών της 

επιχείρησης. Θα υπαγορεύσει στοιχεία όπως: 

� Αποφάσεις προβολής 

� Παραγωγή νέων προϊόντων 

� Επενδύσεων 

� ∆ιείσδυση σε νέες αγορές κ.α. 

 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ  

Π.χ.  

1.∆υνατότητα παραγωγής καινοτόµων προϊόντων  

2.Χαµηλό κόστος παραγωγής  

3.Υψηλό επίπεδο προσωπικού  

Π.χ.  

1.Οργανωτικά προβλήµατα λόγω 

µεγέθους  

2.∆εν έχει επαρκή διείσδυση στην 

σηµαντική αγορά ΑΒΓ  

3.Ανεπαρκής προβολή των 

προϊόντων  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  ΑΠΕΙΛΕΣ  

Π.χ.  

1.Η διαφαινόµενη ζήτηση προϊόντων της σε νέα 

αγορά  

2.Η νοµοθεσία περί του ΧΥΖ θέµατος που 

υπαγορεύει ζήτηση για κάποια προϊόντα της  

Π.χ.  

1.Η κυκλοφορία κατωτέρας 

ποιότητας, φθηνότερα προϊόντα 

από το εξωτερικό  
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Ο ρόλος της ανάλυσης των παραπάνω στοιχείων της εταιρίας είναι πολλαπλός και 

συµβάλλει στην επίτευξη των παρακάτω: 

� Κατανόηση της συνολικής κατάστασης 

� ∆ηµιουργία εναλλακτικών στρατηγικών 

� Κατάδειξη των κριτηρίων επιλογής των τελικών προτάσεων στα οποία 

πρόκειται να στηριχτούν οι προτάσεις µας για την λήψη µέτρων που κρίνονται 

απαραίτητα ώστε η εταιρία να εργασθεί ευέλικτα, σε υγιείς βάσεις και να 

αποκτήσει µια συνεχή και ασφαλή κερδοφορία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

2.1 ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας, σχεδιασµένο να µεταδίδει 

πληροφορίες στους πιθανούς παραλήπτες του. Επίσης, χρησιµοποιείται ως µέσο για 

την λήψη στρατηγικών αποφάσεων ή για την υλοποίηση τακτικών ενεργειών. 

2.2 ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Βασικός σκοπός ενός επιχειρηµατικού σχεδίου(BUSINESS PLAN) είναι να 

καθοριστούν οι επιχειρηµατικές κατευθύνσεις και οι στρατηγικοί άξονες λειτουργίας 

επί των οποίων θα κινηθεί στο άµεσο  µέλλον η επιχείρηση. 

Με το σχέδιο αυτό, επιδιώκεται η ανάλυση και αξιολόγηση του υφιστάµενου 

εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

� Οικονοµικά αποτελέσµατα, 

�  Οργανωτική δοµή, 

�  Προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες 

� Χρηµατοοικονοµική διαχείριση κλπ.  

Καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος 

� Υφιστάµενη κατάσταση της αγοράς 

� Θέση της επιχείρησης στην αγορά 

� Ανταγωνισµός 

� Εξελίξεις και προοπτικές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς. 

Με βάση τα δεδοµένα που θα προκύψουν από την παραπάνω ανάλυση, θα 

καθοριστούν οι τελικές προτάσεις, η εφαρµογή των οποίων θα συµβάλλει στην 

βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της επιχείρησης και την ανάπτυξη και 

επέκταση των δραστηριοτήτων της στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 
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Στην σύνοψη παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά σηµεία του επιχειρηµατικού 

σχεδίου, που αποτυπώνουν τη θέση της επιχείρησης και δίνουν την κατεύθυνση και 

τους άξονες που θα κινηθεί η επιχείρηση. 

Αναφέρονται κυρίως τα στοιχεία και τα νούµερα που δίνουν την γενική εικόνα της 

επιχείρησης και τους στόχους της. 

2.2.1 Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης 

Α. Η επιχείρηση(έδρα, σκοπός, ιδιοκτησιακό καθεστώς, διοικητικά 

στελέχη) 

Παρουσιάζεται η ταυτότητα του φορέα 

� Πλήρης επωνυµία 

�  ∆ιακριτικός τίτλος 

� Έτος ίδρυσης 

� Σκοπός 

�  ∆ραστηριότητα 

� ∆ιάρκεια 

� Σύντοµο ιστορικό της εταιρικής εξέλιξης(αλλαγή νοµικής µορφής, 

συγχωνεύσεις κλπ). 

Στοιχεία µετόχων- εταίρων 

Παρατίθενται  

� Πίνακας µε τους µετόχους- εταίρους της επιχείρησης  

� Τα ποσοστά συµµετοχής 

�  Στοιχεία ταυτότητας 

�  Περιγραφή του προφίλ αυτού. 

Β.  Υφιστάµενη κατάσταση της επιχείρησης 

Περιγραφή της επιχείρησης: 

• Νοµιµοποίηση – τύπος επιχείρησης:  

� Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

� τύπος επιχείρησης 

�  άδειες και  

� εξουσιοδοτήσεις 

• Είδος επιχείρησης:  

� Εµπορία,  

� Κατασκευή,  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

10 

 

� Υπηρεσίες 

• Αν είναι νέα ανεξάρτητη επιχείρηση, υποκατάστηµα, επέκταση, franchise κλπ. 

• Ότι άλλο είναι γνωστό για τους εξωτερικούς πόρους της επιχείρησης 

� Προµηθευτές, 

� Τράπεζες, 

� Στρατηγικοί συνεργάτες, κλπ. 

 Στην περιγραφή θα πρέπει ακόµη να τονίζεται κάποιο στοιχείο µοναδικότητας του 

προϊόντος (ή των υπηρεσιών) και να δίνεται έµφαση στο γιατί τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος θα προσελκύουν και θα ικανοποιούν πελάτες. 

Γ. Παραγόµενα προϊόντα/ υπηρεσίες 

Γ.1. Προϊόντα/ Υπηρεσίες 

Εδώ είναι απαραίτητη η αναλυτική περιγραφή των προϊόντων/ υπηρεσιών µε έµφαση 

στα οφέλη που έχουν οι καταναλωτές από αυτά/ αυτές. Θα πρέπει να περιέχονται τα 

εξής: 

• Τι πουλάει η επιχείρηση 

• Πως αυτό ωφελεί τον καταναλωτή 

• Τι διαφορετικό παρουσιάζουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες της συγκεκριµένης 

επιχείρησης 

• Τι έχει µεγάλη ζήτηση. 

Γ.2. Ανάλυση καταναλωτή 

Εδώ περιλαµβάνεται η τµηµατοποίηση της αγοράς, τα κίνητρα και οι ανεκπλήρωτες 

ανάγκες ή επιθυµίες του καταναλωτή σε κάθε τµήµα της αγοράς όπου 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Για παράδειγµα: Ένας τρόπος για να τµηµατοποιηθεί η αγορά των κατεψυγµένων 

προϊόντων(φαγητά, επιδόρπια, γλυκά, παγωτά κλπ.) είναι να διατεθούν αυτά σε 

λιανική πώληση και τροφοδοσία(σχολεία, νοσοκοµεία, χώροι ψυχαγωγίας). Ένας 

άλλος τρόπος τµηµατοποίησης είναι σε οµάδες µε βάση τα κίνητρα(π.χ. τις θερµίδες, 

τη γεύση, την τιµή κλπ.). µια ανεκπλήρωτη επιθυµία θα µπορούσε να είναι ένα 

γευστικό θρεπτικό γεύµα µε λίγες θερµίδες. 

Γ.3. Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

Η αγορά(πελάτες, µέγεθος αγοράς κ.α.) 

Η ανάλυση αγοράς έχει δύο σκοπούς. 
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 Ο πρώτος είναι να προσδιορίσει πόσο ελκυστική είναι η αγορά και οι 

υποαγορές της. 

 Ο δεύτερος σκοπός είναι να κατανοηθεί η δυναµική της αγοράς, ώστε να 

εντοπιστούν οι ευκαιρίες αλλά και οι παγίδες.  

Έτσι µπορούν να ληφθούν προληπτικά µέτρα και να συνταχθούν ανάλογες 

στρατηγικές. 

Η ανάλυση αγοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

� Μέγεθος αγοράς 

� Ορίζοντες ανάπτυξης 

� Κερδοφορία αγοράς 

� ∆ιάρθρωση κόστους 

� Κανάλια διανοµής 

� Τάσεις 

� Παράγοντες επιτυχίας  

Στην ανάλυση της αγοράς επίσης περιλαµβάνεται και η ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης. Με τον όρο “περιβάλλον” εννοούνται όλοι οι 

παράγοντες που περιβάλλουν την αγορά και την βιοµηχανία ενός προϊόντος. Σε αυτόν 

τον τοµέα ελλοχεύει µεγάλος κίνδυνος πλατειασµού, γι’ αυτό πρέπει να 

αποµονώσουµε µόνο αυτά που επηρεάζουν την αγορά ή την υποαγορά µας. 

Η ανάλυση περιβάλλοντος περιλαµβάνει τους εξής 5 παράγοντες: 

� Τεχνολογία 

� Κράτος 

� Οικονοµία 

� Κουλτούρα- Πολιτισµός 

� ∆ηµογραφικά στοιχεία 

� Ανταγωνισµός 

Η ανάλυση του ανταγωνισµού αρχίζει µε την αναγνώριση των υπαρχόντων, αλλά και 

των δυνάµει ανταγωνιστών. Στη συνέχεια, πρέπει να διερευνηθούν οι ανταγωνιστές 

αυτοί και οι στρατηγικές που χρησιµοποιούν. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία των ανταγωνιστών και τα οποία θα πρέπει να 

εξεταστούν διεξοδικά. Για να αναπτυχθεί µια σωστή στρατηγική, πρέπει να έχουν 

κατανοηθεί οι ανταγωνιστές και ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: 

� Απόδοση(οι πωλήσεις, ο τζίρος, τα κέρδη, και η µεταβολή αυτών 

καταδεικνύουν το πόσο υγιείς είναι οι ανταγωνιστές) 
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� Εικόνα και Προσωπικότητα(πως τους αντιλαµβάνονται οι πελάτες) 

� Στόχοι(είναι πάντα ενδεικτικοί των προθέσεών τους; ) 

� Παρούσα και προηγούµενες στρατηγικές 

� ∆ιάρθρωση κόστους 

� ∆υνατά και αδύνατα σηµεία 

� Πως τα προϊόντα τους διαφέρουν από τα υπόλοιπα. 

∆. Στοιχεία παραγωγής (εάν είναι παραγωγική επιχείρηση) 

� Παραγωγικές εγκαταστάσεις 

� Γενική κατάσταση υφιστάµενου εξοπλισµού και τεχνολογικό επίπεδο 

� Τεχνικές συνεργασίες µε ειδικευµένους οίκους κλπ 

� Αναλυτικός προσδιορισµός της συνολικής δυναµικότητας παραγωγής της 

µονάδας 

� Βαθµός απασχόλησης των γραµµών παραγωγής/ εξοπλισµού 

� ∆ιαδικασίες παραγωγής 

�  Σύντοµο τεχνικό υπόµνηµα της παραγωγικής διαδικασίας(διάγραµµα ροής, 

φάσεις, εισροές και εκροές πρώτων και βοηθ. Υλών, ενέργειας, ενδιάµεσων 

και τελικών προϊόντων, διάρκεια κύκλου κάθε φάσης παραγωγικής 

διαδικασίας) 

� Ύλες παραγωγής Καταγραφή των κυριότερων πρώτων υλών/ υλικών 

συσκευασίας και ετοίµων προϊόντων 

� Ποιοτικός έλεγχος 

� Λοιπά κατά περίπτωση στοιχεία παραγωγής 

Ε. Ο Τοµέας του Marketing της επιχείρησης 

� Τιµολογιακή πολιτική 

� Χαρακτηριστικά προϊόντος(δηλ. ονοµασία, συσκευασία, ποιότητα κλπ) 

� Το ∆ίκτυο ∆ιανοµής- Εµπορική πολιτική 

� ∆ιαφήµιση 

� ∆ηµόσιες Σχέσεις 

� Πωλήσεις(προώθηση πωλήσεων, τµήµα πωλήσεων) 

� Τοποθέτηση και προώθηση προϊόντος στην αγορά 

ΣΤ. Οικονοµικά Στοιχεία της επιχείρησης                                 

Παρουσιάζονται αναλυτικά και αξιολογούνται τα οικονοµικά µεγέθη και τα 
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οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρίας κατά την τελευταία τετραετία. Συγκεκριµένα 

παρουσιάζονται: 

� Ισολογισµοί 

� Αποτελέσµατα χρήσης 

� Αναλύεται η καθαρή θέσης της εταιρίας 

� Αξιολογείται η οικονοµική διάρθρωση 

� Η ρευστότητα 

� Το κεφάλαιο κίνησης κλπ. 

Ζ. Η οργανωτική δοµή επιχείρησης 

∆ίνεται σε διαγραµµατική µορφή και µε βάση την οργάνωση της επιχείρησης κατά 

διευθύνσεις και τµήµατα, το γενικό οργανόγραµµα της επιχείρησης. 

Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τις διευθύνσεις και 

τα τµήµατα της επιχείρησης µε βάση το οργανόγραµµα και παρουσιάζεται ο βαθµός 

οργάνωσης της κάθε οργανικής µονάδας. 

Παρουσίαση του ανθρώπινου δυναµικού για κάθε διεύθυνση και τµήµα, όπως 

παρουσιάστηκαν στο οργανόγραµµα, αναφέροντας, µεταξύ άλλων το επίπεδο 

σπουδών και την κατηγορία ειδίκευσης. 

Η. συµπεράσµατα από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης 

Μετά την αναλυτική απεικόνιση της υπάρχουσας κατάστασης και των δεδοµένων που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη, ακολουθεί η επιλογή και η ανάπτυξη στρατηγικής. 

2.2.2 Καθορισµός Στόχων 

� Μακροχρόνιοι και βραχυχρόνιοι στόχοι 

� Στρατηγική επίτευξης των στόχων 

� Ποσοτικά στοιχεία στόχων 

� Προσδιορισµός των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων της 

επιχείρησης λαµβάνοντας υπόψη τους διαθέσιµους πόρους(δυνατότητες- 

αδυναµίες) σε συνδυασµό µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος  

� Καθορισµός νέων στόχων και αναθεώρηση των ήδη υπαρχόντων 

� Προσδιορισµός και ανάλυση εναλλακτικών κατευθύνσεων και στρατηγικών 

της επιχείρησης 

� Επιλογή στρατηγικής µε βάση τις επιδράσεις των παραγόντων του εσωτερικού 

και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης για την επίτευξη των 

στόχων. 
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Ενδεικτικά οι προτάσεις δύναται να αφορούν: 

1. Αναδιοργάνωση επιχείρησης 

2. Ενίσχυση της κεφαλαιακής της δοµής 

3. Οργάνωση των διαφόρων τµηµάτων 

4. Επαναδιαπραγµάτευση των µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων της. 

5. Εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων της.  

2.2.3 Κατάρτιση πλάνου marketing- πωλήσεων 

Α. Καθορισµός στόχων marketing 

Οι στόχοι marketing που τίθενται είναι τόσο ποσοτικοί όσο και ποιοτικοί. Οι 

ποσοτικοί στόχοι αναφέρονται σε προσδοκώµενες: 

• Πωλήσεις σε αξία 

• Πωλήσεις σε όγκο 

• Μερίδια αγοράς 

Στους ποιοτικούς στόχους marketing συµπεριλαµβάνονται: 

• Η βελτίωση ή διατήρηση της καλής εταιρικής εικόνας που αντιλαµβάνονται οι 

πελάτες 

• Η υψηλή αναγνωρισιµότητα/ ανακλισιµότητα των προϊόντων της εταιρίας 

• Η εκµετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της εταιρίας για 

αποτελεσµατική διαφοροποίησή της και προβολής ενός καινοτόµου 

“ποιοτικού προφίλ” 

• Η µείωση του κόστους(παραγωγής και εµπορίας) µε αποτελεσµατικότερο 

σχεδιασµό των αντίστοιχων λειτουργιών  

• Η αποτελεσµατικότερη λειτουργία της αλυσίδας εµπορίας προς αµοιβαίο 

όφελος όλων των εµπλεκοµένων 

• Η αξιοποίηση των πόρων της εταιρίας και ιδιαίτερα των ανθρώπινων µε 

εφαρµογή εσωτερικού marketing (εκπαίδευση, κίνητρα κλπ).  

Β. Στρατηγική του marketing 

Η στρατηγική marketing καθορίζει την προσέγγιση που θα επιλεγεί έτσι ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι marketing που έχουν καθοριστεί. Έτσι, είναι δυνατόν να 

αναφέρεται: 

� Στην τµηµατοποίηση ή και στον καθορισµό νέων αγορών στόχων σε εθνικό ή 

σε διεθνές επίπεδο 
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� Στον επαναπροσδιορισµό του ανταγωνισµού και τους τρόπους αντιµετώπισής 

του 

� Στην ικανοποίηση νέας ή υποκατάστατης ζήτησης µε την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων ή τη διεύρυνση της οµάδας προϊόντων που εµπορεύεται η εταιρία 

ανεξάρτητα εάν είναι παραγωγής της ή όχι 

� Στην επανατοποθέτηση υφιστάµενων προϊόντων µε στόχο την 

αποτελεσµατικότερη ικανοποίηση των καταναλωτών 

� Στην προβολή και προώθηση τόσο των προϊόντων όσο και της εταιρίας µέσω 

ολοκληρωµένης επικοινωνίας που θα περιλαµβάνει διαφήµιση και δηµόσιες 

σχέσεις 

� Στον επανασχεδιασµό της οργανωτικής δοµής του marketing και των δικτύων 

πωλήσεων και αντιπροσώπων 

� Στην αξιοποίηση ευκαιριών για βελτίωση των σχέσεων µε τους 

εµπλεκόµενους στην αλυσίδα εµπορίας(παραγωγούς, λιανέµπορους κ.α.) 

Γ. Πρόγραµµα δράσης marketing 

Το πρόγραµµα δράσης προσδιορίζει τι ενέργειες πρέπει να γίνουν, πότε θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν, ποιος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίησή τους και πόσο θα 

είναι το κόστος τους. Στην παρούσα φάση µελετάται η ανάγκη για επανασχεδιασµό 

του µίγµατος marketing για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίησή του. 

 Σε επίπεδο προϊόντος αναλύονται: 

� Τα χαρακτηριστικά του 

� Η µάρκα 

� Η συσκευασία του 

� Τα γραφικά 

� Το logo που χρησιµοποιείται κλπ. 

Όσον αφορά την διανοµή αναλύονται: 

� Ο πιθανός επανασχεδιασµός του δικτύου πωλήσεων 

� Οι δυνατότητες “ολοκλήρωσης” της εταιρίας στην αγορά µε επέκταση στην 

ολοκληρωµένη διακίνηση των προϊόντων 

� Η αναγκαιότητα ύπαρξης µεσαζόντων στην αλυσίδα εµπορίας 

� Η επανατοποθέτηση των σχέσεων µε τους λιανέµπορους, που αποτελούν 

πλέον τον σηµαντικότερο παράγοντα στην αλυσίδα εµπορίας 
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� Ο καθορισµός “µεγάλων πελατών” που θα πρέπει να απολαµβάνουν ιδιαίτερα 

προνόµια. 

Στα πλαίσια διαχείρισης της τιµής επανεξετάζονται οι τιµές λιανικής σε σχέση µε: 

� Το κόστος και τις τιµές ανταγωνισµού 

� Τα περιθώρια κέρδους 

� Οι συνθήκες πιστώσεων και οι εκπτώσεις που παρέχονται στους  πελάτες 

Τέλος, ο σχεδιασµός της προβολής περιλαµβάνει: 

� Τον καθορισµό των στόχων επικοινωνίας 

� Την επιλογή των µέσων και των µηνυµάτων  

� Την επιλογή συµπληρωµατικών προωθητικών ενεργειών(χορηγιών, 

προωθητικών συσκευασιών, διαγωνισµών κλπ) 

� Την αξιοποίηση των δηµοσίων σχέσεων. 

2.2.4 ∆ιοικητικό πλάνο- Σχέδιο αναδιοργάνωσης της 

επιχείρησης 

Η διοίκηση µιας επιχείρησης συνεπάγεται πολλές ευθύνες. Η πεποίθηση “είµαι 

αφεντικό του εαυτού µου” είναι απλουστευτική και σε καµία περίπτωση δεν ισχύει. Η 

διοίκηση θέτει τις βάσεις για την επιτυχία της επιχείρησης. Οι άνθρωποι, τα 

µηχανήµατα και οι διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης χρειάζονται συντονισµό, 

εκπαίδευση και οργάνωση στο χώρο και στο χρόνο. Η προνοητικότητα είναι το 

µεγαλύτερο πλεονεκτήµατα για ένα σωστά δοµηµένο διοικητικό πλάνο. Επίσης, 

πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήµατα: 

� Ποιες αδυναµίες υπάρχουν σε διοικητικό επίπεδο; 

� Ποιος ή ποιοι θα αναλάβουν τη διοίκηση; 

� Ποια είναι τα καθήκοντά της; 

� Είναι ξεκάθαρες και κατανεµηµένες οι ευθύνες; 

� Ποιες είναι οι ανάγκες σε προσωπικό; 

� Ποιο θα είναι το µισθολογικό καθεστώς; 

� Τι προνόµια, πριµ παραγωγικότητας, διακοπές και αργίες θα προσφέρονται; 

� Πως και πότε θα γίνεται η εκπαίδευση και από ποιους; 

2.2.5 Οικονοµικό πλάνο- Προβλεπόµενες οικονοµικές 

καταστάσεις της επιχείρησης 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης. Στα 

στοιχεία προς παρουσίαση περιλαµβάνονται και προβλέψεις(π.χ. επιτόκια, αλλαγές 
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στην αγορά, φορολογία, έξοδα κλπ) για τα επόµενα χρόνια. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει 

να γίνουν πάλι κάποιες υποθέσεις µε ρεαλιστικό χαρακτήρα. 

Ένα οικονοµικό πλάνο πρέπει να περιλαµβάνει: 

� Ισολογισµός: Καταδεικνύει το πόσο υγιής είναι η επιχείρηση περιγράφοντας 

το ενεργητικό, το παθητικό και τα ίδια κεφάλαια. Το σχέδιο πρέπει να περιέχει 

ενδεικτικούς ισολογισµούς των επόµενων ετών 

� Ανάλυση Χρηµατορροών: Αναλύει τη ρευστότητα µιας επιχείρησης. Μέσω 

αυτής ο επιχειρηµατίας µπορεί να αποκτήσει πλήρη εικόνα των χρηµάτων που 

µπαίνουν και βγαίνουν από το ταµείο. Αυτό το εργαλείο είναι πολύ χρήσιµο 

για την επιχείρηση, γιατί βοηθά στη σωστή ρύθµιση των υποχρεώσεων και 

των απαιτήσεών της. 

� Κατάσταση προβλεπόµενων αποτελεσµάτων χρήσης: Παρουσιάζει τα έσοδα, 

τα έξοδα, τα κέρδη και τις ζηµιές της επιχείρησης. 

� Break-even Analysis: Καταδεικνύει τις πωλήσεις που πρέπει να γίνουν (σε 

ευρώ ή σε τεµάχια), για να καλυφθεί το συνολικό κόστος της επιχείρησης. 

�   Προοπτικές- Προβλέψεις πωλήσεων και λειτουργικών δαπανών 

� Ανάλυση προβλεπόµενων λογαριασµών αποτελεσµάτων χρήσης και 

αναµενόµενων ταµειακών ροών 

� Ανάλυση βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων κεφαλαιακών αναγκών 

� ∆υνατότητα εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων και ενδεχόµενη ανάγκη 

αναδιάρθρωσής τους 

� Οικονοµική ανάλυση – αξιολόγηση προβλεπόµενων οικονοµικών 

αποτελεσµάτων 

� What if scenarios – Risk analysis 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ “κόστος είναι η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δύναµης για 

την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών και υπηρεσιών, µε σκοπό τη χρησιµοποίησή 

τους για την πραγµατοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών 

αναγκών”. 
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Η λογιστική κόστους είναι χτισµένη πάνω σε τεχνικές , ιδέες και αρχές µέτρησης, οι 

οποίες συνεχώς βελτιώνονται. Επακόλουθο ήταν να επικρατήσει σύγχυση για τον 

καθορισµό της φύσης της. 

Η λογιστική κόστους ασχολείται µε τις εξής δραστηριότητες: 

� Πρώτον, την µέτρηση ή τον υπολογισµό και την εκτίµηση του κόστους των 

παραχθέντων προϊόντων και υπηρεσιών. Σήµερα προϋπολογίζουµε το κόστος, 

δηλαδή εκτιµούµε εκ των προτέρων ποιο περίπου θα είναι το κόστος. 

Προκαθορίζουµε το κόστος ενός προϊόντος, µιας υπηρεσίας, ενός επιµέρους 

κλάδου και βρίσκουµε το πρότυπο κόστος. 

� ∆εύτερον, την ανάλυση του κόστους και τον προσδιορισµό των σχέσεων 

µεταξύ του κόστους και των διάφορων παραγόντων που επιδρούν σε αυτό. Η 

έννοια του κόστους είναι συσσωρευτική. 

� Τρίτον, την καταχώρηση του κόστους στο βιβλίο, την ταξινόµηση και την 

κατανοµή του στα διάφορα κέντρα κόστους και ταυτόχρονα την παρουσίαση 

του κόστους περιληπτικά ή λεπτοµερειακά στους Managers για να πάρουν 

αποφάσεις, και την σωστή ερµηνεία όλων των στοιχείων κόστους, στα 

ενδιαφερόµενα µέρη, εντός και εκτός της επιχείρησης. 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή ο όρος της κοστολόγησης δεν αναφέρεται µόνο στον 

καθορισµό του κόστους αλλά ύστερα από διαχρονική διαµάχη οι συγγραφείς και όσοι 

µελετούσαν αυτό το είδος λογιστικής κατέληξαν ότι έχει ευρύτερη έννοια. 

Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο να 

συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν και να επιµερίσουν κατάλληλα τις 

δαπάνες, έτσι ώστε να προσδιοριστεί το κόστος παραγωγής των προϊόντων ή των 

παραγωγικών διαδικασιών ή των υπηρεσιών που υπάρχουν µέσα στην επιχείρηση. 

Η κοστολόγηση αποτελεί ένα σύστηµα συλλογής πληροφοριών σχετικά µε κάθε 

στοιχείο που συµβάλλει στη διαµόρφωση του κόστους παραγωγής του προϊόντος ή 

των προϊόντων της επιχείρησης. Όσο πιο λεπτοµερειακό και εκτεταµένο είναι αυτό το 

σύστηµα συλλογής κοστολογικών πληροφοριών, που θα µπορούσε να ονοµασθεί 

διαφορετικά κοστολογικό σύστηµα, τόσο καλύτερη θα είναι η γνώση του τρόπου 

δηµιουργίας του κόστους παραγωγής καθώς και της σύστασής τους. 

Το κοστολογικό σύστηµα δεν αναφέρεται µόνο στον προσδιορισµό του κόστους 

παραγωγής των προϊόντων µιας επιχείρησης αλλά όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 

αποτελεί συσπείρωση περισσότερων εννοιών. Είναι ένα ουσιαστικής σηµασίας 

διοικητικό εργαλείο το οποίο ενσωµατώνει  τόσο τις πληροφορίες του λογιστικού 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

19 

 

συστήµατος της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής της επιχείρησης, όπου 

καταγράφονται οι δαπάνες κατά είδος καθώς και άλλα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία 

που βρίσκονται σε άλλα πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης, όπως στο 

µητρώο παγίων στοιχείων, στο σύστηµα µισθοδοσίας και σε πολλά άλλα. 

Εποµένως, ο βαθµός ανάπτυξης και ο τρόπος οργάνωσης ενός κοστολογικού 

συστήµατος συναρτάται από τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης, τους πόρους, 

ανθρώπινους και υλικούς που προτίθεται να αφιερώσει, και τις προϋποθέσεις που 

επιβάλλουν εξωτερικοί παράγοντες όπως για παράδειγµα η νοµοθεσία.     

3.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Οι βασικοί σκοποί της κοστολόγησης είναι: 

1. Ο καθορισµός αναλυτικών αποτελεσµάτων και η αποτίµηση των αποθεµάτων 

Με δεδοµένο ότι το αποτέλεσµα, κέρδος ή ζηµιά, είναι η διαφορά των εξόδων από τα 

έσοδα και ότι τα έσοδα είναι δεδοµένα, η γνώση του κόστους ανά προϊόν είναι 

απαραίτητα για τον  καθορισµό αναλυτικών αποτελεσµάτων κατά προϊόν.  

2. Η υποβοήθηση της διοίκησης µιας επιχείρησης στον τοµέα του 

προγραµµατισµού 

3. Ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης 

3.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3.3.1 Έννοια προϋπολογισµού 

Προϋπολογισµός σηµαίνει καθορισµός στόχων και αντικειµενικών σκοπών που όχι 

µόνο προσφέρουν ένα µέσο µέτρησης της πραγµατικής απόδοσης της επιχείρησης, 

αλλά που είναι συγχρόνως ο µόνος τρόπος βελτίωσης από το στάδιο που βρίσκεται η 

επιχείρηση χωρίς προϋπολογισµό. 

Η χρησιµότητα σύνταξης Προϋπολογισµού έχει µικρή σηµασία και βοηθάει ελάχιστα 

εάν δεν συνοδεύεται από εργαλεία ελέγχου επίτευξης του προκαθορισµένου στόχου. 

Ο σωστός προϋπολογιστικός έλεγχος είναι µέσο αποφυγής περιπετειών και επιτρέπει 

την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών, αµέσως µόλις εντοπιστούν αποκλίσεις 

αρνητικές που µας πείθουν ότι οδηγούµαστε εκτός στόχων. 

3.3.2 Στοιχεία ελέγχου 

Βασικά στοιχεία ενός Ελέγχου είναι: 

� Ο καθορισµός προτύπων απόδοσης σε µορφή Προϋπολογισµών, ρυθµού 

παραγωγής, ύψους αποθεµάτων κ.α. 
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� Η χρησιµοποίηση αντικειµενικών µονάδων µέτρησης της απόδοσης, όπως 

ύψος δαπάνης, χρόνος διαδικασίας, χρόνος απασχόλησης, µονάδες προϊόντος. 

� Η ανάλυση των Αποκλίσεων Προγραµµατισθέντων- Πραγµατοποιηθέντων 

� Η ανατροφοδότηση του συστήµατος µε τις πληροφορίες της ανάλυσης για 

λήψη µέτρων διόρθωσης. 

Η χρονική απόσταση µεταξύ του προσδιορισµού των αποκλίσεων και 

ανατροφοδότησης(διάρκεια ελεγκτικού κύκλου) πρέπει να είναι µικρή. Για να 

επιτευχθεί αυτό πρέπει: 

 Το σύστηµα ελέγχου να βασίζεται σε διαδικασίες γρήγορης λήψης απόφασης 

για προσαρµογές και διορθώσεις προγραµµάτων 

 Ο έλεγχος να γίνεται όχι µόνο στο τέλος των περιόδων αλλά και σε άλλες 

χρονικές στιγµές 

3.3.3 Προϋπολογιστικός έλεγχος 

Ο προϋπολογιστικός έλεγχος αναφέρεται: 

� Στον προσδιορισµό ελεγχόµενων και µη ελεγχόµενων στοιχείων 

� Στο θέµα της ιεραρχίας του ελέγχου 

� Στην αποτελεσµατικότητα και τις επιπτώσεις του ελέγχου 

� Στη σηµασία των αποκλίσεων και τα όρια του ελέγχου 

� Στα θετικά και αρνητικά στοιχεία του προϋπολογιστικού ελέγχου 

A. Ελεγχόµενα και µη ελεγχόµενα στοιχεία 

Ο προϋπολογιστικός έλεγχος προϋποθέτει: 

� Το διαχωρισµό των δαπανών σε ελεγχόµενες(ελαστικές) και µη 

ελεγχόµενες(ανελαστικές) δαπάνες 

� Το διαχωρισµό της επιχείρησης σε κέντρα ή τοµείς ευθύνης  

Θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια αύξησης των ελεγχόµενων δαπανών, 

διαφορετικά θα καταλήξουµε σε γραφειοκρατική διοίκηση που βρίσκεται σε 

απόσταση από τα κέντρα δαπανών και ως εκ τούτου δεν γνωρίζει τις πραγµατικές 

ανάγκες. 

Β. Ιεράρχηση του ελέγχου 

Αφορά κυρίως το περιεχόµενο της ανατροφοδότησης στα διάφορα επίπεδα διοίκησης. 

Η πληροφορία για το αποτέλεσµα του ελέγχου διαµορφώνεται ανάλογα µε το επίπεδο 

ευθύνης και εξουσίας στην οποία βρίσκεται ο ελεγχόµενος, βάσει του 
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προϋπολογισµού. Κάθε υπεύθυνος ενηµερώνεται για το αποτέλεσµα του ελέγχου του 

τοµέα ευθύνης του και των κατωτέρων του. 

Η ξεχωριστή και αναλυτική πληροφόρηση προχωράει από τα κατώτερα προς τα 

ανώτερα επίπεδα διοίκησης όλο και πιο συγκεντρωτικά και έτσι εξασφαλίζεται η 

αξιολόγηση του έργου από τον ανώτερό του και της κεντρικής διοίκησης για την 

πορεία της επιχείρησης. 

Γ. Αποτελεσµατικότητα του ελέγχου 

Η αποτελεσµατικότητα του ελέγχου εξαρτάται κυρίως από: 

� Το βαθµό αποδοχής του προϋπολογισµού από εκείνους που θα πρέπει να τον 

υλοποιήσουν 

� Το βαθµό εξουσίας σε σχέση µε την ευθύνη που εκχωρείται σε κάθε επίπεδο 

ιεραρχίας. Η ευθύνη πρέπει να συµβαδίζει µε τις αρµοδιότητες. 

� Την ευκολία ροής και την πληρότητα των πληροφοριών. Ο προϋπολογιστικός 

έλεγχος να είναι απλός, κατανοητός και να τεκµηριώνει τα ευρήµατά του. 

∆. Σηµαντικότητα των αποκλίσεων 

Μια απόκλιση είναι σηµαντική όταν οδηγεί την διοίκηση σε λήψη διορθωτικών 

µέτρων. Ο καθορισµός των ορίων των αποδεκτών αποκλίσεων γίνεται είτε στατιστικά 

είτε εµπειρικά. 

Οι αποκλίσεις πρέπει να απαντούν στα παρακάτω ερωτήµατα: 

� Που οφείλονται 

� Οι παράγοντες που τις προκάλεσαν είναι τυχαίοι ή όχι 

� Μπορούσαν να προβλεφθούν 

Ε. Θετικά και αρνητικά στοιχεία 

� Ο προϋπολογισµός καθορίζει ποσοτικά και χρονικά τα προγράµµατα δράσης 

� Ο προϋπολογιστικός έλεγχος δίνει συγκεκριµένο περιεχόµενο στην εξουσία 

και την ευθύνη της διοίκησης 

� Ο προϋπολογιστικός έλεγχος αποτελεί σύστηµα πληροφόρησης και 

συντονισµού των δραστηριοτήτων 

� Ο προϋπολογιστικός έλεγχος ελαχιστοποιεί το χρόνο εντοπισµού των 

σφαλµάτων και επιταχύνει τη διαδικασία επίλυσής τους. 

3.3.4 Καθορισµός στόχου 

Υπάρχει και το ενδεχόµενο ο προϋπολογισµός να προκαλέσει προβλήµατα στην 

αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης και στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν βασίζεται σε 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

22 

 

λανθασµένες προβλέψεις, επιβάλλεται από αυταρχική διοίκηση χωρίς να υπάρχει 

γενική παραδοχή των στόχων και αποτελεί µέσο αστυνόµευσης παρά ενθάρρυνσης 

του ανθρώπινου παράγοντα στη λήψη σωστών πρωτοβουλιών. 

Ο προϋπολογισµός βασίζεται σε κανονικές συνθήκες και όχι σε πρότυπες. Εξυπηρετεί 

βραχυχρόνιους στόχους αλλά πρέπει να είναι εναρµονισµένος µε ένα µακροχρόνιο 

στρατηγικό στόχο. Όταν τεθεί αυτός ο στρατηγικός στόχος όλες οι κατευθύνσεις των 

σχεδίων και των προγραµµάτων δράσης επιδιώκουν την επίτευξή του. Τέτοιοι 

στρατηγικοί στόχοι είναι:  

� Αύξηση µεριδίου αγοράς 

� Μείωση κόστους παραγωγής 

� Αύξηση κέρδους 

� Αύξηση ανταγωνιστικότητας 

Ο καθορισµός του στόχου είναι απαραίτητος διότι: 

� Καθιερώνει µια πειθαρχηµένη προσέγγιση στην επίλυση των προβληµάτων 

� Εισάγει στην επιχείρηση ενιαία νοοτροπία 

� Συντονίζει την εκτέλεση προγραµµάτων και προϋπολογισµών 

Ο σχεδιασµός µπορεί να είναι µακροχρόνιος και βραχυχρόνιος. Ο στρατηγικός στόχος 

δεν είναι δοµηµένο πρόβληµα αλλά όραµα. Ο µακροχρόνιος σχεδιασµός δίνει τις 

κατευθύνσεις που οδηγούν στο όραµα. Τα µακροχρόνια προγράµµατα καλύπτουν 

περίοδο 3-5 χρόνων και µέχρι 10 χρόνια. Τα βραχυχρόνια προγράµµατα καλύπτουν 

περίοδο 6 µηνών έως 1 χρόνο, και χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, ακρίβεια και 

λεπτοµέρεια, κάτι που δεν ισχύει για τα µακροχρόνια. 

3.3.5 Οργανωτική ένταξη(Προϋπολογισµός) 

  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

Το παραπάνω διάγραµµα αφορά

προϋπολογισµού. Όπως βλέπουµε

προϋπολογισµού να γίνει προϋπολογισµός

υπεύθυνους των άλλων τµηµάτων

Οι επί µέρους αυτοί προϋπολογισµοί

Γενικό ∆ιευθυντή και µετά

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

διάγραµµα αφορά τον κύκλο ανάπτυξης(σχεδιασµός) ενός

Όπως βλέπουµε η Γενική ∆ιεύθυνση ζητάει από το τµήµα

γίνει προϋπολογισµός, το οποίο τµήµα ενηµερώνει τους

άλλων τµηµάτων να βγάλουν τον προϋπολογισµό του τµήµατος

προϋπολογισµοί παρουσιάζονται από τους υπεύθυνους

µετά πάνε στο τµήµα προϋπολογισµού όπου καταρτίζεται

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ενημέρωση κάθε τομέα για τους τελικούς στόχους

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Παρουσιάζεται ο γενικός προϋπολογισμός της δράσης                                

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ- ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο υπεύθυνος του τμήματος προϋπολογισμού καταρτίζει 
τον γενικό προϋπολογισμό της εταιρίας 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σε meeting υπό τον Γενικό Διευθυντή ο υπεύθυνος 
κάθε τομέα παρουσιάζει τον προϋπολογισμό του 
τομέα του                                                                          
Παραδίδοννται οι επί μέρους προϋπολογισμοί στον 
υπεύθυνο του τμήματος προϋπολογισμού                                                                             

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ Ετοιμάζει τον προϋπολογισμό δράσης του τομέα του

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Χρονοδιάγραµµα µε εντολή της
∆ιεύθυνσης
Ενηµέρωση  υπεύθυνων κάθε
∆ίνονται κατευθύνσεις και διαγράµµατα

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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σχεδιασµός ενός 

το τµήµα 

ενηµερώνει τους 

του τµήµατος τους. 

υπεύθυνους στον 

καταρτίζεται ο 

Ενημέρωση κάθε τομέα για τους τελικούς στόχους

Παρουσιάζεται ο γενικός προϋπολογισμός της δράσης                                
ΑΠΟΦΑΣΗ- ΕΓΚΡΙΣΗ

Ο υπεύθυνος του τμήματος προϋπολογισμού καταρτίζει 
τον γενικό προϋπολογισμό της εταιρίας 

υπό τον Γενικό Διευθυντή ο υπεύθυνος 
κάθε τομέα παρουσιάζει τον προϋπολογισμό του 
τομέα του                                                                          
Παραδίδοννται οι επί μέρους προϋπολογισμοί στον 
υπεύθυνο του τμήματος προϋπολογισμού                                                                             

Ετοιμάζει τον προϋπολογισμό δράσης του τομέα του

εντολή της Γενικής 

υπεύθυνων κάθε τοµέα µε εγκύκλιο                                                                               
και διαγράµµατα 
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γενικός προϋπολογισµός για όλη την επιχείρηση. Το τµήµα προϋπολογισµού 

παρουσιάζει τον γενικό προϋπολογισµό για πάρει έγκριση και µετά ενηµερώνεται το 

κάθε τµήµα για τους τελικούς στόχους.  

3.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ο προγραµµατισµός της δράσης µιας εταιρίας είναι το µέσο για µια αποτελεσµατική 

διοίκηση. Ούτε έλεγχος, ούτε διοίκηση µπορεί να γίνει χωρίς τον σχεδιασµό στόχων, 

χωρίς τον προγραµµατισµό της λειτουργίας και χωρίς την απολογιστική σύγκριση των 

πραγµατοποιηθέντων µε τα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα µεγέθη. 

3.4.1 Σχεδιασµός της δράσης 

Με τον σχεδιασµό µπαίνουν οι στόχοι που η εταιρία επιθυµεί να πετύχει. Αυτοί οι 

στόχοι αναφέρονται σε κύρια µεγέθη και καλύπτουν συγκεκριµένη χρονική περίοδο, 

όπως: 

� Ετήσια κέρδη 

� Ετήσιες πωλήσεις 

� Ετήσιες επενδύσεις 

� Ένταξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

� Μεταβολές στο σύστηµα πωλήσεων 

� ∆ιείσδυση στην αγορά σε βάρος του ανταγωνισµού 

� Έρευνα καταναλωτικών τάσεων 

Με την οριστικοποίηση των στόχων ξεκαθαρίζουν οι επιδιώξεις της εταιρίας και όλοι 

αυτοδεσµεύονται στην επίτευξη αυτών.  

3.4.2 Προγραµµατισµός της δράσης 

Με τον προγραµµατισµό της δράσης οριστικοποιούνται τα µέσα, οι διαδικασίες και οι 

τρόποι που πρέπει να εφαρµοσθούν για την επίτευξη των στόχων της 

προγραµµατιζόµενης χρονικής περιόδου. Ο προγραµµατισµός περιλαµβάνει: 

� Τις αναγκαίες επενδύσεις σε πάγια στοιχεία και τις πηγές χρηµατοδότησης 

αυτών 

� Την σύνθεση των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας 

� Χρονική κατανοµή των πωλήσεων 

� Την πιστωτική πολιτική έναντι των πελατών και τους τρόπους είσπραξης των 

πωλήσεων 

� Τον τρόπο εξόφλησης των προµηθευτών 
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� Τον καθορισµό του αναγκαιούντος προσωπικού και την ιεραρχική κλιµάκωσή 

του 

� Τον βαθµό εκπαίδευσης του προσωπικού κατά λειτουργικό χώρο 

� Την διερεύνηση των καταναλωτικών τάσεων και τον τρόπο διαφήµισης –

προώθησης 

� Το ύψος των οργανικών εξόδων κατά είδος 

� Τις πηγές χρηµατοδότησης για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. 

3.4.3 Προϋπολογισµός της δράσης 

Με τον προϋπολογισµό της δράσης τα στοιχεία του προγραµµατισµού µετατρέπονται 

σε αξίες. Ο προϋπολογισµός της δράσης επιµερίζεται σε επί µέρους 

προϋπολογισµούς: 

� Προϋπολογισµό πωλήσεων 

� Προϋπολογισµό παραγωγής προϊόντων 

� Προϋπολογισµό αγορών εµπορευµάτων 

� Προϋπολογισµό αγορών Α & Β υλών 

� Προϋπολογισµό επενδύσεων 

� Προϋπολογισµό παρεπόµενων δραστηριοτήτων 

� Προϋπολογισµό εξόδων 

� Προϋπολογιστικό κόστος 

� Ταµιακό προϋπολογισµό 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

4.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Όλα τα παραπάνω θα δούµε πως εφαρµόζονται σε µια πραγµατική επιχείρηση. 
Η εταιρία στην οποία θα αναφερθούµε είναι η 3M HELLAS MEPE, η οποία είναι η 
θυγατρική της 3M που βρίσκεται στην Αµερική. Η 3M είναι µια επιχείρηση πλήρως 
βασισµένη σε επιστηµονικά δεδοµένα. Παράγει χιλιάδες επινοητικά προϊόντα και 
είναι ηγέτες στα αποτελέσµατα των αγορών(από την υγειονοµική περίθαλψη και την 
ασφάλεια εθνικών οδών στα προϊόντα γραφείων και τα λειαντικά & ταινίες). 
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Εφαρµόζει την τεχνολογία της για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της. Όλο 
αυτό πραγµατοποιείται από τους ανθρώπους της 3M και της µοναδικής υποχρέωσής 
τους να καταστήσουν την ζωή ευκολότερη για όλους τους ανθρώπους. 

4.1.1 Οι αξίες της επιχείρησης 
� Ενεργεί µε τιµιότητα και ακεραιότητα σε όλα τα επίπεδα 
� Ικανοποιεί τους πελάτες της µε καινοτόµες τεχνολογίες, ανώτερη ποιότητα, 

αξίες και εξυπηρέτηση 
� Παρέχει στους επενδυτές της ελκυστική απόδοση στην επένδυση 
� Σέβεται το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον 
� Εκτιµάει και αναπτύσσει τα ταλέντα, την πρωτοβουλία και την ηγεσία των 

υπαλλήλων της 
� Κερδίζει τον θαυµασµό όσων συνδέονται µε την 3M παγκοσµίως 

4.1.2 Οι δραστηριότητες της επιχείρησης  

Η 3M είναι µια πολυεθνική µε περισσότερες από 35 επιχειρησιακές µονάδες, που 
είναι οργανωµένη σε έξι εµπορικά τµήµατα: 

1. Τµήµα καταναλωτικών και είδη γραφείου 

Παρέχει µια  σειρά από καινοτόµα προϊόντα που διατηρούν τα σπίτια καθαρότερα, τα 
γραφεία οργανωµένα και τα κτίρια καλοδιατηρηµένα. Κατέχει ορισµένα από τα 
γνωστότερα σήµατα του κόσµου, συµπεριλαµβανοµένων  των Post- it, Scotch, 
Scotch- Brite, Filtrete TM, O- Cel- OTM, Nexcare TM & Command TM. 

2. Τµήµα επιγραφοποιίας και οδικής σήµανσης 

 Με βάση τις ισχυρές τεχνολογικές πλατφόρµες της 3M µπορεί να παρέχει προϊόντα- 
αντανακλαστικά υλικά, εντυπωσιακά γραφικά, συστήµατα προβολής και άλλα 
πράγµατα που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι στην καθηµερινότητα τους. 

3. Ηλεκτρολογικό και τηλεπικοινωνιακό τµήµα 

Μετατρέπει  την τεχνολογία της 3M σε λύσεις για τους πελάτες των ηλεκτρικών, 
ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών αγορών στον κόσµο. Συµβάλλει σε αξιόπιστες 
πηγές ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής απόδοσης και ταχύ και 
αξιόπιστο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 

4. Τµήµα φροντίδας υγείας 

Παρέχει καινοτόµα και αξιόπιστα προϊόντα που βοηθούν τους επαγγελµατίες της 
υγειονοµικής περίθαλψης να βελτιώσουν την ποιότητα της περίθαλψης. Είναι 
παγκόσµιοι ηγέτες στα ιατρικά προϊόντα, συστήµατα παράδοσης φαρµάκων και των 
συστηµάτων πληροφοριών υγείας. 

5. Τµήµα βιοµηχανίας & µεταφορών 
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Παρέχει  χιλιάδες καινοτόµα προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των ταινιών, 
λειαντικά, κόλλες, χηµικά προϊόντα και συστήµατα φίλτρανσης σε δεκάδες 
διαφορετικές αγορές, από την αυτοκινητοβιοµηχανία στην αεροδιαστηµική και από 
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας στα ηλεκτρονικά 

6. Τµήµα προϊόντων & υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας 

   Τα προϊόντα της- µέσα ατοµικής προστασίας, προϊόντα ασφαλείας, ανίχνευσης και 
παρακολούθησης κ.α.- αυξάνουν την ασφάλεια και την παραγωγικότητα των ατόµων, 
των εγκαταστάσεων και των συστηµάτων στον κόσµο. 

4.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να συµβαδίζουν µε τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Θα πρέπει 
να ανανεώνουν τακτικά τα προγράµµατά τους για να µπορούν να παρακολουθούν πιο 
εύκολα την πορεία τους. Υπάρχουν πολλά διαδεδοµένα προγράµµατα για το 
λογιστήριο µιας επιχείρησης, τα πιο συνηθισµένα είναι το Eurofasma και το ERP. Το 
ERP το χρησιµοποιούν οι περισσότερες επιχειρήσεις λόγω της ευκολίας του και των 
πολλών λειτουργιών που παρέχει στους χρήστες του. 

Η 3M για να παρακολουθεί την πορεία της χρησιµοποιεί τέσσερα βασικά συστήµατα. 

4.2.1 ERP 

To ERP είναι το βασικότερο πρόγραµµα που χρησιµοποιεί η 3M για να 
παρακολουθεί τα έξοδά της και τα έσοδά της. Αφού περαστούν τα τιµολόγια µε τα 
έξοδα µπορεί να δει την καρτέλα του προµηθευτή για να δει τι του χρωστάει. Επίσης, 
καταχωρούνται και οι πωλήσεις που γίνονται αυτόµατα µέσω του EUROMS που θα 
αναλύσουµε παρακάτω. Όταν ένας πελάτης πληρώσει του κόβει µια απόδειξη η οποία 
περνάει µέσα στο σύστηµα και έτσι φαίνεται πιο είναι το υπόλοιπο του πελάτη.   

Μέσα στο ERP περνάνε εκτός από τα διάφορα έξοδα για το κτίριο και τις αγορές 
διάφορων δειγµάτων και τα έξοδα που γίνονται για να πάνε τα προϊόντα από την 
αποθήκη της εταιρίας στους πελάτες. Εκεί περνάει και τα άρθρο της µισθοδοσίας. 

Μέσα από το σύστηµα αυτό µπορούµε να δούµε όλους τους προµηθευτές µε την 
κίνησή τους καθώς και τους πελάτες, όλα τα πάγια που ανήκουν στην επιχείρηση κ.α. 
Αφού γίνουν οι καταχωρίσεις των εξόδων την νύχτα γίνεται ενηµέρωση των 
καρτελών και φαίνονται οι κινήσεις της προηγούµενης µέρας.   

Ακόµη, όλα τα προϊόντα που παράγουν τρίτοι για την επιχείρηση εµφανίζονται την 
επόµενη ηµέρα και καταχωρούνται στο σύστηµα. Όλες οι κινήσεις που έχουν σχέση 
µε την αποθήκη φαίνονται την επόµενη ηµέρα. 

Επίσης, µέσω αυτού µεταφέρονται όλες οι κινήσεις στο εξωτερικό κάθε νύχτα, όµως 
στο τέλος του µήνα, στο κλείσιµο, τρέχει ένα πρόγραµµα και όλες οι κινήσεις πάνε 
στο εξωτερικό την ηµέρα για να µπορέσει να βγει το αποτέλεσµα και να αναλυθεί 
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από τον οικονοµικό διευθυντή και τον αναλυτή, για να δουν αν οι πωλήσεις ήταν οι 
αναµενόµενες και τα έξοδα δεν ξεπέρασαν το όριο. 

4.2.2 EUROMS 

Το EUROMS είναι ένα σύστηµα παραγγελιών το οποίο χρησιµοποιεί το customer 
service για να µπορέσει να προωθήσει την παραγγελία ενός πελάτη. Έπειτα, από το 
λογιστήριο ελέγχεται ποιο είναι το υπόλοιπο του πελάτη και σε πόσο διάστηµα 
πληρώνει και αναλόγως εγκρίνεται η παραγγελία ή απορρίπτεται. Μόλις δοθεί η 
έγκριση τότε από το customer service στέλνεται ένα µήνυµα στο εξωτερικό, στην 
χώρα που διαθέτει το ζητούµενο προϊόν, και από εκεί έρχεται το προϊόν και µετά πάει 
στον πελάτη. 

Επίσης, µέσα από το EUROMS και σε συνεργασία µε το Internet ενηµερώνεται το 
σύστηµα για τα προϊόντα που υπάρχουν σε ποιες χώρες και σε ποια µονάδα µέτρησης 
υπάρχουν και σε τι τιµές για να ενηµερωθεί ο πελάτης. Σε άλλη µονάδα µέτρησης 
λαµβάνει η 3M τα προϊόντα και ορισµένα από αυτά τα πουλάει σε άλλη µονάδα 
µέτρησης, µερικά όµως τα πουλάει στην ίδια µονάδα µέτρησης. Επίσης, µέσω του 
συστήµατος αυτού µπορούµε να δούµε ποιος έχει κάνει παραγγελία και από ποια 
χώρα και  ποιο προϊόν, έτσι ώστε να ξέρουµε πότε πρέπει να γίνει ο εκτελωνισµός 
τους και αν δούµε ότι καθυστερεί να µιλήσουµε µε το πρακτορείο που τα µεταφέρει 
για να µας πει τι γίνεται.     

4.2.3 X1 

Το X1 είναι ένα σύστηµα µέσω του οποίου καταχωρούνται τιµολόγια και γίνονται 
τιµολογήσεις από τις άλλες 3M που αφορούν είτε την ελληνική 3M ή πελάτες της. 
Μέσω του συστήµατος αυτού µπορούµε να δούµε πόσο µας έχουν χρεώσει, αν είναι 
σωστά τα εµπορεύµατα που θα µας στείλουν. Επίσης, µπορούµε µέσω κάποιων 
αναφορών να δούµε πόσο τιµολόγια µας έχει κόψει κάποια 3M από το εξωτερικό και 
όταν γίνεται κάθε µήνα συµφωνία αν είναι σωστά τα τιµολόγια που έχουµε ή αν 
λείπει κάποιο. 

4.2.4 HIGH JUMP 

Το HIGH JYMP είναι ένα σύστηµα το οποίο χρησιµοποιεί η αποθήκη. Μέσω του 
συστήµατος αυτού όσοι δουλεύουν στην αποθήκη προετοιµάζουν τις παραγγελίες για 
να τις στείλουν στους πελάτες. Επίσης, µέσω του συστήµατος αυτού βλέπουν αν 
έχουν έρθει ολόκληρες οι παραγγελίες ή όχι, πότε έγινε οι παραγγελία τους, πότε 
θέλει ο πελάτης τα προϊόντα. Το σύστηµα αυτό είναι ενηµερωµένο για όλες τις 
παραγγελίες που έχουν γίνει, που πρέπει να γίνουν και σε ποιο στάδιο βρίσκονται.     

4.2.5 Υποσυστήµατα 

Η 3M χρησιµοποιεί και άλλα συστήµατα τα οποία είναι δευτερεύουσας σηµασίας. 
Αυτά τα συστήµατα είναι: 
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� EMS (EXPENSES MANAGEMENT SYSTEM): Το EMS είναι ένα σύστηµα 
στο οποίο µπαίνουν τα έξοδα που κάνουν οι υπάλληλοι όταν πάνε κάποιο 
ταξίδι για να προωθήσουν τα προϊόντα της επιχείρησης. Το σύστηµα αυτό 
συνδέεται εµµέσως µε το ERP και όλα τα έξοδα περνάνε σε ειδικό 
λογαριασµό ώστε να φαίνεται ποιος έκανε τα έξοδα αυτά και που. Ακόµη 
µέσω αυτού του συστήµατος φαίνεται ποιος έλειψε λόγω κάποιου ταξιδιού 
και ανάλογα µε τις µέρες που έλειψε παίρνει κάποια αποζηµίωση γιατί ήταν 
εκτός Αθηνών για λογαριασµό της επιχείρησης.  

� PMS (PURCHASES MANAGEMENT SYSTEM): Το PMS είναι ένα 
σύστηµα στο οποίο οι υπάλληλοι βάζουν παραγγελίες για να αγοράσουν 
γραφική ύλη ή για να κάνουν διαφήµιση της επιχείρησης σε κάποιο περιοδικό. 
Αφού βάλουν την παραγγελία µετά ο υπεύθυνος του τµήµατος προµηθειών 
δίνει έγκριση αν θεωρεί ότι είναι εφικτό, µην έχει ξεπεράσει ο συγκεκριµένος 
το budget του, αλλιώς η παραγγελία απορρίπτεται. Αν δοθεί έγκριση µετά 
πάει στον υπεύθυνο που κάνει τις αναλύσεις και ελέγχει αν έχει σωστά 
στοιχεία ως προς κέντρο κόστους κ.α., και µετά πάει στον οικονοµικό 
διευθυντή ο οποίος αν την εγκρίνει πάει αυτοµάτως πίσω στον υπεύθυνο 
προµηθειών ο οποίος κάνει την παραγγελία στον προµηθευτή που του έχει 
υποδείξει ο υπάλληλος που έκανε την παραγγελία.  
Κάθε τρείς µήνες στο PMS ο αναλυτής ανεβάζει τα κέντρα κόστους που 
ισχύουν για το κάθε τµήµα, και κάθε φορά που κάποιος υπάλληλος φτιάχνει 
κάποια εντολή αγοράς ανάλογα σε ποιο τµήµα ανήκει χρεώνεται και το 
αντίστοιχο κέντρο κόστους αυτόµατα. Σε κάθε εντολή αγοράς θα πρέπει οι 
υπάλληλοι να γράφουν και ποιο προϊόν αφορά η εντολή αγοράς έτσι ώστε 
όταν γίνει η καταχώρηση του τιµολογίου να χρεωθεί το σωστό προϊόν και 
κέντρο κόστους. Τέλος, για να εγκριθεί µια εντολή αγοράς πάει στον 
προϊστάµενο του υπαλλήλου που έκανε την εντολή αγοράς, µετά στον 
υπεύθυνο προµηθειών, έπειτα στον αναλυτή που ελέγχει το budget και τέλος 
στον οικονοµικό διευθυντή που δίνει την τελική έγκριση και ο υπάλληλος 
µετά µπορεί να κάνει την παραγγελία του. Όλα θα πρέπει να έχουν 
ηλεκτρονική και µη υπογραφή του οικονοµικού διευθυντή(σε οικονοµικό 
επίπεδο) προκειµένου να προχωρήσουν.            

4.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Η 3M κάνει ένα πενταετές πρόγραµµα στο οποίο κάθε χρόνο κάνει ένα πλάνο για το 
επόµενο έτος θέτοντας κάποιους στόχους. Σκοπός της είναι να πετύχει τους στόχους 
αυτούς κάτι που σηµαίνει ότι η επιχείρηση πάει καλά και αναπτύσσεται.                 
Για αυτό το πλάνο που κάνει κάθε χρόνο υπάρχει µια διαδικασία που είναι η εξής: 

Τον Ιούνιο γίνεται ένα συµβούλιο στο οποίο όλοι οι διευθυντές βοηθούν στην 
σύνταξη ενός µίνι  προϋπολογισµό, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά 
στοιχεία(έξοδα, πωλήσεις, ταξίδια πωλητών κ.α.)που έχει από την υπάρχουσα 
χρονιά(στοιχεία µέχρι τον Ιούνιο) και υπολογίζει πόσο θα είναι αυτή την επόµενη 
χρονιά, τον οποίο στέλνει ο γενικός διευθυντής στην µητρική εταιρία για να αναλύσει 
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τους στόχους και να κάνει όσες αλλαγές θεωρεί απαραίτητες. Έπειτα η µητρική 
στέλνει τους νέους στόχους τον Οκτώβριο και ο διευθυντής του κάθε τµήµατος 
ενηµερώνεται για τους νέους στόχους και πρέπει να αποφασίσει ο στόχος για το 
τµήµα του σε ποιο προϊόν θα πάει. Οι οριστικοί στόχοι δίδονται τον Ιανουάριο κάθε 
έτους για το οποίο γίνεται ο προϋπολογισµός. Ο προϋπολογισµός που κάνει η 
επιχείρηση περιλαµβάνει το πλάνο που έχει γίνει και τα πραγµατικά ποσά του 
προηγούµενου έτους τα οποία παίρνουµε από το ERP. 

Κάθε µήνα οι διευθυντές των τµηµάτων συνεδριάζουν για να δουν τις πωλήσεις, το 
κόστος, το περιθώριο κέρδους, σε ποια τιµή θα πωληθούν τα προϊόντα και ποιο είναι 
το budget για την διαφήµιση των προϊόντων της επιχείρησης κάθε τµήµατος. Με τον 
τρόπο αυτό προσπαθούν να προωθήσουν τα προϊόντα της επιχείρησης µε κάθε 
δυνατό τρόπο. 

Η επιχείρηση αναθέτει σε άλλες εταιρίες να κάνουν κάποιο γκάλοπ για να µάθουν 
που βρίσκεται στις προτιµήσεις των καταναλωτών, έτσι ώστε αν κάτι χρειάζεται 
αλλαγή ή βελτίωση να γίνει. 

Στις αρχές κάθε µήνα το λογιστήριο υπολογίζει τα τιµολόγια έκπτωσης που πρέπει να 
κόψει σε κάποιους πελάτες, τα inventories, το head count, τα allocations και το cash 
flow, τα οποία βοηθούν να δουν πόσα θα είναι περίπου τα έξοδα τον µήνα αυτό και 
από τον προηγούµενο ποια είναι η διαφορά, αν είναι θετική ή αρνητική. 

Ο αναλυτής καθώς και ο οικονοµικός διευθυντής µπορούν µέσω δύο ευρωπαϊκών 
συστηµάτων στο internet να ελέγχουν το budget που έχει κάθε τµήµα και αν το έχει 
υπερβεί. Τα συστήµατα αυτά είναι τα: Κάλυξ και clickview. Το budget κάθε 
τµήµατος ελέγχεται κάθε µήνα αν έχει υπερβεί  το όριο και αµέσως ενηµερώνεται ο 
αρµόδιος διευθυντής ώστε να µην κάνει άλλα έξοδα στο προϊόν αυτό. 

Κάθε µήνα για το τρίµηνο στο PMS ο αναλυτής ανεβάζει τα κέντρα κόστους που 
ισχύουν για το κάθε τµήµα, τα οποία αλλάζουν και πρέπει οι υπάλληλοι να 
ενηµερώνονται για αυτά. Τα κέντρα κόστους αλλάζουν όταν επισηµανθεί από την 
µητρική εταιρία. 

4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ 

4.4.1 Οικονοµικοί στόχοι της επιχείρησης 

Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, µικρής ή µεγάλης, είναι όπως συµβαίνει µε κάθε 
οργανισµό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση 
µεταφράζεται σε αύξηση της περιουσίας- κέρδος, µε διαφορετικές όµως προσεγγίσεις 
που περιλαµβάνουν συνήθως, τη µεγιστοποίηση της περιουσίας των ιδιοκτητών της 
επιχείρησης, τη µεγιστοποίηση του κέρδους της, τη µεγιστοποίηση της αµοιβής των 
στελεχών της, ιδιαίτερα στις µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και στη κοινωνική 
ευθύνη και βάρος. Σήµερα η πρώτη προσέγγιση είναι αυτή που έχει επικρατήσει, ως 
αποτελεσµατικότερη σε µακροπρόθεσµα και σταθερά αποτελέσµατα, χωρίς βέβαια 
αυτό να σηµαίνει ότι οι άλλοι στόχοι δεν λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό της 
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οικονοµικής πολιτικής της επιχείρησης. 
Η ανωτέρω προσέγγιση προσδίδει στην επιχείρηση δυναµισµό και µακροπρόθεσµα 
αποτελέσµατα, αναγνωρίζοντας ότι όταν υπάρχει σταθερή και σύγχρονη υποδοµή, 
µπορεί να υπάρχουν λιγότερα κέρδη, αλλά θα υπάρχουν «πάντα», ενώ και η 
επιχείρηση θα έχει αξία. Μην λησµονείται στο σηµείο αυτό, ότι υπερδιπλάσιες 
επιχειρήσεις από τις τότε υπάρχουσες, απέκτησαν τα τελευταία χρόνια τα προσόντα 
να µπουν στο χρηµατιστήριο. Επιχειρήσεις που ούτε πολυεθνικές, ούτε υποχρεωτικά 
κάποιου χώρου, αλλά εταιρείες «της διπλανής µας πόρτας», που πήραν απόφαση να 
επιβιώσουν και αναπτυχθούν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Οι οικονοµικές βέβαια επιλογές πρέπει να είναι, όπως αναφέρθηκε συνδυασµός των 
ανωτέρω, µε προτεραιότητα της µεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας. Αυτό δεν 
σηµαίνει ότι η εταιρεία πρέπει να κάνει πάντα επενδύσεις, χωρίς στρατηγικό σχέδιο 
και πρόγραµµα, γιατί τότε θα κινδυνεύει να καταρρεύσει. Το «πάν µέτρον άριστον» 
αποτελεί στη κυριολεξία χρυσό κανόνα για την επιχειρηµατική οικονοµική πολιτική. 
              4.4.2 Οι οικονοµικές καταστάσεις 
Η πρόταση για καλή γνώση των χρηµατοοικονοµικών της επιχείρησης σας, ξενίζει 
από πρώτη άποψη, γιατί πάντα όλοι οι επιχειρηµατίες γνωρίζουν καλά την επιχείρηση 
τους. Είναι όµως πολύ συχνές οι περιπτώσεις, που δεν µπορούν να απαντήσουν σε 
ερωτήµατα της τράπεζας τους ή βρίσκονται ξαφνικά αντιµέτωποι µε ταµειακό 
πρόβληµα διαρκείας που δεν έχει προφανή εξήγηση. Επίσης πολλές φορές στην 
πορεία υλοποίησης κάποιας επένδυσης, ξαφνικά λείπουν κεφάλαια και ο 
επιχειρηµατίας πρέπει να λάβει αποφάσεις κυριολεκτικά στον «αέρα», µε 
αποτελέσµατα εξαιρετικά δυσάρεστα, ορισµένες φορές για την επιχείρηση, τους 
εργαζοµένους σε αυτήν, τον ίδιο και την οικογένεια του. Αντίστοιχα παρατηρούνται 
παράλογα συντηρητικές επιλογές, για τον φόβο των ανωτέρω, που τελικά 
απαξιώνουν την επιχείρηση. 
Οι οικονοµικές αποφάσεις και οι επιχειρηµατικές επιλογές, βασίζονται, στις µεγάλες 
και µεσαίες εταιρείες, κυρίως στα στοιχεία που προέρχονται από το λογιστικό 
σύστηµα. Στις ΜΜΕ στο λογιστικό σύστηµα και σε αυτά που γνωρίζει ο 
επιχειρηµατίας, ο οποίος ευχαρίστως στις περισσότερες περιπτώσεις θα ήθελε όλα 
αυτά να τα εµπεριέχει µόνο το λογιστικό του σύστηµα και τµήµα. Αυτό γιατί µέσα σε 
µια επιχείρηση η λογιστική πληροφόρηση, είναι ένας τρόπος ελέγχου, αξιολόγησης 
και υποστήριξης του σχεδιασµού της λειτουργίας της. Η λογιστική είναι οι 
«αµείλικτοι» αριθµοί και οι καλοί λογιστές µετράνε σωστά έτσι ώστε η 
επιχειρηµατική δραστηριότητα να καταγράφεται, να συνοψίζεται και να αναλύεται. 
Το ίδιο και η κατάσταση των ανταγωνιστών µας, του κλάδου που ανήκει η 
επιχείρηση µας κλπ. Το διάβασµα, η ανάλυση- συζήτηση, οι σκέψεις και οι 
αποφάσεις αποτελούν µία από τις ουσιαστικότερες δουλειές του επιχειρηµατία. 
Από το λογιστικό σύστηµα, δύο είναι οι βασικές οικονοµικές καταστάσεις που θα 
ήθελε και θα έπρεπε να γνωρίζει ο επιχειρηµατίας, επίσηµες ή ανεπίσηµες, για το 
καθορισµό οποιασδήποτε απόφασης µε οικονοµικό αποτέλεσµα. Αυτές είναι ο 
ισολογισµός και η κατάσταση αποτελέσµατα χρήσεως, οι οποίες υποστηρίζονται 
όσον αφορά την εκτενέστερη ανάλυση του από τα ισοζύγια. Στο κεφάλαιο αυτό, θα 
παρουσιαστούν οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις, έτσι ώστε να µπορούν να 
διαβαστούν από µη οικονοµολόγο. 
Παρά το γεγονός ότι η παρουσίαση των καταστάσεων αυτών ποικίλει από επιχείρηση 
σε επιχείρηση, τα βασικά τους στοιχεία και περιεχόµενα δεν αλλάζουν. Στο 
παράδειγµα του κεφαλαίου αυτού δίνονται σχέδια οικονοµικών καταστάσεων, 
εναρµονισµένα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία 
παρουσιάζεται προσέγγιση κάποιας πραγµατικής εταιρείας. Βέβαια, µε τη σηµερινή 
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κατάσταση του φορολογικού συστήµατος αλλά και των µέχρι σήµερα πολιτικών 
χορηγήσεων από τις τράπεζες, οι οικονοµικές καταστάσεις πολλών εταιρειών είναι 
περισσότερο προσανατολισµένες στην επικοινωνία µε το ∆ηµόσιο παρά στην 
πραγµατική εικόνα της επιχείρησης. Πρέπει να γίνει όµως κατανοητό ότι έτσι η 
επιχείρηση δεν παρακολουθείται και η βιωσιµότητα της επαφίεται στη διαίσθηση 
και τη συγκυρία της αγοράς. Οι οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν το 
ουσιαστικότερο σύνολο δεδοµένων, µε βάση το οποίο µπορούν να υποστηριχτούν 
οικονοµικές αποφάσεις και επιλογές. 
Α. Ισολογισµός 
Ο ισολογισµός απεικονίζει σε µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή την οικονοµική 
κατάσταση της επιχείρησης. Ο ισολογισµός παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία της 
εταιρείας ή µε άλλα λόγια το τι ανήκει στην εταιρεία, που ονοµάζεται ενεργητικό, 
και τις υποχρεώσεις της εταιρείας καθώς και τη συνολική επένδυση των µετόχων της, 
που ονοµάζεται παθητικό. Ο ισολογισµός δίνει τη κατάσταση της εταιρείας µία 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, π.χ. την 31/12/1999. Είναι δηλαδή µία τοµή στη 
λειτουργία της, σαν να κόβαµε ένα σωλήνα και εξετάζαµε την επιφάνεια που κόψαµε. 
Σε ένα ταξινοµηµένο ισολογισµό, όλα τα στοιχεία χωρίζονται και ταξινοµούνται σε 
βασικές κατηγορίες ενεργητικού και παθητικού. 
Στο ενεργητικό διακρίνουµε συνήθως πέντε βασικές κατηγορίες, σύµφωνα µε τις 
τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
1. Οφειλόµενο Κεφάλαιο, που περιλαµβάνει κεφάλαιο που δεν έχει καταβληθεί, 
µία κατηγορία που δεν χρησιµοποιείται συνήθως. 
2. Έξοδα Εγκατάστασης, που περιλαµβάνει τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης 
εγκατάστασης, τους τόκους δανείων της κατασκευαστικής περιόδου, 
συναλλαγµατικές διαφορές των δανείων για να αποκτηθούν τα πάγια της επιχείρησης, 
εφόσον η επιχείρηση έχει δανεισθεί σε συνάλλαγµα καθώς και τα λοιπά έξοδα 
εγκατάστασης. 
3. Πάγιο Ενεργητικό, που περιλαµβάνει τις ενσώµατες, τις συµµετοχές σε άλλες 
εταιρείες και µακροπρόθεσµές χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και τις ασώµατες 
ακινητοποιήσεις. Το πάγιο ενεργητικό περιγράφει στην ουσία την περιουσία της 
εταιρείας, τη περιουσία της εταιρείας που θα υπάρχει για διάστηµα µεγαλύτερο της 
µίας χρήσης, σε πάγιες εγκαταστάσεις (κτίρια, µηχανήµατα, έπιπλα κλπ), συµµέτοχές 
σε άλλες επιχειρήσεις και µακροπρόθεσµους τίτλους όπως οµόλογα κλπ και άυλη 
περιουσία που είναι τα δικαιώµατα ευρεσιτεχνιών, τα έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη, 
η φήµη που έχει αποκτήσει η εταιρεία. 
4. Κυκλοφορούν Ενεργητικό, που περιλαµβάνει το τι ανήκει στην εταιρεία και θα 
ρευστοποιηθεί στο µεγαλύτερο µέρος του την επόµενη χρήση. Το κυκλοφορούν 
ενεργητικό περιλαµβάνει τα αποθέµατα της εταιρείας σε εµπορεύµατα, πρώτες ύλες 
κλπ και προκαταβολές που έχουν δοθεί για αυτά, οι απαιτήσεις της εταιρείας για την 
επόµενη χρήση (επιταγές και γραµµάτια που πρόκειται να εισπραχτούν), άλλα 
χρεόγραφα και βραχυπρόθεσµης διάρκειας τίτλοι και τα διαθέσιµα σε ρευστό της 
εταιρείας. 
5. Μεταβατικοί Λογαριασµοί, που στην ουσία επιτρέπουν την κατάταξη 
µεταβατικών λογαριασµών, δηλαδή λογαριασµών που πρόκειται να τύχουν άλλης 
ταξινόµησης σε επόµενη χρήση. 
Στο παθητικό, διακρίνουµε συνήθως τέσσερις βασικές κατηγορίες, σύµφωνα µε τις 
τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
1. Τα ίδια κεφάλαια, που κατατάσσονται τα κεφάλαια που έχουν καταβληθεί από 
τους µετόχους, τα αποθεµατικά που αποτελούν κεφάλαια από κέρδη που δεν έχουν 
διανεµηθεί για διάφορους λόγους (τακτικό αποθεµατικό, έκτακτο, αφορολόγητο για 
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επενδύσεις κλπ) καθώς και ποσά από κέρδη ή συνεισφορές των µετόχων, τα οποία 
προορίζονται για να γίνει αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 
2. Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα, στην οποία περιλαµβάνονται 
προβλέψεις εξόδων για αποζηµιώσεις προσωπικού ή άλλες παρόµοιας φύσης έξοδα. 
3. Υποχρεώσεις, στην οποία περιλαµβάνονται οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, 
δηλαδή υποχρεώσεις που θα αποπληρωθούν σε διάρκεια µεγαλύτερη της µιας 
χρήσεως, οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (επιταγές και γραµµάτια που θα 
πληρωθούν στην επόµενη χρήση, κεφάλαια κινήσεως από τράπεζες, οι προκαταβολές 
που έχουν δώσει οι πελάτες, οι υποχρεώσεις στο ∆ηµόσιο και σε Ασφαλιστικούς 
Οργανισµούς, τα µακροπρόθεσµα δάνεια που θα εξοφληθούν τη περίοδο αυτή), 
υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις, τα µερίσµατα που θα πρέπει να 
πληρωθούν στους µετόχους κλπ. και τέλος 
4. Οι µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού, που όπως και στο ενεργητικό, στην 
ουσία επιτρέπουν την κατάταξη µεταβατικών λογαριασµών, δηλαδή λογαριασµών 
που πρόκειται να τύχουν άλλης ταξινόµησης σε επόµενη χρήση. 
Β. Αποτελέσµατα Χρήσεως 
Αντίθετα µε τον ισολογισµό, η κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσεως µετρά πόσο 
αποδοτική ήταν η λειτουργία της επιχείρησης ανάµεσα σε δύο συγκεκριµένες 
χρονικές στιγµές, δηλαδή ανάµεσα σε δύο ισολογισµούς. Έτσι ενώ ο ισολογισµός 
δείχνει την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας, τα αποτελέσµατα χρήσεως το πώς 
πήγε η εταιρεία µια συγκεκριµένη περίοδο. 
Στα αποτελέσµατα χρήσεως κάθε εισόδηµα και δαπάνη καταγράφεται χωριστά ως 
τακτικά ή έκτακτα αποτελέσµατα της περιόδου που πέρασε. Έτσι προκύπτουν τα 
κέρδη ή ζηµίες της περιόδου που πέρασε. 
Την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεων ακολουθεί η κατάσταση 
διανοµής κερδών, στην οποία φαίνεται πώς διανέµονται τα κέρδη της επιχείρησης. 
         4.4.3 Η ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων 
Η ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων αποβλέπει όχι στην απλή παράθεση 
απόλυτων αριθµών, που γίνεται µε τις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά στα 
συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις συγκρίσεις διαφορετικών αριθµών των 
καταστάσεων αυτών. Η αναλύσεις συνεπώς αυτές σηµαίνουν διαφορετικά πράγµατα 
για διαφορετικούς ανθρώπους. Οι πιστωτές της επιχείρησης, ενδιαφέρονται για την 
ικανότητα της να εξοφλεί τα χρέη της. Έτσι οι προµηθευτές της επιχείρησης 
ενδιαφέρονται για την ρευστότητα της και οι τράπεζες για τη ρευστότητα της αλλά 
και την ικανότητα της, σε µακροπρόθεσµη περίοδο δανεισµού, να εξοφλεί τους 
τόκους και το κεφάλαιο. Οι ιδιοκτήτες- µέτοχοι- επενδυτές, ενδιαφέρονται για τους 
συντελεστές απόδοσης και κινδύνου και οι ∆ιοικούντες ενδιαφέρονται στο πώς να 
ικανοποιήσουν και τους δύο. Στα super market το κέρδος είναι µικρό συγκρινόµενο 
µε τις πωλήσεις, ενώ σε ένα κατάστηµα οπτικών µεγάλο, αν και το πρώτο σε 
απόλυτο αριθµό µπορεί να φαίνεται τεράστιο. 
Αυτοί οι λόγοι οδηγούν στη χρήση των δεικτών για να µπορούν να γίνουν 
συγκρίσεις µεταξύ της εταιρείας και του κλάδου ή να εξεταστεί η διαχρονική πορεία 
της επιχείρησης. Παράλληλα µε τους δείκτες ακολουθείται και η ανάλυση των 
οικονοµικών καταστάσεων σε οριζόντια ανάλυση, όπου αναλύονται τα δεδοµένα 
σε απόλυτους αριθµούς ή ποσοστά από έτος σε έτος και η κάθετη ανάλυση, όπου 
ένα µέγεθος του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων χρήσεως ορίζεται ως µέγεθος 
αναφοράς και τα υπόλοιπα συγκρίνονται µαζί του. 
Αν και υπάρχουν πολλές κατηγορίες δεικτών, τέσσερις είναι οι κύριες κατηγορίες: 
1. ∆είκτες ρευστότητας: Με τους οποίους δείχνεται τι περιουσιακά (χρήµατα, 
επιταγές κλπ) στοιχεία της εταιρείας µπορούν να ρευστοποιηθούν άµεσα για να 
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καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 
2. ∆είκτες κεφαλαιακής επάρκειας: Που δείχνουν πως χρηµατοδοτείται η 
επιχείρηση από τους µετόχους της ή τις τράπεζες. 
3. ∆είκτες ∆ραστηριότητας: Που δείχνουν πόσο καλά γίνεται η εκµετάλλευση 
των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης και 
4. ∆είκτες κερδοφορίας: Που δείχνουν πόσο κερδίζει η επιχείρηση σε σχέση µε το 
τζίρο της και τα περιουσιακά της στοιχεία. 

Έχοντας τους ισολογισµούς της επιχείρησης θα κάνουµε µια ανάλυση προκειµένου 
να δούµε ποια είναι η πορεία της επιχείρησης, χρησιµοποιώντας τους αριθµοδείκτες. 

Χρησιµοποιήσαµε αριθµοδείκτες ρευστότητας, αποδοτικότητας, διάρθρωσης 
κεφαλαίου και δραστηριότητας. 

Από την ανάλυση αυτών των αριθµοδεικτών προκύπτει ότι: 

� Η ρευστότητα της επιχείρησης είναι υπερεπαρκής εκτός από το 2007 που η 
ονοµαστική ρευστότητα είναι υποεπαρκής, δηλαδή η επιχείρηση µπορεί να 
εξοφλήσει της βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της εισπράττοντας τις σίγουρες 
απαιτήσεις και ρευστοποιώντας τα χρεόγραφά της και χρησιµοποιώντας τα 
διαθέσιµά της.  

� ∆εν έχει οικονοµική αυτονοµία άρα εξαρτάται από ξένα κεφάλαια 
� Η χρηµατοδότηση των παγίων έγινε από ξένα και ίδια κεφάλαια εκτός από το 

2006 και 2007 που χρηµατοδοτήθηκαν εξ’ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια 
� ∆εν εισπράττει συχνά τις απαιτήσεις της 
� Το ενεργητικό της δεν ανανεώνεται συχνά µέσα στον χρόνο 
� Από των δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας Ενεργητικού βλέπουµε πόσο 

εντατικά χρησιµοποιεί η επιχείρηση πάγιά της προκειµένου να 
πραγµατοποιήσει τις πωλήσεις της 

� Ο αριθµοδείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους είναι σηµαντικός διότι παρέχει 
ένα µέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, δείχνει την 
λειτουργική αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης και την πολιτική τιµών 
της. Όσο µεγαλύτερος ο δείκτης αυτός από άποψη κερδών τόσο πιο εύκολα 
µπορεί η επιχείρηση να αντιµετωπίσει µια ενδεχόµενη αύξηση του κόστους 
των πωλούµενων προϊόντων της. 

� Ο δείκτης καθαρού κέρδους προσδιορίζει το κέρδος από τις λειτουργικές 
δραστηριότητες, δηλαδή το ποσοστό κέρδους που µένει στην επιχείρηση µετά 
την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των 
λοιπών εξόδων. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός τόσο πιο επικερδής 
είναι η επιχείρηση. 

Με βάση τα παραπάνω η επιχείρηση θα πρέπει  

� να µειώσει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 

� να αυξήσει τα κέρδη της 

� να αυξήσει τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
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� να αυξήσει των κύκλο εργασιών της  

� να εφαρµόσει µέτρα που στοχεύουν στην βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

του συνόλου των λειτουργιών της επιχείρησης 

� να βελτιώσει τα οικονοµικά της αποτελέσµατα και να αποθεµατοποιήσει 

σηµαντικό µέρος των καθαρών κερδών(αυτοχρηµατοδότηση) 

  

4.5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
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• Ο  γενικός διευθυντής µε την γραµµατέα του,  
• Ο εµπορικός διευθυντής του τµήµατος ιατρικών και οδοντιατρικών προϊόντων 

• Ο εµπορικός διευθυντής του τµήµατος καταναλωτικών προϊόντων 
• Ο εµπορικός διευθυντής του τµήµατος αγορών βιοµηχανίας & υποδοµών 

• Η εµπορική διευθύντρια του τµήµατος προϊόντων ασφάλειας, 
επαγγελµατικών και κατασκευαστικών λύσεων επιγραφοποιίας & οδικής 
σήµανσης 

• Τον διευθυντή του τµήµατος νοµικών και φορολογικών θεµάτων και του 
τµήµατος προµηθειών 

• Τον διευθυντή του τµήµατος προσωπικού, logistics και µηχανογράφησης 

• Τον οικονοµικό διευθυντή και την υπεύθυνη του τµήµατος lean sigma black 
belt 

 

Έπειτα στο οικονοµικό τµήµα έχουµε: 

• Οικονοµικός διευθυντής 

• Προϊστάµενος τµήµατος πιστώσεων 
• Βοηθός στο τµήµα πιστώσεων 
• Προϊστάµενος λογιστηρίου 

FINANCE MANAGER

CREDIT & 
COLLECTIONS 
SUPERVISOR

CREDIT 
ACCOUNTANT

SR FINANCIAL 
ANALYST

ACCOUNTING 
SPECIALIST

ACCOUNTING 
SUPERVISOR

ACCOUNTANT
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• Λογιστής 
• Βοηθός λογιστή 

• Οικονοµικός αναλυτής 

Επίσης, στο τµήµα πιστώσεων υπάρχουν και οι εισπράκτορες που µιλάνε µε τους 
πελάτες προκειµένου να εισπράξουν τα χρήµατα που χρωστάνε στην επιχείρηση. 

Οι εισπράκτορες µιλάνε µε τους πελάτες και τους ζητάνε τα χρήµατα. 

Ο βοηθός λογιστή κάνει την καταχώρηση όλων των εξόδων, των εξόδων από τα 
ταξίδια των υπαλλήλων   

Ο λογιστής κάνει την δήλωση του ΦΠΑ κάθε µήνα, ασχολείται µε τα πάγια και όλα 
τα φορολογικά 

Ο προϊστάµενος λογιστηρίου ασχολείται µε την καταχώρηση των τιµολογίων από το 
εξωτερικό και την ενηµέρωση των προϊόντων 

Στο τµήµα πιστώσεων ο βοηθός ανοίγει τις καρτέλες των νέων πελατών όπως και την 
είσπραξη των χρηµάτων 

Ο προϊστάµενος στο τµήµα πιστώσεων ασχολείται τόσο µε την είσπραξη των 
χρηµάτων από τους πελάτες όσο και µε το άνοιγµα των παραγγελιών 

Ο αναλυτής ασχολείται µε το επιχειρηµατικό σχέδιο και µε κάποια θέµατα δηµόσιου 
τοµέα 

Ο οικονοµικός διευθυντής ασχολείται µε την κερδοφορία της επιχείρησης, γνωρίζει 
όµως για όλες τις κινήσεις του τµήµατος του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ             

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ=ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ+ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ/ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

3,02 3,87 4,39 3,79 1,85 2,83 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ=ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ+ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

2,83 3,66 4,06 3,55 1,71 2,62 

              

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ             

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ=ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

3,07 2,48 2,06 2,38 2,65 2,34 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ=ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

1,93 1,65 1,45 1,65 1,82 1,73 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ=ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΑΓΙΩΝ 

71,40 41,73 41,85 51,03 52,95 43,16 

              

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ             

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ=ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ(ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛ/ΤΩΝ)/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

49,11% 49,60% 49,46% 46,47% 47,73% 50,28% 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ 

ΚΕΡΔΟΥΣ=ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

16,79% 19,95% 15,23% 16,25% 16,74% 16,27% 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ=ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ/ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

32,81% 30,32% 35,53% 31,03% 31,78% 34,43% 

              

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ             

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ=ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

0,15% 0,43% 0,42% 0,52% 0,87% 1,58% 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΑ=ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΠΑΓΙΑ 

2,24% 8,44% 9,28% 10,98% 10,78% 20,28% 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Εξετάζοντας τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω συµπεραίνουµε ότι τόσο το marketing 

όσο και το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι εξίσου σηµαντικά και τα δυο, το κάθε ένα για 

διαφορετικό λόγο.   

Με το Marketing µπορεί η επιχείρηση να µάθει τις ανάγκες και τις επιθυµίες των 

καταναλωτών και προσπαθήσει να τις ικανοποιήσει. Με τον τρόπο αυτό όχι µόνο θα 

πουλήσει τα προϊόντα της αλλά υπάρχει και η περίπτωση να αποκτήσει 

περισσότερους πελάτες αν τα προϊόντα της είναι ικανοποιητικά ως προς την τιµή, την 

ποιότητα, κ.α. 

Όπως είδαµε παραπάνω το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για 

µια επιχείρηση γιατί µας δείχνει τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισής της. Με το 

επιχειρηµατικό σχέδιο θέτει στόχους, χαράζει στρατηγικές για να µπορέσει να 

αναπτυχθεί, να προσελκύσει επενδυτές και να προσαρµοστεί στις αλλαγές του 

περιβάλλοντος. Το επιχειρηµατικό σχέδιο θα πρέπει να περιγράφει την επιχειρηµατική 

ιδέα και τον τρόπο εφαρµογής της µε όσο το δυνατόν λιγότερα λόγια για να µην είναι 

κουραστικό για τον αναγνώστη. 

Επίσης, είναι σηµαντικό µια επιχείρηση όταν θέτει κάποιους στόχους να σχεδιάζει 

πως θα δράσει για να τους πετύχει, αλλά και να κάνει µία εκτίµηση που θα βρεθεί η 

επιχείρηση µετά την επίτευξη των στόχων αυτών. Με τον τρόπο αυτό ξέρει από πριν 

αν αυτοί οι στόχοι θα της φέρουν το επιθυµητό αποτέλεσµα ή όχι. 

Τέλος, συµπεραίνουµε ότι οι επιχειρήσεις που θέλουν να προσελκύσουν τους 

καταναλωτές και να µπορέσουν να αναπτυχθούν θα πρέπει να φτιάξουν ένα 

επιχειρηµατικό πλάνο και να µάθουν τις επιθυµίες των καταναλωτών για να τις 

ικανοποιήσουν. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν οι κινήσεις που θα κάνουν να είναι 

σωστές αλλιώς θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσµα. 
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