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Πρόλογος
Η παρούσα έκδοση πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Ενθάρρυνση 

Επιχειρηματικών Δράσεων Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοι-
τητών και Σπουδαστών», που υλοποιήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, για την περίοδο 
28/09/2005 - 30/09/2008. 
Το βιβλίο περιέχει τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων, οι οποίες έγιναν δεκτές από 
την Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος και πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα πολύ-
τιμο βοήθημα, τόσο για τους σπουδαστές που πήραν μέρος στο πρόγραμμα, όσο και για 
κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να μελετήσει τις διάφορες διαστάσεις της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας.
Φιλοδοξία της έκδοσης είναι να αποτελέσει τόπο αναφοράς, χρήσιμο για κάθε ερευνητή 
μέσα από την ποικιλία των θεμάτων που αναπτύσσονται.
Οι υπεύθυνοι του προγράμματος εκφράζουν τις ευχαριστίες τους σε όλους τους συνεργά-
τες οι οποίοι βοήθησαν αποτελεσματικά στην επιτυχημένη υλοποίηση της δράσης αυτής.

 Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος, Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος,
 Καθηγητής του τμήματος  Καθηγητής του τμήματος
 Κοινωνιολογίας του Δημόσιας Διοίκησης του
 Παντείου Πανεπιστημίου, Παντείου Πανεπιστημίου,
 Θεόδωρος Δ. Σακελλαρόπουλος Αναστάσιος Δ. Τσάμης

Επιστημονική Επιτροπή του προγράμματος:
1.  Βασιλική Γ. Μαλινδρέτου 

Καθηγήτρια τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 
2.  Απόστολος Κ. Αποστόλου 

Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 
3.  Σουλτάνα Π. Μαντόγλου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Ψυχολογίας 
4.  Βασίλειος Ν. Κέφης 

Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 
5.  Εμμανουήλ Σ. Χριστοφάκης 

Λέκτορας τμήματος Τοπικής Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Ειδικοί Συνεργάτες του προγράμματος:
1. Ηλίας Α. Γεράκος
2. Ιωάννα Σ. Δανιηλοπούλου
3. Αιμιλία Γ. Οικονομοπούλου
4. Σπυρίδων Θ. Πολυμέρης
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Επίσης, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος οι παρουσιάσεις της ειδι-
κής ημερίδας «Η Ποιότητα ως δομικό στοιχείο της Επιχειρηματικότητας».
•  Η επιχειρηματικότητα τρόπος δράσης και πεδίο ανάπτυξης των νεανικών δεξιοτή-

των, Βασίλειος Ν. Κέφης
•  Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου ISO, Χρήστος Ι. Νομικός
•  Επιθεώρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2000, Παναγιώτης Ι. Παναγιωτόπουλος
•  Η Ποιότητα στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης, Πέ-

τρος Ι. Παπαζαχαρίου
Διαθέσιμη είναι και η εισήγηση του κ. Ευστάθιου Π. Χατζηευθυμιάδη «Νέες Τεχνολο-
γίες στην Επιχείρηση (ERP, MRP, MIS)».

Τέλος, στην ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμες και οι σχετικές παρουσιάσεις στις εκδηλώ-
σεις του δεύτερου κύκλου του προγράμματος.
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Διαστάσεις της Επιχειρηματικότητας

Ι. Επιχειρηματικότητα και περιβάλλον
Ι.1. Διεθνές περιβάλλον

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, επήλθαν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στην διεθνή 
οικονομία, οι οποίες είχαν άμεση επίπτωση στην επιχειρηματικότητα σε παγκόσμιο επί-
πεδο, διότι διαφοροποιήθηκαν πολλές κλασσικές συνιστώσες σε επίπεδο παραγωγικών 
και εργασιακών σχέσεων, και ανέδειξαν την γνώση ως κυρίαρχο συγκριτικό πλεονέκτη-
μα οικονομιών και επιχειρήσεων.

Οι οικονομολόγοι, στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, προέβλεπαν την επικράτηση των 
μεγάλων επιχειρήσεων. Το μέγεθος αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευ-
ξη οικονομιών κλίμακας, την αξιοποίηση των ξένων αγορών και την αξιοποίηση των 
τεχνολογιών. Στις δεκαετίες των ’60 και ’70 οι μεγάλες επιχειρήσεις κυριαρχούσαν στην 
οικονομία. Στη συνέχεια η τάση άρχισε να αντιστρέφεται. Οι μεγάλες επιχειρήσεις προ-
έβησαν σε αναδιάρθρωση της οργάνωσης και της παραγωγής, είτε με ανάθεση εργασιών 
σε τρίτους, είτε σε περιορισμό του μεγέθους, με αποτέλεσμα στο διάστημα μεταξύ 1972 και 
1998 να αυξηθεί ο αριθμός των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α από 29 
εκατ. σε 45 εκατ.1

Από διαφορετικό σημείο εκκίνησης, η ίδια διαδικασία διαδραματίστηκε και στις πρώ-
ην Ανατολικές χώρες των οποίων το οικονομικό σύστημα βασιζόταν αποκλειστικά σε 
κεντρικά σχεδιαζόμενες οικονομίες, σε εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας και σε 
επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους. Τη δεκαετία του ‘90 με την κατάρρευση των καθεστώτων 
των χωρών αυτών και την έναρξη της μετάβασης στο σύστημα της αγοράς επήλθε επανα-
προσδιορισμός του ρόλου κράτους, των θεσμών, των παραγωγικών σχέσεων και των επι-
χειρήσεων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις σταδιακά αντικαταστάθηκαν από ΜΜΕ επιχειρήσεις, 
βασισμένες στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Σε επίπεδο Διεθνών Οργανισμών την ίδια χρονική περίοδο, περίπου, προωθείται η απε-
λευθέρωση του Διεθνούς Εμπορίου, επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για την διεύρυνση. Επίσης, 
προωθούνται συστηματικά οι περιφερειακές ενώσεις κρατών, οι τελωνειακές ενώσεις 
(ASEAN-Ασία, MERCOSUR Λατινική Αμερική κ.λπ.) με στόχο την απρόσκοπτη δια-
κίνηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν σε 
ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικά εξωτερικό περιβάλλον και να προσαρμοσθούν στις 
πολύ γρήγορες αλλαγές που συντελούνται στην παραγωγή,στα προϊόντα και στις ανά-
γκες των καταναλωτών.

1. David B. Audretsh et al. 2002, Εnterpeneurship: Determinants and policy in a European US comparison.

01diastasisEPI-page1-22-second.i13   13 30/5/2008   8:17:33 ìì



14

Α.Δ. ΤΣΑΜΗΣ

Ι.2. Παγκοσμιοποίηση - Καινοτομίες

Ειδικότερα, το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης αύξησε την ανταγωνιστική πίεση 
στις μεταποιητικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε χώρες υψηλού κόστους με 
αποτέλεσμα, όχι μόνο να υπάρξει μετατόπιση της παραγωγικής ικανότητας προς χώρες 
χαμηλού κόστους αλλά και να αυξηθεί η παραγωγικότητα μέσω της χρησιμοποίησης τε-
χνολογικών καινοτομιών. Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών δη-
μιούργησαν νέες αγορές –προσωπικοί υπολογιστές, λογισμικό καθώς και υπηρεσίες που 
βασίζονται στις τεχνολογίες πληροφοριών– με αποτέλεσμα να σημειωθεί επανάσταση 
στις παραγωγικές μεθόδους σε πολλές βιομηχανίες και επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές αυτές δημιούργησαν ευκαιρίες για νέες επιχειρηματικές καινοτομίες ιδιαίτερα 
στον τομέα των υπηρεσιών. Επίσης, επήλθε μείωση του κόστους διαβίβασης των γνώσεων 
στον χώρο, γεγονός που κατέστησε λιγότερο δαπανηρές τις υπηρεσίες των εξωτερικών 
παρόχων υπηρεσιών. Το άνοιγμα των αγορών επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δραστηριο-
ποιούνται σε εξειδικευμένες αγορές και να κινούνται με μεγάλη ευκολία σε διαφορετικές 
γεωγραφικά χώρες, αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται ο ανταγωνισμός στις εγχώριες αγορές. 

Οι προαναφερθείσες αλλαγές στη διεθνή σκηνή δεν μπόρεσαν, προς το παρόν, να ανα-
στείλουν την σχετικά χαμηλή απόδοση των οικονομιών της Δύσης και την αύξηση της 
ανεργίας, με αποτέλεσμα να αναζωογονηθεί το ενδιαφέρον σε πολιτικούς και ακαδημαϊ-
κούς κύκλους, καθώς και σε επίπεδο διεθνών οργανισμών (Ε.Ε., ΟΟΣΑ) για την επιχειρη-
ματικότητα, η οποία άρχισε να επαναθεωρείται ως βασική παράμετρος για την οικονομι-
κή ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ι.3. Επιχειρηματικότητα, ΜΜΕ και Οικονομική Ανάπτυξη

Η επιχειρηματικότητα συνιστά κινητήριο δύναμη στις σύγχρονες κοινωνίες εφόσον 
ενισχύει την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Υπάρχει αρραγής 
σχέση μεταξύ της επιχειρηματικότητας και των οικονομικών αποδόσεων σε σχέση με την 
επιβίωση των επιχειρήσεων, την καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τις τεχνολο-
γικές μεταβολές και την αύξηση της παραγωγικότητας. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείω-
ση των περιφερειακών ανισοτήτων σε εθνικό επίπεδο με την δημιουργία θέσεων εργασίας 
καθώς και στην κοινωνική συνοχή, εφόσον όλοι έχουν την δυνατότητα να ιδρύσουν δική 
τους επιχείρηση ενώ, επιτρέπει την ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως 
μετανάστες, γυναίκες στην παραγωγική διαδικασία. Αποτελεί επίσης, μέσο προσωπικής 
ανάπτυξης, δημιουργίας και ανεξαρτησίας. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό 
τμήμα της οικονομίας, δεδομένου ότι δραστηριοποιούνται περίπου 23 εκατ. ΜΜΕ, οι 
οποίες παρέχουν 75 εκατ. θέσεις εργασίας και αποτελούν το 99% του συνόλου των επιχει-
ρήσεων. Οι ΜΜΕ αποτελούν βασική συνιστώσα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας,δεδομένου 
ότι μεταξύ άλλων σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς, όπως κλωστοϋφαντουργία, κατα-
σκευές, έπιπλα, αντιπροσωπεύουν έως και το 80% της απασχόλησης.2

2.  Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβόνας “Σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ με στόχο 
την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, COM (2005) 551.
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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι νέες και μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν περισσότερες θέσεις 
εργασίας έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. Οι χώρες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτε-
ρη αύξηση στα ποσοστά επιχειρηματικότητας τείνουν να παρουσιάζουν και μεγαλύτερη 
μείωση των ποσοστών ανεργίας. Για παράδειγμα, στις Κάτω Χώρες στο διάστημα 1994 
έως 1998 το 8% των ταχέως αναπτυσσομένων επιχειρήσεων δημιούργησαν το 60% των 
νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο των υφισταμένων επιχειρήσεων3. Στις Η.Π.Α 350.000 
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις δημιούργησαν τα δύο τρίτα των νέων θέσεων εργασίας στο 
διάστημα 1993-1996.4

Η αυξανόμενη παρουσία και βαρύτητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε νευραλγι-
κούς τομείς, όπως τεχνολογία και υπηρεσίες όπου οι δραστηριότητες βασίζονται στη γνώ-
ση, τις καθιστά σημαντικό παράγοντα στην οικονομική ανάπτυξη.

Ι.4. Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα

Στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας (2000) οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσαν 
ως στόχο να καταστήσουν την οικονομία της Ευρωπαϊκή Ένωσης ανταγωνιστική και δυ-
ναμική, βασισμένη στη γνώση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατόρθωσε να επιτύχει τον στόχο 
μέχρι σήμερα, αλλά πολιτικά οικονομικά και κοινωνικά υφίσταται ήδη τις συνέπειες. 

Η ανάπτυξη μίας σύγχρονης, βασιζόμενης στη γνώση, οικονομίας, αντανακλά την ευρύ-
τερη διαδικασία μετάβασης των οικονομιών που βασίζονται στην γη, στην εργασία και 
στο κεφάλαιο, προς οικονομίες των οποίων τα κύρια συστατικά της παραγωγής θα είναι 
η πληροφορία και η γνώση. Βάσει αυτής της διαδικασίας, οι οικονομίες που θα είναι 
αποτελεσματικές, είναι αυτές οι οποίες θα παράγουν γνώση και πληροφορία και θα είναι 
σε θέση να διοχετεύουν την γνώση και την πληροφορία σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο 
αριθμό ατόμων και επιχειρήσεων.

Η περίοδος όπου η Ευρώπη ανταγωνιζόταν κυρίως χώρες που διέθεταν εργατικό δυνα-
μικό με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλά ημερομίσθια έχει παρέλθει.Σήμερα χώρες όπως 
Κίνα και Ινδία εισήλθαν στη διεθνή παραγωγή, διαθέτοντας υψηλά εξειδικευμένο αν-
θρώπινο δυναμικό και χαμηλό κόστος παραγωγής. Αυτή η νέα πραγματικότητα διαφο-
ροποίησε εξ ολοκλήρου τους κανόνες του παιγνιδιού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί 
να αναστείλει την αποφοίτηση υψηλά εξειδικευμένων στελεχών σε αυτές τις χώρες και 
δεν μπορεί να θέσει εκ νέου εμπόδια στις διεθνείς συναλλαγές. Άτομα και επιχειρήσεις σε 
οποιοδήποτε γεωγραφικό μήκος της γης μπορούν να συνεργάζονται και να συναγωνίζο-
νται χωρίς κανένα εμπόδιο.5

3.  “Entrepreneurship in the Netherlands, Innovative entrepreneurship New policy Challenges”, υπουρ-
γείο Οικονομικών και ΕΙΜ, Φεβρουάριος 2002.

4.  White paper “Embracing innovation entrepreneurship and American economic growth”, National 
Commission on Entrepreneurship, NCOE 2001.

5.  Schleicher A., 2006, “Τhe economics of Knowledge why education is Key for Europe´s Success”, The 
Lisbon Council, Brussels.
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Η πρόκληση για την Ευρώπη είναι μία. Πώς σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσω της 
εκπαίδευσης, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το διεθνή ανταγωνισμό και ταυτόχρονα πως 
θα αναπτύξει μία επιχειρηματική κουλτούρα στα κράτη μέλη. 

Είναι γεγονός ότι σε συνέχεια της Λισσαβόνας η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί, μέσω 
της περιφερειακής πολιτικής, της πολιτικής στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και στον 
ανταγωνισμό να καλλιεργήσει και να στηρίξει τις επιχειρήσεις και την δημιουργία μιας 
νέας αντίληψης για την επιχειρηματικότητα6 αλλά μέχρι σήμερα δεν κατόρθωσε να το 
υλοποιήσει. Βασική επιδίωξη είναι η καινοτομία, η τεχνολογία και η γνώση να αποτελέ-
σουν το κέντρο βάρους της ανάπτυξης. 

Η καλλιέργεια του πνεύματος της επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης και η δια βίου 
εκμάθηση είναι στοιχεία που αποτελούν κλειδί για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP 2007-2013)
Σύμφωνα με μελέτες, η Ευρώπη εάν αφήσει να συνεχιστούν οι τρέχουσες οικονομικές 
τάσεις, το μερίδιό της στη παγκόσμια παραγωγή θα μειώνεται, καθώς οι αναδυόμενες 
ασιατικές οικονομίες καλύπτουν έδαφος. Η ενίσχυση της οικονομικής της θέσης μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο μέσω της επιχειρηματικότητας.

Στην Ευρώπη, ανεξάρτητα των άλλων παραγόντων, υπάρχει και μία άλλη βασική παρά-
μετρος πολιτισμικού χαρακτήρα που τη διαφοροποιεί από άλλες δυτικές κοινωνίες και 
αυτή είναι η στάση που έχουν οι πολίτες της έναντι της επιχειρηματικότητας, δηλ. θετική 
ή αρνητική. Η επιλογή του ατόμου για την δημιουργία επιχείρησης για αυτοαποσχόληση 
θεωρείται μία επιλογή με υψηλό ρίσκο, επικίνδυνη και όχι καλά ανταμοιβόμενη. Γενικό-
τερα, όλο το σύστημα οδηγεί στη δημιουργία στελεχών – υπαλλήλων του ιδιωτικού και 
του δημόσιου τομέα. Απαιτείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενεργός προώθηση των επιχειρη-
ματικών αξιών και εξάλειψη του φόβου, που συνεπάγεται η ανάληψη κινδύνου για όσο 
το δυνατόν περισσότερους δυνητικούς επιχειρηματίες. Η αντίθετη ακριβώς στάση ισχύει 
στις ΗΠΑ.

Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό μέσο για την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Οι 
κυβερνήσεις μπορούν να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση διότι μπορούν να 
επηρεάσουν την ποιότητα και τη μέθοδο της εκπαίδευσης. Η ενίσχυση της επιχειρηματι-
κότητας μέσω της εκπαίδευσης επιτυγχάνεται για τους κάτωθι λόγους:

α)  Η εκπαίδευση διαμορφώνει άτομα αυτόνομα, ανεξάρτητα και με εμπιστοσύνη στον 
εαυτό τους. Χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για την έναρξη επιχειρήσεων. 

β)  Η εκπαίδευση δίνει την δυνατότητα για εναλλακτικές επιλογές στην επαγγελματική 
καριέρα. 

γ)  Η εκπαίδευση διευρύνει τους ορίζοντες των ατόμων, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση 
πιο εύκολα να αντιλαμβάνονται διαθέσιμες ευκαιρίες. 

6.  α ) Green paper “Entrepreneurship in Europe” COM 27 (2003) ,β) Ανακοίνωση της E. Eπιτροπής 
“Η Ευρωπαϊκή ατζέντα για την επιχειρηματικότητα” COM 70 (2004). γ) “A European Road map for 
businesses”, Europe 2010. δ) Lisbon strategy 2010, “Πολυετές πρόγραμμα για την επιχειρηματικότη-
τα“ 2001-2005.
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δ)  Η εκπαίδευση προσφέρει γνώση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα άτομα για 
την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών.

ε)  Το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της εμπορικής 
ευαισθησίας, για την κοινωνική εξύψωση και προβολή του επαγγέλματος του επιχειρη-
ματία και για την ανάπτυξη και καλλιέργεια επιχειρηματικών δυνατοτήτων και τέλος, 
μέσω της εκπαίδευσης, μπορούν να προωθηθούν και να αναβαθμιστούν οι επιχειρημα-
τικές αξίες και η επιχειρηματική ηθική (business ethics).

Δια μέσου της καλλιέργειας των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, η εκπαίδευση μπορεί να 
προωθεί ταυτόχρονα τις αξίες της επιχειρηματικότητας και να συντελεί στη διαμόρφωση 
θετικότερης στάσης της κοινωνίας. Υπό αυτή την έννοια η παιδεία και η κουλτούρα είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες με την ανάπτυξη τις επιχειρηματικότητας. 

Συνοπτικά, για την ανάπτυξη του πνεύματος του «επιχειρείν» σε μία κοινωνία συγκλί-
νουν δύο στοιχεία: 
α)  Η ευρύτερη αντίληψη της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των πνευματικών δεξιοτή-

των, όπως η καλλιέργεια της ευθύνης, της δημιουργικότητας και της πρωτοβουλίας του 
ατόμου, και 

β)  Μία περισσότερη εστιασμένη προσέγγιση δηλ. σχεδιασμός, προγραμματισμός, λήψη 
αποφάσεων, επικοινωνία, ανάληψη ευθυνών ως διοικητική ικανότητα και επάρκεια 
(competency). Eπίσης, όπως ήδη αναφέραμε η εκπαίδευση συμβάλλει στην καλλιέρ-
γεια ανεξάρτητου τρόπου σκέψης, στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης, στην αντιμετώπιση 
κινδύνων και προβλημάτων και στο σχεδιασμό μεθόδων εφαρμογής ιδεών.

ΙΙ. Λειτουργίες της Επιχειρηματικότητας
ΙΙ.1 Τι είναι Επιχειρηματικότητα

Η έννοια της επιχειρηματικότητας διαφέρει από χώρα σε χώρα και από χρονική περί-
οδο σε χρονική περίοδο. Προς το παρόν, δεν υπάρχει συμφωνία ως προς τον ορισμό της 
επιχειρηματικότητας από τους διαφόρους μελετητές (ΟΟΣΑ 1998α, Van Proog 1999). Η 
επιχειρηματικότητα είναι πολυδιάστατη έννοια, ο ορισμός της οποίας εξαρτάται από το 
κέντρο βάρους που δίδεται από την εκάστοτε έρευνα. 

Ορισμένοι μελετητές όπως ο Hebert και Link 1989 διαχωρίζουν τις λειτουργίες μεταξύ 
της προσφοράς κεφαλαίου, της καινοτομίας, της διαχείρισης εσόδων και του συστήματος 
λήψης αποφάσεων της επιχείρησης. Χρησιμοποιούν δε, τον ακόλουθο ορισμό για τους 
επιχειρηματίες οι οποίοι ασκούν ταυτόχρονα πολλές λειτουργίες. «Επιχειρηματίας είναι 
αυτός ο οποίος ασκεί ταυτόχρονα πολλές λειτουργίες και εξειδικεύεται στο να αναλαμβά-
νει την ευθύνη και να παίρνει αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν τον χώρο, τον τύπο, την 
χρήση αγαθών, τις χρηματοδοτικές πηγές και κατ’ επέκταση τους θεσμούς». 

Αντίθετα, άλλοι μελετητές (Thurik, Wenneker) δίδουν ένα εναλλακτικό ορισμό, βάσει του 
οποίου δίδεται έμφαση στην δυνατότητα σύλληψης των νέων οικονομικών ευκαιριών και 
στις συνέπειες από την εισαγωγή των νέων ιδεών στην αγορά. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί, 
από θεωρητικής πλευράς, ότι ο ορισμός που δίδεται από τους οικονομολόγους διαφέρει από 
τον ορισμό που δίδεται από αυτούς που εξειδικεύονται στη διοίκηση των επιχειρήσεων.
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Οι Salhaman, Stevenson ορίζουν ως «επιχειρηματικότητα τον τρόπο διαχείρισης ο οποίος 
συμπεριλαμβάνει την αναζήτηση ευκαιρίας χωρίς να δίδεται έμφαση στους διαθέσιμους 
οικονομικούς πόρους. Οι επιχειρηματίες εντοπίζουν ευκαιρίες, συγκεντρώνουν τους 
απαιτούμενους πόρους, υιοθετούν ένα πρακτικό πρόγραμμα δράσης και αποκομίζουν 
την ανταμοιβή τους τον κατάλληλο χρόνο και με ευέλικτο τρόπο».7

Σύμφωνα δε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η επιχειρηματικότητα αποτελεί κατά κύριο 
λόγο νοοτροπία, πρόκειται δηλαδή για την δραστηριοποίηση και την ικανότητα που έχει 
ένα άτομο μεμονωμένα ή στο πλαίσιο ενός οργανισμού, να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και 
να τις εκμεταλλεύεται, προκειμένου να επιτύχει προστιθέμενη αξία ή να έχει οικονομικό 
όφελος. Η δημιουργικότητα και η καινοτομία τον βοηθούν να εισέλθει σε μία υπάρχουσα 
αγορά ή να βελτιώσει την ανταγωνιστική του θέση του σε αυτήν, να αλλάξει ή ακόμη και 
να δημιουργήσει μια νέα αγορά.

Η επιχειρηματικότητα είναι, επομένως, πολυδιάστατη και μπορεί να εμφανίζεται σε διά-
φορα πλαίσια οικονομικά ή άλλα, καθώς και σε κάθε είδος οργάνωσης. 

Για να αποβεί επιτυχής μία επιχειρηματική ιδέα απαιτείται ικανότητα συνδυασμού της 
δημιουργικότητας ή της καινοτομίας με τη χρηστή διαχείριση και ικανότητα προσαρμογής 
μιας επιχείρησης, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάπτυξή της καθ΄ όλες της φάσεις του 
κύκλου ζωής της. Πρόκειται για μια διαδικασία που ξεπερνά κατά πολύ την καθημερινή 
διαχείριση και άπτεται περισσότερο των στόχων και της στρατηγικής μίας επιχείρησης.

Δηλαδή, η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία και τρόπος δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικής 
δραστηριότητας μέσω του συνδυασμού της ανάληψης κινδύνου, της δημιουργικότητας και /ή της 
καινοτομίας με τη χρηστή διαχείριση, στο πλαίσιο ενός νέου ή υφισταμένου οργανισμού.8

Η επιχειρηματικότητα, τέλος, αφορά στα άτομα, στις επιλογές τους και στις ενέργειες στις 
οποίες προβαίνουν κατά την εκκίνηση, εξαγορά ή λειτουργία μιας επιχείρησης, ή τη συμ-
μετοχή τους στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων μιας επιχείρησης. Επίσης, 
αφορά στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, τεχνολογικών ή παραδοσιακών, μικρών ή 
μεγάλων, οικογενειακού τύπου ή επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 

Όσον αφορά στους ίδιους τους επιχειρηματίες, αυτοί αποτελούν μία ανομοιογενή ομάδα 
και προέρχονται από όλους τους κοινωνικούς χώρους, αλλά έχουν ορισμένα κοινά χαρα-
κτηριστικά όπως η ετοιμότητα για την ανάληψη κινδύνων και η επιθυμία για ανεξαρτη-
σία και αυτοπραγμάτωση.

ΙΙ.2 Μέθοδοι ανάλυσης των παραγόντων που διαμορφώνουν 
την Επιχειρηματικότητα

Οι παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο της επιχειρηματικότητας σε μία χώρα είναι 
πολλοί, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών. 

7.  “Αn eclectic theory of entrepreneurship policies, institutions, and culture” Ministry of Economic Affairs 
Netherlands, March 2001.

8.  “Green paper Entrepreneurship in Europe” COM 27 (2003).
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Η ανάλυση, επομένως, των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα, λόγω 
του πολυδιάστατου χαρακτήρα της γίνεται από διαφόρους κλάδους των κοινωνικών 
επιστημών. Για παράδειγμα: ο κλάδος της Ψυχολογίας αναλύει τον χαρακτήρα και τα 
κίνητρα των επιχειρηματιών, η κοινωνιολογία την κοινωνική προέλευση των επιχειρη-
ματιών, η Οικονομία δίδει έμφαση στο οικονομικό κλίμα, στις τεχνολογικές εξελίξεις και 
στις δημογραφικές τάσεις.

Μία μέθοδος ανάλυσης των παραγόντων της επιχειρηματικότητας, που χρησιμοποιείται 
από ορισμένους ερευνητές, είναι η μέθοδος η οποία βασίζεται στην ανάλυση των επιπέ-
δων (level) δηλαδή μίκρο, μέσο και μάκρο.

Οι μελέτες σε μίκρο επίπεδο επικεντρώνονται στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και τα 
κίνητρα των ατόμων να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι αντί πάροχοι εξαρτημένης εργασί-
ας. Σε μέσο επίπεδο βασίζονται στην ανάλυση των παραγόντων της αγοράς και την επί-
δραση την οποία ασκούν στην επιχειρηματικότητα και σε μάκρο επίπεδο στην ανάλυση 
του γενικότερου περιβάλλοντος, όπως τεχνολογία, οικονομία και πολιτιστικές συνήθειες.

Μεθοδολογικά, το επίπεδο της επιχειρηματικότητας μίας χώρας μπορεί να εξετασθεί και 
από την πλευρά της προσφοράς (αγορά εργασίας) και την πλευρά της ζήτησης (προοπτι-
κή της αγοράς προϊόντων):

α)  Η πλευρά της ζήτησης αντιπροσωπεύει τις υπάρχουσες ευκαιρίες για τον επιχειρηματία 
από την πλευρά του καταναλωτή και των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες 
επηρεάζονται άμεσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις και από τις κυβερνητικές ρυθμί-
σεις. Επίσης, η ζήτηση για την επιχειρηματικότητα καθορίζεται και από τον συνδυα-
σμό παραγόντων όπως η οικονομική ανάπτυξη, η παγκοσμιοποίηση, οι τεχνολογικές 
εξελίξεις η βιομηχανική δομή της χώρας και η περιφερειακή της ανάπτυξη.

β)  Η πλευρά της  προσφοράς κυριαρχείται από το θέμα των χαρακτηριστικών του πληθυ-
σμού δηλαδή δημογραφική εξέλιξη (ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, αστικοποίηση, 
μετανάστες) πολιτιστικές συνήθειες των ατόμων απέναντι στην επιχειρηματικότητα, 
θετική ή αρνητική στάση,συμμετοχή γυναικών,εισοδήματα, ανεργία, ανισότητα εισο-
δημάτων.9

ΙΙ.3 Λειτουργίες της Επιχειρηματικότητας - Επιχειρηματικό 
Υπόδειγμα σε επίπεδο Οικονομικής Μονάδας

Η αλληλεξάρτηση των δραστηριοτήτων μιας επιχειρησιακής μονάδας που υπάρχει 
μεταξύ των εξωτερικών παραγόντων, των μετόχων και των ατόμων εκτός επιχείρησης 
παρουσιάζεται παρακάτω με την παρουσίαση και ανάλυση ενός επιχειρηματικού υπο-
δείγματος σε επίπεδο οικονομικής μονάδος. Το επιχειρηματικό υπόδειγμα που παρου-
σιάζεται, χρησιμοποιείται για να γίνει κατανοητή η αλληλεξάρτηση των διαφόρων δρα-
στηριοτήτων μεταξύ επιχειρησιακής μονάδας και των εξωτερικών παραγόντων.

9.  “Αn eclectic theory of entrepreneurship policies, institutions and culture”, Ministry of Economic 
Affairs, The Netherlands March 2001. 
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Τα στοιχεία ενός επιχειρησιακού υποδείγματος συμπεριλαμβάνουν τις κάτωθι συνιστώσες:

1)  Εξωτερικοί παράγοντες (drivers, stakeholders), οι οποίοι βρίσκονται εκτός επιχεί-
ρησης και πιέζουν ή εμποδίζουν την επίτευξη στόχων της επιχείρησης. Οι εξωτερικοί 
αυτοί παράγοντες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως:

 α) Γενικό Περιβάλλον β) Ανταγωνιστικό περιβάλλον γ) Λειτουργικό περιβάλλον

 -πολιτικό θεσμικό -ανταγωνιστές -αγορές 

 -μακροοικονομικό -νέοι εισερχόμενοι -καταναλωτές

 -τεχνολογικό -υποκατάστατα -ανταγωνιστικότητα

 -δημογραφικό  -αγοραστές  -κανόνες εμπορίου 
και συναλλαγών 

 -κοινωνικό -προμηθευτές -οικονομία

 -πολιτιστικό

2) Αγορές
  Αγορά είναι το τμήμα το οποίο στοχεύει ή κατέχει μια επιχείρηση για τα προϊόντα της. 

Για την ανάλυση των αγορών η επιχείρηση ασχολείται συστηματικά με:

 α) Τον εντοπισμό των τμημάτων της αγοράς 
 β)  Την κατανόηση για το πως τα προιόντα και οι υπηρεσίες είναι τοποθετημένα στα 

επιμέρους τμήματα της αγοράς
 γ)  Την κατανόηση της σχέσης μεταξύ των ήδη κατεχόμενων τμημάτων της αγοράς και 

των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων της επιχείρησης.

3)  Επιχειρηματικές διαδικασίες (Business Processes)
  Στην καρδιά –στον πυρήνα κάθε έκφρασης οικονομικής– και όχι μόνο «επιχειρηματι-

κής δραστηριότητος βρίσκονται οι λειτουργικές επιχειρηματικές διαδικασίες.

  Business Process είναι ένα δομημένο σύνολο δραστηριοτήτων εντός μιας μονάδας, 
σχεδιασμένο να παράγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα (output). Η έμφαση στη διαδι-
κασία είναι στο πως εκτελείται – υλοποιείται, παρά στο τι γίνεται.

  Η δόμηση των δραστηριοτήτων στον χρόνο και στον χώρο γίνεται έτσι ώστε οι εισροές, 
όπως υλικά, πληροφορίες, πόροι να μετατρέπονται σε εκροές, δηλαδή προϊόντα, υπη-
ρεσίες σε τελικό ή ενδιάμεσο στάδιο, οπότε αποτελούν τις εισροές άλλων διασυνδεδε-
μένων διαδικασιών.

  Τα επίπεδα μέσω των οποίων εκφράζονται οι επιχειρηματικές λειτουργικές διαδικασί-
ες είναι τα ακόλουθα:

 α. Στρατηγικές λειτουργικές διαδικασίες (strategic management process)
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Διαστάσεις της Επιχειρηματικότητας

Η στρατηγική λειτουργική διαδικασία είναι η διαδικασία η οποία αναπτύσσει την 
αποστολή της επιχείρησης, καθορίζει τους επιχειρηματικούς στόχους, εντοπίζει και 
διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Στην στρατηγική λειτουργική διαδι-
κασία συμπεριλαμβάνεται και η ανάλυση της διοίκησης, η οποία κατευθύνει την επι-
χείρηση, παρακολουθεί το εξωτερικό περιβάλλον για τον εντοπισμό ευκαιριών αλλά 
και απειλών, παρακολουθεί την στρατηγική των ανταγωνιστών, αναλύει τις αδυναμίες 
και τα πλεονεκτήματα της επιχείρησης.

 β. Κύριες επιχειρηματικές λειτουργίες (Core business Processes)
Είναι οι λειτουργίες της επιχείρησης οι οποίες αναπτύσσουν, παράγουν και διανέμουν 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες 

 γ. Διαδικασίες διαχείρισης πόρων (Resource Management processes)
Αφορούν στην εξασφάλιση πόρων για όλες τις επιχειρηματικές διαδικασίες.

4) Συμπράξεις, συμμαχίες, σχέσεις με προμηθευτές
Συμμαχίες είναι οι σχέσεις που αναπτύσσει η επιχείρηση με τρίτους ούτως ώστε να επι-
τύχει τους στόχους της, να διευρύνει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και να μειώσει ή να 
μεταφέρει πιθανό κίνδυνο.

Όσον αφορά στην ανάλυση των σχέσεων της επιχείρησης με τους προμηθευτές, σημαντι-
κά στοιχεία είναι ο εντοπισμός των σημαντικότερων προμηθευτών, η κατανόηση των σχέ-
σεων μεταξύ επιχείρησης και προμηθευτών, καθώς και της διασύνδεσης και των σχέσεων 
αυτών με τους απώτερους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. 

5) Προιόντα –Υπηρεσίες
Κατανόηση των σημαντικότερων προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης, του κύκλου 
ζωής των προϊόντων και των σχέσεων αυτών με την στρατηγική της επιχείρησης και τους 
στόχους.

6) Καταναλωτές
Εντοπισμός της ομάδας των καταναλωτών που αποτελούν τους κύριους πελάτες της επι-
χείρησης. Κατανόηση της σχέσης των σημαντικών πελατών-καταναλωτών με την επιχεί-
ρηση και τον στρατηγικό σχεδιασμό και τους στόχους.

ΙΙ.4. Συμπεράσματα

Η επιχειρηματικότητα δεν εξαντλείται στη σύλληψη μιας επιχειρηματικής ιδέας, αλλά 
αφορά κυρίως στην ικανότητα διαχείρισης των συνεχών προκλήσεων που αντιμετωπί-
ζουν σήμερα οι ΜΜΕ επιχειρήσεις και στις όποιες πρέπει να ανταποκρίνονται για να 
κατορθώσουν να επιβιώσουν.

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι η συνεχής προσπάθεια που πρέπει να κα-
ταβάλουν για να διαθέτουν προϊόντα με επιπλέον προστιθέμενη αξία και να διατηρούν 
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την μοναδικότητα των προϊόντων, αναπτύσσοντας νέα είδη σε συνδυασμό με τις ανάγκες 
των καταναλωτών.

Η συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα ΜΜΕ, καταναλωτών, ερευνητικών οργανισμών κ.λπ., εί-
ναι απαραίτητη για να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του ανταγωνι-
σμού και να παρακολουθούν την έρευνα και τις εφαρμογές που τους αφορούν.

Η συνεχής αλλαγή του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος έχει ως συνέπεια, για τις επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά και στην διεθνή, να αντιμετωπίζουν 
τον ανταγωνισμό και στα δύο επίπεδα, με αποτέλεσμα να πρέπει έγκαιρα να προβαίνουν 
είτε στη μείωση του κόστους παραγωγής, είτε στον λειτουργικό ανασχεδιασμό, είτε στην 
μετεγκατάσταση της επιχείρησης.
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Εταιρική Διακυβέρνηση

Α. Εισαγωγή
Η προσέγγιση του θέματος της Εταιρικής διακυβέρνησης γίνεται ως εξής:
•  Καταρχήν γίνεται μια γενική αναφορά στην εταιρική διακυβέρνηση, ώστε να φανούν 

αφενός θέματα ορισμού της και εύρους στο οποίο εκτείνεται, αλλά και κάποια σημα-
ντικά σημεία της εταιρικής διακυβέρνησης που σχετίζονται με το σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου,

•  στη συνέχεια παρουσιάζεται το θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων, θεμελιώδες θέμα στην 
εταιρική διακυβέρνηση,

•  ακολουθεί η αναφορά ορισμένων άλλων παραμέτρων σχετικά με την εταιρική διακυ-
βέρνηση, όπου περιλαμβάνεται και η σχέση της με την ηθική 

•  στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε έρευνες περί εταιρικής διακυβέρνησης, που έχουν διεξαθεί 
στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα

•  ακολουθεί αναφορά στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος αποτελεί υποχρέωση 
των εισαγμένων στο ΧΑΑ εταιρειών και

•  τέλος, παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα. 

Το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης είναι τεράστιο και έχει από μόνο του αποτελέσει 
αντικείμενο συγγραμμάτων τα τελευταία χρόνια. Οι αναφορές που επιλέχτηκαν να γί-
νουν σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση στο παρόν κεφάλαιο, τόσο από τη βιβλιο-
γραφία και αρθρογραφία όσο και από τη σχετική νομοθεσία (κυρίως το Ν 3016/2002) 
είναι τόσες, ώστε να δίνεται μια συνοπτική εικόνα του εύρους του θέματος και να αιτιο-
λογούνται τα συμπεράσματα που παρατίθενται στο τέλος του κεφαλαίου. 

Ένα σημαντικό σχόλιο, που πρέπει να παρατεθεί από την αρχή, είναι ότι η εταιρική δια-
κυβέρνηση, παρά την ιδιαίτερη σχέση που έχει με τις εισηγμένες εταιρείες, δεν πρέπει να 
θεωρείται ότι αφορά μόνο τις εισηγμένες εταιρείες ή/και τις εταιρείες που ανήκουν στους 
ομίλους των εισηγμένων. Αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών και οπωσδή-
ποτε εκείνες όπου συμμετέχουν στη διοίκηση και άτομα πέραν του μοναδικού μετόχου ή 
έχουν περισσότερους του ενός μετόχους. Αυτό γίνεται κατανοητό και από το σχολιασμό 
περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Β. Oρισμοί και γενική αναφορά στην εταιρική διακυβέρνηση
Υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί της εταιρικής διακυβέρνησης, άλλοι με κέντρο την 

εταιρεία και άλλοι με κέντρο τα μέρη για τα οποία παράγεται οικονομικό όφελος από 
την εταιρεία. Κάποιοι ορισμοί είναι απλοί, όπως π.χ. του ΟΟΣΑ (1999) και της επιτροπής 
Cadbury (1992) ότι: 
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«εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύστημα με το οποίο παρακολουθούνται και ελέγ-
χονται οι εταιρίες». 

Ήδη, από την ανάγνωση του απλού αυτού ορισμού της εταιρικής διακυβέρνησης, γίνεται 
σαφές ότι υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης και του συστήμα-
τος εσωτερικού ελέγχου, αφού στον ορισμό της εταιρικής διακυβέρνησης αναφέρονται οι 
έννοιες της παρακολούθησης και του ελέγχου των εταιρειών.

Άλλοι ορισμοί είναι πιο σύνθετοι, όπως π.χ. ότι:

«εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύνολο των μηχανισμών (θεσμικών και δομικών) 
και των αντίστοιχων δικαιωμάτων λήψης απόφασης, παρέμβασης και ελέγχου, που 
χρησιμεύουν στην επίλυση των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των παραγόντων 
(stakeholders), οι οποίοι αναμειγνύονται στην εταιρική δραστηριότητα και οι οποίοι 
καθορίζουν πώς λαμβάνονται οι σημαντικές αποφάσεις στο επίπεδο της επιχείρησης, 
καθώς και ποιες αποφάσεις λαμβάνονται». 

Και αυτού του ορισμού η ανάγνωση παραπέμπει στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, αφού 
καταρχήν οι μηχανισμοί που αναφέρονται, ουσιαστικά είναι μέτρα εσωτερικού ελέγχου. 

Σχετικά με το εύρος της εταιρικής διακυβέρνησης σημειώνεται ότι περιλαμβάνονται σε 
αυτή θέματα που στοχεύουν τουλάχιστον: 
• στην τήρηση νόμων, 
• στην ύπαρξη ακεραιότητας στη διοίκηση και στη νομιμότητα των στόχων της, 
• στην καταλληλότητα και την επάρκεια των μέσων, 
• στην αποτελεσματικότητα και στην κερδοφορία της εταιρείας.

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Δ.Σ. των εισηγμένων εταιρειών είναι η 
διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και η 
προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Γενικό εταιρικό συμφέρον είναι μάλλον 
το συμφέρον των παραγόντων που εμπλέκονται (stakeholders).

Η σχέση της εταιρικής διακυβέρνησης με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου φαίνεται κα-
ταρχήν από τη θεματολογία των αναφορών στην εταιρική διακυβέρνηση –θεωρητική, 
νομοθετική και σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής– που περιλαμβάνει πρωτίστως θέματα:
• σύνθεσης Δ.Σ. και αρμοδιοτήτων διοίκησης, 
• ύπαρξης και λειτουργίας επιτροπών, 
• λειτουργίας υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, και
• γνωστοποιήσεις πληροφοριών.

Επίσης, για τη σχέση της εταιρικής διακυβέρνησης με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
πρέπει να αναφερθεί ότι βασικές αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν πολύ 
στενή σχέση με ένα ικανοποιητικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι:
• η διαφάνεια
• η ενημέρωση, και
• ο διαχωρισμός των καθηκόντων στα κατάλληλα πρόσωπα. 
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Εταιρική Διακυβέρνηση

Δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες, σχετικά με την εφαρμογή κανόνων εταιρικής 
διακυβέρνησης, είναι το μέγεθος της επιχείρησης και η προσαρμοστικότητα των κανό-
νων. Στους δύο αυτούς παράγοντες αναφέρονται τα εξής δύο σχόλια:
•  Το μέγεθος της επιχείρησης είναι σημαντικός παράγοντας για την καθιέρωση κανόνων 

εταιρικής διακυβέρνησης, από την άποψη ότι έχουν παρατηρηθεί αφενός βραδύτεροι 
ρυθμοί υιοθέτησης τέτοιων κανόνων σε μικρότερες επιχειρήσεις –σε σχέση με μεγαλύ-
τερες– και αφετέρου δυσχερέστερη καθιέρωση, ενώ και το κόστος για τις μικρότερες 
επιχειρήσεις θεωρείται βαρύτερο, και

•  αποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, σημαίνει σύστημα με μεγάλη προ-
σαρμοστικότητα, δεδομένων των συνεχών μεταβολών του οικονομικού περιβάλλοντος  
και της άμεσης σχέσης  του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης με το οικονομικό πε-
ριβάλλον.

Για το πρώτο ανωτέρω σχόλιο, που αναφέρεται στο κόστος υιοθέτησης κανόνων εταιρι-
κής διακυβέρνησης, πρέπει περαιτέρω να ληφθούν υπόψη δύο παράγοντες:
•  Η μείωση του απαιτούμενου κόστους, σε περίπτωση που ήδη υφίσταται ικανοποιητικό 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου, και
•  τα οφέλη τα οποία προκύπτουν από την υιοθέτηση τέτοιων κανόνων, τα οποία δεν είναι 

πάντοτε μετρήσιμα, είναι όμως τις περισσότερες φορές πολύ σημαντικά. 

Υπάρχουν αρκετοί προβληματισμοί που αφορούν την εταιρική διακυβέρνηση, και ένας 
από τους βασικότερους προβληματισμούς παγκόσμια είναι κατά πόσο οι πρακτικές της 
εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να επιβάλλονται με νόμο ή όχι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
επικρατεί η τάση για διαμόρφωση κανόνων ήπιου δικαίου (soft law) με περαιτέρω κανό-
νες αυτορύθμισης και υποχρεώσεις για ενημέρωση και διαφάνεια.

Υπάρχει επίσης προβληματισμός σχετικά με το εύρος των μέτρων ελέγχου (controls) που 
πρέπει να υπάρχουν σε μια επιχείρηση, από την άποψη ότι δεν πρέπει –στο όνομα των 
ελέγχων και λόγω των ελέγχων– να παρεμποδίζεται η εκδήλωση των διαχειριστικών και 
διοικητικών ικανοτήτων της διοίκησης. 

Γ. Συγκρούσεις συμφερόντων
Για να ολοκληρωθεί η γενική αναφορά στο θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης, είναι 

απαραίτητο να σχολιαστεί το θέμα των ομάδων συμφερόντων και της σύγκρουσης των 
συμφερόντων αυτών. Είναι βέβαιο, ότι το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης  αναδεικνύ-
εται ως ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, λόγω της υπάρχουσας σχέσης εντολέα – εντολοδόχου 
που παρατηρείται στις επιχειρήσεις, μεταξύ των διαφορετικών ομάδων συμφερόντων. 
Σύγκρουση συμφερόντων θεωρητικά υφίσταται, αλλά και πρακτικά μπορεί να παρατηρεί-
ται, κυρίως μεταξύ:
• μετόχων και διοικητικών στελεχών αφενός, και
•  μεγαλομετόχων και μικρομετόχων αφετέρου (συνηθέστερη περίπτωση όταν οι μεγαλο-

μέτοχοι είναι και ανώτατα διοικητικά στελέχη).
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Σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μετόχων και διοικητικών στελεχών αναφέρεται 
ότι τα διευθυντικά στελέχη μπορεί μεταξύ άλλων να:
• Αναλώνουν πόρους σε μη παραγωγικές υπηρεσίες (π.χ. σε ταξίδια αναψυχής),
• έχουν μεγαλύτερη αποστροφή κινδύνου, και
•  δίνουν έμφαση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, περιλαμβάνοντας και επιλογές χρησιμο-

ποίησης των ταμειακών διαθεσίμων.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα διοικητικά στελέχη μπορεί, δηλαδή, να είναι τέ-
τοιες που να διασφαλίζουν τη δική τους (βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθε-
σμη) ασφάλεια. 

Σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ μεγαλομετόχων και μικρομετόχων, ανα-
φέρεται ότι μπορεί, μεταξύ άλλων, να γίνονται:
•  Καταχρηστικές επιχειρηματικές συναλλαγές της επιχείρησης με επιχειρηματικά σχήμα-

τα που ελέγχονται αποκλειστικά από το μεγαλομέτοχο (π.χ. μέσω εξωχώριας εταιρείας 
που ανήκει –άμεσα ή έμμεσα– στο μεγαλομέτοχο), ή

•  ανάληψη δραστηριοτήτων άσχετων με τα συμφέροντα της εταιρείας για προσωπικές 
επιδιώξεις των μεγαλομετόχων (για πολιτικές επιδιώξεις ή για δημόσιες σχέσεις μέσω 
μη κερδοσκοπικών οργανισμών κ.λπ.).

Το ερώτημα που τίθεται είναι ‘μπορεί, και σε τι βαθμό, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
να αντιμετωπίσει θέματα σύγκρουσης συμφερόντων;’ Η απάντηση στο ερώτημα είναι 
προφανώς θετική, με τη βασική προϋπόθεση όμως ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου 
είναι πλήρες και αποτελεσματικό και δεν επηρεάζεται ή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις 
επιθυμίες και τα συμφέροντα κάποιων που έχουν σύγκρουση συμφερόντων με άλλους 
ενδιαφερόμενους των κατηγοριών που αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Πάντως, όταν υπάρχει σχετική αδυναμία προστασίας των συμφερόντων της μειοψηφίας, 
φαίνεται ότι υπάρχει ένα αυτόματος μηχανισμός προσαρμογής στην αγορά, ο οποίος 
λειτουργεί – ίσως με κάποια βραδύτητα ως εξής:
1. Το κόστος του μετοχικού κεφαλαίου αυξάνεται  
2. Οι διοικήσεις των εταιρειών στρέφονται προς τον τραπεζικό δανεισμό
3. Αυξάνει ο ρόλος της τραπεζικής εποπτείας
4. Περιορίζεται κάπως η δικαιοδοσία των μεγαλομετόχων. 

Τέλος, ο βαθμός αντιμετώπισης θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων από το σύστημα εσω-
τερικού ελέγχου έγκειται επίσης και στο βαθμό της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου, ως προς την επίτευξη των στόχων του που κυρίως είναι:
• Η καταλληλότητα των πληροφοριών, 
• η συμμόρφωση με τους καθορισθέντες κανόνες, 
• η προστασία των περιουσιακών στοιχείων, 
• η αποδοτική χρήση των διατιθέμενων μέσων, και 
• η επίτευξη των τεθέντων στόχων από την επιχείρηση/οργανισμό. 
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Εταιρική Διακυβέρνηση

Δ. Eιδικά σημεία περί εταιρικής διακυβέρνησης
Κατωτέρω, επισημαίνονται και κάποια ειδικά σημεία για την εταιρική διακυβέρνηση, 

η αναφορά των οποίων είναι επίσης επιβοηθητική για την κατανόηση της λειτουργίας 
της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και της σχέσης μεταξύ εταιρικής διακυβέρνησης και 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Δ1. Βέλτιστες πρακτικές

Το πρώτο σημείο είναι οι βέλτιστες πρακτικές και αρκεί να αναφερθούν τα 5 σημεία  του 
Κώδικα Βέλτιστων Πρακτικών της Επιτροπής Cadbury (1992), που είναι: 
1. Να συμμετέχουν και μη εκτελεστικά μέλη στο Δ.Σ.,
2.  ο πρόεδρος του Δ.Σ. (ως εκπρόσωπος των μετόχων) να είναι διαφορετικό πρόσωπο από 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (το διοικητικά ανώτερο στέλεχος),
3.  να λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία να συμμετέχουν και 3 μη εκτελεστικά 

μέλη του Δ.Σ.,
4.  να λειτουργεί επιτροπή αμοιβών των διευθυντικών στελεχών, και
5.  να λειτουργεί επιτροπή υποβολής και αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ.

Δ2. Ηθική και εταιρική διακυβέρνηση

Το δεύτερο σημείο είναι αυτό της ηθικής. Για να δοθεί μια εικόνα της σχέσης μεταξύ 
εταιρικής διακυβέρνησης και ηθικής, ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένες αναφορές από 
το σύγγραμμα του Σ. Μούζουλα ‘Εταιρική διακυβέρνηση’:  
•  κέρδος για το συμφέρον του φορέα είναι το κέρδος που αποκομίζεται νόμιμα, δηλαδή 

όχι με μεθόδευση αντίθετη με την ομαλή λειτουργία της αγοράς και με νόθευση του 
ανταγωνισμού,

•  το υπόβαθρο για την επιλογή κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς εντοπίζεται στη 
σφαίρα της ηθικής, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει τη συνολική δράση της επιχείρησης 
και 

•  η αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης εξαρτάται ση-
μαντικότατα από την ικανότητα και την ακεραιότητα των προσώπων που έχουν επιφορτι-
στεί με την εξουσία διοίκησης της εταιρείας, ώστε να ανταποκρίνονται με επιμέλεια και 
στις απαιτήσεις των αρχών της ηθικής, οι οποίες διακρίνονται από ελαστικότητα.

Στην προσπάθεια ανάπτυξης μοντέλων αξιολόγησης Ηθικής συνεξετάζονται στα πλαίσια 
της Εταιρικής Διακυβέρνησης παράγοντες όπως:
1.  Η ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (μέσω της κατάρτισης και χρησιμο-

ποίησης business plan, προϋπολογισμών, αξιολόγησης επενδύσεων, αξιολόγησης και 
διαχείρισης κινδύνων, υποχρεώσεων για συμμόρφωση κ.λπ.) 

2.  Η αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, σε σχέση με τον προϋπολογισμό και 
την αγορά, τόσο από χρηματοοικονομικής πλευράς όσο και από λειτουργικής πλευράς, 
ακόμη και σε ορισμένες ειδικές λειτουργίες (ανθρώπινου δυναμικού, ικανοποίησης πε-
λατών κ.λπ.)
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3.  Η λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου (από πλευράς ανεξαρτησίας, εύρους, 
χρησιμοποιούμενων τεχνικών, υποβαλλόμενων εκθέσεων κ.λπ.)

4.  Η πληρότητα του συστήματος αναφορών (reporting) και της επικοινωνίας γενικότερα.

Ε. Έρευνες περί εταιρικής διακυβέρνησης
Ε1.  Έρευνες στο εξωτερικό

Επιλεκτικά αναφέρονται δύο συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν κάποιες σημα-
ντικές από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, σχετικά με τα συ-
στήματα εταιρικής διακυβέρνησης: 
•  Από έρευνα που διενεργήθηκε σε θεσμικούς επενδυτές, προκύπτει ότι για την αξιολόγηση 

των επενδύσεων που διενεργούνται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα θεσμικούς επεν-
δυτές, η εκτίμηση και ύπαρξη ισχυρών συστημάτων  εταιρικής διακυβέρνησης θεωρείται τόσο 
σημαντική όσο και η χρηματοοικονομική απόδοση των αξιολογούμενων επενδύσεων. 

Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν μέχρι 
αξία μεγαλύτερη έως 18% και 22% για τη Βρετανία και την Ιταλία αντίστοιχα, για μετοχές 
εταιρειών που έχουν ισχυρά συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης (Mc Kinsey, 2000).
•  Από έρευνα σχετικά με την επίδραση της υιοθέτησης του Κώδικα επί της επιχειρηματι-

κής δραστηριότητας σε εταιρείες εισηγμένες στο LSE, τα κύρια ευρήματα είναι ότι η αύ-
ξηση του αριθμού αποχωρήσεων (δηλαδή ουσιαστικά απολύσεων) διευθυνόντων συμ-
βούλων είναι μεγαλύτερη όπου έγινε η υιοθέτηση του Κώδικα και ιδίως εκεί όπου έχει 
αυξηθεί ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών στο ΔΣ (Dahya, McDonnell, Ν. Τραυλός 
2002).

Ε2. Έρευνα στην Ελλάδα

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2005 στην Ελλάδα για την Εταιρική Διακυβέρ-
νηση (Grant Thornton, ΟΠΑ) ως γενικό συμπέρασμα καταγράφεται ότι ‘οι εισηγμένες 
εταιρείες εμφανίζονται να συμμορφώνονται ως προς το γράμμα, αλλά όχι και ως προς το 
πνεύμα  της Εταιρικής Διακυβέρνησης’.

Τα επιμέρους θέματα που ερευνήθηκαν και κάποια σχόλια για αυτά έχουν ως εξής:

Σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο
•  Σε 8 στις 10 περιπτώσεις, ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει και εκτελεστικές αρμοδιότητες. 
•  Στις μισές  εταιρείες, ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι και βασικός μέτοχος.

Σχετικά με τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη
Όλες οι εισηγμένες πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις, αλλά στην πράξη η ανεξαρτησία δια-
σφαλίζεται σε 6 στις 10 περιπτώσεις και σε όλες τις εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης. 
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Σχετικά με τις αποδοχές Δ.Σ. – Διευθυντικών Στελεχών
Σε 8 στις 10 περιπτώσεις, δεν έχει συσταθεί επιτροπή αποδοχών, εκλεγμένη από τη Γενική 
συνέλευση. 

Σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
Όλες οι εταιρείες διαθέτουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, αλλά μόνο σε 1 στις 3 
περιπτώσεις περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται ως το ‘ελάχιστο περιεχόμε-
νο’. 

Σχετικά με τον Εσωτερικό έλεγχο και το σύστημα διαχείρισης κινδύνων
Στην πλειονότητα έχει συσταθεί Επιτροπή Ελέγχου, αλλά μόνο στις μισές περιπτώσεις 
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία. 

ΣΤ. Eσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
ΣΤ1.  Ελάχιστο περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 του Ν. 3016/2002, το ελάχιστο περιεχόμενο του Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας περιλαμβάνει τα κατωτέρω:
1.  Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τα αντικείμενά τους καθώς και τη σχέση 

των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση,
2.  τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του 

Δ.Σ.,
3.  τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και στη συνέχεια 

αξιολόγησης της απόδοσής τους,
4.  τις διαδικασίες παρακολούθηση των συναλλαγών των μελών του Δ.Σ., των διευθυντι-

κών στελεχών και των προσώπων  …
5.  τις διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών 

και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του Δ.Σ. ή τρίτων …
6. τους κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεμένων εταιρειών.

Τα αντικείμενα των υπηρεσιών της εταιρείας μπορούν να αναγράφονται αναλυτικά ή 
συνοπτικά ή σε μέσο μέγεθος. Για να δίνεται ικανοποιητική εικόνα και για να είναι χρη-
σιμότερος ο Κανονισμός, καλό είναι η ανάπτυξη των περιγραφών να είναι σε ένα μέσο 
μέγεθος. 

ΣΤ2. Πρόσθετα θέματα αναφερόμενα στον Εσ. Καν. Λειτουργίας

Πέρα από το ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας μπορεί 
να περιλαμβάνονται σε αυτόν πολλά θέματα ακόμη. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους 
κ. Σ. Μούζουλα και συνεργάτες (σύγγραμμα ‘Ν3016 για την εταιρική διακυβέρνηση’) 
μπορούν, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνονται:
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•  Κανόνες που θα θεσπίζουν υποχρεώσεις συμπεριφοράς της εταιρείας, των βασικών της 
μετόχων, καθώς και των προσώπων που ασκούν αρμοδιότητες διοίκησης στην εται-
ρεία,

•  κανόνες οργάνωσης διαφόρων επιτροπών της εταιρείας (που θα μπορούσαν όμως και 
να αναφέρονται και ως ξεχωριστοί κανονισμοί ή παραρτήματα του Κανονισμού),  

•  κανόνες για την πρόληψη και καταστολή παράνομης συμπεριφοράς, ιδίως πρόληψης 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και

•  κανόνες για τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τη μηχανογραφική υποδομή της εταιρείας.

Περαιτέρω, στη πράξη έχει παρατηρηθεί να περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονι-
σμό Λειτουργίας και άλλα θέματα, όπως π.χ.:
• Κανόνες για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και τα εγκριτικά όρια, και
• ο τρόπος ανάπτυξης, παρακολούθησης και ανανέωσης διαδικασιών.

Ακόμη, υπάρχουν και κάποιοι προβληματισμοί, όπως π.χ. στην περίπτωση ομίλων εται-
ρειών, ιδιαίτερα αν η μητρική εταιρεία είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου και η κύρια δρα-
στηριότητα του ομίλου ασκείται από τις θυγατρικές εταιρείες. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι 
σίγουρα επιβοηθητικό να περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ανα-
φορά στα αντίστοιχα θέματα της κύριας θυγατρικής ή κύριων θυγατρικών εταιρειών.

ΣΤ3. Ανάπτυξη των υπηρεσιών της εταιρείας

Οι υπηρεσίες της εταιρείας (που πρέπει εξάλλου να συμφωνούν με το περιεχόμενο του 
οργανογράμματος) μπορεί για παράδειγμα να έχουν μια ανάπτυξη ως εξής:  

  1. Διεύθυνση Προμηθειών

  2. Διεύθυνση Παραγωγής (Τμήμα παραγωγής / Τμήμα αποθηκών)

  3. Διεύθυνση Πωλήσεων

  4. Διεύθυνση Προσωπικού (Τμήμα ανάπτυξης προσωπικού / Τμήμα μισθοδοσίας)

  5. Διεύθυνση Περιουσίας

  6. Οικονομική Διεύθυνση (Χρηματοοικονομικό τμήμα / Τμήμα Λογιστηρίου) 

  7. Διεύθυνση Μηχανογράφησης

  8. Νομική υπηρεσία

  9. Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 

10. Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων

11. Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων
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ΣΤ4. Αρμοδιότητες Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών μελών Δ.Σ.

Α. Εκτελεστικά μέλη
Οι αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., στοχεύουν αφενός στη διαρκή επι-
δίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας  και αφετέρου 
στην αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται ως στελέχη της 
εταιρείας, με συγκεκριμένη θέση στο οργανόγραμμα. Οι αρμοδιότητες αυτές μπορούν να  
έχουν ως εξής:

Γενικά
1.  Η συμμετοχή στη διαμόρφωση του οράματος της εταιρείας και η κοινοποίηση προς το 

προσωπικό. 
2.  Η διαμόρφωση, η επικοινωνία και η διασφάλιση συνθηκών για την εφαρμογή των 

πολιτικών της εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.
3.  Η συμμετοχή στον καθορισμό του οργανογράμματος και η διασφάλιση ύπαρξης καθαρών 

ρόλων, σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνων με το οργανόγραμμα.
4.  Η διασφάλιση αποτελεσματικής εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε στελέχη, συνοδευόμενες 

από πλήρες, τεκμηριωμένο και κοινοποιημένο σύστημα εγκρίσεων/εξουσιοδοτήσεων.   
5.  Η διασφάλιση της ύπαρξης επαρκών και κατάλληλων διαδικασιών λειτουργίας, οι οποί-

ες να είναι σύμφωνες με τις πολιτικές της εταιρείας και να διευκολύνουν την αποτελε-
σματικότητα των εργασιών, με επαρκή τεκμηρίωση, χωρίς όμως να είναι υπέρμετρα 
γραφειοκρατικές.  

6.  Η διασφάλιση της ύπαρξης συστήματος εντοπισμού και παρακολούθησης των κινδύνων 
και η λήψη μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων.

7.  Η διαμόρφωση, εντός της εταιρείας, κουλτούρας ηθικής, κοινωνικής ευαισθησίας και 
σεβασμού στο περιβάλλον. 

8.  Η επαρκής προετοιμασία για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συμβουλίων 
(συμπεριλαμβανομένης και της αναζήτησης και εξέτασης πρόσθετων στοιχείων, πέραν 
όσων υποβάλλονται από τις υπηρεσίες, προς διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων). 

9.  Η διασφάλιση της τήρησης των αποφάσεων του Δ.Σ., ειδικότερα για το χώρο ευθύνης τους.

Ειδικά για το χώρο ευθύνης τους
(για τον διευθύνοντα σύμβουλο, χώρος ευθύνης είναι η εταιρεία ολόκληρη)
Ο καθορισμός σαφών στόχων για τα διοικητικά στελέχη και τις διευθύνσεις της εταιρείας 
–για τις οποίες τα εκτελεστικά αυτά μέλη είναι υπεύθυνα– και η ύπαρξη μηχανισμών 
έγκαιρης και αξιόπιστης παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων.
Η σύνταξη προϋπολογισμών και απολογισμών για το χώρο ευθύνης τους.
Η επιβεβαίωση της τήρησης των πολιτικών και των διαδικασιών στο χώρο ευθύνης τους 
και η παροχή οδηγιών προς τους υφισταμένους τους για συμμόρφωση, όταν αυτό απαι-
τείται.
Η συνεργασία με τις λοιπές διευθύνσεις και υπηρεσίες της εταιρείας, σύμφωνα με τις δι-
αδικασίες της εταιρείας.  
Η αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται ως μέλη επιτροπών.
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Β. Μη εκτελεστικά μέλη
Οι αρμοδιότητες των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., στοχεύουν αφενός στη διαρκή επι-
δίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας  και αφετέρου 
στην αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται ως μέλη επιτρο-
πών.
1, 2, 3, 8 πλέον 
Η συμμετοχή στη διαμόρφωση των βασικών αρχών για αποτελεσματικό σύστημα εγκρί-
σεων και εξουσιοδοτήσεων.   

ΣΤ5. Σχόλια για το λοιπό ελάχιστο περιεχόμενο Κανονισμού

5.1.  Διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και αξιολόγησης 
της απόδοσής τους

Διευθυντικά στελέχη είναι όσα έχουν το βαθμό του διευθυντή, αλλά και όσα στελέχη 
ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, ακόμη και αν η θέση τους αναφέρεται με διαφορετικό 
τρόπο, όπως π.χ. ως θέση αναπληρωτή διευθυντή.

Οι διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και αξιολόγησης 
της απόδοσής τους, μπορεί να έχουν ως βάση τις διαδικασίες που ακολουθούνται για 
την πρόσληψη του προσωπικού γενικότερα και για την αξιολόγηση του προσωπικού γε-
νικότερα. Υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι οι τελευταίες πληρούν βασικά κριτήρια από 
πλευράς ικανοποιητικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Αρκετές φορές η επιλογή αυτή μπορεί να γίνεται σε συνεργασία με εταιρείες επιλογής 
στελεχών.

Για την αξιολόγηση των διευθυντικών στελεχών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ 
άλλων ο βαθμός επίτευξης των στόχων οι οποίοι είχαν τεθεί και ο βαθμός ικανοποίησης 
του προσωπικού, των κύριων πελατών, κύριων προμηθευτών και λοιπών κύριων συνερ-
γατών. 

5.2. Διαδικασίες παρακολούθησης ορισμένων συναλλαγών 
Στις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών των μελών του Δ.Σ., των διευθυντι-
κών στελεχών και των προσώπων που, εξαιτίας της σχέσης τους με την εταιρεία, κατέχουν 
εσωτερική πληροφόρηση σε κινητές αξίες της εταιρείας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων 
κατά την έννοα του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20, περιλαμβάνονται και:
• η σύναψη συμβάσεων εμπιστευτικότητας, και
• η τήρηση ειδικών φακέλων όπου τεκμηριώνονται όλες οι σχετικές συναλλαγές.
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5.3.  Διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης συναλλαγών και άλλων 
οικονομικών δραστηριοτήτων 

Στις διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών 
και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του Δ.Σ. (ή τρίτων στους οποίους 
έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Δ.Σ., οι οποίες σχετίζονται με τη εταιρεία καθώς και με 
βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της) πρέπει να εμπλέκεται η υπηρεσία εταιρικών ανα-
κοινώσεων και να κρατείται επαρκής τεκμηρίωση.

5.4. Κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεμένων εταιρειών
Οι κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ συνδεμένων εταιρειών, πρέπει να περι-
λαμβάνουν θέματα τιμολόγησης, ενδεχόμενης προνομιακής εξυπηρέτησης, χρηματοοι-
κονομικών σχέσεων, εκχώρησης προσωπικού, παγίων, δικαιωμάτων ή άλλων περιουσια-
κών στοιχείων κ.λπ.

Είναι βέβαια καταρχήν απαραίτητο να καθορίζεται ποιες είναι οι συνδεμένες εταιρείες, 
δεδομένου ότι μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σύνθετων ομί-
λων.  

Τέλος, είναι απαραίτητος ο καθορισμός τρόπου για την παρακολούθηση των συναλλα-
γών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα όργανα και στους μετόχους της 
εταιρείας.

Ζ. Συμπεράσματα - προβληματισμοί
Κάποια συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την ανωτέρω αναφορά στο θέμα της 

εταιρικής διακυβέρνησης, είναι:
1.  Η εταιρική διακυβέρνηση σχετίζεται με το θέμα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

των εταιρειών, τόσο άμεσα (εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, λειτουργία υπηρεσίας 
εσωτερικού ελέγχου) όσο και έμμεσα (σύσταση και λειτουργία επιτροπών, στόχευση 
στην επίτευξη εταιρικών  στόχων, ύπαρξη  διαφάνειας, ενημέρωσης, διαχωρισμός κα-
θηκόντων στα κατάλληλα πρόσωπα κ.λπ.). 

2.  Υπάρχουν πολλές παράμετροι με τις οποίες σχετίζεται η εταιρική διακυβέρνηση, όπως: 
η διαχείριση των κινδύνων, η ηθική, η αποτελεσματικότητα της εταιρείας, η τιμή της 
μετοχής της εταιρείας, ανακατατάξεις στις διοικήσεις των εταιρειών κ.λπ. 

Προβληματισμοί περί εταιρικής διακυβέρνησης υπάρχουν αρκετοί και περιλαμβάνουν με-
ταξύ άλλων και τα εξής θέματα: 
•  Το θέμα του τρόπου επιλογής ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. (δεδομένου ότι η συμμετοχή 

ανεξάρτητων μελών θεωρείται από την πλειοψηφία αποδεκτή και χρήσιμη, αφού τα 
ανεξάρτητα μέλη μπορούν να αναβαθμίσουν ποιοτικά το χαρακτήρα των αποφάσεων 
του Δ.Σ.), και 

•  Αν αποτελεσματικότερη αποτροπή συγκεκριμένης συμπεριφοράς μπορεί να επιτυγχά-
νεται με: (α) τη θέσπιση υποχρέωσης γνωστοποίησης του σχετικού γεγονότος, ή (β) με τη 
θέσπιση κανόνων ή νόμων που να απαγορεύουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματικότητα

Πρόλογος
Το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) είναι ζήτημα κοινού ενδιαφέ-

ροντος. Αφορά και την οικονομία και τις λοιπές κοινωνικές επιστήμες. Επομένως, και 
οι δύο αυτοί γνωσιολογικοί άξονες συνυπάρχουν στην προσέγγιση που επέλεξα για να 
παρουσιάσω αυτό το κείμενο. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συμβιβάσω και τις δυο αυτές 
προσεγγίσεις. Δηλαδή, το κοινωνικό και το οικονομικό στοιχείο. Γιατί περί αυτού πρό-
κειται άλλωστε. 

Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 Όλοι συμφωνούμε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η ευθύνη των επιχειρήσεων 

είναι ένα όραμα. Ένα όραμα για τη συνειδητή, συστηματική και μακροπρόθεσμη δέσμευ-
ση των επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, που επιβάλλει το σύγ-
χρονο στάδιο ανάπτυξης των κοινωνιών μας. Ένα όραμα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο 
βεβαίως κατανοείται διαφορετικά -και δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς- από τους φο-
ρείς, τους επιστήμονες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία πολιτών, από τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις. 

Σε αυτήν την διαφορετικότητα των ορισμών, ενυπάρχει ωστόσο μια κοινή ουσία. Και 
αυτή η κοινή ουσία είναι, ότι οι επιχειρήσεις πέρα από το στενό οικονομικό τους στόχο, 
που είναι και παραμένει το κέρδος και βεβαίως η βιωσιμότητά τους, έχουν ορισμένες κοι-
νωνικές ευθύνες. Ορισμένες ευθύνες που υπερβαίνουν τον στόχο του κέρδους. Αυτές οι 
ευθύνες συνειδητοποιήθηκαν, διατυπώθηκαν και συστηματοποιήθηκαν ως πολιτική των 
επιχειρήσεων και άλλων οργανώσεων, σε ευρεία έκταση κατά τη δεκαετία του ’90 στις 
ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αναφέρω την έκκληση του Προέδρου Delors το 1993 
στις ευρωπαϊκές εταιρείες, για συμμετοχή στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλει-
σμού, που οδήγησε στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δικτύων επιχειρήσεων. Αυτή η πρω-
τοβουλία συνεχίστηκε με την έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας, το 
Μάρτιο του 2000, στο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών για τις καλύτερες κοι-
νωνικές πρακτικές, για τη δια βίου μάθηση, τις ίσες ευκαιρίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πολλές και μεγάλες πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν στο μεσοδιάστημα από κυβερνήσεις, 
επιχειρήσεις, οργανώσεις, για την ανάδειξη αυτού του θέματος.   

Στη Δανία, ήδη από το 1994, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων ξεκίνησε την εκστρα-
τεία με θέμα «Η κοινή μας ανησυχία – η κοινωνική ευθύνη του κλάδου των επιχειρήσε-
ων» και το 1998 συγκρότησε το Κέντρο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Κοπεγχάγης. 
Έτυχε το 1997, να παρευρίσκομαι στο πρώτο συνέδριο που έκανε η Δανική προεδρία 
για την Κοινωνική Συνοχή. Το θέμα ήταν: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνική 
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Συνοχή. Οι Δανοί και Σκανδιναβοί συνέδεσαν στενότατα το θέμα της Εταιρικής Ευθύνης 
με την διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής ως ένα συμπληρωματικό στοιχείο του κοι-
νωνικού κράτους, ως ένα συμπλήρωμα του κράτους πρόνοιας το οποίο προέρχεται και 
πηγάζει από την κοινωνία των πολιτών την ευρύτερη αντίληψη των επιχειρηματιών για 
το μέλλον των επιχειρήσεών τους. 

Βεβαίως, το φαινόμενο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. 
Παρουσιάζεται από την αρχή ακόμη διαμόρφωσης των μεγάλων εταιρικών ομάδων και 
των σχέσεών τους με το περιβάλλον και την κοινωνία. Στα εγχειρίδια Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελούσε από παλιά και συνεχίζει να αποτελεί 
μόνιμο κεφάλαιο διδασκαλίας. Ωστόσο, η νέα φάση ανάπτυξης αυτής της πολιτικής των 
επιχειρήσεων οφείλεται στις μεγάλες αλλαγές που συνέβησαν στον κόσμο μας.

Ποιές είναι οι νέες συνθήκες μέσα στις οποίες σχηματοποιήθηκε η Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη ως ολοκληρωμένη στρατηγική των επιχειρήσεων; Είναι τα φαινόμενα της παγκο-
σμιοποίησης και της υποχώρησης του ρόλου του κράτους στην ρύθμιση των οικονομικών 
και κοινωνικών σχέσεων. Είναι τα φαινόμενα των αυξανόμενων κοινωνικών ανισοτήτων 
και του κοινωνικού αποκλεισμού. Είναι τα φαινόμενα της καταστροφής του περιβάλλο-
ντος και του οικοσυστήματος. Δηλαδή, πρόκειται για την αντίδραση και προσαρμογή 
των επιχειρήσεων σε ένα ανεπτυγμένο πολιτισμικό επίπεδο, το οποίο χαρακτηρίζει τις 
ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες στα τέλη του 20ού αιώνα. 

Ταυτόχρονα, αντανακλά μία προσδοκία των ευρωπαίων πολιτών για τη διεύρυνση του 
ρόλου των επιχειρήσεων σε μια νέα κοινωνία που μεταβάλλεται, που αναδιαρθρώνεται. 
Και είναι αυτές οι μεταβολές τόσο έντονες που δημιουργούν μια σειρά από ανησυχίες σε 
σχέση με την οργάνωση της εργασίας, τις ίσες ευκαιρίες, την κοινωνική ένταξη, την κα-
ταστροφή του περιβάλλοντος, ώστε η ανάληψη κοινωνικής ευθύνης από τις επιχειρήσεις 
καθίσταται επιτακτική. Επομένως, θα έλεγα, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εκφράζει μια 
συνολική απαίτηση, ένα συνολικό αίτημα, το οποίο θέτουν οι επιχειρήσεις, η κοινωνία 
και ο σημερινός πολιτισμός μας. 

Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για το κατά πόσο η κοινωνική ευθύνη ανή-
κει ή όχι στους στόχους της επιχείρησης. Υπάρχουν μεγάλες διαμάχες και στον επιστημο-
νικό χώρο. Θα θυμίσω μόνο αυτό που είπε ο Milton Freedman στις αρχές της δεκαετίας 
του ’70. Ότι “ the business of business is business”, δηλαδή ότι η μόνη δουλειά των επιχει-
ρήσεων είναι να δρουν επιχειρηματικά. Αυτή είναι μια ακραία, φιλελεύθερη άποψη που 
δεν αναγνωρίζει κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες στις επιχειρήσεις. Υπάρ-
χουν, ωστόσο, και άλλες ενδιάμεσες ερμηνείες, οι οποίες νομίζω θα μας απασχολήσουν 
πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια. Περιορίζομαι εδώ να αναφέρω ότι και σε οικονομολό-
γους υπάρχει διάχυτη η αντίληψη ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να ενέχει άμε-
ση οικονομική αξία. Αν λάβουμε υπόψην μας τις σχέσεις που αναπτύσσει μια εταιρεία με 
ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών (προμηθευτές, μετόχους, καταναλωτές) οι οποίες 
σχέσεις με τη σειρά τους επηρεάζουν την εικόνα της εταιρείας. Επομένως, σύμφωνα με 
την παραπάνω άποψη, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναγνωρίζεται ως επένδυση και όχι 
ως κόστος που επιβαρύνει την εταιρεία.
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ΕΚΕ και Εταιρική Διακυβέρνηση
Σε σχέση με τις ίδιες τις Εταιρείες πρέπει να τονίσουμε ότι η ΕΚΕ πρέπει να αποτελεί 

ένα ευχάριστο και επιθυμητό γεγονός. Είναι μια στρατηγική που θέλουν οι επιχειρήσεις, 
είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης και μακροπρόθεσμης επένδυσης. Τα επιχειρήματα που 
προβάλλονται επικεντρώνονται στην πρόσθετη οικονομική αξία που αποκτά το κεφά-
λαιο της επιχείρησης και που στηρίζεται στο όνομα, στην καλή φήμη, στην καλή ποιότη-
τα. Επομένως, υπάρχει μια γενική συμφωνία των επιχειρήσεων για τις υποχρεώσεις τους 
έναντι της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Η κοινωνική ευθύνη αναγνωρίζεται από τις 
ελληνικές επιχειρήσεις ως ο βασικός και απαραίτητος άξονας του επιχειρηματικού τους 
σχεδιασμού.

Ένα άλλο ερώτημα είναι κατά πόσο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη οφείλει να αποτελέσει 
αντικείμενο κανονιστικής παρέμβασης; Όλες οι επιχειρήσεις συμφωνούν ότι η Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη δεν πρέπει να οδηγεί σε υποχρεωτικές, δεσμευτικές και νομοθετικές 
ρυθμίσεις. Αυτό, όχι μόνο γιατί έχει ψυχολογικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, αλλά και 
διότι ίσως περιορίζει στο μέλλον τις δυνατότητες των μεγάλων επιχειρήσεων να κάνουν 
περισσότερα, ίσως αποθαρρύνει τις μικρότερες επιχειρήσεις να ξεκινήσουν κάτι και ίσως 
μειώσει και τη διαφοροποίηση που υπάρχει στην ποικιλία των μορφών με την οποία 
εκδηλώνεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Μια ποικιλία μορφών κοινωνικής υπευθυ-
νότητας εκτίθενται από τους εκπροσώπους των μεγάλων επιχειρήσεων. Για την Ελλάδα 
είναι πράγματι πολύ χαρακτηριστικές και μοναδικές αυτές οι δραστηριότητες. Το πρό-
βλημα της δεσμευτικότητας της κοινωνικής ευθύνης είναι εξαιρετικά κρίσιμο και θα απο-
τελέσει και στο μέλλον πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων. Σύμφωνα με την Πράσινο Βίβλο 
της Ε.Ε. η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν μπορεί να στηριχτεί μόνο σε εθελοντική βάση: 
Χρειάζεται η νομοθετική και υποχρεωτική εφαρμογή της για να έχει αποτελέσματα.

Παράλληλα με την απόρριψη της νομοθετικής ρύθμισης, οι επιχειρήσεις επισημαίνουν 
ότι ο ρόλος του κράτους σε αυτόν το συσχετισμό, σε αυτή την οπτική, θα ήταν:

Πρώτον, να δημιουργήσει, να διαμορφώσει περισσότερα κίνητρα για την προώθηση κα-
λών παραδειγμάτων, τη μίμηση και αντιγραφή των καλών παραδειγμάτων Κοινωνικής 
Ευθύνης και από άλλες επιχειρήσεις.

Δεύτερον, να προχωρήσει στην άρση των αντικινήτρων που οδηγούν τις επιχειρήσεις 
στη μη εφαρμογή μορφών Κοινωνικής Ευθύνης και δραστηριότητας (π.χ. φορολογικά, 
κ.λπ.). 

Τρίτο, ότι θα πρέπει το κράτος να ενθαρρύνει το διάλογο για την καθιέρωση τέτοιων 
παραδειγμάτων κοινωνικής ευθύνης. Διάλογο μεταξύ εργαζομένων, επιχειρήσεων, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και κοινωνίας πολιτών.

Τέταρτον τέλος, θα πρέπει να τεθεί ένα πλαίσιο αρχών καθόλου υποχρεωτικό, καθόλου 
δεσμευτικό, το οποίο θα αποτυπώνει την φιλοσοφία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
Υπάρχουν ήδη ορισμένα παραδείγματα σε αυτό το πεδίο. 
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Ο Κοινωνικός Απολογισμός
Ένα άλλο αντικείμενο της ΕΚΕ αφορά τον Κοινωνικό Απολογισμό. Παραθέτω τρεις 

παρατηρήσεις γι΄αυτό το θέμα:

Πρώτον, ο Κοινωνικός Απολογισμός είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα αποτύπωσης, 
αναγνώρισης της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Και τούτο, ανεξάρτητα από την 
ονομασία την οποία του δίνουμε δηλαδή κοινωνικός απολογισμός, κοινωνικά στοιχεία, 
κοινωνική έκθεση. Σκοπός του κοινωνικού απολογισμού είναι να απαντηθούν κυρίως 
τα ερωτήματα των stakeholders, των φορέων, των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή των 
εργαζόμενων, προμηθευτών, καταναλωτών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, σχετικά 
με τη συμμετοχή της επιχείρησης στην προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία και 
το σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων κ.λπ. Δυστυχώς, πολύ λίγες επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα εκδίδουν ετήσιους κοινωνικούς απολογισμούς, ταυτόχρονα με τους οικονομι-
κούς απολογισμούς.

Η δεύτερη παρατήρηση σε σχέση με τον Κοινωνικό Απολογισμό αφορά το επικοινωνιακό 
θέμα, το επικοινωνιακό επίπεδο. Πώς γνωστοποιείται ο Κοινωνικός Απολογισμός στην 
κοινωνία; Πρέπει να υπάρχει κάποιος κώδικας δεοντολογίας για τον τρόπο σύνταξης του 
απολογισμού; Μπορεί να γράφεται οτιδήποτε;

Το περιεχόμενο του κοινωνικού απολογισμού συνδέεται αναπόσπαστα με το περιεχόμενο 
της κοινωνικής ευθύνης. Σε κάθε περίπτωση, δέχονται όλοι, ο κοινωνικός απολογισμός 
δεν πρέπει να αποτελεί μέσο διαφήμισης. Έχουμε λοιπόν ανάγκη για την διατύπωση ορι-
σμένων τέτοιων κανόνων, διατύπωσης και δημοσιοποίησης αυτών που ονομάζουμε συμ-
βατικά κοινωνικούς απολογισμούς. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι δεν υπάρχει κάποιο 
γενικό πρότυπο που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μίμησης ή αντιγραφής από όλες 
τις επιχειρήσεις. 

Τέλος, η τρίτη παρατήρηση σχετίζεται με το ερώτημα εάν ο κοινωνικός απολογισμός απο-
τελεί μια αυτοδέσμευση της εταιρίας. Αυτοδέσμευση που θα μπορούσε να έχει τη μορφή 
π.χ. ποσοτικών στόχων. Θα μπορούσε δηλαδή να θέσει μια εταιρία ορισμένους ποσοτι-
κούς στόχους στον κοινωνικό απολογισμό της; Στόχοι οι οποίοι την επόμενη χρονιά θα 
ελέγχονται αν υλοποιήθηκαν; Η γενική γνώμη που εκφράστηκε στο εργαστήριο ήταν ότι 
υπάρχουν τέτοια εργαλεία μέτρησης. Διερωτάται όμως κανείς πως και πότε χρησιμοποι-
ούνται. Είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο θα μας απασχολήσει έντονα τα επόμενα 
χρόνια.

ΕΚΕ και ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης
Ένας τρίτος κύκλος ερωτημάτων έχει ως αντικείμενο την εσωτερική διάσταση της εται-

ρικής κοινωνικής ευθύνης και συγκεκριμένα αυτή που αφορά στην διαχείριση του αν-
θρώπινου δυναμικού και την διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. Τέσσερις παρατηρήσεις 
μπορούμε να κάνουμε εδώ:

Πρώτον, σε μια εποχή όπου η συγκράτηση και προσέλκυση εξειδικευμένου εργατικού 
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προσωπικού αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις των εταιρειών, όλοι συμ-
φωνούν ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βοηθά στην διαδικασία διαχείρισης της τεχνο-
λογικής και οργανωτικής αλλαγής. Αυτή η μορφή κοινωνικής ευθύνης συνεπάγεται τον 
διάλογο με τους εργαζόμενους, τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων στην 
οργανωτική αλλαγή και ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων, στη διαχείριση και διοίκηση 
του ανθρωπίνου δυναμικού γενικότερα.

Δεύτερον, διαπιστώνεται επίσης ότι η ΕΚΕ συμβάλει στην επισήμανση των καλών πρακτι-
κών σε θέματα δια βίου εκπαίδευσης και διαχείρισης της γνώσης, της απασχολησιμότητας 
και της εξασφάλισης της εργασίας, της ισότητας των ευκαιριών, κυρίως όσον αφορά την 
ισότητα στις αμοιβές και δυνατότητες σταδιοδρομίας των γυναικών, την παραχώρηση 
αρμοδιοτήτων στους εργαζόμενους δια μέσου της καλής ενημέρωσης σε όλη την επιχείρη-
ση, όπως επίσης και με τις διάφορες μορφές συμμετοχής των στα κέρδη των επιχειρήσεων, 
ενδεχομένως μέσα από συστήματα παροχής μεριδίων του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι υπεύθυνες πρακτικές όμως αγγίζουν και θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργα-
ζομένων. Παρά το γεγονός του ότι σήμερα το θέμα της υγιεινής και ασφάλειας στην ερ-
γασία είναι κατοχυρωμένο από κανόνες που έχει θέσει η νομοθεσία, εντούτοις υπάρχει 
τεράστιος χώρος για την ανάπτυξη πρόσθετων πρωτοβουλιών που η εταιρική κοινωνική 
ευθύνη μπορεί να επιτελέσει. 

Η τρίτη παρατήρηση είναι ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βοηθά σημαντικά στη δια-
χείριση της διαφορετικότητας. Δηλαδή, την διαφορετική από άποψη φυλής, θρησκείας, 
ιθαγένειας, επιπέδου πολιτισμού, μεταχείριση του εργατικού δυναμικού, της κοινότητας, 
των καταναλωτών, κ.λπ. Έχουν αναπτυχθεί ορισμένα εργαλεία τεχνικής φύσεως, για το 
πώς το προϊόν των επιχειρήσεων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες 
των επιμέρους ομάδων, περνώντας έτσι από ένα στάδιο αυστηρής τυποποίησης σε ένα 
άλλο που χαρακτηρίζεται από την «ευελιξία» του προϊόντος. Αυτή η διαφοροποίηση και 
προσαρμογή στις διαφορετικές ανάγκες των εργαζομένων, των καταναλωτών, της κοινω-
νίας γενικότερα είναι σήμερα ο κανόνας στις πολιτισμένες κοινωνίες που ζούμε.

Τέλος, μια τέταρτη επισήμανση είναι κατά πόσο οι εργαζόμενοι πρέπει και μπορούν να 
συμμετέχουν στη δημιουργία, όχι απλώς στην υλοποίηση του οράματος της επιχείρησης.

Είναι προφανές πως για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει οι υπάλληλοι της επιχείρησης να 
έχουν την απαραίτητη κατάρτιση και επιμόρφωση ή τουλάχιστον την ενημέρωση για δια-
χειριστικά θέματα και το τι σημαίνει κοινωνική ευθύνη. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν σε 
ποιες κατευθύνσεις και με ποιους τρόπους μπορεί αυτή να υλοποιηθεί. Εντούτοις, ο ρόλος 
που μπορεί να διαδραματίσουν είναι αποφασιστικός, αρχής γενομένης από την προά-
σπιση των δικών τους συμφερόντων σε τομείς όπως οι συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις(ΜΜΕ)

Αντίθετα από ότι ευρέως πιστεύεται, σχεδόν όλοι συμφωνούν, ότι και οι μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις μπορούν να συμπεριφερθούν ανάλογα με τις μεγάλες επιχειρήσεις όσον 
αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν απορρίπτουν 
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την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Θα πρέπει όμως να δημιουργηθούν, να συγκροτηθούν 
συμβουλευτικά όργανα, υπηρεσίες, δίκτυα, τα οποία να παρεμβαίνουν συμβουλευτικά. 
Στην Ιταλία συνταξιούχοι επιχειρηματίες έχουν δημιουργήσει ακριβώς αυτήν την πλη-
ροφόρηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει επομένως ανάγκη ενεργοποίησης, 
συγκρότησης φορέων, ινστιτούτων στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μόνο 
με αυτόν τον τρόπο οι ΜΜΕ μπορούν να αναλάβουν με επιτυχία κοινωνικές ευθύνες. 
Παράλληλα, πρέπει να υπογραμμίσω ότι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το κράτος 
πρέπει να έχει ένα ενεργό ρόλο. Αλλά ο ρόλος του κράτους σε αυτόν τον τομέα συνίστα-
ται όχι στην επιβολή νέων κανόνων αλλά στην τήρηση των νόμων. Στην τήρηση π.χ. της 
υπάρχουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της κοινωνικής νομοθεσίας, των αγορανομι-
κών διατάξεων, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα και ζητήματα αθέμιτου 
ανταγωνισμού σε βάρος των νομοταγών επιχειρήσεων.

Από την εμπειρία των αναπτυγμένων χωρών (Ιταλία, Αγγλία κ.λπ.), προκύπτει ότι οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις είναι παρούσες και έχουν να επιδείξουν παραδείγματα έντονης 
κοινωνικής υπευθυνότητας. Μόνο που αυτά τα παραδείγματα δεν καταγράφονται τις 
περισσότερες φορές, και το τονίζω αυτό, αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο. Σε μεγάλο 
βαθμό αυτά τα παραδείγματα παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό. Είναι κάτι που θα 
πρέπει να προσέξουμε στην Ελλάδα πάρα πολύ στο μέλλον. Γιατί ακριβώς η πλειοψηφία 
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δικαιολογημένα επο-
μενως μπορούμε να υποθέσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος καλών πρακτικών σ’ αυτόν το 
τομέα μάς είναι άγνωστες, μάς διαφεύγουν. Χρειάζονται έρευνες και μελέτες για να τις 
ανακαλύψουμε.

Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί στις 

ημέρες μας ένα καινούριο πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Οι τρεις παραδοσιακές 
μορφές κοινωνικής πολιτικής είναι ως γνωστόν η κοινωνική αναδιανομή πόρων, η κοι-
νωνική ρύθμιση με τους νόμους και η πρόνοια. Με την κοινωνική ευθύνη των επιχειρή-
σεων διαμορφώνεται και προβάλει ένα τέταρτο πεδίο, όπου οι επιχειρήσεις, από μόνες 
τους πλέον, ενδιαφέρονται για κοινωνικά θέματα και επιχειρούν να συμβάλλουν στην 
κοινωνική συνοχή. Βεβαίως, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι τα κίνητρα αυτής της 
παρέμβασης είναι πρωτίστως οικονομικά. Είναι κίνητρα που αυξάνουν την κερδοφορία, 
συμβάλουν στην βιωσιμότητα και αυξάνουν την αξία της επιχείρησης συνολικά. Δεν εί-
ναι τυχαία τα αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν ότι όλο και αυξανόμενος αριθμός 
καταναλωτών δίνει ιδιαίτερη προτίμηση σε προϊόντα που έχουν παραχθεί με τρόπο –κοι-
νωνικά αλλά κυρίως περιβαλλοντικά– υπεύθυνο. Όταν μιλάμε για εταιρική κοινωνική 
ευθύνη πρόκειται επομένως για ένα νέο φαινόμενο, έναν καινούργιο ρόλο που καλού-
νται να παίξουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις του 21ου αιώνα πρέπει να αναδείξουν 
τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από ότι στο παρελθόν. Διότι χαράζουν την πολιτι-
κή τους σε μια καινούργια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, σε μια κοινωνία τελείως δια-
φορετική από τις κλειστές οικονομίες και κοινωνίες του 19ου ή του 20ού, όπως αυτές που 
γνωρίζαμε ως σήμερα. 
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Επιχειρηματικότητα

Σε αυτή την πορεία, νομίζω ότι πέρα από τις παρεμβάσεις, τις δραστηριότητες, τη δια-
φώτιση και την επικοινωνιακή πολιτική του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού Δικτύου για 
την ΕΚΕ , πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει τα επόμενα χρόνια, η αύξηση της εκπαίδευσης 
των νέων, των φοιτητών και κυρίως όσων σπουδάζουν κοινωνικές, οικονομικές, πολιτι-
κές επιστήμες. Η έμφαση στη δημιουργία συνείδησης για την επιχειρηματική κοινωνική 
υπευθυνότητα μπορεί να γίνει με την καθιέρωση αντίστοιχων και ανάλογων μαθημάτων 
στα πανεπιστήμια. Μαθημάτων, τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμη στα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ μας. Τα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα που καθιερώθηκαν με πρωτοβου-
λία της Ε.Ε. πρέπει να συμπεριλάβουν και την ΕΚΕ. Βεβαίως, η επιχειρηματική κουλτού-
ρα έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά δεν συγκρίνεται με αυτήν 
της Αγγλίας, ή των άλλων χωρών της Ευρώπης, όπου η θεματική της κοινωνικής ευθύνης 
και έχει ισότιμο ρόλο και διδάσκεται ισότιμα στα πανεπιστήμια και στις σχολές Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, όπως ακριβώς και τα άλλα οικονομικά μαθήματα.

Κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι το πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αντιπροσω-
πεύει ένα πολλά υποσχόμενο πεδίο επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, κοινωνικής ευαισθη-
σίας και κινητοποίησης της κοινωνίας πολιτών. Το ζητούμενο είναι η πρόοδος, η ανάπτυξη, 
η ευημερία και η κοινωνική συνοχή. Στη νέα εποχή της παγκοσμιοποίησης των οικονο-
μιών και των κοινωνιών, της μείωσης της κρατικής παρεμβατικότητας και των εθνικών 
αποκλειστικοτήτων, στους ώμους των επιχειρήσεων πέφτει πραγματικά ένα μεγάλο βάρος: 
Να συνδέσουν οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους ταυτόχρονα. Αυτή είναι η ιστορική 
πρόκληση που μόνες τους έθεσαν για τον 21ο αιώνα. Η επιτυχία ή η αποτυχία τους είναι 
σίγουρο ότι θα μετρηθεί από τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα. 
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ΑΡΧΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Δρ. Ιωάννης Κ. Χατζηκιάν

4η Εισήγηση
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Αρχές Στρατηγικού Σχεδιασμού

1. Εισαγωγή
Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι η εξοικείωση και η κατανόηση από τους φοιτητές 

των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού, της διαδικασίας της στρατηγικής ανάλυσης και 
της στρατηγικής θέσης της επιχείρησης ή του οργανισμού στο πολύπλοκο επιχειρησιακό 
περιβάλλον όπου αναπτύσσεται η στρατηγική. Στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής εξετάζο-
νται και παρουσιάζονται τα εξής: 
•  Η στρατηγική ως έννοια και ως διαδικασία και τονίζεται η αναγκαιότητα και η πολυ-

πλοκότητα της έννοιας της στρατηγικής.
•  Η στρατηγική ανάλυση, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάζονται και εξετάζονται  οι 

βασικές μέθοδοι και εργαλεία της ανάλυσης. 

Οι βασικές μέθοδοι και εργαλεία της στρατηγικής ανάλυσης που παρουσιάζονται για 
την ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος, τον εντοπισµό Στρατηγικής 
Ικανότητας (Strategic Capability) και τον προσδιορισµό της Ανταγωνιστικής Θέσης της 
Επιχείρησης (Competitive Positioning) είναι οι εξής: 
•  Αναγνώριση των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος που είναι στρατηγικής 

σηµασίας για την Επιχείρηση, 
•  Ανάλυση/Δυνάµεων /Αδυναµιών/Ευκαιριών/Απειλών (SWOT Analysis) των παρα-

γόντων αυτών σε σχέση µε τους Ανταγωνιστές της
•  Αναγνώριση εφαρµοζόµενης στρατηγικής στην πράξη.
•  Αναγνώριση των σηµαντικών εξωτερικών περιβαλλοντικών επιδράσεων – Ευκαιριών/

Απειλών.
•  Αναγνώριση των Δυνάµεων/Αδυναµιών των σηµαντικών πόρων και θεµελιωδών ικα-

νοτήτων της επιχείρησης.
•  Βαθµολόγηση του βαθµού ανταπόκρισης των αποτελεσμάτων του μεταξύ Δυνάµεων/

Αδυναµιών και Ευκαιριών/Απειλών.
•  Αξιολόγηση της υπάρχουσας στρατηγικής και αναθεώρησή της.
•  Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας (πως οι πόροι χρησιµοποιούνται, ελέγχονται και συνδυάζο-

νται µεταξύ τους).
•  Ανάλυση Ανταγωνιστών (Competitor Analysis) (Εξέταση στρατηγικής, απόδοσης, 

Δυνάµεων /Αδυναµιών των Ανταγωνιστών).
•  Ανάλυση Στρατηγικών Οµάδων (Strategic Groups Analysis).
•  Ανάλυση Τµηµάτων Αγοράς (Market Segmentation Analysis).
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2. Η έννοια και η διαδικασία της στρατηγικής
Στρατηγική είναι η κατεύθυνση και το εύρος δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης μακρο-

πρόθεσμα, η οποία εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση, μέσω της 
διάταξης των πόρων της μέσα σε ένα εναλλασσόμενο περιβάλλον, με στόχο να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες των αγορών και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των βασικών ομάδων 
ενδιαφερομένων.

Κάθε εταιρεία ή οργανισμός πρέπει να έχει πελάτες. Σε μία ανταγωνιστική κατάσταση, 
η εταιρεία χρειάζεται να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες είναι περισσότερο 
ανταγωνιστικές και ελκυστικές από εκείνες των ανταγωνιστών, και πρέπει αυτό να το 
κάνει περισσότερο αποτελεσματικά από τον ανταγωνισμό, προκειμένου η εταιρεία να 
κερδίσει χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι η αγορά και οι ανταγωνιστές είναι σε συνεχή 
και σταθερή μεταβολή, και, κατά συνέπεια, η εταιρεία πρέπει συνεχώς και σταθερά να 
σκέπτεται το μέλλον. Το «στρατηγικό τρίγωνο» του Σχήματος 1, εκφράζει την ουσία της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Σχήμα 1: Το Στρατηγικό Τρίγωνο

ΠΕΛΑΤΕΣ

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

 ΑΞΙΑ  ΑΞΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Ένα σημαντικό σημείο αφετηρίας για μια στρατηγική είναι το ότι η εταιρεία πρέπει να 
έχει ένα χάρτη της περιοχής στην οποία ανταγωνίζεται. Αυτό σημαίνει ότι θα γνωρίζει 
τις δικές της θέσεις στην αγορά και τις θέσεις των ανταγωνιστών σ’ αυτήν. Επιπρόσθετα, 
η εταιρεία πρέπει να καταλαβαίνει τις κατευθυντήριες δυνάμεις που υπάρχουν πίσω από 
τις εξελίξεις στην κατάσταση του ανταγωνισμού και τις θέσεις τις οποίες οι ανταγωνιστές 
και η αγορά πρόκειται, πιθανά, να έχουν σε λίγα χρόνια. Η ανάλυση αυτή του περιβάλ-
λοντος της εταιρείας αποκαλύπτει τις ευκαιρίες και τις απειλές.  Ένα άλλο σημαντικό 
σημείο αφετηρίας για μια στρατηγική είναι το ότι η εταιρεία γνωρίζει τις δικές της δυ-
νάμεις ή ισχυρά σημεία και τις δικές της αδυναμίες ή ασθενή σημεία. Στο πλαίσιο της 
στρατηγικής είναι αυτά τα ισχυρά και ασθενή σημεία τα οποία είναι σημαντικά σε όρους 
περιβάλλοντος – αυτά τα οποία είναι ενδιαφέροντα και σημαντικά. 

Η ανάλυση των ισχυρών και ασθενών σημείων, συγκρινόμενα με τις απειλές και τις ευ-
καιρίες, είναι σημαντική για τον σχηματισμό της στρατηγικής της εταιρείας. Μια τέτοια 
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Αρχές Στρατηγικού Σχεδιασμού

ανάλυση ονομάζεται ‘SWOT Analysis’ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats-
Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες, Απειλές). Η ανάλυση αυτή μπορεί να προσφέρει μια 
απάντηση στο πως η εταιρεία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα ισχυρά της σημεία για 
να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες και να μπορεί συνειδητά να βελτιώσει τις αδυναμίες της 
για να μειώσει τις απειλές του περιβάλλοντος.

Στο Σχήμα 2, περιγράφεται ένα μοντέλο το οποίο χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό 
μιας επιχειρηματικής στρατηγικής. 

Σχήμα 2: Μοντέλο Στρατηγικής

Εσωτερική Ανάλυση
Μάρκετινγκ
Χρηματοοικονομικά
Παραγωγή
Οργάνωση

Εξωτερική Ανάλυση
Πελάτες
Ανταγωνιστές
Βιομηχανία
Τεχνολογία
Κοινωνία

    SWOT Analysis
Ισχυρά Σημεία Ευκαιρίες
Ασθενή Σημεία Απειλές

Σχηματισμός Στρατηγικής
Επιχειρηματική Ιδέα

Κατεύθυνση Στρατηγικής
Κύριος Σκοπός

Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας
Συνολικό Σχέδιο

Γενικά Σχέδια για Λειτουργικές Μονάδες

Υλοποίηση
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Στο πλαίσιο της ‘SWOT Analysis’ τίθενται τα εξής ερωτήματα: 
α)  ποιά είναι τα ισχυρά σημεία της εταιρείας, ποιά σημεία πρέπει να διατηρήσει, ποιά 

σημεία να ενισχύσει, και πώς;
β)  ποιά είναι τα ασθενή σημεία της εταιρείας, ποιά σημεία πρέπει να βελτιώσει, και πώς; 
γ)  ποιές είναι οι ευκαιρίες του περιβάλλοντος για την εταιρεία, ποιές ευκαιρίες πρέπει να 

εκμεταλλευθεί, και πώς;
δ)  ποιές είναι οι απειλές του περιβάλλοντος για την εταιρεία, ποιές απειλές να εξαλείψει, 

ποιές απειλές να προσαρμόσει, και πώς;

Η δομή και οι παράγοντες που συγκροτούν τη ‘SWOT Analysis’ περιγράφονται στο Σχή-
μα 3. 

Σχήμα 3: ‘SWOT Analysis‘

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

+

ΙΣΧΥΡΑ 
ΣΗΜΕΙΑ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

-

ΑΣΘΕΝΗ 
ΣΗΜΕΙΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΑΠΕΙΛΕΣ

ΕΞΑΛΕΙΨΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

3. Η αξιολόγηση των εξωτερικών παραγόντων (external analysis)
Η διαμόρφωση αλλά και αξιολόγηση της τρέχουσας στρατηγικής της επιχείρησης βα-

σίζεται σε μία συστηματική – αναλυτική διαδικασία και όχι απλώς στην διαίσθηση και 
την δημιουργικότητα του ανώτατου διοικητικού στελέχους.

Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σκέλος της διαδικασίας αυτής αφορά την ανάλυση του εξωτερικού 
περιβάλλοντος, δεδομένου ότι αυτό διαμορφώνει  το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να 
ληφθούν οι στρατηγικές αποφάσεις της επιχείρησης.

Η ανάλυση του περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού θα στηριχθεί σε μία σειρά από 
έννοιες και εργαλεία, μέσα από τα οποία θα γίνει δυνατή η κατανόηση και ερμηνεία του 
μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος της αγοράς, καθώς και της φύσης και έντασης των αντα-
γωνιστικών πιέσεων. 
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Αρχές Στρατηγικού Σχεδιασμού

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ανταγωνισμός αποτελεί μία ιδιαίτερα ευρεία έννοια που δι-
αφοροποιείται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και το κλάδο που δραστηριοποιείται, 
το μέγεθος της, το στάδιο του κύκλου ζωής της αγοράς, το/τα προϊόντα, τα συγκεκριμένα 
τμήματα αγοράς στα οποία απευθύνεται κ.ο.κ.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι ο ανταγωνισμός δεν επηρεάζει την 
επιχείρηση κατά ένα μονοδιάστατο τρόπο.  Αντίθετα, είναι δυνατόν, διαφορετικές πλευ-
ρές του περιβάλλοντος να έχουν διαφορική επίδραση σε διαφορετικά στοιχεία της αλυσί-
δας αξίας (value chain) της επιχείρησης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μια ευρεία ανάλυση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όταν 
δεν καθοδηγείται από ένα συστηματικό μεθοδολογικό πλαίσιο, μπορεί να οδηγήσει σε 
αυτό που στην διεθνή βιβλιογραφία ονομάζεται «παράλυση μέσω ανάλυσης». Χρειάζεται 
επομένως να οργανωθεί η όλη διαδικασία στην βάση των παρακάτω κριτηρίων:
1.  Τι είδους πληροφορίες χρειάζονται για συστηματική ανάλυση του περιβάλλοντος και 

του ανταγωνισμού.
2.  Για ποιους λόγους (σε τι αποσκοπούν).
3.  Πώς θα χρησιμοποιηθούν.
4.  Από πού μπορούν να αντληθούν.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η διαδικασία ανάλυσης του περιβάλλοντος και αντα-
γωνισμού δεν μπορεί να είναι εξαντλητική αλλά ούτε και να προσφέρει έτοιμες απαντή-
σεις, δεδομένων των εντελώς ιδιαίτερων συνθηκών των επιχειρήσεων και των αγορών 
στις οποίες δραστηριοποιούνται. Άρα, χρειάζεται ένα δομημένο εννοιολογικό πλαίσιο 
που θα διαμορφώνει τους γενικότερους άξονες στην βάση των οποίων θα αναπτυχθεί η 
ανάλυση.

Ο οδηγός που αναπτύσσεται στα επόμενα, στοχεύει στην ανάπτυξη απαντήσεων και συ-
μπερασμάτων αναφορικά με επτά κρίσιμα ερωτήματα-βήματα:
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ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

1.  Ποιες είναι οι 
τάσεις του πε-
ριβάλλοντος

2.  Ποια είναι τα 
βασικά χαρα-
κτηριστικά του 
κλάδου και της 
αγοράς

3.  Ποιες είναι οι  
ανταγωνιστικές 
δυνάμεις που επη-
ρεάζουν την αγο-
ρά και ποια είναι 
η επίδραση τους 
στην επίδοση

4.  Ποιοι είναι οι 
παράγοντες που 
καθοδηγούν τις 
εξελίξεις (αλλαγές) 
και ποιές είναι οι 
επιπτώσεις τους

5.  Ποιες επιχειρή-
σεις κατέχουν τις 
πλέον ισχυρές / 
αδύνατες ανταγω-
νιστικές θέσεις

6.  Τι είδους αντα-
γωνιστικές κινή-
σεις στην αγορά 
μπορεί να κάνει 
ο άμεσος αντα-
γωνιστής7.  Ποιες είναι οι 

απειλές/ευκαι-
ρίες και ποιοι 
είναι οι κύριοι 
παράγοντες 
που καθορίζουν 
την επιτυχία ή 
αποτυχία στην 
συγκεκριμένη 
αγορά
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Αρχές Στρατηγικού Σχεδιασμού

Πριν προχωρήσουμε στην ιδιαίτερη ανάλυση του κάθε σταδίου ξεχωριστά, θα πρέπει:
1) Να τονιστεί ότι η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος και ανταγωνισμού αποτελεί 
συστατικό στοιχείο μίας ευρύτερης δομής αναλύσεων και βημάτων στην διαμόρφωση και 
αξιολόγηση της στρατηγικής της επιχείρησης, και 
2) η επίδραση του περιβάλλοντος στην επιχείρηση δεν είναι μονοδιάστατη και δεν  αντα-
νακλάται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις εσωτερικές της λειτουργίες. Θα πρέπει επομένως 
να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε τις πιθανές διαφορικές επιπτώσεις του περιβάλλοντος 
σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης.

ΒΗΜΑ 1: Ποιές είναι οι τάσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος;

Για τον έλεγχο των επιδράσεων του περιβάλλοντος στην επιχείρηση, είναι χρήσιμο να 
απαντηθούν δύο ερωτήσεις:

Ποιοί παράγοντες του ευρύτερου περιβάλλοντος επηρεάζουν την επιχείρηση;
Ποιοί από αυτούς είναι οι περισσότερο σημαντικοί σήμερα; 
Στα αμέσως επόμενα χρόνια;

Ένα χρήσιμο «εργαλείο» για αυτού του είδους την ανάλυση, είναι το μοντέλο PEST 
(Political Economic Socio-cultural Technological).

Μερικοί βασικοί παράγοντες που θα πρέπει να διερευνηθούν ανά κατηγορία, είναι οι 
παρακάτω:
1.  Το οικονομικό περιβάλλον αναφέρεται στην αγορά που δρά η επιχείρηση, στο κλάδο 

δραστηριότητας που ανήκει και σε όλο το πλέγμα σχέσεων και συνθηκών που συνθέ-
τουν το σύνολο της οικονομίας.

2.  Το πολιτικό / ρυθμιστικό περιβάλλον επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις στρατηγικές επι-
λογές της επιχείρησης (παράδειγμα η νομοθεσία που οριοθετεί τις μορφές οργάνωσης 
και τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων).

3.  Το κοινωνικό /δημογραφικό /πολιτιστικό περιβάλλον, με τους θεσμούς, τάσεις και 
αντιλήψεις που επικρατούν διαμορφώνει τα καταναλωτικά πρότυπα που με την σειρά 
τους επηρεάζουν τις στρατηγικές επιλογές μιας επιχείρησης.

4.  Το τεχνολογικό περιβάλλον επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες ανάπτυξης 
νέων προϊόντων, τις διαδικασίες παραγωγής κ.ο.κ.

Μερικοί από τους ειδικότερους παράγοντες ανά κατηγορία αναφέρονται συνοπτικά στον 
πίνακα που ακολουθεί.
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Πίνακας 1: PESTEL

ΠΟΛΙΤΙΚΟ/ 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ/ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φορολογική 
Νομοθεσία

Πληθωρισμός Δημογραφικά 
χαρακτηριστικά

Δαπάνες σε ΕκαιΑ

Νόμοι Προστασίας 
του Περιβάλλοντος

Επιτόκια Κατανομή 
Εισοδήματος

Νέες ανακαλύψεις

Πολιτική 
σταθερότητα

Τάση του ΑΕΠ Καταναλωτικά 
πρότυπα

Ρυθμός μεταφοράς 
τεχνολογίας

Συνθήκες Διεθνούς 
Εμπορίου

Ανεργία Επίπεδο 
εκπαίδευσης

Τεχνολογική 
υποδομή

Εργασιακή 
νομοθεσία

Διαθέσιμο 
Εισόδημα

Νέα προϊόντα 
/ παραγωγικές 
διαδικασίες

Οικονομικοί 
Κύκλοι
Ενεργειακό κόστος

Οι παραπάνω παράγοντες αφορούν το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται η 
επιχείρηση, που αν και δεν την επηρεάζουν άμεσα έχουν συχνά έμμεση επίδραση στην 
λήψη των στρατηγικών αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά, το άμεσο περιβάλλον της 
αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, αναλύεται σε μία σειρά από συστα-
τικά στοιχεία που περιλαμβάνουν ανταγωνιστές, πιστωτές, πελάτες, εργαζόμενους, μετό-
χους, προμηθευτές και την κοινωνία συνολικότερα.

BHMA 2: Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς;

Τα σχετικά χαρακτηριστικά της αγοράς δημιουργούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπο-
ρούν να κινηθούν οι στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης.

Για να είναι αποδοτική η ανάλυση αυτή, θα πρέπει κατ’ αρχήν να ορισθούν τα όρια του 
κλάδου στον οποίο γενικά δραστηριοποιείται η επιχείρηση, και κυρίως τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά της ή των αγορών στις οποίες απευθύνεται. 

Ας σημειωθεί πως ενώ ο κλάδος αποτελεί το ευρύτερο πεδίο δραστηριότητας της επιχεί-
ρησης, η αγορά αφορά το συγκεκριμένο πλαίσιο αγοραστών, ανταγωνιστών, καναλιών 
διανομής κ.λπ. με τα οποία η επιχείρηση συναλλάσσεται καθημερινά. Έτσι, για μια επι-
χείρηση που παράγει σνάκς αν και ανήκει στον κλάδο τροφίμων, η αγορά στην οποία 
απευθύνεται και με την οποία συναλλάσσεται εντοπίζεται και περιγράφεται από τις ιδι-
αιτερότητες του συγκεκριμένου προϊόντος (π.χ. συγκεκριμένοι ανταγωνιστές, συγκεκρι-
μένες κατηγορίες προϊόντων, αγοραστικές συνήθειες, κανάλια διανομής, προμηθευτές 
κ.ο.κ). Oι παράγοντες που θα πρέπει να εξετασθούν περιλαμβάνουν:
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Αρχές Στρατηγικού Σχεδιασμού

• Μέγεθος της αγοράς
•  Είδος και έκταση του ανταγωνισμού (π.χ. είναι τοπικός ή σε εθνικό επίπεδο ο ανταγω-

νισμός, ανταγωνίζεται πολυεθνικές επιχειρήσεις;)
•  Με τι ρυθμούς αναπτύσσεται η αγορά, και σε ποιό στάδιο του κύκλου ζωής της βρίσκε-

ται;
•  Ποιός είναι ο αριθμός των ανταγωνιστών και ποιά είναι η σχετική κατανομή του μεγέ-

θους τους (είναι π.χ. κατακερματισμένη αγορά – μεγάλος αριθμός μικρών και σχετικά 
ισοδύναμων επιχειρήσεων ή αντίθετα είναι έντονα ολιγοπωλιακή αγορά;)

•  Ποιός είναι ο αριθμός των πελατών και τα σχετικά μεγέθη τους;
•  Πόσο έντονο είναι το φαινόμενο της ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων προς τα εμπρός ή 

προς τα πίσω;
•  Ευκολία εισόδου / εξόδου από την αγορά
•  Ποιός είναι ο ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών (τόσο στις διαδικασίες παραγωγής 

όσο και στα προϊόντα)
•  Πόσο διαφοροποιημένα είναι τα προϊόντα από ανταγωνιστή σε ανταγωνιστή (είναι 

παρόμοια ή διαφορετικά και σε ποιό βαθμό)
•  Μπορούν οι επιχειρήσεις στην αγορά να αποκτήσουν οικονομίες κλίμακας σε ότι αφο-

ρά τις προμήθειες, παραγωγή, μεταφορά, μάρκετινγκ;
•  Είναι σημαντικός ο βαθμός εκμετάλλευσης της παραγωγικής δυναμικότητας στην από-

κτηση χαμηλού κόστους παραγωγής;
•  Υπάρχουν δυνατότητες για μείωση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής μέσα από την 

απόκτηση γνώσης και εμπειρίας (δηλαδή για όσο αυξάνεται σωρευτικά η παραγωγή 
υπάρχει η δυνατότητα –και σε ποιό βαθμό– μείωσης του κόστους μέσα από την συσώ-
ρευση εμπειρίας και γνώσης;)

•  Ποιές είναι οι απαιτήσεις σε κεφάλαιο;
•  Ποιά είναι η μέση αποδοτικότητα του συγκεκριμένου κλάδου σε σχέση με τον εθνικό 

μέσο όρο και ποιά στην συγκεκριμένη αγορά;
•  ποιά τμήματα αγοράς υφίστανται και στην βάση ποιων χαρακτηριστικών ορίζονται 

(γεωγραφικά, προτιμήσεις καταναλωτών, είδος/τρόπος χρήσης, ευαισθησία στις τιμές, 
μέγεθος και ισχύς των ανταγωνιστών, κ.ο.κ)

•  Ποια είναι τα κανάλια διανομής, ποιά η ισχύς τους 

Ακολουθεί πίνακας με παραδείγματα σχετικά με την στρατηγική σημασία μερικών κύρι-
ων χαρακτηριστικών μιας αγοράς.
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Πίνακας 2: Στρατηγική σημασία των χαρακτηριστικών της αγοράς

Χαρακτηριστικό Αγο-
ράς

Στρατηγική σημασία για την επιχείρηση

Μέγεθος Οι μικρές αγορές τείνουν να μην προσελκύουν νέους 
ανταγωνιστές. Αντίθετα στις μεγάλου μεγέθους αγορές 
συχνά νέοι ανταγωνιστές προσπαθούν αν εξαγοράσουν 
επιχειρήσεις με καλή ανταγωνιστική θέση σε ελκυστικές 
αγορές

Ρυθμός ανάπτυξης αγο-
ράς

Οι έντονοι ρυθμοί προσελκύουν νέους ανταγωνιστές. Η 
πτώση του ρυθμού ανάπτυξης επιταχύνει την ένταση του 
ανταγωνισμού και οδηγεί σε έξοδο των πιο αδύνατων 
ανταγωνιστών.

Παραγωγική δυναμι-
κότητα

Υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα ωθεί τις τιμές 
και τα περιθώρια κέδρους προς τα κάτω. Ελλείψεις το 
αντίθετο.

Μέση Κερδοφορία 
Κλάδου

Κλάδοι με υψηλή κέρδους προσελκύουν νέους ανταγωνι-
στές.

Εμπόδια Εισόδου / Εξό-
δου

Υψηλά εμπόδια προστατεύουν τις στρατηγικές θέσεις και 
τα κέρδη των υπαρχουσών επιχειρήσεων. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση, υπάρχει κίνδυνος εισόδου νέων ανταγωνιστών.

Το προϊόν έχει υψηλή 
αξία για τους αγορα-
στές

Περισσότεροι αγοραστές θα προσδοκούν χαμηλές τιμές.

Τυποποιημένο προϊόν Οι αγοραστές έχουν μεγάλη δύναμη γιατί μπορούν να 
μετακινούνται από παραγωγή σε παραγωγή.

Ταχεία τεχνολογική 
εξέλιξη

Μεγαλώνει ο κίνδυνος (ρίσκο). Επενδύσεις σε τεχνολογία 
εξοπλισμού μπορούν να καταστούν απαρχαιωμένες προ-
τού αποσβεσθούν πλήρως.

Ανάγκη σε κεφάλαια Υψηλές ανάγκες καταστούν ιδιαίτερα κρίσιμες τις επεν-
δυτικές αποφάσεις. Ο χρόνος λήψης της απόφασης επίσης 
σημασία. Δημιουργούνται εμπόδια εισόδου-εξόδου.

Κάθετη ολοκλήρωση Δημιουργεί ανάγκη σε κεφάλαια. Συχνά δημιουργεί δια-
φορές ανταγωνιστικότητας και δομής κόστους ανάμεσα 
σε επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί και αυτές που δεν 
έχουν.

Οικονομίες κλίμακας Μεγαλώνει τον απαιτούμενο όγκο παραγωγής και μερί-
διο αγοράς για να είναι ανταγωνιστική η επιχείρηση.

Τμήματα Αγοράς Αναδυόμενα τμήματα αγοράς μπορεί να αυξήσουν στο 
εγγύς μέλλον τους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς.

Κανάλια Διανομής Ισχυρά κανάλια διανομής μπορεί να συμπιέζουν το περι-
θώριο κέρδους της επιχείρησης.

Καινοτομία προϊόντος Μικραίνει τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Αυξάνει τον 
επιχειρηματικό κίνδυνο.
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BHMA 3: Ποιές είναι οι ανταγωνιστικές δυνάμεις που επηρεάζουν την αγορά 
και ποιά είναι η επίδραση τους στην επίδοση;

Η ανάλυση που ακολουθεί και παρουσιάζεται διαγραμματικά στο επόμενο σχήμα, 
αφορά τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά της αγοράς που δραστηριοποι-
είται η επιχείρηση και η έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των επιδράσεων τους στην 
επίδοση της επιχείρησης.

Σχήμα 4: To Μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων

Νέες Είσοδοι


 Δύναμη των 
Προμηθευτών   Δύναμη των 

Αγοραστών
Αντιπαλότητα 

στον κλάδο/ 
Ανταγωνιστές

Υποκατάστατα



Οι ανταγωνιστικές δυνάμεις που εξετάζονται κατά την ανάλυση της αγοράς είναι:
1. Ο υφιστάμενος ανταγωνισμός και η έντασή του.
2. Ο κίνδυνος εισόδου νέων ανταγωνιστών.
3. Η σχέση εξάρτησης από τους προμηθευτές και η διαπραγματευτική τους δύναμη.
4.  Οι πιέσεις που ασκούνται από τους αγοραστές και η διαπραγματευτική τους δύναμη.
5.  Οι απειλές από τα υποκατάστατα προϊόντα.

Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η επίδοση μιας επιχείρησης εξαρτάται σε σημαντικό βαθ-
μό από την συνδυασμένη επενέργεια των πέντε αυτών παραγόντων. Κάθε ένας από αυ-
τούς εξαρτάται από μερικότερες συνιστώσες που προσδιορίζουν το βαθμό που επιδρά 
αρνητικά ή θετικά στην επιχείρηση.

Ένταση του ανταγωνισμού (όπως είδαμε και στο βήμα 2 είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ποιοι 
είναι οι πραγματικοί ανταγωνιστές της επιχείρησης)
1.  Σχετική «Ισορροπία» ή Συγκέντρωση: Ο βαθμός συγκέντρωσης μιας αγοράς είναι ση-

μαντικός γιατί εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα μερίδια αγοράς ανά-
μεσα στους υπάρχοντες ανταγωνιστές. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων λαμβάνονται 
υπόψη τα μερίδια των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων. Αν για παράδειγμα οι 8 μεγαλύτε-
ρες επιχειρήσεις κατέχουν το 90% της αγοράς, η αγορά είναι έντονα συγκεντρωμένη 
και θεωρητικά τουλάχιστον, η ένταση του ανταγωνισμού μικρή. Είναι ιδιαίτερα κρίσι-
μο πάντως να λαμβάνεται υπόψη η σχετική ισορροπία ανάμεσα στους ανταγωνιστές 
που ενδιαφέρουν άμεσα την επιχείρηση.
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2.  Ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς: Αν η αγορά είναι «στατική», η ένταση του ανταγω-
νισμού είναι μεγάλη διότι οι επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν το μερίδιο αγο-
ράς τους θα πρέπει να το αντλήσουν από άλλες ανταγωνιστικές. Αντίθετα, αν η αγορά 
αναπτύσσεται με έντονους ρυθμούς, οι επιχειρήσεις «μεγαλώνουν» παράλληλα με την 
αγορά χωρίς να επιδίδονται (αναγκαστικά) σε έντονο ανταγωνιστικό «πόλεμο».

3.  Ύπαρξη υψηλού σταθερού κόστους και μεγάλων επενδύσεων: Αν το αντικείμενο δρα-
στηριότητας μιας αγοράς απαιτεί την ύπαρξη μεγάλου ποσοστού παγίων στο ενεργη-
τικό των επιχειρήσεων, η διατήρηση ενός μεγάλου κεφαλαίου κίνησης είναι αναγκαία 
για την κάλυψη του υψηλού σταθερού κόστους των παγίων αυτών. Αυτό όμως οδηγεί 
στην απαίτηση για υψηλό τζίρο, και επομένως σε αύξηση της έντασης ανταγωνισμού 
ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Αντίθετα, όταν το βασικό μέρος του κόστους παραγωγής 
ανήκει στο μεταβλητό κόστος, τότε η αναγκαιότητα για μεγάλο όγκο πωλήσεων δεν 
προβάλλει τόσο επιτακτική.

4.  Διαφοροποίηση προϊόντων: Αν οι επιχειρήσεις προσφέρουν διαφοροποιημένα μετα-
ξύ τους προϊόντα, τότε η ένταση του ανταγωνισμού μειώνεται καθώς οι επιχειρήσεις 
στοχεύουν σε διαφορετικά τμήματα αγοράς. Αντίθετα αν πωλούν ομοιογενή προϊόντα 
υφίσταται μεγαλύτερος κίνδυνος για αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού ανάμεσά 
τους.

5.  Ύπαρξη εμποδίων εξόδου: Η απόφαση μιας επιχείρησης για έξοδό της από μια αγορά 
καθίσταται δύσκολη λόγω πιθανής ύπαρξης εξειδίκευσης του παραγωγικού της εξοπλι-
σμού, ή λόγω σημαντικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, κ.ο.κ. Στο βαθμό επομένως 
που κάποιες επιχειρήσεις «υποχρεώνονται» να παραμείνουν σε μία αγορά, είναι φυσι-
κό να αυξάνεται η ένταση του ανταγωνισμού.

Κίνδυνος εισόδου νέων ανταγωνιστών
Οι επιχειρήσεις στα πλαίσια μιας αγοράς προσπαθούν να εγείρουν όσο το δυνατόν 

υψηλότερα εμπόδια ώστε να καταστεί δύσκολη ή αδύνατη η είσοδος ανταγωνιστών σε 
αυτή. Για παράδειγμα είναι δυνατόν να κρατούν τα περιθώρια κέρδους σε χαμηλά επίπε-
δα ώστε να μην προσελκύονται νέες επιχειρήσεις. Παρόλα όμως τα εμπόδια που προσπα-
θούν να δημιουργήσουν οι υπάρχοντες ανταγωνιστές, νέες επιχειρήσεις κατορθώνουν να 
εισέλθουν, είτε μέσω συνεργασιών (π.χ. εξαγορά ή συγχώνευση), είτε διότι διαθέτουν τα 
απαιτούμενα κεφάλαια. 

Οι πιθανότητες εισόδου νέων ανταγωνιστών εξαρτώνται από:
1.  Οικονομίες κλίμακας (μεγέθους): Όταν είναι έντονες (δηλαδή όταν απαιτείται μεγάλο 

μέγεθος ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη χαμηλού κόστους), οι νέες; επιχειρήσεις θα 
πρέπει να διαθέτουν ένα ελάχιστο μέγεθος ώστε να πετύχουν ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα. Κατά συνέπεια όσο μεγαλύτερο είναι το απαιτούμενο μέγεθος, τόσο μικρότερος 
είναι ο κίνδυνος εισόδου νέων ανταγωνιστών.

2.  Απαιτήσεις σε αρχικά κεφάλαια: Ο παράγοντας αυτός συνδέεται με τις οικονομίες κλί-
μακας. ΄Οταν απαιτούνται υψηλές αρχικές επενδύσεις, δυσκολεύεται η είσοδος επιχει-
ρήσεων που δεν διαθέτουν τα αντίστοιχα κεφάλαια.

3.  “Εικόνα - όνομα” προϊόντος: Όταν μια επιχείρηση κυριαρχεί στο κλάδο με ένα επώνυ-
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μο προϊόν, δεν υπάρχουν ελκυστικά περιθώρια κέρδους για νεοεισερχόμενες επιχειρή-
σεις (π.χ. Coca-Cola στην αγορά των αναψυκτικών).

4.  Διαφοροποίηση προϊόντος: Μέσω αυτής η επιχείρηση αποκτά μοναδικότητα στις αντι-
λήψεις των καταναλωτών, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό εμπόδια εισόδου.

5.  Κόστη αλλαγής προϊόντος: Πρόκειται για την προσήλωση των καταναλωτών σε κάποια 
/ ες επώνυμες μάρκες προϊόντων, και την διάθεση τους να αλλάξουν την προτίμηση 
τους. Στο βαθμό που οι υπάρχουσες επιχειρήσεις έχουν κατορθώσει να κερδίσουν την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών, το κόστος αλλαγής για αυτούς θα είναι μεγάλο, και 
επομένως η πιθανότητα να προτιμήσουν μία νέα μάρκα, μικρή.

6.  Πρόσβαση σε κανάλια διανομής: Η επιχείρηση που διαθέτει ισχυρό και εκτεταμένο 
δίκτυο διανομής μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν αποτρεπτικό “όπλο” για να ελαχιστο-
ποιήσει την πιθανότητα εισόδου νέων ανταγωνιστών.

7.  Πατέντες: Αποτελεί ισχυρό εμπόδιο εισόδου η κατοχή δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ή η 
νομικά κατοχυρωμένη αποκλειστική χρήση κάποιας πατέντας.

8.  Εμπειρία: Η ύπαρξη σημαντικής εμπειρίας μπορεί συχνά να δημιουργεί πλεονέκτημα 
κόστους, ή/και την ικανότητα ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων. Νέοι ανταγωνι-
στές που δεν διαθέτουν ανάλογη εμπειρία αποθαρρύνονται να εισέλθουν στον κλάδο.

9.  Νομοθεσία - Κυβερνητική πολιτική: Είναι δυνατόν σε ορισμένους κλάδους να αποθαρ-
ρύνεται η είσοδος νέων ανταγωνιστών ως αποτέλεσμα κυβερνητικής πολιτικής.

Διαπραγματευτική δύναμη των Προμηθευτών
Αν οι προμηθευτές μιας επιχείρησης έχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη (δηλ. 

υπάρχει μεγάλη σχέση εξάρτησης της επιχείρησης από αυτούς), είναι δυνατόν να περιορί-
σουν τα περιθώρια κέρδους της επιχείρησης (π.χ. επιβάλλοντας υψηλές τιμές). Το πρόβλη-
μα είναι εντονότερο αν η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να μετακυλήσει το αυξημένο κό-
στος προμηθειών στους καταναλωτές της με αντίστοιχη αύξηση της τιμής του προϊόντος.

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, συναρτάται από τους παρακάτω παρά-
γοντες:
1.  Υψηλή συγκέντρωση προμηθευτών: Όταν η επιχείρηση αγοράζει από ένα μικρό αριθ-

μό προμηθευτών τον μεγαλύτερο όγκο των πρώτων υλών της.
2.  Ανυπαρξία εναλλακτικών πηγών προμηθειών: Αυτό έχει σαν προφανές αποτέλεσμα 

την μεγαλύτερη εξάρτηση της επιχείρησης από τους προμηθευτές της.
3.  ́Εντονη διαφοροποίηση του προϊόντος των προμηθευτών ή ανυπαρξία υποκαταστά-

των: Το στοιχείο αυτό αυξάνει την διαπραγματευτική τους θέση και το βαθμό συγκέ-
ντρωσης τους. Επίσης, το όνομα και η καλή φήμη που έχουν οι προμηθευτές σχετίζεται 
με την πολιτική διαφοροποίησης τους. Αν έχουν καλό «όνομα» και προσφέρουν δια-
φοροποιημένο προϊόν θα διαθέτουν και αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα ένα-
ντι της επιχείρησης. 

4.  Μεγάλο κόστος αλλαγής προμηθευτών: Το στοιχείο αυτό προφανώς εγκλωβίζει την 
επιχείρηση στους υπάρχοντες προμηθευτές.

5.  Δυνατότητα καθετοποίησης «προς τα εμπρός» από τους προμηθευτές: Πρόκειται για 
την δυνατότητα της προμηθεύτριας επιχείρησης να αξιοποιήσει η ίδια τις πρώτες ύλες 
που προσφέρει, στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν διαπραγματευτικό ατού 
στις σχέσεις της με την επιχείρηση.
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6.  Υψηλό σταθερό κόστος προϊόντος (για την προμηθεύτρια επιχείρηση): Το στοιχείο αυτό 
αποθαρρύνει την είσοδο νέων ανταγωνιστικών, προς την προμηθεύτρια, επιχειρήσεων, 
γεγονός που εμποδίζει την αγοράστρια επιχείρηση να πετύχει καλύτερες συμφωνίες με 
εναλλακτικούς προμηθευτές.

7.  Σημασία των εισροών για την αγοράστρια επιχείρηση: Στο βαθμό που το προϊόν της 
προμηθεύτριας επιχείρησης αποτελεί βασική εισροή στην παραγωγική διαδικασία και 
επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του τελικού προϊόντος, αυξάνεται και η διαπραγματευ-
τική της δύναμη έναντι της αγοράστριας εταιρείας.

Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών
Η ύπαρξη σημαντικής διαπραγματευτικής δύναμης των αγοραστών μειώνει τα περι-

θώρια κέρδους μιας επιχείρησης δεδομένου ότι είναι δυνατόν να μειώνει τις τιμές πώλη-
σης των προϊόντων της ή αυξάνει το κόστος παραγωγής της.

Οι αγοραστές αυξάνουν την διαπραγματευτική τους δύναμη και ισχυροποιούν την θέση 
τους έναντι της επιχείρησης όταν διαμορφώνονται οι παρακάτω συνθήκες (οι οποίες εί-
ναι αντίθετες αυτών που καθιστούν ισχυρότερους τους προμηθευτές):
1.  Υψηλή συγκέντρωση αγοραστών: Όταν η επιχείρηση πουλάει σε ένα μικρό αριθμό 

αγοραστών τον μεγαλύτερο όγκο των προϊόντων της.
2.  Εναλλακτικές πηγές προμήθειας του συγκεκριμένου προϊόντος: Οπότε μπορούν ανά 

πάσα στιγμή να πάψουν να αγοράζουν από την συγκεκριμένη επιχείρηση.
3.  Ύπαρξη υποκαταστάτων ή μη ιδιαίτερης διαφοροποίησης.
4.  Χαμηλό κόστος αλλαγής προμηθευτή: Οπότε οι αγοραστές μπορούν εύκολα να αναζη-

τήσουν εναλλακτικές λύσεις.
5.  Δυνατότητα καθετοποίησης «προς τα πίσω» από τους αγοραστές: Δηλαδή καθετοποίη-

ση των προμηθειών ή παραγωγής των πρώτων υλών. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν 
να ασκηθούν πολύς μεγάλες πιέσεις στην επιχείρηση - προμηθευτή.

6.  Ψηλό σταθερό κόστος για την επιχείρηση-προμηθευτή: Γεγονός που σημαίνει ότι η επι-
χείρηση-προμηθευτής θα θέλει να επιτύχει οπωσδήποτε υψηλό όγκο πωλήσεων οπότε 
και θα είναι διατεθειμένη να μειώσει το περιθώριο κέρδους της για να το πετύχει. Συ-
νεπάγεται επομένως ότι η διαπραγματευτική της δύναμη σε σχέση με τους αγοραστές 
μειώνεται.

7.  Σημασία του προϊόντος για τους αγοραστές: Στο βαθμό που είναι υψηλή, οι αγορα-
στές θα έχουν κάθε κίνητρο να αναζητούν εναλλακτικές και πλέον συμφέρουσες πηγές 
προμήθειας του προϊόντος, μειώνοντας έτσι την διαπραγματευτική δύναμη της επιχεί-
ρησης.

Απειλές από Υποκατάστατα
Η ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων δημιουργεί κινδύνους για μια επιχείρηση κα-

θώς είναι δυνατόν να προξενήσει συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς της. Οι παράγοντες 
που αυξάνουν τον κίνδυνο από υποκατάστατα προϊόντα είναι:
1.  Υψηλές τιμές: Γεγονός που στρέφει τους αγοραστές σε υποκατάστατα.
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2.  Τεχνολογική πρόοδος και καινοτομίες: Στο βαθμό που προσφέρουν την δυνατότητα σε 
ανταγωνιστές να αναπτύξουν προϊόντα που καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες περισσότερο 
αποτελεσματικά ή / και με χαμηλότερο κόστος.

Βασικά ερωτήματα σε σχέση με την ανάλυση των ανταγωνιστικών δυνάμεων
Το πλαίσιο των πέντε ανταγωνιστικών δυνάμεων που περιγράφηκε νωρίτερα, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως ένας κατάλογος παραγόντων προς διερεύνηση. Η πραγματική του 
όμως χρησιμότητα δεν εξαντλείται σε αυτό. Στην πραγματικότητα η ανάλυση θα πρέπει 
να εμβαθύνει στην απάντηση των εξής ερωτημάτων: 
1.  Ποιές είναι οι κύριες δυνάμεις που ασκούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον; Θα 

πρέπει να είναι σαφές ότι η σημασία τους διαφέρει από κλάδο σε κλάδο. Στο χονδρε-
μπόριο για παράδειγμα έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαπραγματευτική δύναμη των 
αλυσίδων λιανεμπορίου. Στην βιομηχανία Η/Υ αντίθετα, είναι σημαντική η δύναμη 
που ασκούν οι μεγάλοι προμηθευτές επεξεργαστών.

2.  Ποιά είναι η επίδραση τους στην επίδοση της επιχείρησης; Πώς μπορεί η επιχείρηση να 
«προφυλαχθεί» ή να επηρεάσει τους παράγοντες που την αφορούν; Μπορεί για παρά-
δειγμα να «χτίσει» εμπόδια εισόδου;

3.  Υπάρχουν υπολανθάνοντες παράγοντες (που μπορεί ίσως να ανάγονται σε κάποιους 
από αυτούς που ελέγχονται με το μοντέλο PEST), που διαμορφώνουν τις ανταγωνιστι-
κές δυνάμεις της αγοράς;

4.  Είναι πιθανόν να αλλάξει η υπάρχουσα ισορροπία των δομικών δυνάμεων; Εάν ναι, 
σε ποια κατεύθυνση;

ΒΗΜΑ 4: Ποιοί είναι οι παράγοντες που καθοδηγούν τις εξελίξεις, και ποιές 
είναι οι επιπτώσεις τους;

Η προηγούμενη ανάλυση μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την δομή μιας αγοράς, δεν 
μας βοηθάει όμως να κατανοήσουμε τις κατευθύνσεις προς τις οποίες αλλάζει.

Οι βασικοί παράγοντες αλλαγής (driving forces) που δημιουργούν κίνητρα ή και πιέσεις 
για να αλλάξει η δομή ενός κλάδου περιλαμβάνουν:
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Πίνακας  3: Παράγοντες Αλλαγής

•   Αλλαγή στους ρυθμούς ανάπτυξης 
της αγοράς

Επηρεάζουν την ισορροπία ανάμεσα στην 
προσφορά και στην ζήτηση, την είσοδο/
έξοδο ανταγωνισμού, και την ευκολία/ 
δυσκολία με την οποία μία επιχείρηση 
αυξάνει τις πωλήσεις της.

•   Αλλαγή στο ποιός αγοράζει το/α 
προϊόντα και πως τα χρησιμοποιεί

Αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αναπρο-
σαρμόζουν το service που προσφέρουν 
(πιστώσεις, τεχνικές υποστήριξης κ.λπ.), 
την αξιοποίηση διαφορετικού μίγματος 
καναλιών διανομής, να μεταβάλλουν το 
μίγμα προϊόντος, προβολής κ.λπ.

•  Καινοτομίες προϊόντων Μπορεί να αυξήσει / μεταβάλει την 
υπάρχουσα «βάση πελατών», να επιταχύ-
νει τους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς, 
να αυξήσει την διαφοροποίηση του προ-
ϊόντος ανάμεσα στις επιχειρήσεις, και να 
ισχυροποιήσει την ανταγωνιστική θέση 
των επιχειρήσεων που εισάγουν πετυχη-
μένες καινοτομίες.

•  Τεχνολογικές αλλαγές Μπορούν να αλλάξουν δραματικά την 
μορφή του ανταγωνισμού, επιτρέποντας 
την παραγωγή νέων ή / και καλύτερων 
προϊόντων με χαμηλότερο κόστος. Μπο-
ρούν επίσης να επιβάλλουν νέες ανάγκες 
σε κεφάλαια, ολοκλήρωση κ.λπ.

•  Καινοτομίες Μάρκετινγκ Μπορούν να ανανεώσουν το ενδιαφέρον 
των αγοραστών, να αυξήσουν την ζήτηση 
και τη διαφοροποίηση των προϊόντων.

Άλλοι επίσης σημαντικοί παράγοντες αλλαγής είναι:
• Είσοδος / κλάδος σημαντικών επιχειρήσεων
• Διάχυση τεχνογνωσίας
• Αύξηση της παγκοσμιοποίησης ενός κλάδου
• Αλλαγές στο κόστος παραγωγής
• Ανάδειξη νέων προτιμήσεων των αγοραστών
• Αλλαγή στο ρυθμιστικό / κανονιστικό πλαίσιο
• Αλλαγή σε στυλ ζωής, κοινωνικών προτιμήσεων κ.λπ.

Τα προηγούμενα συνιστούν μία λίστα από δυνητικούς παράγοντες. Παρόλο που εί-
ναι δυνατόν ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς να επηρεάζουν ταυτοχρόνως, συ-
νήθως 3 ή 4 αποτελούν τους βασικούς θεμελιώδεις παράγοντες αλλαγής.
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ΒΗΜΑ 5. Ποιές επιχειρήσεις κατέχουν τις πιο ισχυρές / αδύνατες ανταγωνι-
στικές θέσεις στην αγορά;

Στο στάδιο αυτό η ανάλυση περνάει από το γενικότερο επίπεδο της αγοράς, στην 
περισσότερο συγκεκριμένη και εστιασμένη ανάλυση του ανταγωνισμού.

Ανάλυση Στρατηγικών Ομάδων
Η ανάλυση στρατηγικών ομάδων (σ.ο.) μπορεί να επιτρέψει στην επιχείρηση να κατανο-
ήσει πως τοποθετείται σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές, απαντώντας στο βασι-
κό ερώτημα: ποιοι είναι οι περισσότερο άμεσοι ανταγωνιστές και σε ποια βάση διεξάγεται 
ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους; Με την ανάλυση αυτή ο στόχος είναι να αναγνωριστούν 
ομάδες επιχειρήσεων στα πλαίσια του κλάδου ή της αγοράς, που έχουν παρόμοια στρατη-
γικά χαρακτηριστικά και ακολουθούν παρόμοιες στρατηγικές. Στο σημείο αυτό είναι σημα-
ντικό να τονιστεί ότι μια επιχείρηση είναι δυνατόν να αντιμετωπίζει διαφορετικούς ανταγωνιστές σε 
διαφορετικές αγορές ή τμήματα αγορών στα οποία δραστηριοποιείται. Έτσι, η μεθοδολογία ανάλυσης 
σ.ο. γίνεται περισσότερο ουσιαστική όταν λαμβάνει υπόψη της το ενδεχόμενο αυτό και καταλήγει σε 
διαφορετικές χαρτογραφήσεις ανάλογα με τις αγορές της επιχείρησης.

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά για την αναγνώριση στρατηγικών ομάδων

• Εύρος παρεχόμενων προϊόντων
• Βαθμός γεωγραφικής κάλυψης των αγορών
• Αριθμός των τμημάτων αγοράς που καλύπτονται
• Είδη καναλιών διανομής που χρησιμοποιούνται
• Αριθμός επώνυμων προϊόντων
• Δαπάνες μάρκετινγκ (διαφήμιση, προώθηση, αριθμός πωλητών κ.ο.κ.)
• Βαθμός κάθετης ολοκλήρωσης
• Σχετική ποιότητα  προϊόντος/ων
• Τεχνολογική πρωτοπορία
• Ικανότητες σε Έρευνα και Ανάπτυξη
• Θέση κόστους (π.χ. επενδύσεις για την μείωση του κόστους)
• Αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας
• Τιμολογιακή πολιτική
• Ιδιοκτησιακό καθεστώς (π.χ. ανεξάρτητη επιχείρηση, μέλος ομίλου)
• Μέγεθος
• Τιμή / ποιότητα (υψηλή – μέση – χαμηλή)
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ΒΗΜΑ 6. Ποιές είναι οι πιθανές επόμενες κινήσεις των ανταγωνιστών;

Η μελέτη των κινήσεων των αμέσων ανταγωνιστών είναι εξαιρετικά κρίσιμη για μία 
επιχείρηση δεδομένου ότι επηρεάζει την δική της ανταγωνιστική θέση.

Στο σχήμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ένα βασικό πλαίσιο ανάλυσης του ανταγωνι-
σμού. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται: α) οι μελλοντικοί στόχοι και τρέχουσα στρατηγική 
του ανταγωνισμού, β) οι βασικές παραδοχές πάνω στις οποίες βασίζεται η ανταγωνιστική 
του συμπεριφορά και γ) οι ιδιαίτερές του ικανότητες. Η κατανόηση και ερμηνεία των 
παραγόντων αυτών θα επιτρέψει την ανάλυση και πρόβλεψη του προφίλ των στρατηγι-
κών κινήσεων του ανταγωνιστή. Η ανάλυση αυτή μπορεί να αφορά: α) τον πλέον άμεσο 
ανταγωνιστή της επιχείρησης, και β) τον σημαντικότερο ανταγωνιστή στην αγορά.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ & ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ

•   Είναι ευχαριστημένος με την τρέχουσα ανταγω-
νιστική του θέση;

•   Ποιές είναι οι πιθανές αλλαγές στρατηγικής που 
μπορεί να πραγματοποιήσει;

•   Ποιά είναι τα ασθενή σημεία του ανταγωνιστή;

•   Τί μπορεί να προκαλέσει την πιό έντονη και 
αποτελεσματική αντίδραση του ανταγωνιστή;

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ 

για τον ίδιο και την αγορά

Ιδιαίτερες Ικανότητες 
και Αδυναμίες 

του Ανταγωνιστή
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Βήμα 7. Ποιές είναι οι Απειλές/Ευκαιρίες που τίθενται από το περιβάλλον και 
ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας στην αγορά

Στο τελευταίο αυτό βήμα των αναλύσεων θα πρέπει να συντεθούν τα πορίσματα των 
προηγούμενων αναλύσεων ώστε να σχηματοποιηθούν οι βασικές Απειλές/Ευκαιρίες 
που προκύπτουν από τις εξελίξεις του περιβάλλοντος, καθώς και η κατανόηση του 
ποιους καθοριστικούς παράγοντες που θα πρέπει να διαθέτει η επιχείρηση ώστε να 
διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της. 

Η εκτίμηση των παραγόντων αυτών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις αναλύσεις και 
πορίσματα που έχουν προηγηθεί.

Για παράδειγμα, από τις αναλύσεις του βήματος 1, είναι δυνατόν να διαπιστωθούν βα-
σικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση αλλαγών του ευρύτερου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. Από τα  βήματα  2, 3 και 4 είναι δυνατόν να προκύψουν οι κρίσιμοι πα-
ράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην επίδοση της επιχείρησης, καθώς και επιλογές που 
πιθανά θα πρέπει να υλοποιήσει η επιχείρηση, είτε για να αδρανοποιήσει τις συνέπειες 
τους. Από τα βήματα 5 και 6 θα προέλθει συστηματικότερη κατανόηση της θέσης της επι-
χείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 

 

Πίνακας 5: Απειλές / Ευκαιρίες και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην αγορά

ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ σε σχέση με:
• Τεχνολογία
• Παραγωγή
• Προιόν/τα
• Διανομή
• Μάρκετινγκ
• Οργανωσιακή Μάθηση
• Ανθρώπινο Δυναμικό 
• Οργανωτικές Δομές και Συστήματα
• Άλλο
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4.  Η αξιολόγηση των εσωτερικών παραγόντων στην επιχείρηση 
(internal analysis)
Στην ανάλυση αυτή, ιδιαίτερα χρήσιμο «εργαλείο» αποτελεί η αλυσίδα πρόσθεσης 

αξίας καθώς δίνει το πλαίσιο για την αναζήτηση συγκεκριμένων πόρων της επιχείρησης 
(π.χ. στην παραγωγή, μάρκετινγκ, οργανωτικά συστήματα κ.ο.κ)

Η αλυσίδα αξίας, αποτελεί ένα πλαίσιο εσωτερικής ανάλυσης, που προσεγγίζει την επι-
χείρηση τόσο κάθετα όσο και οριζόντια.

Στην κάθετη διάσταση η επιχείρηση αναλύεται κατά τομέα δραστηριότητας (λειτουργίες 
της επιχείρησης), ενώ στην οριζόντια αναλύονται οι υποστηρικτικές λειτουργίες που δια-
τρέχουν εγκάρσια την επιχείρηση.

Σχήμα 5: Αλυσίδα Πρόσθεσης Αξίας (Value Chain)

Υποστηρικτικές Δραστηριότητες
 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
(Management, Finance, Computers, Administration)
 MANAGEMENT ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
(Staff, Payroll, Training, Recruiting)
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
(Ανάπτυξη Προϊόντος, Ανάπτυξη Παραγωγικής Διαδικασίας)
 ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ 
(Contracts, Negotiations, Supplier Accounts)
ΜΕΡΙΜΝΑ 
EIΣΡΟΩΝ
 
*Ordering 
*Goods Receipt 
*Stock Control 
(raw materials)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 
*Material 
Planning 
*Production Plan 
*Production/ 
Process 
*Installation 
*Testing

ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΕΚΡΟΩΝ
 
*Packing 
*Stock Control 
(finished products) 
*Distribution 
*Transport

MARKETING 
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
 
*Direct Sales 
*Agency Sales 
*Order Processing 
*Advertising

ΕΞΥΠΗΡΕ-
ΤΗΣΗ ΠΕΛΑ-
ΤΩΝ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΠΩΛΗ-
ΣΗ FOLLOW-
UP 
*Customer Info. 
*Complaints 
*Guarantees/ 
Claims

Κύριες Δραστηριότητες
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Οι κάθετες (κύριες) δραστηριότητες, που δημιουργούν την προστιθέμενη αξία του παρα-
γόμενου προϊόντος διακρίνονται σε:
•  Μέριμνα εισροών: Αφορά το τι αγοράζει η επιχείρηση, τη διεξαγωγή των προμηθειών 

πρώτων υλών, διαφόρων υλικών, ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Αποτελεί σημαντική 
δραστηριότητα, στο βαθμό που οι σχέσεις που διατηρεί η επιχείρηση με τους προμη-
θευτές της είναι δυνατόν να αλλάξουν ριζικά με την χρήση νέων τεχνολογιών. Π.χ. οι 
παραγγελίες μπορεί να γίνονται αυτόματα μέσω διασύνδεσης που θα έχει η επιχείρηση 
με τις βάσεις δεδομένων των προμηθευτών της. 

•  Λειτουργίες Παραγωγής: Αποτελούν τις κύριες δραστηριότητες μέσα από τις οποίες 
προστίθεται αξία στο εσωτερικό της επιχείρησης.

•  Μέριμνα εκροών: Αποτελεί την λειτουργία που αφορά την συγκέντρωση, διανομή, δι-
ακίνηση και παράδοση των προϊόντων στους πελάτες. 

•  Marketing και πωλήσεις: Είναι οι ενέργειες που στοχεύουν στο να γίνουν γνωστά στις 
αγορές τα προϊόντα της επιχείρησης και στο να πείσουν τους δυνητικούς πελάτες να 
τα αγοράσουν. Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως διοίκηση πωλήσεων, προώθηση, 
διαφήμιση κ.ο.κ.

•  Εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση: Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες 
που αποσκοπούν στο να ενισχύσουν ή να διατηρήσουν την αξία χρήσης του προϊόντος 
στον αγοραστή, όπως εγκατάσταση, επισκευή, ανταλλακτικά κ.ο.κ.

Οι οριζόντιες δραστηριότητες υποστηρίζουν τις κύριες και περιλαμβάνουν:
•  Οργανωσιακή υποδομή: Τα συστήματα σχεδιασμού, χρηματοδότησης, ελέγχου ποιότη-

τας κ.λπ. είναι κρίσιμης σημασίας στην στρατηγική ικανότητα της επιχείρησης αναφο-
ρικά με όλες τις κύριες δραστηριότητες της. Η υποδομή περιλαμβάνει όλες τις διοικητι-
κές δομές και διαδικασίες καθώς και το οργανωσιακό κλίμα.

•  Εφοδιασμός: Αναφέρεται στην διαδικασία αγορών εισροών προς τις κύριες δραστηρι-
ότητες (δεν αναφέρεται στις εισροές καθαυτές).

•  Τεχνολογία: Όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης ενσωματώνουν «τεχνολογία» 
ακόμα και όταν αυτή είναι εντελώς στοιχειώδης. Οι κρίσιμες τεχνολογίες αφορούν το 
προϊόν και τις διαδικασίες παραγωγής.

•  Ανθρώπινο δυναμικό: Αποτελεί εξαιρετικά σημαντική περιοχή που αφορά όλες τις κύ-
ριες δραστηριότητες. Αναφέρεται στις λειτουργίες πρόσληψης, εκπαίδευσης, ενδυνά-
μωσης και ανταμοιβής του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

Ένας ενδεικτικός πίνακας που συγκεντρώνει τις «περιοχές» στις οποίες θα μπορούσαν 
να αναζητηθούν οι πιθανοί πόροι της επιχείρησης θα μπορούσε να είναι ο παρακάτω:

1. Προϊόντα (θέση των προϊόντων όπως γίνεται αντιληπτή από τους καταναλω-
τές σε κάθε τμήμα αγοράς, εύρος και βάθος της ποικιλίας προϊόντων)

2. Κανάλια διανομής (έκταση και ποιότητα καναλιών διανομής, σχέσεις με κα-
νάλια)

3. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις (μίγμα μάρκετινγκ, έρευνα αγοράς, ομάδα πωλη-
τών, μηχανισμοί για ανάπτυξη νέων προϊόντων)
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4. Παραγωγικές Δραστηριότητες (οικονομίες κλίμακας, εμπειρία, παραγωγι-
κός εξοπλισμός, ευελιξία εξοπλισμού, τεχνογνωσία, άλλα στοιχεία που χαμη-
λώνουν το κόστος παραγωγής, δυνατότητες ανάπτυξης παραγωγικής δυνα-
μικότητας, έλεγχος ποιότητας, μεταφορικά κόστη, πρόσβαση σε  και κόστος 
πρώτων υλών, ολοκλήρωση παραγωγικών διαδικασιών) 

5. Έρευνα και Ανάπτυξη (πατέντες, μηχανισμοί έρευνας προϊόντων-παραγω-
γικών διαδικασιών, εξοπλισμός, δημιουργικότητα-επιστημονική ικανότητα 
ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού, σχέσεις με άλλα τμήματα)

7. Χρηματοοικονομικές δυνατότητες (ταμειακές ροές, δυνατότητες δανειοδότη-
σης, χρηματοοικονομικό μάνατζμεντ)

8. Οργάνωση/Συστήματα/Διαδικασίες (καλό κλίμα στο εσωτερικό της επιχεί-
ρησης, συστήματα προγραμματισμού, ελέγχου, συντονισμού, ανάπτυξη στε-
λεχών, έμπειρα και ικανά διοικητικά στελέχη, κ.λπ.)

9. Ανθρώπινο δυναμικό (γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων, συστήματα 
εκπαίδευσης, ανταμοιβών, επιλογής προσωπικού κ.λπ.)

5.  Η ανάλυση των ισχυρών και ασθενών σημείων απέναντι στις 
ευκαιρίες και τις απειλές
Η ουσία της ‘SWOT Analysis’  είναι η σύγκριση των απειλών και των ευκαιριών στο 

περιβάλλον της εταιρείας με την ικανότητα της εταιρείας να χειριστεί τα προβλήματα και 
να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες. Έτσι, το σημαντικό στην ανάλυση αυτή είναι η πραγματι-
κή σύγκριση των στοιχείων στην εσωτερική και εξωτερική ανάλυση.

Στο Σχήμα 6, περιγράφεται μια απλή αλλά πολύ χρήσιμη διάταξη των παραγόντων. Το 
σημείο του πίνακα είναι να αναγνωριστούν οι κρίσιμες ή οι σημαντικές αλλαγές στις 
συνθήκες υποδομής της εταιρείας. Η εξωτερική ανάλυση έχει εξετάσει τις περιοχές της 
κοινωνίας, της τεχνολογίας, του κλάδου, των ανταγωνιστών και των πελατών, και έχει 
αναγνωρίσει τα γεγονότα τα οποία φαίνεται ότι έχουν κάποια σημασία. Στο στάδιο αυτό 
κανείς προσπαθεί να αναλύσει αυτά τα γεγονότα με περισσότερη λεπτομέρεια.  Το ενδι-
αφέρον είναι να αξιολογεί κανείς τις συνέπειες των διαφόρων γεγονότων, και φυσικά 
ιδιαίτερα εκείνων που επηρεάζουν την εταιρεία. 

Οι σημαντικές ερωτήσεις είναι: 
• Θα συμβεί οτιδήποτε που θα αλλάξει τα κριτήρια αγοράς στην αγορά;
•  Θα συμβεί οτιδήποτε που θα προκαλέσει νέες εισόδους (ανταγωνιστές, προμηθευτές, 

πελάτες κ.λπ.) ή θα κάνει τους υπάρχοντες παράγοντες περισσότερο ενεργούς στην 
αγορά;

•  Θα συμβεί οτιδήποτε που θα αλλάξει δραστικά το επίπεδο της κερδοφορίας στον κλάδο 
γενικά και στην εταιρεία μας ιδιαίτερα; 

Εφ’ όσον τα πλέον σημαντικά γεγονότα επισημανθούν και αναλυθούν, είναι σημαντικό 
να τα συγκρίνουμε με την ικανότητα της εταιρείας να τα χειριστεί. Ποιά είναι τα ισχυρά 
και ασθενή σημεία της εταιρείας σε σχέση με το τι μπορεί να συμβεί; 
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Στο Σχήμα 7, εμφανίζεται ένα χρήσιμο εργαλείο.  Η ανάλυση των εσωτερικών και εξωτε-
ρικών παραγόντων και οι συγκρίσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της ‘SWOT 
Analysis’, επισημαίνει τις πλέον σημαντικές απειλές και ευκαιρίες για την εταιρεία. Όταν, 
στην συνέχεια, τις συγκρίνουμε με τα ισχυρά και ασθενή σημεία της εταιρείας, επισημαί-
νουμε ένα αριθμό παραγόντων που θα ήταν σημαντικό.

Το κύριο ερώτημα είναι πώς η εταιρεία μπορεί να εκμεταλλευθεί  τις δυνάμεις της για 
να υπερβεί τις αδυναμίες της. Ο σκοπός είναι να καταλήξουμε σε ένα κατάλογο κρισί-
μων παραγόντων. Βαθμιαία, καθώς η τελική στρατηγική ολοκληρώνεται, οι παράγοντες 
αυτοί θα γίνουν πιο καθαροί, και θα είναι εφικτό να τεθούν προτεραιότητες για τους 
πλέον κρίσιμους παράγοντες. Το αποτέλεσμα της ‘SWOT Analysis’ είναι:
• Η επισήμανση των μεγάλων απειλών, των μεγάλων ευκαιριών, 
•  πώς η εταιρεία θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί τις δυνάμεις της για να υπερβεί  τις αδυ-

ναμίες της, 
• ένας κατάλογος (χωρίς προτεραιότητες) των κρισίμων παραγόντων επιτυχίας.

Σχήμα 6: Αξιολόγηση των Απειλών και των Ευκαιριών

   Συνέπειες

Απειλές και 
Ευκαιρίες

Γεγονός Χρόνος Πιθανότητα Κριτήρια 
Αγοράς

Νέες 
Είσοδοι

Κερδοφορία

Πελάτες
Ανταγωνιστές
Κλάδος
Τεχνολογία
Κοινωνία

Σχήμα 7: Αξιολόγηση των Κρισίμων Γεγονότων

    Συνέπειες για την Εταιρεία

Κρίσιμα 
Γεγονότα

Μάρκετινγκ Χρηματο- 
οικονομικά

Παραγωγή Οργάνωση

1.
2.
3.
4.
5.
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6.  Ανάπτυξη και Κατεύθυνση Στρατηγικής (Development and 
Direction of Corporate Strategy)

Εταιρική στρατηγική

Οι κινήσεις που λαμβάνουν χώρα για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 
μέσω της επιλογής και διαχείρισης ενός μίγματος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι 
οποίες μπορεί να βρίσκονται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους ή αγορές.

Ansoff’s Product - Market Matrix

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στρατηγική Σταθερότητας 
(Consolidation)

Στρατηγική 
Διείσδυσης Αγοράς (Market 
Penetration)

Στρατηγική Ανάπτυξης 
Αγοράς (Marketing 
Development)

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Στρατηγική Ανάπτυξης 
Προϊόντων (Product 
Development)

Στρατηγική  
Διαφοροποίησης 
(Diversification)

Οι βασικές κατηγορίες Εταιρικής Στρατηγικής είναι οι παρακάτω: 
Α)  Στρατηγική Σταθερότητας (Consolidation) και Στρατηγική Διείσδυσης Αγοράς 

(Market Penetration)
Β) Στρατηγική Διείσδυσης Αγοράς (Market Development)
Γ) Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων (Product Development)
Δ) Στρατηγική Διαφοροποίησης (Diversification)

Η Διαφοροποίηση μπορεί να είναι: 
α. Συσχετισμένη Διαφοροποίηση (Related ή Concentric Diversification)
β. Ασυσχέτιστη Διαφοροποίηση (Unrelated Diversification/Conglomerates)

7. Πηγές άντλησης πληροφοριών για την ανάλυση
Η πληροφόρηση σχετικά με τις τάσεις και εξελίξεις του (ευρύτερου και κλαδικού) πε-

ριβάλλοντος μπορούν να προέλθουν από τις ακόλουθες πηγές:
• ΕΣΥΕ
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
• ΟΠΕ
• ΙΟΒΕ
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Αρχές Στρατηγικού Σχεδιασμού

• ΚΕΠΕ
• ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
• ICAP
•  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, και άλλα ειδικά ΚΛΑΔΙΚΑ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ)
•  ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Σχετικά με τους ανταγωνιστές:
• Ισολογισμοί (από ΦΕΚ και ICAP)
• Μπροσούρες και έντυπα των ανταγωνιστών
• Από συνεντεύξεις και αφιερώματα στον οικονομικό τύπο
• Πωλητές της επιχείρησης
• Έρευνα αγοράς
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Άσκηση 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ένα κατάλογο που αναφέρεται σε παράγοντες του εξωτε-
ρικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Ποιοι από τους παρακάτω παράγοντες πιστεύετε 
ότι αντιστοιχούν στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και ποιοι παρά-
γοντες στο άμεσο περιβάλλον της επιχείρησης; 

Οδηγίες 

Α)  Να αναλύσετε το θέμα ανά ομάδες των πέντε ατόμων και καταγράψτε τις γνώμες σας 
και τις απόψεις σας.

Β)  Για να χαρακτηρίσετε τον κάθε παράγοντα, χρησιμοποιείστε: 
E: Ευρύτερο Εξωτερικό Περιβάλλον 
Α: Άμεσο Εξωτερικό Περιβάλλον

Παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης
• Φορολογική Νομοθεσία.
• Πληθωρισμός.
• Δημογραφικά χαρακτηριστικά.
• Προμηθευτές. 
• Δαπάνες σε Ε & Α.
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5η Εισήγηση
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Αξιολόγηση Επενδύσεων

Προϋπολογισμός Επενδύσεων
Ειδική σημασία αποδίδουν τα στελέχη των επιχειρήσεων στον σχεδιασμό της δρά-

σης που συνδέεται με τα επενδυτικά έργα και τη χρηματοδότησή τους. Η υλοποίηση των 
επενδυτικών έργων σχετίζεται με αποφάσεις για τη διάθεση κεφαλαίων, συχνά σημαντι-
κού ύψους, και τη δέσμευσή τους για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η 
επιχείρηση αναμένει την όποια απόδοση. Επίσης, μετά τη διάθεση των κεφαλαίων είναι 
δύσκολη και χρονοβόρα η διαδικασία της αναστροφής της προηγούμενης απόφασης και 
η πλήρης ανάκτηση του κεφαλαίου που διατέθηκε, προκειμένου να διατεθεί με κάποιον 
άλλο τρόπο. Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι οι επενδυτικές αποφάσεις και συνακόλουθα οι 
προϋπολογισμοί επενδύσεων μπορεί να είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για το μέλλον 
μιας επιχείρησης και τη χρηματοοικονομική της κατάσταση.

1. Κατηγορίες επενδυτικών αποφάσεων

Οι βασικοί τύποι επενδυτικών αποφάσεων με τις οποίες έρχονται συνήθως αντιμέτω-
πες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί είναι:
1.  Αποφάσεις μείωσης του κόστους (π.χ. ο υπό εξέταση εξοπλισμός θα μειώσει το κόστος 

παραγωγής;).
2.  Αποφάσεις επέκτασης της δραστηριότητας (π.χ. είναι συμφέρουσα η αγορά ενός εργο-

στασίου;).
3.  Αποφάσεις επιλογής εξοπλισμού (π.χ. ποιο από τα διαθέσιμα για αγορά οχήματα είναι 

το καταλληλότερο;).
4.  Αποφάσεις αντικατάστασης εξοπλισμού και εκσυγχρονισμού της παραγωγικής διαδι-

κασίας (π.χ. είναι συμφέρουσα η αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού με νεότερο 
και πιο σύγχρονο;)

5.  Αποφάσεις αγοράς ή ενοικίασης εξοπλισμού (π.χ. είναι προτιμότερη η αγορά ή η ενοι-
κίαση του προτεινόμενου εξοπλισμού ή κτιρίου;).

6.  Στρατηγικές αποφάσεις (π.χ. θα είναι ωφέλιμη η επέκταση σε μια νέα αγορά ή έναν νέο 
κλάδο δραστηριότητας;).

Γενικά, οι επενδυτικές αποφάσεις μπορούν να καταταχθούν σε δυο ευρύτερες κατηγορίες:
1.  Αποφάσεις αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Πρόκειται για αποφάσεις που συνδέ-

ονται αποκλειστικά με την μελέτη μιας επενδυτικές πρότασης και την απάντηση στο 
ερώτημα αν αυτή αντιστοιχεί σε κάποιο ή κάποια προκαθορισμένα πρότυπα, ώστε να 
γίνει αποδεκτή και να υλοποιηθεί.

2.  Αποφάσεις επιλογής επενδυτικού σχεδίου. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται 
επενδυτικές αποφάσεις που σχετίζονται με την επιλογή μιας ή κάποιων από περισσότε-
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ρες προτεινόμενες επενδυτικές προτάσεις, οι οποίες είναι καταρχήν αποδεκτές. Σε αυτή 
την περίπτωση τα διαθέσιμα κεφάλαια θέτουν περιορισμούς σε σχέση με τον αριθμό 
των επενδυτικών έργων τα οποία είναι δυνατό να υλοποιηθούν. 

2.  Λήψη επενδυτικών αποφάσεων

Τα βήματα που ακολουθούνται στη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση ενός επενδυ-
τικού έργου παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.

Το πρώτο βήμα της «Αντίληψης» αφορά το στάδιο όπου τα στελέχη της επιχείρησης αντι-
λαμβάνονται την ανάγκη ή την ευκαιρία για την πραγματοποίηση κάποιου ή κάποιων 
επενδυτικών έργων. Διαπιστώνεται, δηλαδή, η ανάγκη αντικατάστασης ενός μηχανήμα-
τος, η δυνατότητα αντικατάστασης ενός μηχανήματος από ένα νεότερο τεχνολογικά, το 
οποίο θα μειώσει το κόστος παραγωγής, η δυνατότητα εξαγοράς ενός εργοστασίου σε 
χαμηλή τιμή κ.ο.κ.

Κατά το δεύτερο βήμα, τη «διατύπωση» συγκεντρώνονται όλα τα εναλλακτικά επενδυτι-
κά σχέδια που ανταποκρίνονται στην ανάγκη ή την ευκαιρία που έχει εντοπισθεί. Επίσης, 
συγκεντρώνονται και αναλύονται όλα τα δεδομένα, είτε ποσοτικά είτε ποιοτικά, που σχε-
τίζονται με τα υπό μελέτη εναλλακτικά επενδυτικά σχέδια.

Το τρίτο βήμα της εκτίμησης αναφέρεται στα ποσοτικά δεδομένα των εναλλακτικών επεν-
δυτικών σχεδίων. Τα δεδομένα αυτά οφείλουν να αναλυθούν, έτσι ώστε, οι εναλλακτικές 
λύσεις να γίνουν συγκρίσιμες μεταξύ τους με βάση κάποια κριτήρια. Στην περίπτωση που 
εξετάζεται ένα μόνο επενδυτικό σχέδιο, θα πρέπει αυτό να αναλυθεί ώστε να είναι δυνατό 
να αξιολογηθεί με κάποια κριτήρια.

Διάγραμμα 1. 
Διαδικασία της λήψης επενδυτικών αποφάσεων

Αντίληψη

Διατύπωση

Εκτίμηση

Επιλογή
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Αξιολόγηση Επενδύσεων

Το τέταρτο βήμα, η «επιλογή» έρχεται ως άμεση συνέχεια του προηγούμενου βήματος. 
Πρόκειται για την αξιοποίηση της παραπάνω ανάλυσης και την εφαρμογή των κριτηρίων 
στις αξιολογούμενες εναλλακτικές λύσεις – επενδυτικά σχέδια. Το βήμα αυτό καταλήγει:
1. Στην επιλογή μιας από τις αμοιβαία αποκλειόμενες εναλλακτικές λύσεις, ή 
2.  στην επιλογή για υλοποίηση των καλύτερων εναλλακτικών λύσεων έως ότου διατεθεί 

ολόκληρο το διαθέσιμο κεφάλαιο, ή
3.  στην αποδοχή (ή την απόρριψη) της μιας και μόνης διαθέσιμης επενδυτικής ευκαιρίας.

Σε ότι αφορά τα κριτήρια της επιλογής, αυτά προφανώς θα στηρίζονται στο γεγονός ότι 
η κάθε επένδυση θα πρέπει: 
α) να προσφέρει μια απόδοση στον επενδυτή, και 
β) να επιστρέψει στον επενδυτή το συνολικό ποσό που επένδυσε.

Η παραπάνω διαδικασία της λήψης απόφασης σε μια επιχείρηση, ακολουθείται από τα 
στάδια της παρακολούθησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και την αξιολό-
γηση της υλοποίησης της επένδυσης και της ίδιας της επένδυσης μετά την έναρξη της 
ωφέλιμης ζωής της.

3. Χαρακτηριστικά των επενδυτικών αποφάσεων

Η βασικότερη παράμετρος για την ανάλυση και την αξιολόγηση ενός επενδυτικού 
σχεδίου είναι ο βαθμός βεβαιότητας για τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη κατά την 
ανάλυση. Στα επόμενα, θα θεωρήσουμε ότι η ανάλυση και η αξιολόγηση γίνεται σε ένα 
περιβάλλον απόλυτης βεβαιότητας, όπου είναι γνωστά τόσο τα δεδομένα όσο και η εξέ-
λιξη των μεγεθών.

3.1. Αρχική Δαπάνη
Για την υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η εκταμίευση ενός σημαντικού 
κεφαλαίου, το οποίο διατίθεται στη διάρκεια κάποιας μικρής ή μεγάλης χρονικής περι-
όδου, κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσό αυτό, 
που ονομάζεται αρχική δαπάνη, συχνά θεωρείται για τις ανάγκες της αξιολόγησης επεν-
δυτικών σχεδίων ότι εκταμιεύεται άπαξ, στην αρχή της ωφέλιμης ζωής του επενδυτικού 
έργου. Όμως, στην πραγματικότητα, μπορεί να αφορά περισσότερες οικονομικές χρήσεις, 
που εκτείνονται στην περίοδο πριν και μετά την αρχή της ωφέλιμης ζωής της επένδυσης. 

Η αρχική δαπάνη περιλαμβάνει δαπάνες όπως: 
1. Η αγορά επιχείρησης
2. Η αγορά παραγωγικής εγκατάστασης
3. Η αγορά κτιρίου
4. Ο σχεδιασμός επενδυτικού έργου 
5. Η κατασκευή του επενδυτικού έργου 
6.  Η απόκτηση μηχανημάτων και εξοπλισμού (που περιλαμβάνει κόστος αγοράς, μετα-

φοράς και εγκατάστασης)
7.  Η εκπαίδευση των εργαζομένων.
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Επίσης, στην αρχική δαπάνη περιλαμβάνεται ακόμη και η διάθεση κεφαλαίου κίνησης 
στην επένδυση. Το κεφάλαιο κίνησης αφορά το κεφάλαιο που χρησιμοποιεί η νέα επέν-
δυση προκειμένου να καλύψει συνηθισμένες ανάγκες, όπως η αγορά πρώτων υλών και 
εμπορευμάτων, η πληρωμή εργαζομένων κ.ά., για την έναρξη της περιόδου της παρα-
γωγικής λειτουργίας της. Το κεφάλαιο κίνησης προκύπτει ως η διαφορά μεταξύ του κυ-
κλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της επένδυσης, είναι 
δηλαδή το κεφάλαιο που δεσμεύεται σε κυκλοφοριακά στοιχεία της επένδυσης πέρα του 
κεφαλαίου που προσφέρει η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση που επιτυγχάνεται από 
τους πιστωτές (προμηθευτές κ.ά.). 

3.2. Ταμειακές ροές
Για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων χρησιμοποιούνται οι ταμειακές ροές που η 
επένδυση προκαλεί στη διάρκεια της ζωής της. Οι ταμειακές ροές για κάθε περίοδο προ-
κύπτουν από τη διαφορά των ταμειακών εισροών και εκροών της επένδυσης για τη συ-
γκεκριμένη περίοδο. Στον υπολογισμό της καθαρής ταμειακής ροής δεν συμπεριλαμβά-
νονται οι εκροές για τόκους ή άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα. Επίσης, δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι αποσβέσεις οι οποίες δεν αποτελούν και εκροές για την επένδυση. Πάντως, 
πρέπει να σημειωθεί, ότι στις καθαρές ταμειακές ροές λαμβάνεται υπόψη η ωφέλεια από 
φόρους την οποία προκαλεί η ύπαρξη των αποσβέσεων. 

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι οι ταμειακές ροές διαφέρουν από τα λογιστικά κέρδη που 
δημιουργεί η επένδυση. Έτσι, ο υπολογισμός των προβλεπόμενων καθαρών ταμειακών 
ροών πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα από την πρόβλεψη των λογιστικών κερδών. 

3.3. Υπολειμματική αξία
Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της επένδυσης, συνήθως προκύπτει μια επιπλέον ταμεια-
κή εισροή, που αντιστοιχεί στην υπολειμματική αξία της επένδυσης. Η υπολειμματική 
αξία αντιστοιχεί στα έσοδα από τη διακοπή της λειτουργίας και τη ρευστοποίηση της 
επένδυσης. Τα έσοδα αυτά αντιστοιχούν στα όποια έσοδα από την πώληση των μηχανη-
μάτων, των κτιρίων και των λοιπών ενεργητικών στοιχείων της επένδυσης, καθώς επίσης 
και στην ανάκτηση του κεφαλαίου κίνησης που διατέθηκε στην επένδυση στην αρχή της 
ωφέλιμης ζωής της.

3.4. Χρονική διάρκεια της επένδυσης
Για κάθε επενδυτικό σχέδιο προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το επεν-
δυτικό σχέδιο προορίζεται να παρέχει απόδοση στον επενδυτή. Ο χρόνος αυτός ποικί-
λει ανάλογα με την φυσική, την τεχνολογική ή την οικονομική ζωή της επένδυσης. Οι 
ταμειακές εισροές και εκροές της επένδυσης κατανέμονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
της. Οποιαδήποτε κατανομή στο χρόνο αυτών των ταμειακών ροών είναι εφικτή, αν και 
συνήθως θεωρείται ότι η κατανομή είναι αυτή που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2 και 
που αντιστοιχεί σε μια ταμειακή εκροή στην αρχή της επένδυσης που αντιστοιχεί στην 
αρχική δαπάνη (C0), μια σειρά ταμειακών εισροών στη διάρκεια της ζωής της επένδυσης 
(C1 – Cnν-1) και μια τελική ταμειακή εισροή στο τέλος της ζωής της επένδυσης (Cn) που 
περιλαμβάνει και την είσπραξη της υπολειμματικής αξίας της επένδυσης.
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Διάγραμμα 2  
Τυπική κατανομή καθαρών ταμειακών ροών ενός επενδυτικού έργου

C0

C1 C2

C3 C4 C5
C6

1 2 3 4 5 6
0

4. Απλές μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

Στην κατηγορία των απλών μεθόδων αξιολόγησης εντάσσεται η μέθοδος επανανάκτη-
σης του κεφαλαίου και η μέθοδος του μέσου βαθμού απόδοσης. Είναι μέθοδοι απλές στη 
φιλοσοφία αλλά και την εφαρμογή τους.

4.1. Μέθοδος επανανάκτησης του κεφαλαίου
Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην αξιολόγηση των επενδυτικών έργων με βάση το χρόνο 
που απαιτείται για την ανάκτηση από τον επενδυτή της αρχικής δαπάνης της επένδυσης. 

Για παράδειγμα, έστω ότι για δυο αμοιβαία αποκλειόμενα επενδυτικά σχέδια Α και Β 
απαιτείται αρχική δαπάνη 150.000 € και αναμένονται για τις επόμενες περιόδους (έτη) οι 
εξής ταμειακές ροές:

Ταμειακή Ροή
Περίοδος Επένδυση Α Επένδυση Α
1 60.000 40.000
2 60.000 50.000
3 60.000 50.000
4 60.000
5 70.000
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Το άθροισμα των ταμειακών ροών που έχουν εισρεύσει στο τέλος της κάθε περιόδου θα 
είναι:

Άθροισμα Ταμειακών Ροών
Περίοδος Επένδυση Α Επένδυση Α
1 60.000 40.000
2 120.000 90.000
3 180.000 140.000
4 200.000
5 270.000

Προφανώς, για το επενδυτικό σχέδιο Α η επανάκτηση της αρχικής δαπάνης επιτυγχάνε-
ται σε: 

2 + 150.000 -120.000  = 2 έτη και 6 μήνες180.000 – 120.000

ενώ για το για το επενδυτικό σχέδιο Β σε:

3 + 150.000 -140.000  = 3 έτη και 2 μήνες200.000 – 140.000

Προφανώς με αυτή τη μέθοδο επιλέγεται το επενδυτικό σχέδιο Α. 

Η μέθοδος δεν λαμβάνει υπόψη τις ταμειακές ροές μετά το χρονικό σημείο της επανάκτη-
σης της αρχικής δαπάνη, καθώς επίσης και τη χρονική αξία του χρήματος. Επίσης, δεν 
προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης μιας μόνης επένδυσης. Η μέθοδος αυτή ενδιαφέ-
ρει και εφαρμόζεται από επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ταμειακά προβλήματα ή σε 
περιπτώσεις επενδυτικών έργων υψηλού κινδύνου.

4.2. Μέθοδος μέσου βαθμού απόδοσης
Η μέθοδος προβλέπει τον υπολογισμό του μέσου ύψους της ταμειακής ροής για ολόκλη-
ρη τη διάρκεια ζωής του επενδυτικού έργου και τον υπολογισμό της ετήσιας απόδοσης 
της αρχικής δαπάνης με βάση τη μέση ταμειακή ροή. Για τα δύο επενδυτικά έργα Α και 
Β του προηγούμενου παραδείγματος η μέση ταμειακή ροή είναι 60.000 € και 54.000 € 
αντίστοιχα. Ο μέσος βαθμός απόδοσης θα είναι 40% και 36%, οπότε και πάλι επιλέγεται 
το επενδυτικό έργο Α.

Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης μιας μόνης επένδυσης με την προϋπόθεση 
του προσδιορισμού ενός αποδεκτού μέσου βαθμού απόδοσης που θα αποτελεί κριτήριο 
αποδοχής του επενδυτικού έργου. Όμως, αγνοεί τη χρονική κατανομή των ταμειακών 
και τη διάρκεια ζωής του επενδυτικού έργου.
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5. Μέθοδοι προεξόφλησης

Οι μέθοδοι προεξόφλησης είναι οι μέθοδοι οι οποίες ενσωματώνουν τη χρονική αξία 
του χρήματος, το γεγονός δηλαδή ότι ένα € σήμερα δεν έχει την ίδια αξία με ένα € αύ-
ριο. 

5.1. Μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας
Η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας χρησιμοποιεί την ιδέα της σύγκρισης της αρχι-
κής δαπάνης (Ι) με το άθροισμα των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Μαθηματικά η 
καθαρή παρούσα αξία (Κ.Π.Α.) ενός επενδυτικού έργου εκφράζεται ως:

   ή   
όπου: n ο αριθμός των περιόδων και ι το επιτόκιο προεξόφλησης των ταμειακών ροών.

Για την επιλογή του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, μια επιχείρηση μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το οριακό κόστος κεφαλαίου της, το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου 
της κ.ά. Ένα επενδυτικό έργο γίνεται αποδεκτό, εφόσον έχει Κ.Π.Α. θετική. Μεταξύ αμοι-
βαία αποκλειόμενων επενδυτικών έργων επιλέγεται εκείνο με τη μεγαλύτερη Κ.Π.Α. Τέ-
λος, στην περίπτωση μη αμοιβαία αποκλειόμενων επενδυτικών έργων αυτά μπορούν να 
ιεραρχηθούν κατά σειρά προτίμησης με βάση την Κ.Π.Α. και να επιλεγούν. 

Για τα δυο επενδυτικά έργα Α και Β του προηγούμενου παραδείγματος, με επιτόκιο προ-
εξόφλησης 10%, η Κ.Π.Α. είναι -95.454,55 και 49.696,99 αντίστοιχα. Με βάση αυτό, το 
επενδυτικό έργο Α απορρίπτεται ως ασύμφορο (αρνητική Κ.Π.Α.) και προκρίνεται το 
επενδυτικό έργο Β (που έχει ούτως ή άλλως μεγαλύτερη Κ.Π.Α.).

Η μέθοδος της Κ.Π.Α. διαθέτει τα πλεονεκτήματα ότι χρησιμοποιεί τη χρονική αξία του 
χρήματος, αναγνωρίζει το κόστος κεφαλαίου για μια επιχείρηση και εκφράζεται σε χρη-
ματικές μονάδες με αποτέλεσμα να είναι κατανοητή από τα στελέχη. Όμως, στην περί-
πτωση επενδυτικών έργων με διαφορετικές δαπάνες, όπως και όταν η Κ.Π.Α. είναι μηδέν 
μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά συμπεράσματα.

5.2. Μέθοδος του δείκτη αποδοτικότητας
Ο δείκτης αποδοτικότητας (Δ.Α.) μιας επένδυσης υπολογίζεται ως ο λόγος του αθροίσμα-
τος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών προς την αρχική δαπάνη του επενδυτικού 
έργου. Μαθηματικά ο Δ.Α. εκφράζεται ως:
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Ένα επενδυτικό έργο απορρίπτεται αν ο Δ.Α. είναι μικρότερος της μονάδας (που αντι-
στοιχεί επίσης και σε αρνητική Κ.Π.Α.). Στην περίπτωση αμοιβαία αποκλειόμενων επεν-
δυτικών έργων επιλέγεται εκείνο με το μεγαλύτερο Δ.Α. ενώ, είναι δυνατό να ταξινο-
μηθούν μη αμοιβαία αποκλειόμενα επενδυτικά έργα με βάση το Δ.Α. (πρώτο θεωρείται 
εκείνο με το μεγαλύτερο Δ.Α. και ακολουθούν τα υπόλοιπα κατά φθίνουσα σειρά).

Για τα δυο επενδυτικά έργα Α και Β του παραδείγματος, με επιτόκιο προεξόφλησης 10%, 
ο Δ.Α. είναι 0,99 και 1,33 αντίστοιχα και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι το ίδιο με 
προηγουμένως.

Σε σχέση με την μέθοδο της Κ.Π.Α. η μέθοδος του Δ.Α. έχει το πλεονέκτημα να εκφράζει 
την ικανότητα απόδοσης του επενδυτικού έργου ανά επενδυόμενο € και το μειονέκτημα 
ότι δεν παρουσιάζει το απόλυτο μέγεθος της αναμενόμενης απόδοσης του επενδυτικού 
έργου.

5.3. Μέθοδος του εσωτερικού συντελεστή απόδοσης
Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (Ε.Σ.Α.) είναι το επιτόκιο εκείνο για το οποίο το 
άθροισμα των προεξοφλημένων ταμειακών ροών ισούται με την αρχική δαπάνη του έρ-
γου. Προκύπτει δηλαδή από τη λύση της εξίσωσης:

Η επίλυση της εξίσωσης και εύρεση του ι γίνεται με τη μέθοδο «δοκιμής – σφάλματος» και 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα επίπονη. Επίσης, η διαδικασία ενέχει κινδύνους, καθώς, κατά 
την επίλυση της εξίσωσης μπορούν να προκύψουν πολλαπλές λύσεις, και επομένως, δια-
φορετικοί Ε.Σ.Α. όταν η κατανομή των ταμειακών ροών περιλαμβάνει εναλλασσόμενες 
θετικές και αρνητικές ροές.

Ένα επενδυτικό έργο γίνεται αποδεκτό όταν ο Ε.Σ.Α. είναι μεγαλύτερος από ένα επι-
τόκιο αποδοχής, το οποίο καθορίζει ο επενδυτής και που εκφράζει το ελάχιστο αποδε-
κτό επίπεδο απόδοσης, για ένα επενδυτικό έργο και προσδιορίζεται με τρόπο αντίστοιχο 
με εκείνον με τον οποίο προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης. Τα επενδυτικά έργα 
μπορούν να ταξινομηθούν με τον Ε.Σ.Α. και προφανώς προτιμάται πάντα εκείνο που 
διαθέτει μεγαλύτερο Ε.Σ.Α.

Στην περίπτωση του παραδείγματος των δυο επενδυτικών έργων Α και Β ο Ε.Σ.Α. είναι 
9,7% και 21,12% και προκρίνεται τελικά και πάλι το Επενδυτικό έργο Β.

Συνολικά, ο Ε.Σ.Α. χρησιμοποιεί τη χρονική αξία του χρήματος, αποτελεί ένα μέτρο της 
πραγματικής απόδοσης της επένδυσης και είναι πολύ εύκολα κατανοητός από τα διοι-
κητικά στελέχη των επιχειρήσεων. Όμως, είναι δύσκολος στον υπολογισμό του και δεν 
εκφράζει το απόλυτο χρηματικό μέγεθος της απόδοσης. 
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Nικόλαος Σ. Κουκουβίνος

6η Εισήγηση
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Πηγές Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων

Εισαγωγή
Η απαιτούμενη ρευστότητα για την κάλυψη, τόσο των τρεχουσών υποχρεώσεων μίας 

επιχείρησης όσο και των επενδυτικών της σχεδίων, αντλείται, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων 
είτε μέσω του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού γενικότερα συστήματος. Κάποιος εύκο-
λα καταλαβαίνει τη σημασία και συμβολή των χρηματοπιστωτικών ομίλων στην ανάπτυ-
ξη των επιχειρήσεων, μία σχέση που φυσικά είναι αμφίδρομη. Ο έντονος ανταγωνισμός 
μεταξύ των τραπεζών παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα καλύτερης διαπραγμάτευ-
σης, ως προς τους όρους των συνεργασιών της με τα διάφορα τραπεζικά ιδρύματα, κυρί-
ως σε ότι αφορά την επιτοκιακή πολιτική και γενικότερα την τιμολόγηση των διαφόρων 
υπηρεσιών που της προσφέρονται.

Μορφές εξωτερικής χρηματοδότησης 
1. Τραπεζικός δανεισμός

Ο τραπεζικός δανεισμός είναι η πιο σύνηθες μορφή δανεισμού των επιχειρήσεων. Οι 
τράπεζες διαμορφώνουν «όρια» χρηματοδοτήσεων για τις εταιρείες πιστούχους τους, το 
ύψος των οποίων καθορίζεται από διάφορους παράγοντες που θα αναλύσουμε αργότερα, 
με κυριότερο την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τη διαχρονική εξέλιξή της.

Αλληλόχρεοι λογαριασμοί
Η πιο κοινή μορφή συνεργασίας μεταξύ μίας τράπεζας και μίας εταιρείας είναι η ύπαρ-
ξη ενός δανειακού αλληλόχρεου λογαριασμού. Ο Ανοικτός Τρεχούμενος Λογαριασμός, 
όπως αλλιώς ονομάζεται, είναι ένας χορηγητικός λογαριασμός με αόριστη ημερομηνία 
αποπληρωμής κεφαλαίου, όπου οι εκταμιεύσεις είναι ελεύθερες εντός ενός προεγκεκρι-
μένου ορίου χρηματοδότησης. Η συγκεκριμένη μορφή χρηματοδότησης καλύπτει πα-
ντός είδους επιχειρήσεις, κυρίως για τρέχουσες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης π.χ. αγορά 
πρώτων υλών, κάλυψη παγίων εξόδων, μισθοδοσία προσωπικού, προχρηματοδότηση 
εξαγωγών, κ.λπ. Προσφέρει την δυνατότητα άμεσης και συνεχούς χρηματοδότησης μιας 
εταιρείας από την τράπεζα, εντός ενός εγκεκριμένου ορίου και έναντι κάποιων εξασφα-
λίσεων, ανάλογα με τα οικονομικά στοιχεία και τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρη-
σης. Εκτός από την προσωπική εγγύηση ενός ή περισσοτέρων φορέων της επιχείρησης, η 
ενεχυρίαση μεταχρονολογημένων επιταγών πελατείας της εταιρείας είναι η συνηθέστερη 
μορφή κάλυψης.

Βασικό επιτόκιο χορηγήσεων 
Η εταιρεία προσκομίζοντας στην τράπεζα ένα πινάκιο μεταχρονολογημένων επιταγών 
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πελατείας της χρηματοδοτείται το 100%, 95% ή 90% του ποσού του πινακίου αναλόγως με 
τη συμφωνία που έχει επιτύχει με την τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία προεξοφλεί 
τις επιταγές πελατείας της, λαμβάνοντας άμεσα το αντίτιμο των επιταγών ή μέρος αυτού 
από την τράπεζα, πληρώνοντας βέβαια τόκους και χαρτόσημο 0,3% στο κράτος έναντι 
του πινακίου. Όταν οι επιταγές φτάνουν στην ημερομηνία πληρωμής τους, το ποσό πι-
στώνεται στο δανειακό λογαριασμό, μειώνοντας αντίστοιχα το δανειακό υπόλοιπο. Με 
τον τρόπο αυτό η εταιρεία έχει πρόσβαση άμεσα και ανά πάσα στιγμή σε κεφάλαιο κίνη-
σης για την κάλυψη των υποχρεώσεών της, ανάλογα με την αυξομείωση των δανειακών 
υπολοίπων της από τις επιταγές που ρευστοποιούνται και το ύψος των εγκεκριμένων 
ορίων χρηματοδοτήσεών της. Όταν οι επιταγές με την ρευστοποίηση τους «πέφτουν» 
στον δανειακό αλληλόχρεο λογαριασμό απευθείας, η εταιρεία για την περίοδο που χρη-
ματοδοτήθηκε το αντίτιμο των επιταγών πληρώνει τόκους βάσει του βασικού επιτοκίου 
χορηγήσεων της τράπεζας πλέον ενός spread που της επιβάλλεται αναλόγως με την οικο-
νομική της κατάσταση και τη διαπραγματευτική της ικανότητα.

Euribor – Συμφωνία περιόδου
Η εταιρεία προκειμένου να επιτύχει κάποιο καλύτερο επιτόκιο μπορεί να «κλείσει» κά-
ποιο ποσό σε συμφωνία περιόδου συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας (από μήνα μέχρι 
εξάμηνο) βάσει του διατραπεζικού επιτοκίου Euribor, πλέον ενός spread που αντιστοιχεί 
στο περιθώριο κέρδους της τράπεζας από την εν λόγο συμφωνία. Το μειονέκτημα της 
συμφωνίας αυτής είναι ότι οι επιταγές που έχουν προσκομισθεί σαν εξασφάλιση, με την 
ρευστοποίηση τους δεν πιστώνονται απευθείας στο δανειακό λογαριασμό προκειμένου 
να μειώσουν το υπόλοιπο καθώς αυτό είναι κλεισμένο για συγκεκριμένη χρονική περίο-
δο. Οι επιταγές πέφτουν σε έναν λογαριασμό ενεχύρου και είναι δεσμευμένες μέχρις ότου 
λήξει η συμφωνία. Η συγκεκριμένη συμφωνία έχει συνήθως αρκετά χαμηλότερο επιτόκιο 
σε σχέση με το βασικό επιτόκιο χορηγήσεων και είναι συμφέρουσα για μία εταιρεία η 
οποία διατηρεί κάποια σταθερά δανειακά υπόλοιπα, καθώς μπορεί να επωφελείται της 
ρευστοποίησης των επιταγών, «παίρνοντας το ρευστό» και αντικαθιστώντας το με άλλες 
επιταγές. Η Συμφωνία Περιόδου μέσω του Ανοικτού Τρεχούμενου Λογαριασμού είναι 
ένας χορηγητικός λογαριασμός με προκαθορισμένη ημερομηνία προπληρωμής κεφαλαί-
ου και τόκων (Term Loan), στη λήξη της οποίας μπορεί να υπάρξει ανανέωση για επιπλέ-
ον χρονικό διάστημα. 

Μεσομακροπρόθεσμα δάνεια
Οι προαναφερόμενες μορφές χρηματοδότησης αποτελούν βραχυπρόθεσμο δανεισμό για 
την επιχείρηση. Οι εταιρείες που επιθυμούν βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού και 
των χρηματοοικονομικών τους δεικτών, καθώς και σταθερά χρηματοοικονομικά κόστη 
για τα επόμενα χρόνια, κυρίως για ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης ή αγορά παγίων, μπο-
ρούν να κάνουν χρήση μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού τακτής λήξεως με σταθερό επι-
τόκιο ή βάσει του euribor με επιπλέον επιτοκιακή κάλυψη. Η χρήση μακροπρόθεσμου 
δανεισμού ελαφρύνει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μιας επιχείρησης μετατοπίζοντας 
μέρος αυτών στο μέλλον. 
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Εξασφαλίσεις
Πρωταρχικό στόχο για την τράπεζα αποτελεί η ελαχιστοποίηση των επισφαλειών που δη-
μιουργούνται καθώς δανείζει σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορε-
τικούς κλάδους, άλλοι πιο επικίνδυνοι και άλλοι λιγότερο. Με λίγα λόγια πρώτος στόχος 
της τράπεζας είναι το να μην «χάσει λεφτά». Για το λόγο αυτό, για την χρηματοδότηση 
μιας εταιρείας συνήθως απαιτούνται κάποιες εξασφαλίσεις οι οποίες καθορίζονται ανά 
περίπτωση, ανάλογα με κάποιους παράγοντες που θα αναλυθούν στη δεύτερη ενότητα. 
Συνηθέστερα, λαμβάνεται η προσωπική εγγύηση ενός ή περισσοτέρων φορέων της επι-
χείρησης μέχρι το ύψος των εγκεκριμένων ορίων χρηματοδοτήσεων. Συμπληρωματικές 
καλύψεις λαμβάνονται ανάλογα κυρίως με τα οικονομικά στοιχεία και τον κλάδο δρα-
στηριότητας της επιχείρησης. Υπάρχουν πολλές μορφές καλύψεων, οι οποίες προσφέ-
ρουν διαφορετικά «επίπεδα» εξασφάλισης ανάλογα με τη φύση τους. Η ενεχυρίαση αξι-
ογράφων πελατείας αποτελεί μια τέτοια μορφή κάλυψης η οποία, όπως κάποιος εύκολα 
καταλαβαίνει, εξασφαλίζει την τράπεζα σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την ενεχυρίαση 
καταθετικών προϊόντων (cash collateral). Άλλες μορφές εξασφάλισης είναι η εκχώρηση 
τιμολογίων, φορτωτικών εγγράφων, η εκχώρηση συμβάσεων έργου ή γεγενημένων απαι-
τήσεων, η εκχώρηση επιδοτήσεων, οι προσημειώσεις επιχειρηματικών ή εξω-επιχειρημα-
τικών ακινήτων, κ.λπ.

2. Ομολογιακά δάνεια

Ο νόμος παρέχει την δυνατότητα στις Ανώνυμες Εταιρείες να προχωρήσουν στην 
έκδοση ομολογιακού δανείου μέσω κάποιων διαδικασιών (γενική συνέλευση, πρακτικό 
Δ.Σ.). Οι ομολογίες που εκδίδονται από την εταιρεία καλύπτονται είτε εξολοκλήρου, είτε 
εν μέρει από την τράπεζα στην προκειμένη περίπτωση, λήγουν τουλάχιστον 2 χρόνια 
μετά την έκδοση και μπορεί να λήγουν, είτε σε διαφορετικές ημερομηνίες (τμηματική εξό-
φληση) είτε όλες την ίδια ημερομηνία (εξόφληση bullet). Η έκδοση ομολογιακού δανείου 
χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις που χρειάζονται μεγάλου μεγέθους μακροπρόθε-
σμο δανεισμό για να εξυπηρετήσουν επενδυτικά σχέδια, πάγιες ανάγκες σε κεφάλαιο 
κίνησης ή να αναχρηματοδοτήσουν υφιστάμενο τραπεζικό δανεισμό. Επίσης, μέσω του 
ομολογιακού δανεισμού επιτυγχάνεται βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού, καθώς, 
μέρος του τραπεζικού δανεισμού γίνεται μακροπρόθεσμο. Το βασικό όμως πλεονέκτημα 
του ομολογιακού δανείου είναι ότι δεν επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν128/75 (0,6%), 
την οποία και γλιτώνει η εταιρεία από το τελικό επιτόκιο. 

3. Leasing

Το leasing είναι μια μορφή χρηματοδότησης επένδυσης. Πιο συγκεκριμένα, είναι η 
απόκτηση δια μισθώσεως για συγκεκριμένη χρονική περίοδο της χρήσης παγίων στοιχεί-
ων με δικαίωμα εξαγοράς στο τέλος της μίσθωσης, συνήθως με συμβολικό τίμημα. Μέσω 
leasing μπορούν να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις, τόσο σε κινητά στοιχεία (πλην πλοί-
ων) όσο και σε ακίνητα (πλην οικοπέδων). Υπάρχουν διάφορες μορφές leasing που χρη-
σιμοποιούνται από την επιχείρηση, είτε για τους επενδυτικούς της σκοπούς είτε για την 
απόκτηση ρευστότητας. 
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Direct leasing
Το direct leasing είναι η πιο απλή συνήθης χρηματοδοτική μίσθωση. Η εταιρεία επιλέγει 
το πάγιο το οποίο θέλει να αποκτήσει (μηχάνημα, φορτηγό...) και το υποδεικνύει στην 
εταιρεία leasing. Η leasing αγοράζει το μίσθιο και το εκμισθώνει στην εταιρεία σύμφω-
να με τους όρους και τις εξασφαλίσεις που έχουν συμφωνηθεί. Η εταιρεία καταβάλλει 
μισθώματα για τη χρήση του μισθίου το οποίο «ανήκει» στην εταιρεία leasing. Στη λήξη 
της μίσθωσης το πάγιο περιέρχεται στην κυριότητα της εταιρείας με την καταβολή ενός 
συνήθως συμβολικού τιμήματος εξαγοράς.

Leasing ακινήτων 
Η εταιρεία leasing αγοράζει το ακίνητο για λογαριασμό της εταιρείας. Κατά την αγορά 
καταβάλλονται φόρος και έξοδα μεταβίβασης. Με τη λήξη των μισθωμάτων γίνεται με-
ταβίβαση του ακινήτου στην εταιρεία κατά τους όρους της σύμβασης leasing, χωρίς να 
επιβάλλεται νέος φόρος. Το leasing ακινήτων χρησιμοποιείται για αγορά καταστημάτων, 
γραφείων, αποθηκών κ.λπ.

Sale & lease back
Το sale & lease back είναι μια σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης όπου η εταιρεία 
leasing αγοράζει από την επιχείρηση κάποιο πάγιο στοιχείο της και ταυτόχρονα της το 
εκμισθώνει. Η χρήση του sale & lease back προσφέρει σε μια επιχείρηση τη δυνατότητα 
απόκτησης ρευστότητας, είτε για τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης είτε για την χρη-
ματοδότηση των επενδυτικών της σχεδίων. Επίσης, η χρηματοδότηση πάγιων στοιχείων 
μέσω lease back γίνεται με μακροπρόθεσμα κεφάλαια, κάτι που μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για την μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και την βελτίωση της εικόνας του 
ισολογισμού της εταιρείας. Η χρήση του sale & lease back επιφέρει απαλλαγή από φόρο 
μεταβίβασης και φόρο υπεραξίας, ενώ η εταιρεία απολαμβάνει τα φορολογικά πλεονε-
κτήματα που της προσφέρει το leasing.

Leasing ή τραπεζικός δανεισμός?
Το leasing αποδεικνύεται σε κάποιες περιπτώσεις φθηνότερο από τον τραπεζικό δανει-
σμό, όταν συνυπολογισθεί το φορολογικό όφελος. Το μίσθωμα του leasing φοροεκπίπτει 
ως έξοδο ολόκληρο, ενώ στην περίπτωση του δανεισμού εκπίπτουν μόνο οι τόκοι του 
δανείου, όπου αφαιρούνται επίσης και οι αποσβέσεις του παγίου. Η διάρκεια μισθώσεως 
του leasing μπορεί να είναι μικρότερη της φυσικής απόσβεσης του μισθίου, και ως εκ 
τούτου έχουμε μια επιτάχυνση της απόσβεσης μέσω των μισθωμάτων. Το leasing είναι 
πιο συμφέρον όταν ο συντελεστής απόσβεσης του παγίου είναι χαμηλός, όταν η διάρκεια 
μίσθωσης είναι μικρότερη. 

Υπάρχουν και άλλες μορφές leasing πιο εξειδικευμένες όπως το Vendor Leasing, το Επεν-
δυτικό Direct Leasing Ακινήτου, το Re-leasing Ακινήτου, κ.λπ. 
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4. Factoring

Το factoring είναι ένα νέο σχετικά χρηματοοικονομικό προϊόν στην Ελληνική αγορά 
και αφορά την συμφωνία αγοράς βραχυπρόθεσμων εμπορικών απαιτήσεων μεταξύ ενός 
factor και μιας εταιρείας που προμηθεύει ή παρέχει σε τρίτους υλικά προϊόντα και υπηρε-
σίες. Ο factor αγοράζει τις επί πιστώσει πωλήσεις της εταιρείας προκαταβάλλοντας ποσο-
στό της αξίας τους. Παρέχει επίσης λογιστικές και εισπρακτικές υπηρεσίες, αξιολογώντας 
την πιστοληπτική ικανότητα και την φερεγγυότητα του υφιστάμενου και μελλοντικού 
πελατολογίου της εταιρείας. Οι βασικές μορφές factoring είναι οι εξής :

Factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής
Ο factor αγοράζει από την εταιρεία τιμολογημένες αξίες από πελάτες της. Η εταιρεία 
εκχωρεί την όλη εμπορική σχέση με τους συγκεκριμένους πελάτες της, για τους οποίους 
υπάρχει συμφωνία με τον factor. Έναντι των τιμολογίων που εκχωρεί η εταιρεία, λαμ-
βάνει προκαταβολές μέχρι ενός ποσοστού της αξίας τους, έως την είσπραξη από τους 
αγοραστές – οφειλέτες και την εκκαθάριση των τιμολογίων. Ο factor στη συγκεκριμένη 
μορφή factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής δεν έχει δικαίωμα, σε περίπτωση οικονομικής 
αδυναμίας του αγοραστή, να στραφεί στην εταιρεία – προμηθευτή προκειμένου να απο-
πληρωθεί το τιμολόγιο. Επίσης, ο factor, πέραν της χορήγησης προκαταβολών, παρέχει 
μια γκάμα υπηρεσιών στην εταιρεία που αφορούν την λογιστική διαχείριση και παρα-
κολούθηση, την είσπραξη των απαιτήσεων, τον πιστωτικό έλεγχο και την κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου.

Factoring με δικαίωμα αναγωγής
Το factoring με δικαίωμα αναγωγής διαφέρει στο ότι ο factor διατηρεί το δικαίωμα στην 
οικονομική αδυναμία του αγοραστή να στραφεί στον προμηθευτή, προκειμένου να απο-
πληρωθεί. Όπως κάποιος εύκολα καταλαβαίνει, η συγκεκριμένη μορφή factoring εγκυμο-
νεί λιγότερο κίνδυνο για τον factor και ως εκ τούτου τιμολογείται φθηνότερα σε σχέση με 
το factoring χωρίς δικαίωμα αναγωγής.

Διαχειριστικό factoring
Στο διαχειριστικό factoring ο factor διαχειρίζεται μόνο και εισπράττει εμπορικές απαιτή-
σεις, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Τα τιμολόγια δεν προκαταβάλλονται όπως 
στις προηγούμενες περιπτώσεις.

Invoice discounting 
Το invoice discounting είναι ένα διαφορετικό προϊόν και σκόπιμο είναι εδώ να γίνει διά-
κριση μεταξύ του factoring και της απλής προεξόφλησης τιμολογίων (invoice discounting). 
Το factoring αποτελεί μίγμα εμπορικών, διαχειριστικών και χρηματοοικονομικών υπη-
ρεσιών. Ο factor αγοράζει εμπορικές απαιτήσεις μιας εταιρείας σε συνεχή επαναληπτική 
βάση, και προσφέρει ένα πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει ηλεκτρονική παρακολού-
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θηση, εγγραφή προς εγγραφή των λογαριασμών του καθολικού των πωλήσεων και συ-
νεργασία με τους αγοραστές μέχρι την τελική εκκαθάριση. Ταυτόχρονα, χορηγεί ποσοστό 
προκαταβολών στον προμηθευτή – πωλητή έναντι και μέχρι το ύψος των αναμενόμενων 
αποπληρωμών. Στην προεξόφληση τιμολογίων ο προμηθευτής συνεχίζει να παρακολου-
θεί λογιστικά, να διαχειρίζεται τις εισπράξεις από τους αγοραστές του, και εκχωρεί επιλε-
κτικά συγκεκριμένα τιμολόγια χωρίς αναγγελία στους οφειλέτες, με μοναδικό σκοπό την 
χρηματοδότηση για την ρύθμιση του cash flow του, χωρίς να περιέχονται στη συμφωνία 
άλλες υπηρεσίες. Η προεξόφληση τιμολογίων απαιτεί διαφορετικό μηχανισμό παρακο-
λούθησης και αποτελεί προϊόν υψηλότερου ρίσκου για τον factor.

Πλεονεκτήματα του factoring
Το factoring απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επαναληπτικής αγοραστι-
κής συμπεριφοράς επιχειρηματικό πελατολόγιο, με μεγάλες περιόδους αποπληρωμής (1-
6 μήνες). Βασικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το factoring σε μια επιχείρηση είναι η 
άντληση ρευστότητας άμεσα, μέσα από τις πωλήσεις, η μείωση του λειτουργικού κόστους 
λόγω ανάθεσης της διαχείρισης και είσπραξης των απαιτήσεων στον factor (outsourcing), 
η μείωση των επισφαλειών, η δυνατότητα επέκτασης σε ξένες αγορές με ανοικτές πωλή-
σεις και η βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού και των χρηματοοικονομικών δεικτών. 

5. Προϊόντα κάλυψης επιτοκιακού και συναλλαγματικού κινδύνου

Στο διεθνοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει τις αγορές, οι 
μεταβολές σε επιτόκια και συνάλλαγμα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα χρηματοοικονο-
μικά κόστη και στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Οι ανεπιθύμητες διακυμάνσεις στα 
οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων καθιστούν απαραίτητη την εφαρμογή καινο-
τόμων λύσεων με στόχο τη διαχείριση των επιτοκιακών και συναλλαγματικών κινδύνων. 

Διαχείριση επιτοκιακών κινδύνων
•  Interest Rate Swap (IRS - Συμφωνία Σταθερού Επιτοκίου): Στρατηγική προστασίας από 

πιθανή άνοδο των επιτοκίων στο μέλλον. Η εταιρεία «μετατρέπει» την υποχρέωση εξυ-
πηρέτησης του δανείου της από κυμαινόμενο επιτόκιο σε σταθερό επιτόκιο. Επιπλέον 
της προστασίας, η εταιρεία είναι σε θέση να γνωρίζει εξ΄αρχής το συνολικό κόστος εξυ-
πηρέτησης του δανείου της. 

•  Interest Rate Cap (Στρατηγικές εξασφάλισης Ανώτατου Πιθανού Επιτοκιακού Κό-
στους): Προστασία από άνoδο επιτοκίων κατοχυρώνοντας το ανώτατο όριο επιτοκίου 
(CAP) σε χρηματοδοτήσεις μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας. Με τη στρατηγική αυτή η 
εταιρεία εξακολουθεί να «επωφελείται» των χαμηλών επιτοκίων (για όσο καιρό αυτά 
παραμένουν χαμηλά), ενώ παράλληλα προστατεύεται στην περίπτωση που τα επιτόκια 
ξεπεράσουν το προκαθορισμένο όριο (CAP). Το κόστος της προστασίας είναι συνάρτη-
ση του ανωτάτου επιπέδου που θα επιλέξει η εταιρεία. 

•  Interest Rate Collar (Στρατηγικές Περιορισμού Εύρους Επιτοκιακής Διακύμανσης): 
Συμφωνία περιορισμού της πιθανής μελλοντικής διακύμανσης του κόστους εξυπηρέτη-
σης δανεισμού εντός προκαθορισμένου εύρους (ανώτατο & κατώτατο).
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Διαχείριση συναλλαγματικών κινδύνων
•  FX Forward (Προθεσμιακή πράξη σταθεροποίησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας): 

Προστασία από συναλλαγματικές μεταβολές μέσα από συμφωνία ανταλλαγής ενός νο-
μίσματος με κάποιο άλλο σε προκαθορισμένη ισοτιμία και για προκαθορισμένο ποσό 
και ημερομηνία στο μέλλον.

•  Flexible Forward (Προθεσμιακή πράξη ανοιχτού χρόνου εκτέλεσης): Συμφωνία προ-
στασίας αντίστοιχη του απλού “Forward” με δικαίωμα «ανοιχτής» εκτέλεσης για την 
εταιρεία. Η εταιρεία επιλέγει το χρόνο μερικής ή ολικής εκτέλεσης της συμφωνίας. Με 
αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει την δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής του δανείου ανά 
πάσα στιγμή στην προσυμφωνηθείσα ισοτιμία.

•  FX Options (Πράξη συναλλαγματικής εξασφάλισης): Η αγορά ενός δικαιώματος (Fx 
Option) προστατεύει την εταιρεία από δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές στο μέλ-
λον. Η εταιρεία καταβάλει για την απόκτηση της προστασίας την αξία του δικαιώματος 
(“premium”) κατά την έναρξη της συναλλαγής. Παράλληλα, συμμετέχει πλήρως σε πι-
θανή ευνοϊκή μεταβολή της ισοτιμίας.

Βασικά κριτήρια χρηματοδότησης επιχειρήσεων
Η ανάλυση ισολογισμών και ισοζυγίων της εταιρείας είναι ένα σημαντικό εργαλείο 

για την πιστοληπτική αξιολόγησή της, καθώς διαγράφεται η διαχρονική εξέλιξη των οι-
κονομικών μεγεθών της, ενώ μέσω των πρόσφατων ισοζυγίων έχουμε εικόνα της σημε-
ρινής της κατάστασης. Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι μεν σημαντική και δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση από τις τράπεζες, πλην όμως την απόφαση χρηματοδότησης μιας εται-
ρείας επηρεάζουν και άλλοι παράγοντες, όπως οι προσφερόμενες εξασφαλίσεις, ο κλάδος 
δραστηριότητας, ενώ καθοριστικό ρόλο μπορούν να παίξουν και ποιοτικά κριτήρια για 
την εταιρεία και τους φορείς της.

1. Xρηματοοικονομική ανάλυση

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρείας έχει ως πρωταρχικό σκο-
πό να αναδείξει την ικανότητά της, μέσα από την επιχειρηματική της δραστηριότητα, να 
παράγει επαρκή ταμειακή ροή προκειμένου να καλύπτει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, 
και ως εκ τούτου τις υποχρεώσεις που θα προκύψουν από ενδεχόμενη χρηματοδότηση. 
Η ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας βασίζεται στους τελευταίους 
ισολογισμούς της, στα αποτελέσματα χρήσης, καθώς και σε πρόσφατα ισοζύγια για να 
υπάρχει πρόσφατη απεικόνιση των εξελίξεων. Η ανάλυση βασίζεται κυρίως στην εξέλιξη 
ανά χρήση διαφόρων χρηματοοικονομικών δεικτών, ενώ όσον αφορά τα ισοζύγια γίνε-
ται σύγκριση ισοζυγίου του τρέχοντος έτους με αντίστοιχο περυσινό. Βάσει της σημασίας 
που δίνουν οι τράπεζες στην χρηματοοικονομική ανάλυση, προκειμένου να χρηματοδο-
τήσουν τα επενδυτικά σχέδια μιας επιχείρησης, γίνεται κατανοητό το πλεονέκτημα που 
προσφέρει ένας καλός ισολογισμός και μια καλή διαχρονική εξέλιξη των οικονομικών 
μεγεθών. Η εταιρεία, στην περίπτωση αυτή, τυγχάνει καλύτερης τιμολόγησης, έχοντας 
στα χέρια της ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, λόγω και του έντονου ανταγωνι-
σμού μεταξύ των τραπεζών. 
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Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσεως - Ισοζύγια 
Ο ισολογισμός της εταιρείας αποτελεί μια στιγμιαία απεικόνιση της οικονομικής της κα-
τάστασης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε αντίθεση με τον ισολογισμό, τα αποτε-
λέσματα χρήσεως είναι ένας συνοπτικός πίνακας που καλύπτει μία περίοδο συνήθως ενός 
έτους και απεικονίζει σωρευτικά τα αποτελέσματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
που προέκυψαν κατά την εν λόγω χρονική περίοδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
διάθεση των κερδών εφόσον προέκυψαν από την χρήση. Η διάθεση των καθαρών κερδών 
σε μερίσματα ή πρόσθετες αμοιβές αποδυναμώνει την επιχείρηση, ενώ η αποθεματοποίη-
σή τους σε τακτικό και λοιπά αποθεματικά ενισχύουν την θέση της, καθώς αυτό συνεπά-
γεται με την παραμονή των κερδών στην επιχείρηση. Η μεταφορά καθαρών κερδών σε 
νέο συνεπάγεται μεν ενδυνάμωση της επιχείρησης, αλλά προσωρινή και αβέβαιη, διότι 
στην επόμενη χρήση μπορούν να διατεθούν σε μερίσματα. Η διάθεση των κερδών δείχνει 
ως εκ τούτου τις προθέσεις των φορέων να ενισχύσουν τη θέση της επιχειρήσεως, καθώς τα 
αποθεματοποιημένα κέρδη αποτελούν πηγή εσωτερικής χρηματοδότησης.

Το ισοζύγιο αποτελεί μία λογιστική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, που δείχνει 
τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών της, τόσο του ισολογισμού όσο και των αποτελεσμά-
των χρήσεως σε μία δεδομένη στιγμή, καθώς και την κίνησή τους σε μία δεδομένη χρο-
νική περίοδο. Συνήθως, ισοζύγια συντάσσονται στο τέλος κάθε μήνα, και η χρησιμότητα 
τους έγκειται στο γεγονός ότι παρέχουν συνεχή πληροφόρηση για την εξέλιξη κρίσιμων 
οικονομικών μεγεθών (πωλήσεις, έξοδα κ.λπ).

Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες περιέχουν ουσιώδεις πληροφορίες, τόσο για τη δυνατό-
τητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, όσο και για τη διατύπωση 
προβλέψεων σχετικά με την πορεία των εργασιών της επιχείρησης και τις χρηματοοικο-
νομικές της εξελίξεις. Πληροφορίες πρωταρχικής σπουδαιότητας αποτελούν η κεφαλαια-
κή διάρθρωση της επιχείρησης, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της, το περιθώριο μικτού 
κέρδους, η ύπαρξη κερδοφόρων αποτελεσμάτων και η διαχρονική τους πορεία καθώς και 
η ρευστότητα.
•  Περιθώριο Μικτού Κέρδους: Μικτό Κέρδος/Πωλήσεις.
•  Επίσης εξετάζονται τα Περιθώρια EBITDA, EBIT, Κερδών Προ Φόρων και Καθαρών 

Κερδών.
•  Μεταβολή Πωλήσεων από χρήση σε χρήση.
•  Επίσης εξετάζεται η διαχρονική μεταβολή στα Κέρδη EBIT, στα Κέρδη Προ Φόρων και 

στα Καθαρά Κέρδη.
•  Πωλήσεις/Μ.Ο. Ενεργητικού (Asset Turnover). Εκφράζει το βαθμό χρησιμοποίησης 

της περιουσίας της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις.
•  Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE): Κέρδη Προ Φόρων/Ιδία Κεφάλαια. Μετρά την κερ-

δοφόρο δυναμικότητα των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης.
•  Κεφάλαιο Κίνησης: Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού – Βραχυπρόθεσμες Υποχρε-

ώσεις.
•  Ενδιάμεση Ρευστότητα: Σύνολο Κυκλ. Ενεργητικού/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 

Δείχνει τον βαθμό κάλυψης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από τις βραχυπρόθε-
σμες απαιτήσεις.
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Πηγές Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων

•  Άμεση Ρευστότητα: (Κυκλ. Ενεργητικό – Αποθέματα)/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
•  Μ.Ο. Είσπραξης Πελατών: 365 * Μ.Ο. Απαιτήσεων (τρεχ. & προηγ. έτους)/Πωλήσεις. 

Μας δείχνει το χρόνο που μεσολαβεί (ημέρες) από τη στιγμή που δημιουργούνται οι 
απαιτήσεις μέχρι τη στιγμή που εισπράττονται.

•  Μ.Ο. Πληρωμής Υποχρεώσεων: 365 * Μ.Ο. Προμηθευτών & Επιταγών / Κόστος Πωλη-
θέντων. Μας δείχνει το χρόνο που μεσολαβεί (ημέρες) από τη στιγμή που δημιουργού-
νται οι υποχρεώσεις μέχρι τη στιγμή που πληρώνονται. 

•  Ξένα/Ιδία Κεφάλαια: Σύνολο Υποχρεώσεων/Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων.
•  Σύνολο Δανείων/Πωλήσεις: Δείχνει σε τι ποσοστό οι πωλήσεις υποστηρίχθηκαν από 

δανεισμό.
•  Κάλυψη Χρηματοοικονομικών Δαπανών: (Χρηματοοικ. Έξοδα + Κέρδη Προ Φόρων & 

Εκτ. Αποτελεσμάτων)/Χρηματοοικ. Έξοδα. Δείχνει πόσες φορές τα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών εξόδων και εκτάκτων αποτελεσμάτων της εταιρείας καλύπτουν 
τα χρηματοοικονομικά έξοδα των ξένων κεφαλαίων.

Η ανάλυση των δεδομένων και των δεικτών και η διαχρονική τους σύγκριση είναι η 
σημαντικότερη εργασία στην πιστοληπτική αξιολόγηση μιας επιχείρησης. Η ανάλυση 
πρέπει να διερευνάει τα αίτια στην εξέλιξη κρίσιμων μεγεθών, ώστε να είναι δυνατή και 
η πρόβλεψη για την μελλοντική τους εξέλιξη. Τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης 
πρέπει να εξετάζονται σε σύγκριση με άλλα δεδομένα που επηρεάζουν την οικονομική 
δραστηριότητα, όπως η οικονομική συγκυρία, οι συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκρι-
μένο κλάδο, οι ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν την οικονομία κ.λπ. 

Συστήματα rating
Οι τράπεζες προκειμένου να επιτύχουν μια σχετική αυτοματοποίηση της πιστοληπτικής 
αξιολόγησης των εταιρειών–πιστούχων επενδύουν σε λογισμικά αξιολόγησης τα οποία 
βάσει οικονομικών, κλαδικών και ποιοτικών στοιχείων της εταιρείας υπολογίζουν ένα 
rating που της αντιστοιχεί. Τα συστήματα rating προσφέρουν την δυνατότητα σύγκρισης 
μεταξύ εταιρειών καθώς και την επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοδότησης.  

2. Eξασφαλίσεις

Η αρχή της φερεγγυότητας/εξασφάλισης θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της τραπε-
ζικής τεχνικής στον τομέα των πιστοδοτήσεων. Ο έλεγχος της φερεγγυότητας της εται-
ρείας και των φορέων της είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία καθορισμού ενός ορίου 
χρηματοδοτήσεων. Η χρήση του συστήματος Τειρεσίας για τον έλεγχο δυσμενών στοι-
χείων δίνει μια πρώτη εικόνα. Η σημαντικότερη αποκομίζεται από την επίσκεψη στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας και την γνωριμία με τους φορείς. Σημαντικό πλεονέκτημα 
αποτελεί η ύπαρξη σημαντικής ακίνητης περιουσίας των φορέων – εγγυητών. Το ύψος 
των απαιτούμενων ασφαλειών θα εξαρτηθεί από την γενική εκτίμηση της φερεγγυότητας 
του πιστοδοτούμενου, της οικονομικής επιφάνειας και το είδος της επιχείρησης, καθώς 
και τον κλάδο στον οποίο ανήκει. Οι ασφάλειες που μπορεί να αντλήσει η τράπεζα για 
την χρηματοδότηση μιας επιχείρησης είναι διαφόρων μορφών. Η ενεχυρίαση αξιογρά-
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φων πελατείας, η ενεχυρίαση καταθετικών προϊόντων (cash collateral), η ενεχυρίαση με-
τοχών, η εκχώρηση τιμολογίων, φορτωτικών εγγράφων, η εκχώρηση συμβάσεων έργου ή 
γεγενημένων απαιτήσεων, η εκχώρηση επιδοτήσεων, οι προσημειώσεις επιχειρηματικών 
ή εξω-επιχειρηματικών ακινήτων, είναι οι βασικές μορφές καλυμμάτων που μπορεί να 
προσφέρει μια εταιρεία ή οι φορείς της. 

3. Κλάδος δραστηριότητας

Η ανάλυση του κλάδου και των συνθηκών της αγοράς στην οποία δραστηριοποιεί-
ται η επιχείρηση είναι σημαντική στη διαδικασία εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου. 
Διερευνούνται το πόσο έντονος είναι ο ανταγωνισμός στον κλάδο και εάν η επιχείρηση 
παρουσιάζει κάποιο συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι προοπτικές του κλάδου, 
οι επιδόσεις των ομοειδών επιχειρήσεων. Σημαντικό στοιχείο στη διαδικασία πιστοληπτι-
κής αξιολόγησης της εταιρείας είναι το συναλλακτικό της κύκλωμα (προμηθευτές – αγο-
ραστές), όπου πρέπει να διερευνηθούν και οι συνθήκες των κλάδων του συναλλακτικού 
κυκλώματος.

4. Ποιοτικοί παράμετροι

Διάφορα ποιοτικά στοιχεία μπορούν να κάνουν την διαφορά στην τελική απόφαση 
του ύψους χρηματοδότησης μιας επιχείρησης. Η ποιότητα διοίκησης, η αφοσίωση των δι-
οικούντων και των ιδιοκτητών εάν πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα, η εμπειρία τους 
στο αντικείμενο καθώς και η φήμη τους στην αγορά είναι σημαντικά στοιχεία και πληρο-
φορίες που συλλέγονται από τον τραπεζίτη, μέσα από τις επισκέψεις και τις συναντήσεις 
με τους φορείς. Η σχέση εταιρείας – τράπεζας χτίζεται σταδιακά και βασίζεται όλο και 
περισσότερο με την πάροδο του χρόνου σε αμοιβαία εμπιστοσύνη. Σημαντικά, επίσης, 
στοιχεία αποτελούν η προετοιμασία διάδοχης κατάστασης στην εταιρεία, η οικογενειακή 
κατάσταση των φορέων, η φήμη των διοικούντων μεταξύ των εργαζομένων, η συνεργασι-
μότητα των διοικούντων σε αιτήματα της τράπεζας, καθώς και η γενικότερη οργανωτική 
διάρθρωση της επιχείρησης. 
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Βασίλειος Ν. Κέφης

7η Εισήγηση
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Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Εισαγωγή
Η εύρυθμη πορεία των επιχειρήσεων προϋποθέτει τη διατύπωση ενός ανταγωνιστικού 

πλαισίου, το οποίο θα απαντά σε βασικές παραμέτρους που αφορούν θέματα στρατηγικής, 
οργανωτικών προτύπων, λειτουργιών και διαδικασιών. Η παγκοσμιοποίηση της οικονο-
μίας και η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές 
στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αλλά και στην ίδια τη φύση της εργασίας. Οι 
αλλαγές αυτές επηρεάζουν τον άνθρωπο ως εργαζόμενο, ως καταναλωτή και ως πολίτη σε 
βαθμό που οι εκάστοτε διοικήσεις των οικονομικών μονάδων να βρίσκονται αντιμέτωπες 
με μία σειρά προβλημάτων, που αφορούν τις αυξημένες απαιτήσεις των νέων συνθηκών. 

Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην παγκόσμια οικονομία 
επέβαλαν την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε δεδομένα που έχουν ένα κοινό συστατι-
κό: την ποιότητα. Η ποιότητα αποτελεί ένα δεδομένο σύστημα αξιών, αρχών, προτύπων 
και μεθόδων δράσης που εξασφαλίζει την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 
την ικανοποίηση των πελατών και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιχειρήσεων. 
Δεν είναι ένα μεταφυσικό φαινόμενο, αλλά έχει μετρήσιμα και πρακτικά χαρακτηριστικά 
τα οποία διαμορφώνουν πεδίο διερεύνησης και διαρκούς βελτίωσης από την πλευρά των 
επιχειρήσεων.

Μια τέτοια προσέγγιση επιχειρείται με την εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας (ΔΟΠ), η οποία ως έννοια διατυπώθηκε από τον Deming τη δεκαετία του ’50. 
Υιοθετήθηκε από τις ιαπωνικές επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή είναι από τις βασικότερες 
διοικητικές τεχνικές στην Ιαπωνία, υπεύθυνη για το μετασχηματισμό της ποιότητας των 
ιαπωνικών προϊόντων και της φήμης τους. Θεμελιώθηκε πάνω στις οκτώ κύριες αρχές 
του ιαπωνικού στυλ διοίκησης:
1. Τη μόνιμη απασχόληση (Life-time employment. Nenko system)
2. Τη στρατολόγηση (Recruitment)
3. Την εκπαίδευση (Training)
4. Τη βασισμένη στην εμπειρία αμοιβή (Seniority-based payments)
5. Τις συλλογικές αποφάσεις (Collective decisions)
6. Την ευημερία (Welfarism)
7. Το συνδικαλισμό (Enterprise Unionism)
8.  Τους κύκλους ποιότητας και τις μεθόδους παραγωγής (Quality circles and production 

methods).

Η ΔΟΠ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα που έχει ως στρατηγικό στόχο την ικανο-
ποίηση του πελάτη και τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών και παραγωγικών διαδι-
κασιών ενός οργανισμού.
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Στα πλαίσια του συστήματος της ΔΟΠ εμπλέκονται όλοι οι εργαζόμενοι, από τον κα-
τώτερο ως τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Η βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών 
απαιτεί απαραιτήτως την ενεργό συμμετοχή όλων. Για την επίτευξη του στόχου και την 
επίλυση των προβλημάτων η ΔΟΠ έχει να επιδείξει ποσοτικές μεθόδους και εργαλεία. 
Αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός συστήματος ΔΟΠ είναι διαδικασίες χωρίς λάθη οι οποί-
ες παραδίδουν αγαθά και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών, εγκαί-
ρως και σε ανταγωνιστική τιμή.

Για να εκπληρωθεί ο στόχος πρέπει το σύστημα να υιοθετηθεί από όλες τις λειτουργίες 
του οργανισμού. Από τη διαχείριση των αποθεμάτων, την παραγωγή, τις πωλήσεις, το 
μάρκετινγκ και τις υπηρεσίες. Τα συστατικά για την επιτυχή εφαρμογή της ΔΟΠ είναι: α) 
αποτελεσματική εκπαίδευση, β) συμμετοχή της διοίκησης και γ) δέσμευση εκ μέρους της 
για την τήρηση των βασικών αρχών και στόχων. 

Τελευταία, γίνεται πολύς λόγος από ακαδημαϊκούς και στελέχη επιχειρήσεων για Μά-
νατζμεντ Ολικής Ποιότητας, Μάρκετινγκ Ολικής Ποιότητας, Επιχειρηματικό Ανασχε-
διασμό, Σύστημα Ακριβούς Βιομηχανικής Παραγωγής (Just – in – Time Manufacturing 
System). Στόχος των καινοτόμων αυτών μεθόδων είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊό-
ντων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στη θέληση (needs and wants) των κα-
ταναλωτών.

Τρία είναι τα βασικότερα σημεία στα οποία συγκλίνουν οι ανωτέρω τεχνικές. Όλες υπο-
στηρίζουν ότι για να επιβιώσει η σημερινή επιχείρηση πρέπει:
α) Να ικανοποιεί τις ανάγκες του καταναλωτή (εξωτερικός πελάτης).
β) Να ικανοποιεί τις ανάγκες του προσωπικού της (εσωτερικός πελάτης).
γ)  Να αρχίζει από την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας η υλοποίηση των δύο προη-

γούμενων αρχών.

Ορισμοί Εννοιών
Πατέρες της Ολικής Ποιότητας Θεωρούνται ο W. Edwards Deming και ο Joseph Juran. 

Ο πρώτος ξεκίνησε ως φυσικός και μαθηματικός και ο δεύτερος ως μηχανικός. Οι θεωρίες 
τους έγιναν αποδεκτές πρώτα από τους Ιάπωνες, με αποτέλεσμα η ΔΟΠ να είναι αμερι-
κανικής εφεύρεσης, αλλά ιαπωνικής εφαρμογής.

Ποια είναι εν τέλει η έννοια των όρων Ποιότητα, Ολική Ποιότητα και Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας;
1.   Ποιότητα είναι η ιδιότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας να ικανοποιεί τις ανάγκες 

του χρήστη. Είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας, τα 
οποία ικανοποιούν πλήρως δεδομένες προδιαγραφές, απαιτήσεις και προσδοκίες. Το 
τρίπτυχο της ποιότητας παρουσιάζεται ως εξής: συνεχής βελτίωση της ποιότητας – ικα-
νοποίηση του πελάτη – επιβίωση (η ευημερία έπεται) της επιχείρησης.

2.   Ολική Ποιότητα είναι η αλλαγή νοοτροπίας του προσωπικού μιας επιχείρησης, η 
οποία επιφέρει βελτίωση της ποιότητας στο σύνολο της επιχείρησης.

3.   Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι η ολοκληρωμένη δέσμευση για συνεχή βελτίωση 
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Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

των προϊόντων και των διαδικασιών, η οποία εκδηλώνεται με τη συμμετοχή όλων, 
ώστε να ικανοποιούνται απόλυτα οι διαπιστωμένες σημερινές και μελλοντικές ανά-
γκες των πελατών. 
 Σημαντικός παράγοντας ολοκληρωμένης αντίληψης της Διοίκησης Ολικής Ποι-
ότητας είναι η κατανόηση και η πιστή εφαρμογή των κατωτέρω βημάτων (British 
Institute of Management): 
Βήμα 1ο: Κατανόηση των αρχών
Βήμα 2ο: Αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή
Βήμα 3ο: Σχεδιασμός της αλλαγής
Βήμα 4ο: Αλλαγή της νοοτροπίας
Βήμα 5ο: Επιλογή της διαδικασίας και των εργαλείων
Βήμα 6ο: Συμμετοχή και αλληλοβοήθεια
Βήμα 7ο: Εγγύηση του αποτελέσματος

Η εξασφάλιση της ποιότητας είναι μία από τις βασικές παραμέτρους του προβλήματος 
των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στηριζόμενοι στο παράδειγμα της συγχώνευσης των εται-
ριών BP και Mobil και στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν ένα ενιαίο σύστημα ποιότη-
τας ISO 9001 παρουσιάζουμε τις διαδικασίες επίλυσης του προβλήματος απαντώντας στα 
καίρια ερωτήματα: Πού θέλουμε να πάμε; Πώς θα πάμε; Ποια είναι τα όπλα μας;

Πού θέλουμε να πάμε:
•   Βέλτιστες διαδικασίες που προκύπτουν από άριστες πρακτικές (best practices) των συ-

στημάτων ποιότητας.
•   Συνέργεια με άλλα συστήματα διαχείρισης (Management Systems), ασφάλειας, υγιει-

νής, περιβάλλοντος.

Πώς θα πάμε:
•   Σταδιακές αναθεωρήσεις των υπαρχουσών διαδικασιών ποιότητας και συνεχής ενημέ-

ρωση/ επαγρύπνηση (awareness) του προσωπικού στα νέα δεδομένα.

Ποια είναι τα όπλα μας:
•  Η δέσμευση της διοίκησης για θέματα ποιότητας (Management Commitment) 
•   Το υψηλό επίπεδο ωριμότητας των εργαζομένων και η εμπειρία τους στα συστήματα 

της σειράς ISO 9000.
•   Η ομαδική εργασία και η επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων.
•   Οι ίδιοι οι μηχανισμοί του συστήματος ποιότητας της σειράς ISO 9000.
•   Η άριστη εφαρμογή των διαδικασιών.

Όταν πραγματοποιηθούν όλα τα ανωτέρω (βήματα και απαντήσεις στα τρία βασικά ερω-
τήματα), ορίζεται μια Επιτροπή (γνωστή ως Διευθύνουσα Επιτροπή) –υπεύθυνη για τη 
διαχείριση των συμφωνηθέντων στόχων και τη συνολική στρατηγική– στην οποία ανατί-
θεται η χάραξη των γενικών γραμμών μιας πολιτικής ποιότητας. Στο οργανόγραμμα του 
Διαγράμματος 1 φαίνονται οι κατά ιεραρχία εμπλεκόμενοι στη διαδικασία εξασφάλισης 
της ποιότητας.
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Διάγραμμα 1 Διάγραμμα τυπικής οργάνωσης ολικής ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Συμπερασματικά, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια ολοκληρωμένη προσπάθεια 
εναρμόνισης τριών παραμέτρων: α) των μεθόδων του μάνατζμεντ, β) των συνθηκών ερ-
γασίας, και γ) της συμπεριφοράς και της αντιληπτικής ικανότητας των εμπλεκόμενων 
φορέων. Η ΔΟΠ είναι μια στρατηγική αλλαγής, η οποία εκσυγχρονίζει τους οργανισμούς 
και τις επιχειρήσεις που υποβάλλονται σε σκληρές πιέσεις προσαρμογής στο εξωτερικό 
περιβάλλον και επικεντρώνει τη δράση της σε ένα σύνολο αρχών που οδηγούν σε ένα 
αποτελεσματικό σύστημα γνώσεων με έμφαση στην αξία της χρησιμότητας και της συμ-
βολής του ανθρώπινου δυναμικού.

Η ποιότητα είναι μια έννοια που εύκολα γίνεται αντιληπτή ως θετική χωρίς, ωστόσο, να 
ορίζεται με απόλυτη ακρίβεια. Ετυμολογικά προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη 
«ποιότης» με ρίζα το «ποίος – τι λογής» και σημαίνει το ποιόν, τη φύση ή την εσωτερική 
υπόσταση ενός προσώπου ή πράγματος, καθώς και το σύνολο των ιδιοτήτων που χαρα-
κτηρίζουν ένα εμπόρευμα σε σχέση με τα ομοειδή του. Θεωρητικά, η ποιότητα είναι μια 
υποκειμενική έννοια, καθώς εξαρτάται από τον κριτή.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας ένας ακριβής ορισμός είναι 
απαραίτητος. Κατά καιρούς έχει επιχειρηθεί να διατυπωθούν κοινά αποδεκτοί, όπως οι 
κατωτέρω:
•  «Η καταλληλότητα για χρήση» (Juran, 1964).
•  «Η συμμόρφωση με προδιαγραφές» (Juran, 1988).
•  «Η συμμόρφωση με απαιτήσεις» (Crosby, 1979).
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Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

•   «Το σύνθετο άθροισμα των χαρακτηριστικών του μάρκετινγκ, της μηχανικής, της πα-
ραγωγής και της συντήρησης ενός προϊόντος και μιας υπηρεσίας, μέσω των οποίων το 
προϊόν και η υπηρεσία όταν αποδοθούν σε χρήση θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του πελάτη» (Feigenbaum, 1983).

•   «Η στόχευση στις ανάγκες των πελατών, παρούσες και μελλοντικές» (Deming, 1986).
•   « Οι απώλειες προς την κοινωνία» (Tagushi, 1986).
•   «Το σύνολο των χαρακτηριστικών μιας οντότητας (ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, ενός 

οργανισμού) που της αποδίδουν την ικανότητα να ικανοποιεί εκπεφρασμένες και συ-
νεπαγόμενες ανάγκες» (ISO 8402: 1994).

•   «Ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο έμφυτων χαρακτηριστικών ικανοποιεί απαιτήσεις» 
(ISO 9000: 2000).

Ο τελευταίος και πιο σύγχρονος ορισμός συμπυκνώνει τους προηγούμενους και συνδέει 
άμεσα την ποιότητα ενός προϊόντος, που μπορεί να είναι υλικό, όπως ένα βιομηχανικό 
προϊόν ή ένα τεχνικό έργο, αλλά και μιας υπηρεσίας ή ενός διανοήματος, με τις απαιτήσεις 
που υπάρχουν γι’ αυτά. Ανάλογα με το βαθμό ικανοποίησης, το προϊόν είναι χαμηλής, 
καλής, ή άριστης ποιότητας. Οι απαιτήσεις για αυτό αφορούν τέσσερις παραμέτρους:
•   την ικανοποίηση διατάξεων που διέπουν την κατασκευή ή τη διάθεσή του,
•   την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά του,
•   την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκε και, 
•   την ικανοποίηση του κοινού προς το οποίο απευθύνεται.

Το προϊόν είναι καλής ποιότητας όταν ικανοποιεί και τις τέσσερις παραμέτρους, οι οποί-
ες είναι δυνατόν να διαβαθμιστούν ως προς τη δυσκολία ικανοποίησής τους. Η ικανο-
ποίηση των διατάξεων αποτελεί ένα πρώτο επίπεδο για την παραγωγή ενός ποιοτικού 
προϊόντος. Το δεύτερο και ουσιαστικότερο στάδιο είναι η ικανοποίηση του κοινού στο 
οποίο το προϊόν απευθύνεται και προϋποθέτει την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την 
ικανοποίηση του σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκε. Επομένως, ποιότητα σε τελική 
ανάλυση είναι η ικανοποίηση των πελατών, ενώ δείκτης ποιότητας είναι οι πελάτες που 
επανειλημμένα προμηθεύονται το προϊόν που παράγει η επιχείρηση.

Η σημασία της ποιότητας για μια επιχείρηση είναι θεμελιώδης. Αποτελεί παράγοντα επι-
βίωσης και ανάπτυξης. Η παλαιότερη αντίληψη για την ποιότητα στις επιχειρήσεις περι-
οριζόταν στην τελική επιθεώρηση των προϊόντων, πριν αυτά αποδοθούν στους πελάτες. 
Η επιθεώρηση γινόταν με συγκεκριμένα κριτήρια. Με βάση τα κριτήρια αυτά τα προ-
ϊόντα κρίνονταν αποδεκτά, διορθώνονταν ή απορρίπτονταν όταν η επιδιόρθωσή τους 
ήταν απαγορευτική. Η αντίληψη αυτή έχει ξεπεραστεί, καθώς ναι μεν επιτυγχάνονταν 
η απόδοση ποιοτικών προϊόντων στους πελάτες, αλλά το κόστος της επιδιόρθωσης ή της 
απόρριψης των ελαττωματικών τελικών προϊόντων ήταν μεγάλο.
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Οι αρχές της Ολικής Ποιότητας
Για να υπάρξει Ολική Ποιότητα είναι απαραίτητη η αποδοχή συγκεκριμένων αρχών. 

Ανεξάρτητα από το αντικείμενο του οργανισμού ή τα ειδικά προβλήματά του, η αποδοχή 
από τη διοίκηση και τους εργαζομένους των λεγόμενων βασικών αρχών της διοίκησης 
της ποιότητας, καθοδηγεί και επηρεάζει τις μετέπειτα αποφάσεις ή προτεραιότητες. Χωρίς 
αυτές, ή τουλάχιστον κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο τήρησής τους, θα ήταν καλύτερα να 
μη ξεκινήσει καθόλου η προσπάθεια.

Ένας οργανισμός πρέπει να διαθέτει όραμα (vision). Το όραμα είναι η περιγραφή των 
ιδανικών και των επιδιώξεων του οργανισμού. Η διατύπωση και η διάδοση του οράματος 
προς τα στελέχη είναι καθήκον της γενικής διεύθυνσης. Οι ειδικότεροι στόχοι, όπως και 
οι δραστηριότητες για επίτευξη των στόχων, διατυπώνονται και συντονίζονται με βάση 
το όραμα.

Ο λόγος ύπαρξης του οργανισμού ονομάζεται αποστολή (mission). Το όραμα και η απο-
στολή του οργανισμού θέτουν γενικούς στόχους, γι’ αυτό χρειάζονται την ύπαρξη πολι-
τικής (policy), που δεικνύει τον τρόπο επίτευξης των στόχων. 

Οι βασικές αρχές της ποιότητας είναι:
•   Η δέσμευση της ηγεσίας
•   Η έννοια του εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη
•   Η ικανοποίηση του καταναλωτή
•   Η φιλοσοφία των μηδέν λαθών
•   Η συνεχής εκπαίδευση
•    Η συνεχής βελτίωση

—   Η δέσμευση και η συμμετοχή των στελεχών εξαρτάται από τη Γενική Διεύθυνση που 
δημιουργεί και συντηρεί τα οράματα, θέτει στόχους, παρακινεί και επιβραβεύει. Το 
στέλεχος πρέπει να επιδείξει υπομονή και επιμονή παίζοντας το ρόλο του καταλύτη. 
Πρέπει να διαθέτει μέρος του χρόνου του σε δραστηριότητες που αναφέρονται στην 
επίλυση των προβλημάτων ποιότητας. Να διαμορφώνει τις οργανωτικές αξίες των 
συνεργατών μιλώντας για την ποιότητα και χρησιμοποιώντας την ορολογία της. Έτσι, 
δημιουργεί ένα κοινό λεξιλόγιο, που εγγυάται ότι η ποιότητα είναι μόνιμο και σημα-
ντικό θέμα στην ατζέντα των συσκέψεων και επηρεάζει τις λαμβανόμενες αποφάσεις.

—   Πελάτης δεν είναι μόνο ο αποδέκτης και χρήστης του τελικού αγαθού ή υπηρεσίας 
(εξωτερικός πελάτης). Είναι ο οποιοσδήποτε, στον οποίο ένα άτομο παρέχει πληροφο-
ρίες, υπηρεσίες ή τα μέσα για να συνεχίσει τη δική του εργασία μέσα στο εσωτερικό πε-
ριβάλλον της επιχειρηματικής μονάδας (εσωτερικός πελάτης). Επιχειρήσεις που αγνό-
ησαν τους εσωτερικούς πελάτες (τους ίδιους τους εργαζόμενους δηλαδή) κινδύνευσαν 
με διακοπή της λειτουργίας τους και εξαφάνιση από το χάρτη της αγοράς.

—   Θεμελιώδης αρχή της Ολικής Ποιότητας είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Η ικανοποίηση 
του πελάτη είναι η κινητήρια δύναμη για να πραγματοποιηθεί η μεγάλη αλλαγή στον 
οργανισμό, στα συστήματα, στις διαδικασίες, στον εξοπλισμό, στα μέσα, στα προϊόντα.

—   Η φιλοσοφία των μηδέν λαθών προϋποθέτει ότι το προσωπικό του οργανισμού είναι άρι-
στα εκπαιδευμένο στον εντοπισμό των προβλημάτων και στην άμεση επίλυσή τους. 
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Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

—   Η εκπαίδευση είναι το βασικότερο όπλο για την αλλαγή νοοτροπίας στην επιχείρηση ή 
στον οργανισμό. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να λάβουν χώρα, είτε κατά 
τη διάρκεια του χρόνου εργασίας (on the job training methods) ή εκτός του χρόνου 
εργασίας (off the job training methods). 

—   Το management έχει εστιάσει την προσοχή του σε καινοτομικά επιτεύγματα (νέες εφευρέ-
σεις, τεχνολογία, αυτοματισμό). Η ΔΟΠ εστιάζει στην εύρεση κερδοφόρων βελτιώσε-
ων εφαρμόζοντας τον κύκλο P – D – C – A (Plan, Do, Check, Act) σε κάθε διαδικασία 
που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγαθών και την προσφορά υπηρεσιών.

Τα χαρακτηριστικά της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΟΠ είναι τα εξής:
•   Η ποιότητα δεν είναι τεχνική λειτουργία και δεν αφορά ένα τμήμα της επιχείρησης. 

Είναι μια συστηματική διαδικασία που επεκτείνεται σε ολόκληρη την επιχείρηση.
•   Η ποιότητα είναι φροντίδα όλων, γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη οργανωτική 

δομή για την εφαρμογή της.
•   Έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας σε ολόκληρη την επιχειρησιακή δραστηριότητα 

και όχι μόνο στο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.
•   Η επίτευξη της ποιότητας επιτυγχάνεται με κριτήρια εξωτερικά, του καταναλωτή, και 

όχι εσωτερικά, της επιχείρησης. Πρέπει να βασίζεται στις επιθυμίες και ανάγκες του 
αγοραστή και όχι σε εσωτερικές προοπτικές, όπως η απόδοση.

•   Τα μέτρα για την επίτευξη της ποιότητας, ξεκινώντας από το σχεδιασμό και φτάνοντας 
στη μέτρηση και στον έλεγχο, πρέπει να στηρίζονται στην εφαρμογή της νέας τεχνο-
λογίας.

•   Η επίτευξη εκτεταμένης βελτίωσης της ποιότητας βασίζεται στη συμμετοχή και στη 
συμβολή όλων των εργαζομένων και όχι σε μία ομάδα ειδικών.

Σχεδιασμός της ποιότητας
Για να γίνει ένας ορθολογικός σχεδιασμός της ποιότητας πρέπει η επιχείρηση:
•   Να εξακριβώσει τις απαιτήσεις της αγοράς.
•   Να τις ενσωματώσει στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη του αγαθού/ υπηρεσίας.
•   Να ορίσει επακριβώς τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος με βάση 

τις προδιαγραφές.
•   Να ελέγξει τις προδιαγραφές, δοκιμάζοντας την ικανότητα του σχεδιασμού και του 

συστήματος να παράγουν με βάση το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας.
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Δέκα ενέργειες διευκόλυνσης της εφαρμογής της Ολικής Ποιότη-
τας από τα στελέχη μιας σύγχρονης επιχείρησης

Η αναγκαία ώθηση των διοικητικών στελεχών προς τους εργαζόμενους για την εφαρ-
μογή των αρχών της Ολικής Ποιότητας συμπυκνώνεται στις ακόλουθες δέκα προτάσεις:
  1.  Ενθάρρυνση της συμμετοχής των εργαζομένων σε κάθε επίπεδο. 
  2.   Υπόδειξη των αξιών της ποιότητας στους νέους εργαζόμενους και καθιέρωση ειδικών 

συναντήσεων προσανατολισμού, ώστε να γίνει από όλους αντιληπτή η σημασία που 
αποδίδεται στην έννοια της ποιότητας.

  3.   Έμφαση στη συνεχή βελτίωση. Ενθάρρυνση του προσωπικού για τη βελτίωση της 
απόδοσής του.

  4.   Αναγνώριση των προσπαθειών. Προσωπική εμπλοκή στην απονομή βραβείων ποι-
ότητας.

  5.   Τόνωση και αναγνώριση του ρόλου της εκπαίδευσης. Συμμετοχή των στελεχών στα 
βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

  6.   Τακτική επικοινωνία διοίκησης – υφισταμένων.
  7.   Κατάργηση των φραγμών στη συνεργασία μεταξύ τμημάτων.
  8.   Κατάργηση των μη απαραίτητων διακρίσεων. Αρκετές εταιρίες έχουν καταργήσει 

ορισμένους τίτλους και προνόμια, όπως π.χ. τις ειδικές θέσεις parking για τα ανώτατα 
στελέχη.

  9.   Καθορισμός καθηκόντων και αξιών.
10.   Διατήρηση στενών σχέσεων με τους πελάτες.

07diastasisEPI-page97-106-second106   106 29/5/2008   9:31:11 ìì



ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Γεώργιος Σ. Σπαής

8η Εισήγηση
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Πρόλογος
Τα τελευταία 40 χρόνια η εισαγωγή νέων προϊόντων και διαδικασιών, που περικλεί-

ουν την καινοτομία στην τεχνολογία, αποτελούν κοινό τόπο. Η τεχνολογική καινοτομία 
δεν συνδέεται μόνο με τη βιομηχανία. Η τεχνολογία συνδέεται με καινοτομικές υπηρε-
σίες σε κλάδους όπως: χρηματοπιστωτικός, υγεία, εκδόσεις, λιανεμπόριο, εκπαίδευση 
καθώς στον «παραδοσιακό» κλάδο της βιομηχανίας. Η υπάρχουσα καινοτομική δρα-
στηριότητα πηγάζει από τον πλούτο της επιστήμης, που αξιοποιείται με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας. Πάντως, η επίτευξη και η διασφάλιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
μέσω του τεχνολογικού πλούτου (δηλ. καινοτομικά προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες) 
είναι εφικτή μόνο μέσω του προγραμματισμού, τόσο σε κερδοσκοπικές όσο σε μη κερδο-
σκοπικές επιχειρήσεις. Τα παραπάνω μαρτυρούν τον ύψιστο ρόλο που διαδραματίζει 
πλέον σήμερα η αξιοποίηση και η διαχείριση της τεχνολογίας στην πλήρη ανάπτυξη της 
οργανωσιακής φιλοσοφίας του marketing (marketing concept: πελατοκεντρική οργανω-
σιακή φιλοσοφία). Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, απαιτείται από τις επιχειρήσεις να ανα-
πτύσσουν εταιρικές στρατηγικές που να προωθούν συγκεκριμένη πολιτική καινοτομίας, 
να αποκτούν και να αναπτύσσουν τις τεχνολογικές εφαρμογές για την εφαρμογή αυτής 
της πολιτικής. Έτσι, υπάρχει η ανάγκη για μια στρατηγική σχέση μεταξύ των διαθέσιμων 
τεχνολογιών (τεχνολογικών πόρων) και μιας επιχειρησιακής πολιτικής για την πλήρη 
αξιοποιησή τους.

Η απαίτηση για την ανάπτυξη μίας στρατηγικής σχέσης είναι αρκετά εμφανής στον κλά-
δο της βιομηχανίας, σύμφωνα με τα ακόλουθα παραδείγματα:
•   Μετάβαση από τον όγκο και το χαμηλό κόστος των πρώτων υλών και των συστατικών 

για την παραγωγή προϊόντων στις νέες τεχνολογίες, που χαρακτηρίζονται ως υψηλά 
περιουσιακά στοιχεία, με υψηλή προστιθέμενη αξία.

•   Μετασχηματισμός των παραγωγών μαζικών χημικών σε παραγωγούς εξειδικευμένων 
χημικών προϊόντων.

•   Αξιοποίηση των πλεονεκτήματων αποδοτικότητας στην παραγωγή.
•   Χρήση πολύτιμων μετάλλων για περιβαλλοντική ασφάλεια και φαρμακευτικά προϊό-

ντα.

Στις υπηρεσίες υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα:
•   Εισαγωγή τεχνολογιών βασισμένη στους υπολογιστές για το συγγραφικό έργο σε μια 

εφημερίδα, όπου η αξιοποίηση των γραφιστικών δυνατοτήτων και των υλικών βοη-
θούν στην εξατομίκευση του προϊόντος σε ποικίλλες ομάδες αναγνωστών.

•   Τεχνολογίες πληροφορικής που διευρύνουν τα χαρτοφυλάκια προϊόντων σε επιχειρή-
σεις του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

•   Τεχνολογίες πληροφορικής που αναβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρε-
σιών δημοσίων οργανισμών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
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•   Υψηλές τεχνολογίες για την ψύξη και τη διανομή τροφίμων, όπου παρέχουν τη δυ-
νατότητα στους λιανέμπορους να πωλούν ένα ευρύ φάσμα τροφίμων, ικανοποιώντας 
τους πιο απαιτητικούς πελάτες.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η εισαγωγή καινοτομικών προϊόντων, υπηρεσιών και δια-
δικασιών βασίζονται στη χρήση νέων ή υψηλών τεχνολογιών.

Πολλές από αυτές τις καινοτομίες απαιτούν αλλαγές σε οργανωσιακές δομές, πρακτικές 
και διαδικασίες. Καινοτομικά προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες συχνά απαιτούν δη-
μιουργία τμημάτων ή μπορεί να απαιτήσουν από τις επιχειρήσεις να συγχωνεύσουν τις 
δραστηριοτητές τους.  Για παράδειγμα η χρήση τεχνολογιών βέλτιστης ψύξης  και διανο-
μής επιτρέπει στους λιανέμπορους που δίνουν έμφαση στην «φρεσκότητα του προϊόντος» 
να δημιουργήσει τα καταστήματα, πολύ μακριά από την κεντρική βάση της επιχείρησης 
και να επεκτείνουν το εύρος των προϊόντων που προσφέρουν. 

Ασχέτως μεγέθους της επιχείρησης, εφ’ όσον η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως βάση για 
τον «ανταγωνισμό μέσω της καινοτομίας», οι επιχειρήσεις χρειάζονται να προετοιμά-
σουν μια προγραμματισμένη δράση ή στρατηγική που να συνδέουν επιχειρηματικούς, 
επιχειρησιακούς στόχους, πολιτική καινοτομίας και το τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο.

Στα σύγχρονα βιβλία της επιχειρησιακής στρατηγικής, γίνεται συζήτηση για τρία επίπε-
δα στρατηγικής: επιχειρηματικές (corporate), ανταγωνιστικές (competitive) και λειτουρ-
γικές (operational) και η συζήτηση στρέφεται στους ακόλουθους δύο (2) άξονες:
1.   «τα πεδία της επιχειρησιακής και της ανταγωνιστικής στρατηγικής: τι είδους επιχει-

ρηματικές δραστηριότητες (πεδία δράσης) θα πρέπει η επιχείρηση να ακολουθήσει και 
πως θα ανταγωνιστεί σε κάθε μία από αυτές»

2.   «μέσω των δύο αυτών στρατηγικών (επιχειρησιακή και ανταγωνιστική) η επιχείρηση 
στοχεύει να κατανοήσει τη θεμελιώδη σχέση μεταξύ του σχεδιασμού των υπάρχουσων 
οργανωσιακών πόρων και περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων που δείχνουν πως η 
επιχείρηση θα επιτύχει τους στόχους της»

Σήμερα, υπάρχει μία μετατόπιση στην στρατηγική σκέψη που ξεκινά από την αυξανό-
μενη σημαντικότητα της τεχνολογίας και καινοτομίας στην συνολική στρατηγική της 
επιχείρησης. Αυτές οι δύο απόψεις για τη δραστηριότητα της επιχείρησης δεν μπορούν 
να αντιμετωπίζονται ως αποφάσεις σε επίπεδο τακτικής. Οι οργανωσιακοί πόροι (ανθρώ-
πινοι, χρηματοοικονομικοί και τεχνολογικοί ή υλικοί και άϋλοι) και οι περιβαλλοντικές 
αλληλεπιδράσεις (μεταξύ επιχείρησης και του εξωτερικού περιβαλλοντός της) εξαρτώ-
νται όλο και περισσότερο από τη διαθεσιμότητα καινοτομικών προϊόντων, υπηρεσιών 
και διαδικασιών. Επιπλέον, η επιχείρηση για να επιτύχει εταιρικούς στόχους, χρειάζεται 
τόσο την καινοτομία όσο την τεχνολογική στρατηγική, που θα πρέπει να ολοκληρωθούν 
(integration) με τις επιχειρησιακές και ανταγωνιστικές στρατηγικές της.

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ολόκληρο το θεωρητικό υπόβαθρο, που καθιστά 
τη διαχείριση της καινοτομίας ως βασικό πεδίο ανάλυσης των στρατηγικών μάρκετινγκ 
των παγκοσμίων ανταγωνιστικών οργανισμών, που θεωρούνται ως «κοινωνικοί θεσμοί» 
(βλ. συστημική προσέγγιση στις θεωρίες οργάνωσης και διοίκησης).
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Κεφάλαιο 1
Ο ρόλος της τεχνολογίας και της καινοτομίας στις σύγχρονες στρατηγικές των 
επιχειρήσεων και η ανάδειξη της κανοτομίας ως βασικός στρατηγικός στόχος 
μάρκετινγκ.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να κατανοήσετε τον ρόλο που διαδραμα-
τίζει η τεχνολογία στις σύγχρονες επιχειρηματικές και ανταγωνιστικές 
στρατηγικές. 

Όταν θα έχετε μελετήσει το κεφάλαιο, θα μπορείτε να:
•   Κατανοήσετε τον ρόλο της καινοτομίας στις σύγχρονες ανταγωνιστι-

κές στρατηγικές.
•   Κατανοήσετε τους παράγοντες που ωθούν στην τεχνολογική αλλαγή.
•   Κατανοήσετε τους λόγους που έχει αναχθεί η καινοτομία ως βασικός 

στρατηγικός στόχος μάρκετινγκ.
•   Περιγράψετε τα επίπεδα καινοτομίας.
•   Περιγράψετε τους τύπους καινοτομίας.
•  Περιγράψετε τους στρατηγικούς τύπους κανοτομίας.

•   τεχνολογία •  επίπεδα καινοτομίας
•   καινοτομία •  τύποι καινοτομίας

	 •  στρατηγικοί τύποι καινοτομίας

Σκοπός

Προσδοκώ-
μενα Αποτε-

λέσματα

‘Εννοιες 
Κλειδιά
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1.1. Επίπεδα στρατηγικής
Η λέξη «στρατηγική» ξεκίνησε να χρησιμοποιείται όταν έγινε πλέον σαφές στους ερευ-

νητές του χώρου της διοίκησης επιχειρήσεων, ότι σε αντίθεση με τα οικονομικά μοντέλα 
του πλήρους ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονταν στον ίδιο κλάδο και 
χρησιμοποιούσαν την ίδια τεχνολογία, συχνά είχαν αξιοπρόσεκτα διαφορετικά επίπεδα 
απόδοσης (Παπαδάκης, 2002). Μια πιο στενή μελέτη του φαινομένου κατέδειξε ότι οι 
επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο συχνά υιοθετούσαν διαφορετικές προσεγγίσεις, ως προς τα 
προϊόντα/υπηρεσίες, τις αγορές τους, τα κανάλια διανομής ακόμα οι εσωτερικές δομές 
και συστήματα. Αυτές οι διαφορές, μέσα στο ίδιο κλαδικό περιβάλλον, ξεκίνησαν να γί-
νονται γνωστές ως: «στρατηγικές».

Η διεθνής βιβλιογραφία της επιχειρησιακής στρατηγικής προσεγγίζει την στρατηγική σε 
επιχειρηματικό (corporate) και σε ανταγωνιστικό επίπεδο (competitive/business) επίπεδο. 

Οι De Wit και Meyer (1994) προσεγγίζουν την επιχειρηματική στρατηγική ως τμήμα μίας 
στρατηγικής διαδικασίας, ενώ οι ανταγωνιστικές στρατηγικές συνδέονται με ότι έχει 
αναλύσει για πρώτη φορά ο καθηγητής επιχειρησιακής στρατηγικής του Πανεπιστημίου 
Harvard, Michael Porter (1985). Ακόμα και τα πιο κλασικά βιβλία της επιχειρησιακής 
στρατηγικής, όπως το βιβλίο των Johnson και Scholes (1984) προσεγγίζουν την στρατη-
γική σε ένα επιχειρηματικό επίπεδο. Έτσι, ένας από τους πιο ολοκληρωμένους δόκιμους 
ορισμούς για το τι είναι επιχειρηματική στρατηγική δίνεται από τους Hitt κ.συν. (2001, 
σελ. 232), όπου: «επιχειρημαντική στρατηγική είναι οι κινήσεις που λαμβάνουν χώρα για 
την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της επιλογής και διαχείρισης ενός 
μίγματος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε πολλούς 
διαφορετικούς κλάδους ή αγορές».

Στις παρούσες σημειώσεις εντοπίζουμε τέσσερα επίπεδα στρατηγικών περιοχών (strategic 
domains), στο πλαίσιο ενός οποιοσδήποτε οργανισμού: επιχειρηματική (corporate), ανταγω-
νιστική (business/competitive), καινοτομία (innovation), τεχνολογική (technology). Οι ορισμοί 
για κάθε ένα από τους παραπάνω τύπους στρατηγικής παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα:

Πίνακας 1: Ορισμοί των Στρατηγικών Περιοχών 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  
(STRATEGIC DOMAIN) ΟΡΙΣΜΟΣ 

1.  Επιχειρηματική Στρατηγική Σχετίζεται με τους μακροπρόθεσμους 
στόχους 

2.  Ανταγωνιστική Στρατηγική

Σχετίζεται με την υιοθέτηση ομάδων 
δράσεων και με την κατάλληλη 
κατανομή πόρων, προκειμένου να 
ανταγωνιστεί καλύτερα σε κάθε μία από τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες 
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3.  Στρατηγική Καινοτομίας

Σχετίζεται με τη διάθεση των νέων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών, 
που συμβάλλουν με την σειρά τους στην 
επιτυχία της ανταγωνιστικής στρατηγικής

4.  Τεχνολογική Στρατηγική

Σχετίζεται με τη διερεύνηση, απόκτηση και 
ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνολογιών, 
που θα χρησιμοποιηθούν για την 
παραγωγή και την υποστήριξη των 
καινοτομικών προϊόντων και διαδικασιών 
καθώς την υποστήριξη του υπάρχοντος 
χαρτοφυλακίου προϊόντος και διαδικασιών

Η εστίαση της κάθε μιας από αυτές τις στρατηγικές δεν θα πρέπει να συγχέεται με τις απο-
φάσεις σε λειτουργικό επίπεδο (δηλ. τις αποφάσεις σε επίπεδο οργανωσιακών λειτουργι-
ών: μάρκετινγκ, πωλήσεις, παραγωγή, κ.ο.κ.). Πολλές επιχειρήσεις δεν είναι τόσο μεγάλες 
ή εστιάσεις σε διαφορετικές αγορές δεν είναι σε τόσο έντονο βαθμό, που να παρατηρείται 
διαφοροποίηση μεταξύ της επιχειρηματικής και της ανταγωνιστικής στρατηγικής. Παρό-
λα αυτά, κάθε επιχείρηση υιοθετεί στρατηγικές, όπου το περιεχομενό τους σχετίζεται με 
κάποιες από τις παραπάνω περιοχές στρατηγικής δράσης.

Η συμβατική στρατηγική ανάλυση υιοθετεί τη θεώρηση ότι ο βασικός σκοπός μιας επιχεί-
ρησης είναι να επιτύχει την ικανοποιητική απόδοση των επενδυόμενων κεφαλαίων της. 
Αυτό μπορεί να γίνει, είτε με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της σε έναν κλάδο, όπου 
οι συνθήκες επιτρέπουν την μεγαλύτερη κερδοφορία. Αυτός είναι και ο βασικός σκοπός 
της επιχειρηματικής (corporate) στρατηγικής, όπου αναζητείται να ορισθούν: 
•   οι κλάδοι και οι επιμέρους αγορές, όπου η επιχείρηση θα ανταγωνιστεί
•   η πολιτική διαφοροποίησης, κάθετης ολοκλήρωσης, εξαγορές, αποεπενδύσεις (αποϋλο-

ποιήσεις) και νέες αγορές
•   οι επενδύσεις και οι πηγές κεφαλαίου

Αυτή η θεώρηση της στρατηγικής επιδρά σε όλες τις πτυχές συμπεριφοράς ενός οργανι-
σμού, οι οποίες έχουν συζητηθεί εκτενώς από τους Johnson και Scholes (1984).

Ένα πρόσθετο μέσο για την επίτευξη της ζητούμενης ανάπτυξης του ρυθμού απόδοσης 
των επενδυόμενων κεφαλαίων μιας επιχείρησης είναι και η απόκτηση μίας πλεονεκτικής 
θέσης σε σχέση με τους ανταγωνιστές της (που βρίσκονται στον ίδιο κλάδο) και έτσι να 
διεκδικήσει μια καλύτερη απόδοση από αυτή του μέσου όρου που επικρατεί στον συγκε-
κριμένο κλάδο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανταγωνιστικής (business) στρατηγικής, 
όπου αναζητείται να αποκτηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είτε με την:
•  απόκτηση μιας καλής θέσης στην αγορά
•  επίτευξη πλεονεκτήματος χαμηλού κόστους συγκριτικά με τους ανταγωνιστές
•  μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη.

Σε κάθε ανταγωνιστική στρατηγική που αναπτύσσεται, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον (πηγές χρηματοδότησης, νομικοί περιορισμοί, αν-
θρώπινοι πόροι, τεχνολογία, προϊόντα, σχέσεις με πελάτες κ.λπ.). Κατά την υιοθέτηση 
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της στρατηγικής και την οργάνωσης της διαχείρισης των τεχνικών δραστηριοτήτων, η 
επιχείρηση σταθμίζει τις παραπάνω μεταβλητές. Μια τέτοια ανάλυση μας οδηγεί σε μία 
από τις ακόλουθες ανταγωνιστικές στρατηγικές:

Πίνακας 2: Τύποι Ανταγωνιστικών Στρατηγικών 

ΤYΠΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚHΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚHΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΟ

1.   Στρατηγική εστίασης στην 
αγορά (market-focused 
strategy)

Η επιχείρηση αναπτύσσει μία ανταγωνιστική 
στρατηγική που εστιάζεται σε ευρύτερες λειτουρ-
γικές και καλά καθορισμένες αγορές. Οι επιχει-
ρήσεις που υιοθετούν μία τέτοια στρατηγική, θα 
εισέλθουν σε οποιαδήποτε απαιτούμενη τεχνο-
λογική περιοχή, προκειμένου να αυξήσουν ή να 
διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς

2.   Στρατηγική εστίασης στην 
τεχνολογία (technology-
focused strategy)

Η επιχείρηση αναπτύσσει ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα μέσω επιλεγμένων περιοχών τεχνογνω-
σίας, διαδικασιών και διευκολύνσεων. Αυτοί οι 
επιχειρήσεις αναζητούν να αναπτύξουν εξειδί-
κευση σε ορισμένες βασικές τεχνολογίες που εί-
ναι στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις. 
Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν μία τέτοια στρα-
τηγική, θα αναζητήσουν έναν ελάχιστο αριθμό 
τεχνολογιών που θα υποστηρίξουν έναν αριθμό 
αναπτυσσόμενων αγορών και να αγνοήσουν 
ορισμένες άλλες και να μπουν σε νέες. Αυτοί οι 
επιχειρήσεις, συνήθως, θέλουν να είναι απόλυτα 
σίγουροι ότι η τεχνολογία είναι σε ηγετική θέση

3.   Στρατηγική εστίασης στα 
προϊόντα (product-focused 
strategy)

Η επιχείρηση παράγει ένα συγκεκριμένο αριθμό 
προϊόντων και υπηρεσιών, που έχουν λειτουρ-
γικά χαρακτηριστικά με βάση τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες των πελατών.  Οι επιχειρήσεις που 
υιοθετούν μία τέτοια στρατηγική, πωλούν τα 
προϊόντα/υπηρεσίες τους σε ένα μεγάλο εύρος 
πελατών, εστιάζοντας σε συγκεκριμένες ομάδες 
προϊόντων, που δεν έχουν κοινά στοιχεία ανα-
μεσά τους.  Αυτά τα προϊόντα/υπηρεσίες ενσω-
ματώνουν όποιες τεχνολογίες είναι απαραίτητες

4.   Στρατηγική εστίασης 
στις πελατιακές σχέσεις 
(customer-relationship-
focused strategy)

Η επιχείρηση έχει έναν μικρό αριθμό πελατών σε 
μία μονοπωλιακή αγορά
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Τόσο οι επιχειρηματικές όσο οι ανταγωνιστικές στρατηγικές απαιτούν την αξιοποίηση 
των οργανωσιακών πόρων και τον λεπτομερή σχεδιασμό σε επίπεδο στρατηγικών των 
τμημάτων μιας επιχείρησης (δηλ. σε επίπεδο οργανωσιακών λειτουργιών). Παρόλα αυτά, 
η εστίαση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έχει μετατοπιστεί από το κόστος και τη 
διαφοροποίηση του προϊόντος στο τεχνολογικό περιεχόμενο του προϊόντος, υπηρεσίας ή 
της διαδικασίας. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο για τους οργανισμούς να αναπτύξουν:
•   μία στρατηγική καινοτομίας, όπου θα αναζητά την επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεο-

νεκτήματος μέσω των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών του οργανισμού, και
•  μία τεχνολογική στρατηγική που διασφαλίζει ότι ο επιχείρηση κατέχει τη γνώση και 

την τεχνολογία που θα αξιοποιηθεί μέσω της στρατηγικής της καινοτομίας.

Την στρατηγική καινοτομίας μπορούμε να την συναντήσουμε τόσο σε επίπεδο επιχειρη-
ματικής μονάδας (business-unit), όσο σε επίπεδο προϊόντων και αγοράς, ενώ η τεχνολο-
γική στρατηγική σχεδιάζεται από κοινού σε επίπεδο επιχειρηματικό και επιχειρηματικής 
μονάδας. Αυτό που αρχίζει να διαφαίνεται (με βάση την υπάρχουσα ερευνητική δρα-
στηριότητα), είναι ότι οι επιχειρηματικές και ανταγωνιστικές στρατηγικές θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τόσο τις στρατηγικές της καινοτομίας, όσο τις τεχνολογικές στρατηγικές, 
εφ’ όσον η τεχνολογία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτή-
ματος. Η σημαντικότητα κάθε ενός από τους τύπους των στρατηγικών σε κάθε επίπεδο 
ιεραρχίας ενός οργανισμού παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 3: Εστίαση των Στρατηγικών ανάλογα με το Επίπεδο Ιεραρχίας σε μια Επι-
χείρηση (κερδοσκοπική ή μη)

ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ 
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΕΣΤIΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
Επιχειρηματικές Ανταγωνιστικές Καινοτομίας Τεχνολογικές

1.  Επιχειρηματικό 
(corporate)

**** ** ****

2.  Επιχειρηματικές 
μονάδες 
(business units)

*** **** *** ***

3.  Αγορές 
προϊόντων/
υπηρεσιών

* ** ***

Σημείωση: Ο αριθμός των αστερίσκων δείχνουν την σημαντικότητα 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει λειτουργίες τόσο σε εταιρικό επίπεδο, όσο σε 
επίπεδο τμημάτων ή επιχειρηματικών μονάδων, όπου η διάκριση μεταξύ επιχειρηματι-
κής και ανταγωνιστικής στρατηγικής μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί. Μία αντίστοιχη 
διάκριση στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Αυτό, γιατί είναι 
πολύ πιθανόν να υπάρχει ένας ή μία μικρή ομάδα ανθρώπων που είναι υπεύθυνη για 
τον καθορισμό μακροπρόθεσμης πορείας του οργανισμού και ταυτόχρονα οι ίδιοι να 
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είναι υπεύθυνοι για την υιοθέτηση δεσμών ενεργειών και δράσεων για την άριστη κατα-
νομή των οργανωσιακών πόρων. Δηλαδή, τα ίδια πρόσωπα είναι υπεύθυνα τόσο για τις 
επιχειρηματικές όσο για τις ανταγωνιστικές στρατηγικές.

1.2. Στρατηγική της καινοτομίας
1.2.1. Γιατί χρειαζόμαστε την καινοτομία;

(!) Μία μαρτυρία: «Ένας συγγραφέας καινοτομεί!»
Επιλογή και αγορά νέου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού – καινοτομία στη 
διαδικασία συγγραφής 

Το καλοκαίρι του 1874, ο κ. Samuel Clemens (Mark Twain) ερχόταν 
από το Harford στην Βοστώνη για να διανείμει μία σειρά από βιβλία. 
Αυτός και ο φίλος του, V.Nasby, βγήκαν για την απογευματινή βόλτα 
τους, όταν κόλλησε το βλέμμα τους σε μια νέα συσκευή, που λεγόταν 
«γραφομηχανή» και βρισκόταν στη βιτρίνα ενός καταστήματος. Ο 
Clemens ήταν λάτρης της αμερικανικής εφευρετικότητας και είχε μια 
ιδιαίτερη αδυναμία στις εφευρέσεις και τα εργαλεία. Σε σημερινούς 
όρους, ο Clemens ήταν ένας «καινοτόμος χρήστης», αφού ήταν ο 
πρώτος στον κύκλο του που είχε στη διαθεσή του ένα απροσδιόριστο 
τεχνικά μαραφέτι!

Μπαίνοντας στο κατάστημα ο Clemens ρώτησε να δει πως δουλεύει 
η συγκεκριμένη συσκευή. Ο πωλητής του είπε ότι η συγκεκριμένη 
συσκευή είχε τη δυνατότητα συγγραφής 57 λέξεων/λεπτό. Το κατά
στημα είχε μια νέα δεσποινίδα που έκανε τις επιδείξεις για τη 
συγκεκριμένη συσκευή. Η απόδοση της δεσποινίδας κατέπληξαν τον 
Clemens και τον Nasby, όπου ζήτησαν να το επαναλάβει για να την 
χρονομετρήσουν, με τα ρολόγια τσέπης. O Clemens εντυπωσιάστηκε 
τόσο πολύ και πήρε την συσκευή εκείνη την στιγμή. 

Πηγή: Utterback (1994), p.1.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να έχουμε μια ξεκάθαρη ιδέα για ποιο λόγο οι άνθρω-
ποι, όπως τα διευθυντικά στελέχη, οι μηχανικοί και οι τεχνολόγοι αναζητούν να προβούν 
σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογικές δυνατότητες. Ένας προφανής λόγος μπορεί να είναι 
ότι, πιθανώς, είναι μέρος της δουλειάς τους. Ένας άλλος λόγος, όπως φαίνεται από την 
παραπάνω μαρτυρία, σχετίζεται με το καπρίτσιο και τον ενθουσιασμό του ατόμου, για 
τεχνικά απροσδιόριστα «μαραφέτια». Αυτός είναι ένας παράγοντας, που μπορεί να λει-
τουργήσει σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης, από τον ιδιοκτήτη εώς τα μικρο-μεσαία 
διευθυντικά στελέχη. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, που μπορούν να 
αποτελέσουν κίνητρα για την αλλαγή. 
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1.2.2. Διοίκηση Αλλαγών

Ως αλλαγή θεωρείται η μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη. Είναι η συνειδη-
τοποίηση της ανάγκης για την ανατροπή του παλιού και την εισαγωγή του νέου, που θα 
οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην πρόοδο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Β. Κέφης 
(2005).

Για να στεφθούν με επιτυχία οι προγραμματισμένες αλλαγές [βλ. τρεις (3) κατηγορίες αλ-
λαγών: φυσικές, επαναστατικές και σχεδιασμένες], προϋποθέτουν μια στρατηγική διαδικασία 
εισαγωγής και υλοποίησης της αλλαγής με μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Μια από τις 
χαρακτηριστικότερες εκφράσεις που έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία της στρατηγι-
κού μάνατζμεντ είναι αυτή του προέδρου (CEO) της General Electric, Jack Welsh: «να 
αλλάξετε προτού να είστε αναγκασμένοι να αλλάξετε».

Οι σημαντικότεροι λόγοι που επιβάλλουν τις αλλαγές στις επιχειρήσεις προέρχονται 
κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον και είναι: η εμφάνιση νέων προϊόντων από τους 
ανταγωνιστές, οι μεταβολές στις απαιτήσεις των πελατών, κυβερνητικοί χειρισμοί και 
οι μεταβολές στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Πηγή των αλλαγών είναι και οι 
παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος. Η μείωση της παραγωγής, ο απαρχαιωμένος 
πάγιος εξοπλισμός και το χαμηλό ηθικό αποτελούν βασικούς λόγους επανατοποθέτησης 
και επανασχεδιασμού των δομών και των λειτουργιών της επιχείρησης.

Ενσωματώνοντας και τις σημαντικότερες οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις που δη-
μιουργούν την ανάγκη για αλλαγές στις επιχειρήσεις (όπως έχουν καταγραφεί από τον 
καθηγητή του Harvard, John Kotter) καθώς τις δυναμικές μεταβλητές του εσωτερικού πε-
ριβάλλοντος, εντείνεται η ανάγκη της διοίκησης αλλαγής (change management). 

Η «αλλαγή» στη θεωρία της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς σημαίνει μεταβολή στα τρία 
(3) ακόλουθα επίπεδα: α) οργανωσιακή δομή (διάρθρωση), β) τεχνολογία και γ) ανθρώ-
πινο δυναμικό.

Η ανάγκη για υιοθέτηση των αλλαγών σε μια επιχειρηματική μονάδα είναι αποτέλεσμα 
των μεταβολών του εξωτερικού (και του εσωτερικού) περιβαλλοντός της. Οι ραγδαίες εξε-
λίξεις στην οικονομία, στην κοινωνία, στην τεχνολογία, στην πολιτική, έντονος ανταγω-
νισμός, το θεσμικό πλαίσιο, οι νέες ανάγκες των πελατών, οι προμηθευτές, οι πιστωτές 
αποτελούν καταλύτες μεταβολών.

Παράλληλα, στο εσωτερικό περιβάλλον της σύγχρονης επιχείρησης υπάρχουν δυνάμεις 
που συνηγορούν για την αλλαγή (οι νέοι άνθρωποι με τις νέες, καινοτόμες, ριζοσπαστι-
κές ιδέες που δεν θέλουν να χαθούν μέσα στη γενική μετριότητα κ.ά.).

Τα στελέχη που θα επωμιστούν το βάρος των αλλαγών πρέπει τα ίδια να πιστέψουν σε 
αυτές, να γίνουν «μεσάζοντες» των μεταβολών (change agents) και παράλληλα να πεί-
σουν τους εργαζόμενους να τις αποδεχτούν.

Η σχετική αβεβαιότητα που επικρατεί στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και η μο-
νιμότητα – εξασφάλιση στους λειτουργούς του δημοσίου τομέα αποτελούν τους βασικούς 
ανασταλτικούς παράγοντες αποδοχής των αλλαγών, όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο, 
αλλά και εκ διαμέτρου αντίθετο. Τα συναισθήματα που γεννά η αβεβαιότητα από τη μια 
μεριά και η σιγουριά από την άλλη, σε πολλές περιπτώσεις, ταυτίζονται.
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Η αντίδραση στο καινούριο στηρίζεται στο φόβο του αγνώστου, στην κατάργηση κε-
κτημένων δικαιωμάτων, στην πίστη ότι οι αλλαγές δημιουργούν παρά επιλύουν προ-
βλήματα. O John Kotter (2001) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «οι άνθρωποι που βίωσαν 
δύσκολες, επώδυνες και όχι επιτυχημένες προσπάθειες αλλαγής, συχνά καταλήγουν σε 
απαισιόδοξα και οργισμένα συμπεράσματα». 

Οι λεγόμενοι (κατά τη βιβλιογραφία) «άγγελοι των αλλαγών» (change angels) πρέπει 
με υπομονή, επιμονή, μεθοδικότητα και κατάλληλη προεργασία να καλλιεργήσουν την 
ιδέα που θα πείσει τους εργαζόμενους ότι δεν πρόκειται να χαθούν, αλλά να ενισχυθούν 
η κοινωνική θέση (status), η ευθύνη τους, οι προσωπικές φιλοδοξίες και οι αξίες τους. Η 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος αυτοσεβασμού, αλληλοσεβασμού με τελικό σκοπό την 
αυτοεπιβεβαίωση (self-actualization) των εργαζομένων πρέπει να γίνει στόχος υψηλής 
προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο μιας τέτοιας οργανωσιακής πραγματικότητας διατυπώνεται η ανάγκη ορι-
σμού της τεχνολογικής αλλαγής και ενός μοντέλου για την επιτυχή μετάβαση, στις ακό-
λουθες ενότητες.

1.2.3. Ένα εννοιολογικό μοντέλο για την τεχνολογική αλλαγή και οι λόγοι 
υιοθέτησης ενός μοντέλου

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε μια επιχείρηση είναι μια «προβληματική περι-
οχή». Δημιουργούν σημαντική ανησυχία για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, στενο-
χώρια και κόστος σε πολλές επιχειρήσεις. 

Ενώ λοιπόν, η προοπτική της απερίφραστης αποτυχίας είναι πραγματικότητα, συνήθως 
είναι μια κατάσταση που πολύ σπάνια κάποιος θα την παραδεχτεί δημοσίως. Παρόλα 
αυτά υπάρχουν κάποιες αποτυχίες που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, όπως παρου-
σιάζονται στα ακόλουθα παραδείγματα. 

1ο παράδειγμα
Το νέο σύστημα κράτησης που εφάρμοσαν οι γαλλικές σιδηροδρομικές γραμμές, οδή-
γησαν σε βαγόνια με πληρότητα να αναχωρούν με ελάχιστους ή ακόμη και με κανέναν 
επιβάτη. 

2ο παράδειγμα
Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου ανακοίνωσε την διακοπή του αυτοματοποιημένου συ-
στήματος εκκαθάρισης των μετόχων. 

3ο παράδειγμα
Το 1992 κατέρρευσε το αυτοματοποιημένο σύστημα ενημέρωσης επειγόντων περιστατι-
κών της υπηρεσίας μεταφοράς ασθενών Λονδίνου (LAS). Το αρχικό προβλεπόμενο κό-
στος για την εγκατάσταση του συστήματος ήταν 7,5 εκατ. λίρες, αλλά ο σύμβουλος της 
LAS (η εταιρία Arthur Andersen) πρότεινε προϋπολογισμό 1,5 εκατ. λίρες, και έγκρινε 
την κοινοπραξία των εταιριών Apricot System Options και την Datatrak, με κριτήριο 
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το ότι η προσφορά τους ήταν η πιο συμφέρουσα και θα μπορούσαν να ανταπεξέρθουν 
στα αυστηρά χρονοδιαγράμματα, χωρίς να τους ενδιαφέρει η εμπειρία τους. Τελικά, η 
ανάπτυξη αυτού του σύγχρονου και λεπτομερούς συστήματος που βασίστηκε στο ράδιο 
για την τροφοδότηση των δεδομένων στα ασθενοφόρα, κατέρρευσε καθώς αγνόησε τα 
ραδιοσυστήματα των αστικών περιοχών. Ο λόγος αυτής της αποτυχίας ήταν η μεγάλη 
πίεση χρόνου, με αποτέλεσμα το λογισμικό να παραδοθεί καθυστερημένα και οι συνεχείς 
αλλαγές πραγματοποιούνταν χωρίς καμία διαδικασία ελέγχου και διασφάλισης ποιότη-
τας. Η χρήση του συγκεκριμένου συστήματος ήταν ένας καινοτομικός συνδυασμός ενός 
τοπικού δικτύου με λογισμικό και του Microsoft Visual Basic και των Windows. 

4ο παράδειγμα
Η υποθαλάσσια σήραγγα που συνδέει την Αγγλία με την Γαλλία είχε 55% επιπλέον κόστη 
για τον εξοπισμό της σήραγγας (κάμερες, τουρμπίνες κ.λπ.), 70% επιπλέον κατασκευα-
στικά κόστη και 250% επιπλέον κόστος σε σιδηροδρομικό εξοπλισμό. Συνολικά, ο προϋ-
πολογισμός υπερέβηκε κατά 220% του προβλεπόμενου προϋπολογισμού και με χρονική 
καθυστέρηση 2,5  ετών από τον προκαθορισμένο χρονικό διάστημα παράδοσης, χωρίς να 
λαμβάνουμε υπόψη και την κατασκευή της βρεταννικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, για 
να διασφαλιστεί η βέλτιση απόδοση του έργου.

Όπως στην περίπτωση της LAS, οι λόγοι για τις αποτυχίες ήταν εκτενείς και περιλάμβα-
νε προβλήματα με προμηθευτές, επαναλαμβανόμενες αλλαγές στον εξοπλισμό και άλλες 
προδιαγραφές, προβλήματα με την ποιότητα του εξοπλισμού, αλλαγές σε εξωτερικούς 
παράγοντες που δεν λήφθηκαν υπόψη στον σχεδιασμό, όπως στην περίπτωση της σή-
ραγγας, του μεγέθους των φορτηγών που επιτρέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και 
η παρέμβαση σε εξωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς (π.χ. θέματα ασφάλειας). Αυτό 
που μπορούμε να παρατηρήσουμε στην περίπτωση της σήραγγας είναι ότι πρόκειται για 
ένα μεγάλο τεχνολογικό έργο (technological project) με ασυνήθη χαρακτηριστικά, αλλά 
με δυο βασικές ομοιότητες στους τύπους των προβλημάτων που σημειώνονται σε έργα, 
που είναι σαφώς πολύ μικρότερης κλίμακας. Για παράδειγμα, στα μικρά έργα μπορούν 
να αναπτυχθούν σημαντικές δυσκολίες λόγω των περιορισμών της φυσικής διάταξης της 
προτεινόμενης τοποθεσίας εγκατάστασης του εξοπλισμού (π.χ. πολλές φορές ξεχνούμε 
να ελέγξουμε τις δυνατότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, και ειδικότερα ποια είναι η 
επίπτωση στην περίπτωση αυξημένης ζήτησης) επειδή οι προδιαγραφές δεν έχουν κατα-
νοηθεί ή έχουν παραβλεφθεί.

Με βάση τα παραπάνω παραδείγματα προκύπτουν κάποια σημαντικά ερωτήματα, 
όπως:
•  Γιατί τέτοια προβλήματα, όπως καταγράφηκαν παραπάνω, συμβαίνουν;
•   Εάν οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να έχουν αποτυχίες σε νέα τεχνολογικά έργα (ακόμα 

και αυτές με τεράστιους πόρους), είναι δυνατόν να αποφευχθούν αυτές οι δυσκολίες; 
Εάν ναι, ποιοι τύποι προσέγγισης μπορούν να δουλέψουν;

•   Και αν πράγματι υπάρχουν «καλύτεροι» τρόποι εισαγωγής νέων τεχνολογιών, γιατί 
δεν χρησιμοποιούνται;

Μια σύντομη απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ότι υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι. Ο κυ-
ριότερος λόγος είναι ότι η τεχνολογική αλλαγή επηρεάζει (δυνητικά) και επηρεάζεται 
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από πολλές πλευρές την λειτουργία της ευρύτερης επιχείρησης, όπου η αλλαγή πραγ-
ματοποιείται. Όπου η αποφυγή των προβλημάτων είναι το ζητούμενο, η απάντηση στις 
περισσότερες περιπτώσεις απεικονίζεται στην ακόλουθη διατύπωση: "είναι δυνατόν να 
αποφύγουμε παρά πολλά προβλήματα και να μειώσουμε την δυνητική επίπτωση κάποι-
ων άλλων, άλλα όλα αυτά έως ενός σημείου". Αυτό γιατί οι τεχνολογικές εξελίξεις για την 
ατομική επιχείρηση και γενικότερα τείνουν να είναι δραστηριότητες υψηλού ρίσκου. Εφ' 
όσον ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί μια τέτοια πηγή κινδύνου είναι να εμποδίσεις 
την είσοδο των νέων τεχνολογιών, τότε ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος για τη μείωση του 
επιπέδου κινδύνου είναι η χρήση τεχνολογικών στρατηγικών και μεθόδων.

Στο πλαίσιο της ζητούμενης μείωσης του επιπέδου δυνητικού κινδύνου, προτείνεται το 
ακόλουθο πλαίσιο με συγκεκριμένες φάσεις, διαδικασίες, δραστηριότητες και αποφάσεις 
που πρέπει να παρθούν για τη διασφάλιση της επιτυχίας εισαγωγής. Θα πρέπει να λά-
βουμε υπόψη ότι οι προτεινόμενες φάσεις δεν αντιπροσωπεύουν χρονικές φάσεις, αλλά 
δραστηριότητες διαφόρων φάσεων που μπορεί να ξεπεραστούν, ή να πραγματοποιηθούν 
την ίδια χρονική στιγμή.  

Σχήμα 1 
Οι Φάσεις και οι Δραστηριότητες του Προτεινόμενου Μοντέλου για την Εισαγωγή 
των Νέων Τεχνολογιών (Open University, 1995)

(Α) ΕΝΑΡΞΗ

(B) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

κίνητρο/έναυσμα καθορισμός 
προβλήματος

διερεύνηση

επιλογή

ομάδες εργασίας μελέτες σχεδιασμού σύσκευψη

σχεδιασμός 
δραστηριότητας προϋπολογισμός

καταγραφή 
διθέσιμων 

πόρων

παρουσίαση

(Γ) ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ενεργοποίηση σχεδίου προμήθεια

ανάπτυξη μοντέλου

κατασκευή έλεγχος δοκιμή προέγκριση έργουεντολή έργου

μεταβίβαση

(Δ) ΕΔΡΑΙΩΣΗ

εντοπισμός του σημείου 
ολοκλήρωσης του έργου

στάθμιση των 
παραγόντων 

διάταξης

ανάλυση 
αιφνιδιαστικών 

εξελίξεων

μελλοντικός σχεδιασμός σχεδιασμός 
κύκλου ζωής πρόγραμμα 

διορθωτικών ενεργειώννέα τεχνολογικά έργα
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1.2.4. »Αλληλεξάρτηση»: Παράγοντες που ωθούν στην τεχνολογική αλλαγή 

1:   Είναι σημαντικό για μια επιχείρηση, να διατηρήσει το ρόλο των νέων τεχνολογιών, ως 
προοπτική. Σε πολλές περιπτώσεις, η τεχνολογική αλλαγή διαδραματίζει απαραίτητα 
έναν υποστηρικτικό ρόλο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας αλλαγής. Για πα-
ράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί, όπου αλλαγές στην επιχείρηση απαιτούν τεχνολογι-
κή υποστήριξη, όπως είναι οι επενδύσεις σε νέα πληροφοριακά συστήματα, ή αλλαγές 
για ενσωμάτωση των διαδικασιών της επιχείρησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ISO 9000 (θέματα υγιεινής και ασφάλειας).

2:   Όποιες και αν είναι οι πιέσεις για τεχνολογική αλλαγή, δεν θα πρέπει να παραβλέ-
ψουμε τις αντισταθμιστικές πιέσεις, που μπορούν να λειτουργήσουν τροποποιητικά ή 
περιοριστικά στις δυνατότητες αλλαγής. Με άλλα λόγια, εκτός από τους διαφανείς λό-
γους για την αλλαγή της τεχνολογίας, υπάρχουν και άλλοι αυτονόητοι που μπορούν 
να λειτουργήσουν στην αντίθετη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, παλιότερες επενδύσεις 
σε κτίρια, εξοπλισμό ή λογισμικό μπορούν να αποτελέσουν ένα τεράστιο εμπόδιο στην 
πορεία της επιχείρησης για αλλαγή. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα συγκεκριμέ-
να αγαθά δεν προσφέρουν πλέον διευκολύνσεις, μπορεί να υπάρξει μια σειρά από 
λόγους για απροθυμία να τα αντικαταστήσουν, ειδικά όταν ο κύκλος ζωής τους δεν 
έχει ολοκληρωθεί. Αυτοί οι λόγοι αποτελούν μια κάλυψη μιας «κρυφής αντζέντας» με 
άλλους λόγους παρακώλυσης, άρα μιλάμε για λόγους μιας πολιτικής εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών.

3:   Κάποιοι παράγοντες, όπως παρουσιάστηκαν στην παραπάνω μαρτυρία, δεν σχετίζο-
νται με την υποστήριξη τεχνολογικών και καινοτομικών λύσεων. Μπορούν να αποτε-
λούν μια προτίμηση σε εναλλακτικές λύσεις, όπως η υιοθέτηση διαφορετικών στρατη-
γικών προϊόντος, συσκευασίας, διανομής και ποιότητας (ειδικά στις υπηρεσίες). Τέτοι-
οι παράγοντες είναι η πίεση για βελτίωση της κερδοφορίας, του ελέγχου παραγωγής, 
της ποιότητας του προϊόντος/υπηρεσίας ή και της μείωσης των λειτουργικών κόστων.

4:   Όποιοι παράγοντες συμβάλλουν στο αρχικό κίνητρο ή υποκίνηση για αλλαγή, μπο-
ρούν να μην είναι ίδιοι και στην εξέλιξη του χρόνου. Οι παράγοντες μπορούν να δι-
αφοροποιούνται, ανάλογα με τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Στόχοι, 
όπως εκτενέστερος έλεγχος της διοίκησης επί μιας σειράς εργασιών, μπορεί να αποτε-
λέσει ισχυρός παράγοντας για τη διαμόρφωση του έργου για την αντικατάσταση του 
υπάρχοντος εξοπλισμού. 

5:   Οι νέες τεχνολογίες σχετίζονται με τον παράγοντα της κουλτούρας (αξίες, πιστεύω, 
στάσεις και προσανατολισμοί), που κυριαρχεί σε μία επιχείρηση. Ενώ γενικά οι επιχει-
ρήσεις διαθέτουν αρκετές υπο-κουλτούρες, αυτές των ανώτερων και ανώτατων διευθυ-
ντικών στελεχών είναι ιδιαιτέρως σημαντικές. Η επίπτωση της καινοτομίας σχετίζεται 
με το βάθος της τεχνολογικής εμπειρίας και εξειδίκευσης σε αυτή την ομάδα ανθρώ-
πων και οι στάσεις τους για τον δυνητικό ρόλο της τεχνολογικής καινοτομίας σε μία 
ανταγωνιστική στρατηγική. 
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1.2.5. Χαρακτηριστικά της καινοτομίας

•  Η καινοτομία αναφέρεται στην εισαγωγή μιας νέας τεχνικής διαδικασίας
•   Η καινοτομία παράγεται όταν μία τεχνική ανακάλυψη μετασχηματίζεται σε εμπο-

ρεύσιμο προϊόν/υπηρεσία

1.2.6. Τύποι και επίπεδα καινοτομίας

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
+

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
+

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Η καινοτομία είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία αποτελούμενη από τις ακόλουθες 

επιμέρους διαδικασίες:
1. Σύλληψη νέας ιδέας
2. Εφεύρεση νέας διεργασίας
3. Ανάπτυξη νέας αγοράς
4. Ανάπτυξη και βελτίωση νέου ή βελτιωμένου προϊόντος/υπηρεσίας

Σχήμα 1: Συνιστώσες των διαδικασιών διαχείρισης της καινοτομίας

Καινοτομία

Εφεύρεση Μεταφορά τεχνολογίας Σχεδιασμός Διάδοση

Η έννοια της καινοτομίας έγινε αντικείμενο έρευνας και απασχόλησε πολλούς επιστή-
μονες, προκειμένου να γίνει αντιληπτή η λειτουργία και η χρησιμοτητά της. Διατυπώθη-
καν πολλές διαφορετικές απόψεις, πάντα όμως με ένα κοινό σημείο: τον αδιαμφισβήτητο 
ρόλο της στην ανάπτυξη και στην ευημερία της επιχείρησης.

Ο Schumpeter ήταν ο πρώτος οικονομολόγος που ανέλυσε συστηματικά την καινοτομία 
στα μέσα της δεκαετίας του ‘40, όπου χαρακτήριζε την καινοτομία ως: «τον θεμελιώδη 
άξονα όπου ωθεί και διατηρεί τη μηχανή του καπιταλισμού σε κίνηση από τα νέα κατα-
ναλωτικά αγαθά, τις νέες μεθόδους παραγωγής και μεταφοράς, τις νέες αγορές έως τις νέες 
μορφές της βιομηχανικής οργάνωσης όπου η καπιταλιστική επιχείρηση δημιουργεί».

Σύμφωνα με τον Drucker (1992), η καινοτομία ορίζεται ως: «το συγκεκριμένο εργαλείο 
των επιχειρηματιών, δηλαδή τα μέσα, με τα οποία αξιοποιούν τη μεταρρύθμιση σαν μια 
ευκαιρία για διαφορετικό τρόπο εργασίας μέσα στην επιχείρηση ή για μια διαφορετική 
εξυπηρέτηση».
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Έτσι η καινοτομία είναι κάτι περισσότερο από ένα σύνολο νέων προϊόντων, υπηρεσιών 
και διαδικασιών. Είναι η δυναμική της τεχνολογίας που ανοίγει νέες αγορές και δημι-
ουργεί νέες μορφές οργάνωσης των επιχειρήσεων. Ο ορισμός του Schumpeter μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένας γενικός ορισμός για την καινοτομία, ενώ τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι 
διαδικασίες καθώς οι σχετικές οργανωσιακές αλλαγές, αποτελούν «συγκεκριμένοι τύποι 
καινοτομίας», που συχνά συναντούμε σε μία ατομική επιχείρηση. Αυτή η διάκριση είναι 
σημαντική όταν αναλύουμε μία καινοτομική δραστηριότητα.

Οι καινοτομίες δεν συμβαίνουν τυχαία. Οι Davila κ.συν. (2005), χαρακτηριστικά, ανα-
φέρουν ότι η καινοτομία δεν είναι μυστήριο, αλλά μια διαδικασία της διοίκησης με κα-
νόνες, εργαλεία και αρχές που οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν. Η άποψη  των 
Davila κ.συν. (2005) δεν είναι καινούρια, αν λάβουμε υπόψη ότι οι Nelson και Winter, 
από το 1977, ανέπτυξαν την ιδέα του «τεχνολογικού καθεστώτος» (technological regime). 
Μιλούν για ένα καθεστώς, όπου υφίσταται ένα συνδυασμό δυναμικής, περιορισμών και 
ανεκμετάλλευτων ευκαιριών των αποτελεσμάτων της τεχνολογίας σε μία φυσική τροχιά 
της καινοτομίας. Ο Dosi (1982) προώθησε περισσότερο την ιδέα της «τεχνολογικής τροχι-
άς» προτείνοντας ότι οι τροχιές είναι ακολουθίες συγγενών καινοτομιών εντός των ορίων 
που ορίσει η φύση των τεχνολογικών καθεστώτων. Με ένα παρόμοιο τρόπο, οι Abernathy 
και Clark (1985) επιχειρηματολογούν ότι η αρχική που είναι συγχρόνως και η πιο ριζο-
σπαστική καινοτομία μίας επιχείρησης αποτελεί το  επικρατέστερο μοντέλο λειτουργίας, 
τόσο για βιομηχανική όσο για καταναλωτική χρήση, όπου οι ανταγωνιστές στην συνέ-
χεια πρέπει να ακολουθήσουν και να την επεκτείνουν σημαντικά. Μία τέτοια επέκταση 
περιλαμβάνει συνήθως νέες ικανότητες, δεξιότητες και γνώση. Η αναλυσή τους οδήγησε 
στους ακόλουθους τύπους καινοτομίας:

Πίνακας 4: Επίπεδα καινοτομίας
1. Καινοτομία σε διαδικασίες
2. Καινοτομικό(ή) προϊόν/υπηρεσία (βλ. Σχήμα 2)
3. Καινοτομία στην οργάνωση
4. Καινοτομία στη διοίκηση
5. Καινοτομία στην παραγωγή
6. Καινοτομία στα εργαλεία, μεθόδους και μέσα μάρκετινγκ.
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Σχήμα 2: Η ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων

Πίνακας 5: Κατηγοριοποίηση των καινοτομιών των Abernathy και Clark

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Αρχιτεκτονικός» Ριζοσπαστικές καινοτομίες που διαταράσσουν τις 
υπάρχουσες ικανότητες του κλάδου, ακόμη τις υπάρ-
χουσες διασυνδέσεις με την αγορά. Τέτοιες καινοτο-
μίες, μερικές φορές, δημιουργούν μία τελείως νέα 
αγορά και αποτελούν το επικρατέστερο μοντέλο λει-
τουργίας.

«Ρυθμικός» Καινοτομίες που ακολουθούν το επικρατέστερο 
μοντέλο λειτουργίας και μπορούν να επιφέρουν 
επιτυχείς βελτιώσεις, οχυρώνοντας τις υπάρχουσες 
ικανότητες και σχέσεις μεταξύ παραγωγών και αγο-
ραστών.

«Κατάλληλος/Ταιριαστός» Καινοτομίες που ενισχύουν τις υπάρχουσες ικανό-
τητες, αλλά διαταράσσουν τις σχέσεις με την αγορά 
καθώς δημιουργούν ειδικές ικανότητες για την και-
νοτόμο-επιχείρηση

«Επαναστατικός» Καινοτομίες που διαταράσσουν τις υπάρχουσες ικα-
νότητες, αλλά δεν αλλάζουν τις υπάρχουσες σχέσεις 
με την σγορά

 ΦΑΣΗ 1 ΦΑΣΗ 2 ΦΑΣΗ 3

	Αξιολόγηση	ιδέας	 Ανάπτυξη	προϊόντος	 Προώθηση	προϊόντος

Σύλληψη 
προϊόντος

Νέα 
Τεχνολογία, 
καινοτομική 

ιδέα

Τεχνολογική 
ανάλυση, 

σχεδιασμός

Κατασκευαστική 
εφικτότητα

Στρατηγική 
παραγωγής

Τεχνολογία 
παραγωγής

Ανάπτυξη 
πρωτοτύπου

Αξιολόγιση 
προϊόντος

Προώθηση 
προϊόντος

Ανάγκες 
αγοράς

Ανάλυση 
αγοράς

Έρευνα 
μάρκετινγκ

Δοκιμή 
αγοράς

Στρατηγική 
αγοράς

Μάρκετινγκ 
προϊόντας
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1.2.7. Ο ρόλος της καινοτομίας στις σύγχρονες ανταγωνιστικές στρατηγικές

Ο βασικός σκοπός μίας στρατηγικής καινοτομίας, σε επίπεδο επιχείρησης, είναι η ανα-
ζήτηση και η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά και αυτό απαιτεί 
μία στρατηγική προϊόντος που αναζητά την εγκαθίδρυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήμα-
τος μέσω του χαμηλού κόστους του προϊόντος ή μέσω της διαφοροποίησης του προϊόντος, 
με ευρύ ή περιορσμένο ανταγωνιστικό σκοπό στην αγορά.

Ο Porter (1985) επιχειρηματολογεί ότι η στρατηγική ανάθεση στις επιχειρηματικές μονά-
δες είναι να επιτύχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό σημαίνει υιοθέτηση μίας από 
τις τρεις (3) βασικές ανταγωνιστικές στρατηγικές της ηγεσίας κόστους, της διαφοροποίη-
σης και της εστίασης, που καθορίζονται από το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρη-
σης και τον ανταγωνιστικό σκοπό. Η στρατηγική της εστίασης έχει δύο παραλλαγές: εστί-
αση με ηγεσία κόστους, εστίαση με διαφοροποίηση και αυτή δίνει με τη σειρά της τέσσερις 
(4) βασικές ανταγωνιστικές στρατηγικές, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 3: Οι Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος κατά τον 
Porter

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
 χαμηλό κόστος διαφοροποίηση

συνολική 
αγορά

εστίαση σε 
τμήμα(τα)

Α
Ν

ΤΑ
ΓΩ

Ν
ΙΣ

ΤΙ
Κ

Ο
Σ 

ΣΚ
Ο

Π
Ο

Σ

Ηγεσία 
Κόστους Διαφοροποίηση

Εστίαση με 
Ηγεσία Κόστους

Εστίαση με 
Διαφοροποίηση

Μια επιχείρηση ακολουθεί την στρατηγική ηγεσίας κόστους, όταν έχει στόχο να ξεπε-
ράσει τους ανταγωνιστές της επιτυγχάνοντας χαμηλότερο κόστος στην παραγωγή των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η κλασική στρατηγική ηγεσίας κόστους 
αναφέρεται στην προσφορά απλών και συνηθισμένων προϊόντων σε τυπικούς πελάτες, 
στο πλαίσιο μιας μεγάλης αγοράς-στόχου. Το πλεονέκτημα κόστους που έχει μια επιχεί-
ρηση, θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοσής της, εφ’ όσον δεν είναι υποχρεωμένη να 
προσφέρει τα προϊόντα της σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή από τους ανταγωνιστές της.

1ο παράδειγμα
Η EASYJET είναι μια αεροπορική εταιρία, που δραστηριοποιείται στις διεθνείς πτήσεις, 
τύπου charter. Η στρατηγική της EASYJET ανταποκρίνεται στο μήνυμα: «όσο πιο νωρίς 
κλείνεις εισητήριο, τόσο πιο φτηνά ταξιδεύεις!». Η στρατηγική βασίστηκε στις πολύ χα-
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μηλές τιμές των εισητηρίων. Ταξιδεύει με πληρότητα θέσεων, με ασυνδικάλιστο ανθρώπι-
νο δυναμικό και χαμηλές λειτουργικές δαπάνες.

Η στρατηγική διαφοροποίησης στοχεύει στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτή-
ματος μοναδικότητας, σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
ίδιο κλάδο. Το πλεονέκτημα δημιουργείται από την παραγωγή και διάθεση των προϊό-
ντων ή υπηρεσιών, τα οποία γίνονται αντιληπτά από τους καταναλωτές ως μοναδικά και 
ποιοτικά. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν αυτή τη στρατηγική, λόγω της υψηλής 
διαφοροποίησης του προϊόντος τους από τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα, έχουν τη δυ-
νατότητα να το τιμολογούν σε υψηλότερη τιμή από τη μέση τιμή της αγοράς και σαφώς η 
τιμή αυτή είναι υψηλότερη από την τιμή του προϊόντος της επιχείρησης που είναι ηγέτης 
κόστους.

2ο παράδειγμα
Η στρατηγική της VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS βασίστηκε στην ποιότητα των υπη-
ρεσιών της και στη διαφοροποίηση. Οι θέσεις α’ κατηγορίας της VIRGIN (γνωστές ως 
“Upper Class”) αποτελούν υπόδειγμα ύψιστης άνεσης. Ενδεικτικά χαρακτηριστικά της 
ποιότητας των υπηρεσιών της VIRGIN είναι η παροχή ηλεκτροστατικών ακουστικών, η 
δυνατότητα επιλογής τριάντα ταινιών σε ατομικά μίνι βίντεο και η χρήση σωφέρ για τις 
μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο.  

Το 1995, ο Kodama κάνει ένα βήμα παραπάνω στη συζήτηση για τις βασικές ανταγωνι-
στικές στρατηγικές.

Ο Kodama (1995) κάνει μια διάκριση μεταξύ των δύο (2) τύπων στρατηγικών διαφορο-
ποίησης, με βάση το κριτήριο της τεχνολογίας. Στην πρώτη προσέγγιση εισάγει την τε-
χνολογία στις πιο απαιτητικές εφαρμογές της, έτσι ώστε τα υψηλά περιθώρια κέρδους να 
κατευθύνονται στην εκμάθηση της τεχνολογίας και οι χαμηλές παραγόμενες ποσότητες 
(του προϊόντος) να μειώσουν την ένταση που προκαλεί η ανώριμη τεχνολογική διαδι-
κασία. Εδώ, η ένταση αφορά στην αριστοποίηση του σχεδιασμού. Η άλλη προσέγγιση 
αφορά σε περιπτώσεις, όπου νέες τεχνικές ιδέες εισάγονται σε ευρείας κατανάλωσης προ-
ϊόντα. Σε αυτή την περίπτωση, εγκαθιδρύεται η τεχνολογική διαδικασία για την επίτευξη 
υψηλών ποσοτήτων παραγωγής με χαμηλό κόστος. Εφ’ όσον περνά η περίοδο «εκμαθη-
σής» της, το ζητούμενο είναι η αύξηση της τεχνικής πολυπλοκότητας (του προϊόντος), 
για να να προσεγγίσθουν αγορές-στόχοι με υψηλά εισοδήματα. Ο Kodama θεωρεί ότι η 
συγκεκριμένη προσέγγιση επιτρέπει στην τεχνολογική διαδικασία να είναι διαχείρισιμη 
από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας της καινοτομίας, με αποτέλεσμα να επιτυχάνεται: 
α) διεύρυνση της τεχνολογικής βάσης της επιχείρησης, β) επαναδιαμόρφωση της «σύμ-
μιξης» των τεχνολογιών και γ) παροχή μιας πλατφόρμας για διαφοροποίηση του προϊό-
ντος (εφ’όσον χρειαστεί), για την υποστήριξη της ανταγωνιστικής στρατηγικής.

Στην περίπτωση της διαφοροποίησης έχουμε δύο (2) περιπτώσεις: (α) πλήρες εύρος προ-
ϊόντων/υπηρεσιών που απευθύντονται στην ευρύτερη αγορά, ή (β) μικρό εύρος προϊό-
ντων/υπηρεσιών που απευθύνονται σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, όπου είναι 
εφικτή η υψηλή διείσδυση στην αγορά (market penetration). Βλέπουμε λοιπόν, πως η 
τεχνολογία μπορεί να επιφέρει αυτή την αλλαγή στην εστίαση της αγοράς. 

3ο παράδειγμα
Ο διευθυντής τεχνολογίας της Reed Publishing δηλώνει: «η σύνταξη με τη βοήθεια των 
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Η/Υ αύξησε το εύρος των δημοσιευμένων τίτλων στα πιο εξειδικευμένα έντυπα μας. Πά-
ντως, ο παραγόμενος όγκος δεν άλλαξε, αλλά αλλάξαμε την εστίαση αγοράς και απευ-
θυνθήκαμε σε πιο μικρές ομάδες αναγνωστών.» 

Ο Porter (1985), δεν παρέλειψε να ενσωματώσει και την καινοτομία στις προτεινόμενες 
βασικές ανταγωνιστικές στρατηγικές, όπως φαίνεται από την ακόλουθη κατηγοριοποίηση:

Πίνακας 6: Οι Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος και ο Ρόλος 
της Καινοτομίας κατά τον Porter

ΗΓΕΣΙΑ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗ 
ΜΕ ΗΓΕΣΙΑ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ανάπτυξη προϊ-
όντος/υπηρεσίας 
με στόχο τη μεί-
ωση του κόστους 
παραγωγής, με τη 
μείωση α’ υλών 
και την προώθη-
ση απλών διαδι-
κασιών παραγω-
γής ή απλοποίηση 
του δικτύου διά-
θεσης

Ανάπτυξη προϊό-
ντος/υπηρεσίας με 
στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας του 
προϊόντος/υπηρε-
σίας, των χαρακτη-
ριστικών και της 
διαθεσιμότητας ή 
των εναλλακτικών 
κοστών

Ανάπτυξη προϊ-
όντος/υπηρεσίας 
με στόχο τη βελ-
τίωση του σχε-
διασμού για την 
επίτευξη συγκε-
κριμένης απόδο-
σης, με βάση τις 
ανάγκες της(ων) 
αγοράς(ών)-
στόχου(ων)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανάπτυξη δια-
δικασίας εκμά-
θησης (καμπύλες 
μάθησης) με στό-
χο τη μείωση της 
υλικής χρήσης ή 
τη μείωση της ερ-
γασίας. Ανάπτυ-
ξη διαδικασιών 
για τη βελτίωση 
των οικονομιών 
κλίμακας

Ανάπτυξη διαδικασι-
ών με στόχο την υπο-
στήριξη των υψηλών 
διακυμάνσεων στη 
ζήτηση, τον καλύτερο 
ποιοτικό έλεγχο, την 
μεγαλύτερη αξιοπι-
στία στον προγραμ-
ματισμό, την μεγα-
λύτερη ανταπόκριση 
στις παραγγελίες, και 
τις άλλες διαστάσεις 
που βελτιώνουν την 
αξία για τον αγορα-
στή

Ανάπτυξη διαδι-
κασιών με στόχο 
τη μείωση του κό-
στους, κατά την 
ανταπόκριση στις 
ανάγκες της(ων) 
αγοράς(ων)-
στόχου(ων)

1.2.8. Οι στρατηγικοί τύποι καινοτομίας

Σύμφωνα με τον Freeman (1982) υπάρχουν έξι (6) στρατηγικοί τύποι, που εξαρτώνται 
από μια σειρά πηγών τεχνολογίας. Δεν αποτελούν τεχνολογικές αρχές ή τεχνήματα, αλλά 
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βάσεις γνώσεων, δεξιοτήτων και εξειδίκευσης. Ο Freeman παρουσιάζει τους στρατηγι-
κούς τύπους σε μια μήτρα, όπου δείχνει πως όλοι αυτοί οι στρατηγικοί τύποι έχουν μια 
τεχνολογική βάση που η εντασή της ποικίλει. Οι στρατηγικοί τύποι είναι:
•   επιθετικός (σχεδιασμένος για να επιτευχθεί η ηγεσία στην αγορά, παίρνοντας το προ-

βάδισμα από τους ανταγωνιστές στην εισαγωγή νέων προϊόντων)
•   αμυντικός (όπου η καινοτόμος επιχείρηση δεν επιθυμεί να είναι πρώτη στον κόσμο, 

αλλά ούτε επιθυμεί να μείνει μόνο σε κάποιες τεχνολογικές αλλαγές)
•   μιμητικός (όπου η καινοτόμος επιχείρηση ακολουθεί τους ηγέτες που προηγούνται 

τεχνολογικά και η καθυστέρηση είναι μεγάλη στον κύκλο ζωής του προϊόντος/υπηρε-
σίας)

•   εξαρτημένος (αποδοχή ενός κατώτερου ρόλου στην τεχνολογική καινοτομία)
•   παραδοσιακός (όπου η επιχείρηση δεν βλέπει κανένα λόγο να αλλάξει τα προϊόντα/

υπηρεσίες επειδή η αγορά δεν απαιτεί κάποια αλλαγή και ο ανταγωνισμός της δεν την 
εξαναγκάζει για κάνει κάτι τέτοιο)

•   καιροσκοπικός (όπου η καινοτόμος επιχείρηση εντοπίζει κάποια ευκαιρία σε μια αγο-
ρά που ταχέως αλλάζει και δεν απαιτείται R&D, ή πολύπλοκους σχεδιασμούς, αλλά 
επιτρέπει να διαθέσουν ένα προϊόν/υπηρεσία που κανένας δεν το είχε σκεφτεί).

Πίνακας 7: Οι Στρατηγικοί Τύποι και η Ένταση της Τεχνολογικής Βάσης τους κατά 
τον Freeman 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ 
ΤΥΠΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Θεμελιώδη 
έρευνα

Εφαρμοσμένη 
έρυνα

Ανάπτυξη 
πειραμάτων

Σχεδιασμός 
προϊόντος/  
υπηρεσίας

Παραγωγή Τεχνικές 
Υπηρεσίες

Πατέντες

Επιθετικός 4 5 5 5 4 5 5
Αμυντικός 2 3 5 5 4 3 4
Μιμητικός 1 2 3 4 5 2 2
Εξαρτημένος 1 1 2 3 5 1 1
Παραδοσιακός 1 1 1 1 5 1 1
Καιροσκοπικός 1 1 1 1 1 1 1

Σημείωση: 1=  ανίσχυρο, 5= ισχυρό. 
Πηγή: Freeman (1982), p.171.
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Κεφάλαιο 2
Τεχνολογική  Στρατηγική

Σκοπός του κεφαλαίου είναι να κατανοήσετε την έννοια της τεχνολο-
γικής στρατηγικής. 

Όταν θα έχετε μελετήσει το κεφάλαιο, θα μπορείτε να:
•  ορίσετε την τεχνολογική στρατηγική.
•   διακρίνετε τη διαφορά τεχνολογικής στρατηγικής και της στρατηγι-

κής της καινοτομίας.
•   κατανοήσετε τη δομή της τεχνολογικής στρατηγικής.
•   αντιληφθείτε τη σημασία ανάπτυξης της καταλληλότερης προσέγ-

γισης στρατηγικής σκέψης για την υποστήριξη της τεχνολογικής 
στρατηγικής.

• έρευνα και ανάπτυξη
• τεχνολογική στρατηγική
• στρατηγική της καινοτομίας
• τεχνολογικοί τομείς
• εταιρικές προσεγγίσεις τεχνολογίας
• προσεγγίσεις στρατηγικής σκέψης

Σκοπός

Προσδοκώ-
μενα αποτε-

λέσματα

‘Εννοιες- 
κλειδιά
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2.1. Οι Ορισμοί της Έρευνας και Ανάπτυξης και της Τεχνολογικής 
Στρατηγικής και η Σχέση

Ένας ορισμός για την έρευνα και ανάπτυξη (R&D) είναι: «η συστηματική χρήση επι-
στημονικής γνώσης, με βάση συγκεκριμένο σκοπό, για τη βελτίωση των επιτευγμάτων 
του ανθρώπου, έστω και αν μερικές από τις δραστηριότητες αυτές δεν τυγχάνουν καθο-
λικής αποδοχής».

Ένας άλλος ορισμός προσεγγίζει την έρευνα και την ανάπτυξη ως την: «ανάπτυξη νέας 
γνώσης και η εφαρμογή επιστημονικής γνώσης για την συσχέτιση και μεταφορά της γνώ-
σης από ένα πεδίο σε ένα άλλο».

Πολλά διευθυντικά στελέχη πιστεύουν ότι η τεχνολογική στρατηγική είναι μια στρατη-
γική του τμήματος R&D, αλλά μια τέτοια θεώρηση είναι ανεδαφική. Κάθε στρατηγική 
R&D συνδέεται με ολόκληρη την επιχειρηματική μονάδα, την οποία άλλωστε υπηρετεί 
ως αναπόσπαστο τμήμα μιας καινοτόμου επιχείρησης. Οι Coombs και Richards (1990) 
διαπιστώνουν: «Η ανάγκη των διευθυντικών στελεχών να εντοπίζουν τεχνολογίες και 
προϊόντα ξεχωριστά και ο στρατηγικός ρόλος που αποδίδουν στα δύο χαρτοφυλάκια 
φαίνεται ότι γίνεται όλο και πιο έντονη. Έτσι, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί, ότι ο ρυθμός 
αύξησης της τεχνολογικής διαφοροποίησης φαίνεται να είναι μεγαλύτερος από τον ρυθ-
μό αύξησης της διαφοροποίησης του προϊόντος».

Η παραπάνω διαπίστωση αναδεικνύει ότι η στρατηγική της καινοτομίας δεν ταυτίζεται 
με την τεχνολογική στρατηγική. Η καινοτομία απαιτεί την υποστήριξη των τμημάτων 
R&D που θα διασφαλίζουν ότι συνδέονται με τις υπόλοιπες (οργανωσιακές) λειτουργίες 
της επιχείρησης. Τα έργα (projects) καινοτομίας καθορίζονται και παρακολουθούνται 
από τα διάφορα τμήματα (λειτουργίες) της επιχείρησης και ενσωματώνονται στις δι-
αδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων. Αντιθέτως, η τεχνολογική στρατηγική  απαιτεί 
την υποδομή ολόκληρης της επιχείρησης, είτε δομική, είτε μέσω της δημιουργίας μηχα-
νισμών, που θα προωθούν μια μακροχρόνια προσέγγιση στην απόκτηση των σχετικών 
τεχνολογικών δυνατοτήτων. Αυτές οι οργανωσιακές μεταβολές μετατοπίζουν την ευθύ-
νη για τη διαχείριση της τεχνολογικής στρατηγικής από το τμήμα R&D σε ένα εταιρικό 
επίπεδο. Η τεχνολογική στρατηγική δεν εξυπηρετεί πλέον ένα τμήμα αλλά περισσότερα 
από ένα. Έτσι, η τεχνολογική στρατηγική μπορεί να ορισθεί ως: «ένας συνδυασμός τεχνι-
κών και επιστημονικών πόρων και ικανοτήτων, που σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο για 
την επίτευξη τεχνολογικού στόχου που καθορίζεται από την ανάλυση των δυνάμεων του 
ανταγωνισμού» (Quintella, 1993). 

Μια τεχνολογική στρατηγική είναι απαραίτητη, προκειμένου να εξοπλίσει την επιχείρη-
ση με τις κατάλληλες τεχνολογίες που με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας 
στρατηγικής καινοτομίας. Αλλά και οι δυο στρατηγικές εξαρτώνται από την ανάλυση 
των δυνάμεων του ανταγωνισμού, για να μπορέσουν να καθορίσουν τις απαιτούμενες 
τεχνολογίες που θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Σύμφωνα με 
τον Porter (1987, p.66), όποια επιχείρηση θέλει να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει την 
τεχνολογία θα πρέπει να λάβει να απαντήσει τα ακόλουθα ερωτήματα: 
• τί τεχνολογίες θα αναπτύξω;
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• ποιός είναι ο ρόλος της αδειοδότησης για τις απαιτούμενες τεχνολογίες;
• πότε θα πρέπει να αναζητήσω την τεχνολογική ηγεσία;

Η πρώτη ερώτηση αφορά στο σημείο εκκίνησης κάθε τεχνολογικής στρατηγικής: "ποι-
ες είναι οι τεχνολογίες που θα πρέπει η επιχείρηση να αναπτύξει και πως θα τις επιλέ-
ξει;". Κατά έναν τρόπο, οι τεχνολογίες που η επιχείρηση χρειάζεται καθορίζονται από 
την στρατηγική καινοτομίας, από τους εταιρικούς και τους ανταγωνιστικούς στόχους. Τα 
υπάρχοντα χαρτοφυλάκια προϊόντων ενδυναμώνουν, βελτιώνονται και επεκτείνονται. 
Με τη μείωση των κύκλων ζωής των προϊόντων/υπηρεσιών, οι επιχειρηματικές μονάδες 
θα ταξινομήσουν τους χρηματοοικονομικούς πόρους με βάση τις πολιτικές ανάπτυξης 
προϊόντων, που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι 
ταξινομήσεις υπάρχουν γιατί επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναλύσουν τις τεχνολογι-
κές επενδύσεις, να εντοπίσουν και να ελέγξουν τα έξοδα για μια τέτοια έρευνα και ανά-
πτυξη. Μια από τις πιο γνωστές ταξινομήσεις είναι της EIRMA. Σε αυτή την ταξινόμηση, 
κατηγοριοποιούν τα έξοδα για R&D σε λειτουργικές κατηγορίες, που ανταποκρίνονται 
σε διαφορετικές ανταγωνιστικές στρατηγικές.

Πίνακας 7: Η Ταξινόμηση των Εξόδων R&D κατά την EIRMA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

Κατηγορία «Α» R&D για υπάρχουσες επιχειρήσεις

• Κατηγορία «Α1» • για συντήρηση και μικρές βελτιώσεις

• Κατηγορία «Α2» • για μεγάλες βελτιώσεις, ανανέωση και επέκταση

Κατηγορία «Β» R&D για νέες επιχειρήσεις 

Κατηγορία «Γ» Διερευνητική και βασική έρευνα που στοχεύει στη γέννηση 
και εστίαση της γνώσης, όπου μπορεί να οδηγήσει σε νέες 
εφαρμογές, που είναι σχετικές με τη φύση της επιχείρησης

Παρόλο που η συγκεκριμένη ταξινόμηση είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη και πράγματι συμβάλ-
λει στον εντοπισμό του ανταγωνιστικού σκοπού της δραστηριότητας R&D, δεν σχετίζεται, 
όμως, με τον ανταγωνιστικό σκοπό της δραστηριότητας, ούτε με την ευρύτερη εταιρική 
διαχείριση των τεχνολογιών. Η πιο συνήθης χρήση της παραπάνω ταξινόμησης αφορά σε 
περιπτώσεις επιχειρηματικών μονάδων που αναζητούν ανάπτυξη αγοράς. Μια καλύτερη 
ταξινόμηση για την ανάλυση του τεχνολογικού χαρτοφυλακίου μιας επιχείρησης, που 
θα διασφαλίσει τον εντοπισμό της ισορροπίας των τεχνολογιών και θα δημιουργήσει το 
ανταγωνιστικό πλεονέτημα, είναι και αυτή του Whelan (1988). Ο Whelan ταξινομεί τις 
τεχνολογίες σύμφωνα με τη συμβολή στην ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης, όπως 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
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Πίνακας 8: Η Ταξινόμηση των Τεχνολογιών κατά τον Whelan

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Είναι αυτές που είναι ύψιστης σημασίας για την ανταγωνι-
στική θέση της επιχείρησης, οι οποίες είναι μονοπωλιακές σε 
κάποιο βαθμό και διαφοροποιούν την επιχείρηση από τον 
ανταγωνισμό

ΕΦΙΚΤΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Δεν είναι μονοπωλιακές σε κάποιο βαθμό, είναι ευρέως δια-
θέσιμες σε όλα τα μέλη του κλάδου, αλλά είναι απαραίτητες 
στον αποδοτικό σχεδιασμό, παραγωγή και διάθεση των προϊ-
όντων/υπηρεσιών και στο επίπεδο ποιότητας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Είναι αυτές που θεωρούνται ως αναδυόμενες ή υπάρχουσες 
τεχνολογίες όπου έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν νέες 
ανταγωνιστικές ευκαιρίες όταν συνδυάζονται ή αντικατα-
στώνται από κριτικές και εφικτές τεχνολογίες

Αυτή η ταξινόμηση επιτρέπει να καταγραφεί η κυμαινόμενη στρατηγική σημασία των τε-
χνολογιών και να εντοπιστεί ο συνδυασμός συγκεκριμένων ικανοτήτων. Επίσης, μπορεί 
να δείξει συσσωρευμένα αποτελέσματα από προηγούμενη στρατηγική δράση που σχετί-
ζεται με την τεχνολογία.

Έτσι, όταν η ανάλυση της τεχνολογίας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια ανάλυση 
της στρατηγικής καινοτομίας, αυτά τα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες που δημι-
ουργούν ή ισχυροποιούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μπορούν να εντοπιστούν.

2.1.1.Συνδυασμοί στην σχέση μεταξύ καινοτομίας  
και τεχνολογικής στρατηγικής

Όπως μπορεί να φανταστεί ο καθένας, σε επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων υπάρ-
χουν διακριτοί συνδυασμοί σχέσεων μεταξύ καινοτομίας και τεχνολογικής στρατηγικής. 
Μια από τις πιο σημαντικές αναλύσεις αυτού του φαινομένου είναι και αυτή του Pavitt 
(1984), που βελτιώθηκε αργότερα (Pavitt και συν., 1989). Πρότεινε ότι τα ευρύτερα τεχνο-
λογικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης είναι αποτέλεσμα των τεχνολογικών πόρων της 
επιχείρησης καθώς των σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές. Με τον εντοπισμό διαφορε-
τικών συνδυασμών παραγωγής και σχέσεων αγοράς είναι σε θέση να χαρακτηρίσει μια 
επιχείρηση αν είναι μια επιχείρηση τεχνολογικά καινοτόμος. 
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Πίνακας 9: Η Ταξινόμηση των Τεχνολογικών Τομέων κατά τον Pavitt

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  ΟΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΑΣΕΩΣ- 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Σε επιχειρήσεις με μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό και απλο-
ποιημένα καθήκοντα παραγωγής, μεγάλες αγορές και 
υψηλές οικονομίες κλίμακας. Το μεγαλύτερο μέρος της 
τεχνολογίας αναπτύσσεται, εφαρμόζεται, βελτιώνεται και 
σχετίζεται με πολύπλοκα αλληλοεξαρτώμενα και συχνά με-
γάλης κλίμακας συστήματα παραγωγής

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Σε επιχειρήσεις με τεχνολογικό πλεονέκτημα, το οποίο βα-
σίζεται στην ικανότητα να βελτιώσουν την απόδοση των 
εξειδικευμένων προϊόντων που αποτελούν ενδιάμεσα αγα-
θά (π.χ. μηχανήματα, εργαλεία, λογισμικό) για να χρησι-
μοποιηθούν σε πολύπλοκα και αλληλοεξαρτώμενα συστή-
ματα παραγωγής των πελατών τους

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΒΑΣΗΣ

Σε επιχειρήσεις με εσωτερικά τμήματα R&D, όπου αποτε-
λούν τη βάση για την εκμετάλλευση βασικών και αναδυό-
μενων τεχνολογιών από τον χώρο της φυσικής, της χημείας 
και της βιολογίας και επιτρέπουν την υψηλή διαφοροποί-
ηση σε νέες αγορές

ΕΝΤΑΣΕΩΣ-
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Σε επιχειρήσεις όπου οι τεχνολογίες πληροφορικής δη-
μιουργούν νέες ευκαιρίες για τεχνική αλλαγή σε επίπεδο 
λογισμικού που επεξεργάζεται πληροφόρηση, με την ίδια 
επαναστατική δυναμική όπως αυτή της ανάπτυξης του 
ατσαλιού και των μηχανημάτων, τον 19ο αιώνα

Η παραπάνω ταξινόμηση λειτουργεί σε πολύ καλό βαθμό, όταν περιγράφει σχέσεις με-
ταξύ στρατηγικής καινοτομίας και πηγές ανταγωνιστικής στρατηγικής σε επίπεδο επιχει-
ρηματικής μονάδας. Πάντως, όταν εξετάζουμε συνδυασμούς σε εταιρικό επίπεδο, αυτή η 
εικόνα γίνεται λίγο πιο πολύπλοκη.

Οι Coombs και Richards τροποποιούν την ταξινόμηση, χρησιμοποιώντας την ταξινόμη-
ση των στρατηγικών τύπων (των Goold και Campbell) και των μεγεθών σχετικότητας ή 
της εταιρικής διαφοροποίησης, για να προτείνουν την ταξινόμηση εταιρικών προσεγγί-
σεων για την τεχνολογία. 
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Πίνακας 10: Η Ταξινόμηση Εταιρικών Προσεγγίσεων για την Τεχνολογία κατά τους 
Coombs και Richards

ΣΤΥΛ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στρατηγικής σημα-
σίας επιστημονική 
βάση και είναι  γεν-
νήτρια τεχνολογίας

Επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από ένα συνδυασμό 
επιστημονικής βάσης, με ευρεία τεχνική εστίαση και με 
στρατηγικό διευθυντικό έλεγχο

Γεννήτρια εξειδι-
κευμένης τεχνολο-
γίας και χρήστες

Επιχειρήσεις που είναι εξειδικευμένοι προμηθευτές με εστί-
αση στην αγορά, με ευρεία τεχνική εστίαση και υιοθετούν 
τον στρατηγικό έλεγχο από ότι το οικονομικό

Μαζική παραγωγή 
προϊόντων τεχνο-
λογικής βάσης

Επιχειρήσεις που είναι εντάσεως κλίμακας με μια εστίαση 
στην αγορά, αλλά με μια τεχνική εστίαση που μετατοπίζε-
ται από το περιορισμένο στο ευρύ καθώς ενσωματώνουν 
μοναδική τεχνολογία στα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδι-
κασίες 

Συγκρότημα επι-
χειρήσεων (είδος 
κοινοπραξίας 
επιχειρήσεων με 
διαφορετικά προϊό-
ντα και υπηρεσίες: 
«conglomerates»)

Επιχειρήσεις που είναι παραδοσιακά οικονομικά ελεγχό-
μενες και συνδυάζουν μια σειρά από επιχειρηματικές μο-
νάδες, οι οποίες εξειδικευμένοι προμηθευτές και εντάσεως 
κλίμακας

Γεννήτρια πληρο-
φορικής τεχνολογί-
ας και χρήστες

Επιχειρήσεις όπου η παραγωγή κρίσιμου λογισμικού από 
τα εσωτερικά τμήματα R&D αποτελεί το πεδίο R&D, με 
υψηλή οικονομική και στρατηγική σημασία

2.2. Η Δομή της Τεχνολογικής Στρατηγικής 
Η προηγούμενη ενότητα εστιάστηκε στην ανάπτυξη μιας τεχνολογικής στρατηγικής 

και στον τρόπο με τον οποίο διαδρά με άλλες στρατηγικές διαδικασίες εντός της επιχεί-
ρησης. Σύμφωνα με τους Johnson και Scholes (1984) κάθε στρατηγική απαιτεί μια συγκε-
κριμένη δομή για να μπορέσει να εφαρμοστεί και έχει μια άμεση επίπτωση οικονομική 
και οργανωσιακή δομή της επιχείρησης. Η παραπάνω τοποθέτηση έχει σημαντικές επι-
πτώσεις, όπου λαμβάνεται υπόψη η τεχνολογία. Οι Johnson και Scholes (1984, p.378), 
χαρακτηριστικά, αναφέρουν: «Όσο πιο πολύπλοκη είναι η τεχνολογία ενός οργανισμού, 
τόσο πιο λεπτομερής γίνεται η δομή για μια σειρά από λόγους. Ένας από τους πιο σημα-
ντικούς λόγους είναι ότι πιθανώς η ευθύνη μεταβιβάζεται στους ειδικούς που σχετίζονται 
με τη συγκεκριμένη τεχνολογία. Συνέπεια μιας τέτοιας κατάστασης είναι η δημιουργία 
της ανάγκης για επικοινωνία και συντονισμό μεταξύ των ειδικών και τη διεύθυνση της 
επιχείρησης, όπου προωθούνται μηχανισμοί ολοκλήρωσης, με τη μορφή επιτροπών, ομά-
δων εργασίας κ.ο.κ.».
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Εφ’ όσον ανώτατα διευθυντικά στελέχη αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι η επιστήμη και η 
τεχνολογία είναι σημαντικότατοι παράγοντες στον καθορισμό της επιχειρηματικής και 
ανταγωνιστικής στρατηγικής και στην ενίσχυση της στρατηγικής καινοτομίας , θα πρέπει 
να υπάρχει μια σχεδιασμένη και συστηματική μέθοδος απόκτησης και ανάπτυξης της επι-
στημονικής και τεχνολογικής βάσης της επιχείρησης. Η ταξινόμηση του Freeman έδειξε 
ότι υπάρχουν πολλαπλές πηγές, όπου οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία, 
ως γνώση και τεχνούργημα και αυτές οι πηγές είναι άμεσα προσβάσιμες από όλη την 
επιχείρηση. Η τεχνολογική διοίκηση είναι μια οργανωσιακή λειτουργία και δεν περιο-
ρίζεται μόνο στο τμήμα R&D. Η τεχνολογία δεν είχε ποτέ ένα τέτοιο κεντρικό ρόλο στην 
στρατηγική σκέψη.

Είναι ιδιαίτερως ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του ρόλου της τεχνο-
λογίας στις επιχειρήσεις τα τελευταία πενήντα (50) χρόνια, όπως παρουσιάζονται στα 
ακόλουθα παραδείγματα:

1ο παράδειγμα
Περίοδος: 1950-1970
Χαρακτηριστικά:  Κεντρικό σύστημα οργάνωσης, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει ολόκλη-

ρη η επιχείρηση, χρηματοδότηση από το κοινό προϋπολόγισμο ολόκλη-
ρης της επιχείρησης, ύπαρξη εσωτερικού τμήματος R&D, έλεγχος του 
τμήματος R&D

Οδηγοί:  Φιλοσοφία προώθησης της τεχνολογίας, περίοδος αύξησης των εξόδων 
για R&D.

2ο παράδειγμα
Περίοδος: 1970-1980
Χαρακτηριστικά:  Αποκέντρωση, κυριαρχία της επιχειρηματικής μονάδας, χρηματοδότη-

ση από τον προϋπολογισμό της επιχειρηματικής μονάδας, ύπαρξη εσω-
τερικού τμήματος R&D, έλεγχος του τμήματος R&D

Οδηγοί:  Πιο άτονοι οι προϋπολογισμοί για R&D, αντιλαμβανόμενη αποτυχία 
της φιλοσοφίας προώθησης της τεχνολογίας, γενική μετατόπιση στη φι-
λοσοφία και τις πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης και εστίασης στην 
αγορά.

3ο παράδειγμα
Περίοδος: 1990-2000
Χαρακτηριστικά:  Ολοκλήρωση των στοιχείων από τα παραπάνω παραδείγματα, εννοι-

ολογική διαφοροποίηση της χρηματοδότησης της τεχνολογίας και της 
χρηματοδότησης του προϊόντος, μικτός προϋπολογισμός τόσο από την 
επιχείρηση όσο από την επιχειρηματική μονάδα, συνυπεύθυνοι η επι-
χείρηση και η επιχειρηματική μονάδα για την λειτουργία του R&D και 
συνδιαχειριστές των χαρτοφυλακίων και των πόρων R&D

Οδηγοί:  Κλιμάκωση του παγκόσμιου χαρακτήρα των οργανισμών που εστιάζο-
νται σε R&D, περισσότερες μονάδες R&D προς διαχείριση, αρνητικές 
αντιλήψεις των επιδράσεων που συζητήθηκαν στο παράδειγμα 2, «ολο-
κλήρωση» της διαδικασίας οργανωσιακής μάθησης, μέσω της οποίας οι 
βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν «ομαλοποιήσει» τις δυνατοτητές τους 
για οργάνωση του R&D και για πλήρως διαφοροποιημένες επιχειρημα-
τικές μονάδες.
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2.3. Η Καταλληλότερη Προσέγγιση Στρατηγικής Σκέψης για την 
Τεχνολογική Στρατηγική

Τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει αναπτυχθεί μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πως 
μια στρατηγική αναπτύσσεται και διαμορφώνεται εντός μιας επιχείρησης. Από αυτή τη 
συζήτηση καταλήξαμε στις τρεις (3) ακόλουθες ευρείες προσεγγίσεις στρατηγικής σκέ-
ψης:
•   Η ορθολογιστική άποψη, όπου η στρατηγική προσεγγίζεται ως ένα αποτέλεσμα μιας σει-

ριακής, σχεδιασμένης αναζήτησης βέλτιστων λύσεων σε καθορισμένα προβλήματα με 
στρατηγική δράση, ως συνέπεια της εφαρμογής αποφάσεων για αυτά τα προβλήματα.

•   Η αυξητική ή εναρμονισμένη  άποψη, όπου η στρατηγική προσεγγίζεται ως ένα αποτέ-
λεσμα μιας διοικητικής ενέργειας της εταιρικής ζωής. Η στρατηγική προσεγγίζεται ως 
ζήτημα εξέλιξης και αναγκών που πρέπει να κατανοηθούν, στο πλαίσιο των διευθυ-
ντικών δραστηριοτήτων που αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο και πολύπλοκο εξωτερικό 
περιβάλλον καθώς ένα πλαίσιο εργασίας που χαρακτηρίζεται από κοινωνικούς και 
πολιτικούς παράγοντες και δράση.

•   Η ερμηνευτική άποψη, όπου η στρατηγική προσεγγίζεται ως το αποτέλεσμα ενός ατό-
μου ή μιας ομάδας, όπου λαμβάνονται υπόψη η επιχείρηση και το περιβάλλον, στο 
οποίο πρόκειται να λειτουργήσει.

Η καταλληλότερη προσέγγιση στρατηγικής σκέψης είναι ευρεία και ευθυγραμμίζεται 
με το βασικό εκπαιδευτικό σκοπό της εισήγησης, όπου έχει υιοθετηθεί μια ερμηνευτική 
άποψη, όπου η στρατηγική δράση είναι μια συνεχής διάδραση μεταξύ του πλαισίου, του 
περιεχομένου και της διαδικασίας και όχι μια «αντικειμενική θέση» ανεξάρτητη περιε-
χομένου και διαδικασίας. Εάν δεχτούμε ότι πρέπει να είναι διάχυτη η επιστημονική και 
τεχνολογική βάση της επιχείρησης, τότε και οι οργανωσιακές θέσεις που είναι υπεύθυνες 
γι’ αυτήν την πρόσβαση, πρέπει να είναι πιο εκτεταμένες. Αυτό κάνει την τεχνολογι-
κή στρατηγική ίση με την επιχειρηματική στρατηγική. Πάντως, καθώς η επιχειρηματική 
στρατηγική περικλείει στόχους πολλών λειτουργιών μιας επιχείρησης, αναδύεται μια δι-
αδικασία διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων. Μια τέτοια διαδικασία δεν είναι 
αποτέλεσμα μιας ορθολογιστικής συμπεριφοράς των διευθυντικών στελεχών, που ανα-
ζητούν τη βέλτιστη λύση για ολόκληρηση την επιχείρηση. Ούτε αποτελεί το αποτέλεσμα 
μιας λογικής αναζήτησης βέλτιστων λύσεων, ακόμα και μέσω των μοντέλων που πιθανώς 
να χρησιμοποιούνται. Κάθε τεχνολογική στρατηγική είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικα-
σίας διαπραγμάτευσης. Αυτό απαιτεί την ανάλυση της τεχνολογικής βάσης, του μελλο-
ντικού τεχνολογικού χαρτοφυλακίου και του καθορισμού του τύπου και του σκοπού της 
επιχείρησης, με τη βοήθεια αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών.
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Α. Εισαγωγή
Το θέμα των ΔΛΠ και της εφαρμογής τους είναι τεράστιο. Στα πλαίσια όμως μιας σύ-

ντομης παρουσίασης, κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν επιλεκτικά ορισμένα σημαντικά 
σημεία που αφορούν τα ΔΛΠ, συνεκτιμώντας και την ιδιότητα του ακροατηρίου. Οπότε, 
οι σημειώσεις που παρατίθενται στη συνέχεια, αφορούν κατά σειρά:
• Αναφορά ορισμένων βασικών εννοιών των ΔΛΠ
• Τις κύριες διαφορές μεταξύ Ελληνικού λογιστικού πλαισίου (ΕΛΠ) και ΔΛΠ
• Ένα συνοπτικό αριθμητικό παράδειγμα
• Αναφορά στις αναμενόμενες μεταβολές από την εφαρμογή των ΔΛΠ 
• Οδηγός (δεκάλογο) προς αποφυγή μη ορθής (light) εφαρμογής των ΔΛΠ 
•  Τέλος, συμπεράσματα και προβληματισμοί

B. Bασικές έννοιες των ΔΛΠ
Στις βασικότερες έννοιες των ΔΛΠ περιλαμβάνονται:
•  Φιλοσοφία «ουσίας υπεράνω του τύπου» με επιδράσεις στην παρουσίαση των μισθω-

μένων με χρηματοδοτική μίσθωση παγίων/leasing και στην αναγνώριση εσόδων σε 
σχέση με την έκδοση τιμολογίων.

•  Ευρύτερη εφαρμογή εκτιμήσεων της διοίκησης (σε ωφέλιμες ζωές αποσβενόμενων 
στοιχείων, σε ύψος προβλέψεων, σε αναμενόμενα μελλοντικά οφέλη κ.λπ.)

•  Συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες (εκτιμητές για εκτίμηση αξίας παγίων, 
αναλογιστές για υπολογισμό πρόβλεψης παροχών στο προσωπικό - σημαντικότατα 
θέματα για τις εταιρείες του χρηματοπιστωτικού χώρου) (η συνεργασία με εκτιμητή 
είναι κατ’ επιλογήν, ενώ με αναλογιστή είναι υποχρεωτική).

•  Μεγαλύτερη χρήση χρηματοοικονομικών γνώσεων (π.χ. ποσοτικοποιημένα αναμε-
νόμενα μελλοντικά οφέλη, χρήση παρούσας αξίας, υπολογισμός και χρήση μέσων επι-
τοκίων δανεισμού, χαρακτηρισμός χρεογράφων κ.λπ.).

•  Αναβαλλόμενοι φόροι, δηλαδή μεταφορά φορολογικού βάρους από μια χρονική πε-
ρίοδο σε μια άλλη, επειδή συνήθως κάποιο έξοδο αναγνωρίζεται σε κάποια περίοδο 
για λογιστικούς λόγους και σε διαφορετική περίοδο για φορολογικούς λόγους. 

•  Διαφοροποίηση/επέκταση περιεχομένου οικονομικών καταστάσεων (νέα οικονομι-
κή κατάσταση - Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και μεγάλο μέγεθος πληροφο-
ριών στο Προσάρτημα).
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Γ. Κύριες διαφορές ΕΛΠ με ΔΛΠ
Οι συνηθέστερες και κύριες διαφορές μεταξύ ΔΛΠ και ΕΛΠ, κατά τον γράφοντα, μπο-

ρούν να ενταχθούν σε δύο κατηγορίες:
•  στις συντασσόμενες οικονομικές καταστάσεις και στις πληροφορίες που παρέχονται 

από αυτές, και 
•  στη διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων, περιπτώσεων και 

γεγονότων 

Όταν πριν 15 χρόνια περίπου αναφερόταν κανείς στις κύριες διαφορές μεταξύ των ΔΛΠ 
και του ΕΛΠ, αναμφίβολα θα περιλάμβανε σε αυτές, μάλιστα μεταξύ των σημαντικότε-
ρων, και τις εξής δύο:
•  τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες 

κατά τα ΔΛΠ, και 
•  την υποχρεωτική κατά ΔΛΠ κατάρτιση Κατάστασης Ταμειακών Ροών. 

Σήμερα, τόσο οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, όσο και οι Καταστάσεις Ταμει-
ακών Ροών αποτελούν αντικείμενο που καλύφθηκε ήδη από την Ελληνική νομοθεσία (το 
πρώτο με υποχρεωτικότητα για όλες τις εταιρείες που έχουν τις  σχετικές προϋποθέσεις, το 
δεύτερο για τις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες). 

► Διαφορές στις συντασσόμενες οικονομικές καταστάσεις
Οι διαφορές που υπάρχουν σήμερα μεταξύ των ΔΛΠ και του ΕΛΠ, και ανήκουν στην 
πρώτη κατηγορία, δηλαδή στις συντασσόμενες οικονομικές καταστάσεις και στις πληρο-
φορίες που παρέχονται από αυτές, είναι οι εξής:

1.  Ενώ τα ΔΛΠ απαιτούν την κατάρτιση Πίνακα Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, δεν υπάρχει 
τέτοια απαίτηση από την ελληνική νομοθεσία. Όσον αφορά τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις των εταιρειών, το κενό αυτό καλύπτεται στο μεγαλύτερο βαθμό από τη 
σύνταξη Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

  Όμως, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο ελληνικός νόμος δεν απαιτεί την 
κατάρτιση πίνακα διάθεσης. Έτσι, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να περιλαμβάνο-
νται σφάλματα στις κατά ΕΛΠ ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως 
που δημοσιεύονται, τα οποία, ούτε από τους ελεγκτές μπορούν πάντοτε να επισημαί-
νονται, αλλά και όταν επισημαίνονται δεν υπάρχει το σαφές πλαίσιο ώστε να γίνεται 
πάντοτε η αναγκαία –αλλά όχι και νομοθετικά σαφώς προκύπτουσα– λογιστική εγ-
γραφή. 

  Ο Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων περιέχει πληροφορίες που περιέχονται στον 
συντασσόμενο κατά ΕΛΠ Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, αλλά και όσες πρόσθετες 
πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για να αιτιολογηθούν πλήρως όλες οι μεταβολές 
στην καθαρή θέση.

2.  Σχετικά με το περιεχόμενο του προσαρτήματος, τα ΔΛΠ απαιτούν να περιλαμβάνονται 
στο προσάρτημα πολύ περισσότερες πληροφορίες από όσες απαιτεί η ελληνική νομο-
θεσία. Για παράδειγμα, τα ΔΛΠ απαιτούν την παροχή πληροφοριών, μεταξύ άλλων, 
σχετικά με:

 •  Τις συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ΔΛΠ 24),
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 •   τη διαφορά που προκύπτει στην αξία των αποθεμάτων, όταν χρησιμοποιείται η 
μέθοδος LIFO, σε σχέση με άλλη μέθοδο αποτίμησης (ΔΛΠ 2), και

 •   το μισθωμένο με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) εξοπλισμό και το χρονικό διαχω-
ρισμό των μελλοντικών πληρωμών (ΔΛΠ 17).

3.  Σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 
Χρήσης, υπάρχουν διαφορές, μεταξύ των οποίων σημαντικότερες είναι οι κατωτέρω:

 •   Το ποσό του φόρου εισοδήματος που προκύπτει και αφορά την κλειόμενη χρήση, 
κατά τα ΔΛΠ παρουσιάζεται ως τελευταίο αφαιρετικό κονδύλι στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων Χρήσης, και όχι σε πίνακα διάθεσης (ο οποίος δεν υπάρχει στα 
ΔΛΠ - σημείο 1 ανωτέρω). Έτσι, η κατά ΔΛΠ Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
δείχνει και τα «Αποτελέσματα προ φόρων» και τα «Αποτελέσματα μετά από φό-
ρους».

 •   Στον ισολογισμό, δεν δίνεται ανάλυση της αξίας των ενσώματων ή ασώματων πα-
γίων σε επιμέρους κατηγορίες. Στον ισολογισμό αναφέρονται μόνο τα συνολικά 
μεγέθη, ενώ η ανάλυση σε κατηγορίες και η παροχή πληροφόρησης για το ύψος των 
αποσβέσεων, δίνεται στο προσάρτημα.

 •   Οι επιχορηγήσεις, κατά τα ΔΛΠ πρέπει επίσης να εμφανίζονται σε ιδιαίτερο κονδύ-
λι, έξω από τα ίδια κεφάλαια, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις των ΕΛΠ, που προβλέ-
πουν την παρουσίασή τους ως στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων. 

      Αν προσπαθήσει κάποιος να αντιστοιχίσει τις γραμμές των οικονομικών καταστά-
σεων (α) των σύμφωνων με τις απαιτήσεις των ΔΛΠ και (β) του υποδείγματος του 
ΕΓΛΣ, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας κατά ΔΛΠ λογαρια-
σμός αντιστοιχεί σε περισσότερους του ΕΓΛΣ και αντίστροφα, δύο ή περισσότεροι  
κατά ΔΛΠ λογαριασμοί αντιστοιχούν σε ένα λογαριασμό του ΕΓΛΣ.

4.  Ενώ τα ΔΛΠ προβλέπουν τη σύνταξη Κατάστασης Ταμειακών Ροών, η ελληνική νομοθεσία 
(πλην αυτής που διέπει τις εισηγμένες εταιρείες) δεν απαιτεί τέτοια κατάσταση. Μία 
προφανής αιτία για τη μη απαίτηση της Ελληνικής νομοθεσίας για κατάρτιση Κατά-
στασης Ταμειακών Ροών είναι και το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή δεν βοηθά στον 
υπολογισμό της φορολογητέας ύλης. Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά τα ΔΛΠ υπάρχουν 
δύο μέθοδοι παρουσίασης των καταστάσεων ταμειακών ροών: η άμεση μέθοδος και η 
έμμεση μέθοδος. 

► Διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων 
Η παράθεση των περιπτώσεων στον κατωτέρω πίνακα αφορά σημαντικά θέματα, όπου 
υπάρχει διαφορετική λογιστική αντιμετώπιση, μεταξύ ΔΛΠ και ΕΛΠ. Δεν παρουσιάζο-
νται στον πίνακα αυτό εξαντλητικά οι διαφορές, αλλά επελέγησαν οι περιπτώσεις εκείνες 
που:
•  οι λογιστικές εγγραφές μετατροπής έχουν σημαντική επίδραση επί των αποτελεσμά-

των χρήσεως ή/και επί των ιδίων κεφαλαίων, και
•  προκύπτουν ως οι συνηθέστερες και πλέον χρονοβόρες, από  την εμπειρία όσων (συ-

μπεριλαμβανομένου του γράφοντος) έχουν μέχρι σήμερα συμμετάσχει στην κατάρτι-
ση ή τον έλεγχο εργασιών μετατροπής οικονομικών καταστάσεων από ΕΛΠ σε ΔΛΠ. 
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Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) Ελληνικό Λογιστικό Πλαίσιο (ΕΛΠ)
1 Πάγια

Οι συντελεστές αποσβέσεως των παγί-
ων καθορίζονται με βάση την ωφέλιμη 
ζωή τους.

Οι συντελεστές αποσβέσεως των παγίων 
και οι πρόσθετες αποσβέσεις καθορίζο-
νται από τη νομοθεσία.

Οι αναπροσαρμογές των παγίων γί-
νονται σύμφωνα με εκθέσεις ειδικών 
εκτιμητών. 

Οι αναπροσαρμογές των παγίων γίνο-
νται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.

Τα μισθωμένα με χρηματοδοτική μί-
σθωση πάγια, εμφανίζονται στις οικο-
νομικές καταστάσεις του μισθωτή αν 
πρόκειται για περίπτωση χρηματοδοτι-
κού τύπου (financial lease).

Τα μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθω-
ση πάγια δεν εμφανίζονται σε καμία 
περίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 
του μισθωτή.

2 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις γίνονται βάσει τεκμηρι-
ωμένων στοιχείων και εκτιμήσεων της 
εταιρείας και αφορούν μεταξύ άλλων:
•  επισφαλείς απαιτήσεις, 
•  αποζημίωση προσωπικού, 
•  υποτιμήσεις αποθεμάτων, 
•  ενδεχόμενες υποχρεώσεις κ.λπ.

Στο λογιστικό πλαίσιο υπάρχουν αντί-
στοιχες διατάξεις, όμως στην πράξη αδυ-
νατίζουν λόγω: (α) ύπαρξης φορολογικής 
αναγνώρισης μόνο σε συγκεκριμένα 
πλαίσια, που τίθενται από τη φορολογική 
νομοθεσία, και (β) αντικρουόμενων δια-
τάξεων.

3 Συμμετοχές
Στον ισολογισμό των επιχειρήσεων, 
οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 
εμφανίζονται με τη μέθοδο της ενοποί-
ησης και οι συμμετοχές σε συγγενείς 
εταιρείες με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης.

Στον ατομικό ισολογισμό των επιχειρήσε-
ων οι συμμετοχές, ασχέτως ποσοστού συμ-
μετοχής, αποτιμώνται στη χαμηλότερη 
τιμή μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας.

4 Έξοδα πολυετούς απόσβεσης 
Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης κα-
ταχωρούνται σε λογαριασμό εξόδων 
πολυετούς απόσβεσης, μόνο αν πλη-
ρούνται πέντε προϋποθέσεις και πα-
ραμένουν εκεί μόνο αν συνεχίζουν να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. 
Η απόσβεση των εξόδων πολυετούς 
απόσβεσης (και των εξόδων έρευνας 
και ανάπτυξης) γίνεται με συστημα-
τικό τρόπο στα έτη που αναμένεται 
όφελος.

Όλα τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης κα-
ταχωρούνται σε λογαριασμό εξόδων πο-
λυετούς απόσβεσης, χωρίς προϋποθέσεις. 
Η απόσβεση των εξόδων πολυετούς από-
σβεσης γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά και 
ισόποσα σε περίοδο που δεν υπερβαίνει 
τα πέντε έτη. 
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5 Χρεόγραφα
Αφού πρώτα χαρακτηριστούν τα χρε-
όγραφα (ύπαρξη διαφορετικών χαρτο-
φυλακίων) η αποτίμηση γίνεται κατά 
κατηγορία και υπάρχουν περιπτώσεις 
/ δυνατότητα για:
(α) καταχώρηση στη μικρότερη τιμή 
μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας ή  
(β) στην τρέχουσα αξία (άσχετα αν 
αυτή είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη 
από την αξία κτήσεως).

Αποτιμώνται και παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό στην κατ΄είδος (και για τις 
τράπεζες στη συνολικά) χαμηλότερη τιμή 
μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας.
Οι απαιτήσεις του ΚΒΣ ήταν διαφορετικές. 

6 Τόκοι δανείων κατασκευαστικής 
περιόδου
Ως βασική μέθοδος προτείνεται η 
άμεση επιβάρυνση των αποτελεσμά-
των, ενώ επιτρέπεται εναλλακτικά να 
προσαυξηθεί το κόστος των παγίων 
(συνεπώς με περαιτέρω αύξηση των 
αποσβέσεων).

Καταχωρούνται σε λογαριασμό εξόδων 
πολυετούς απόσβεσης και αποσβένονται 
σε διάστημα ως και πέντε έτη.

7 Αναβαλλόμενοι Φόροι (deferred taxes)
Αναβαλλόμενοι φόροι υπάρχουν όταν 
υπάρχει ετεροχρονισμός ως προς την 
αναγνώριση ορισμένων εσόδων ή εξό-
δων, μεταξύ των λογιστικών βιβλίων 
και των φορολογικών υπολογισμών. 

Δεν γίνεται καμία εγγραφή σχετικά με 
τους αναβαλλόμενους φόρους.

Δ. Συνοπτικό αριθμητικό παράδειγμα
Η παρουσίαση του κατωτέρω παραδείγματος γίνεται ακολουθώντας από πλευράς με-

θοδολογίας την προσέγγιση που αναφέρθηκε ανωτέρω, ενώ η περίπτωση του παραδείγ-
ματος αφορά την πρώτη εφαρμογή (έστω τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης του 
2004) κατά την οποία γίνεται η μετατροπή των υπολοίπων των κονδυλίων/λογαριασμών 
και των οικονομικών καταστάσεων από ΕΛΠ σε ΔΛΠ.

Δ1. Δεδομένα του παραδείγματος

Έστω λοιπόν, για λόγους απλοποίησης, ότι οι λογαριασμοί του ισολογισμού και των 
αποτελεσμάτων της χρήσης του 2004 έχουν για την εταιρεία Α είναι ως εξής:
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Ενεργητικό Παθητικό
Πάγια, κόστος κτήσης 1.000 Κεφάλαιο 200
Πάγια, σωρευμένες αποσβέσεις (400) Αποθεματικά 100
Απαιτήσεις 500 Αποτελέσματα εις νέον 300
Μείον Πρόβλεψη επισφάλειας (100) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 600

Λοιποί λογαριασμοί 500 Υποχρεώσεις 900
Σύνολο 1.500 Σύνολο 1.500

Αποτελέσματα χρήσης
Κύκλος εργασιών 2.000
Κόστος πωλήσεων (1000)
Έξοδα διοίκησης (200)
Έξοδα διάθεσης (100)
Έκτακτα έξοδα (100)
Λοιποί λογαριασμοί (100)
Φόρος εισοδήματος (*) (200)
Κέρδη, μετά από  φόρο 300

(*)  κατά ΕΛΠ ο φόρος εισοδήματος παρουσιάζεται στον Πίνακα Διάθεσης, αλλά εδώ επιλέχτηκε –για λόγους 
εμφάνισης και μόνο– να δοθεί ως στοιχείο της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης

Έστω επίσης ότι συγκεντρώθηκαν και οι εξής πρόσθετες πληροφορίες:
1.  Το πάγιο της εταιρείας είχε αποκτηθεί την 1/1/2003 και ο συντελεστής απόσβεσης 

που χρησιμοποιήθηκε είναι 20% ετήσια (αποσβένοντας δηλαδή με αυτό τον τρόπο το 
πάγιο σε περίοδο 5ετίας). Σύμφωνα όμως με εκτιμήσεις της εταιρείας η ωφέλιμη ζωή 
του παγίου ανέρχεται σε 10 χρόνια. 

2.  Οι αποσβέσεις του συγκεκριμένου παγίου μεταφέρονται κατά 100% στο κόστος πωλή-
σεων (σημαντική απλοποίηση).

3.  Η πρόβλεψη για επισφαλείς  απαιτήσεις θεωρείται επαρκής και ορθά υπολογισμένη.
4.  Δεν έχει καταχωρηθεί πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, η οποία σύμφωνα με 

αναλογιστική μελέτη θα έπρεπε να ανέρχεται την 31/12/2004 σε 100 €, από τα οποία 
60 € αφορούν προηγούμενες χρήσεις.

Δ2.  Σύνταξη λογιστικών εγγραφών

Οι λογιστικές εγγραφές που παρατίθενται κατωτέρω είναι οι εξής τρεις (3):
1. Τακτοποίηση του Παγίου.
2. Τακτοποίηση της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού.
3. Εγγραφή αναβαλλόμενων φόρων.
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Επιλέχθηκε να γίνει η λογιστική εγγραφή των αναβαλλόμενων φόρων ως μία και τελευ-
ταία λογιστική εγγραφή. Ενδεχομένως όμως να επιθυμεί κάποιος να υπολογίζει και να 
καταχωρεί αναβαλλόμενους φόρους ύστερα από οποιαδήποτε εγγραφή, η οποία επηρε-
άζει τα Αποτελέσματα της χρήσης ή τα Αποτελέσματα εις νέον. Σε τέτοια περίπτωση, οι 
λογιστικές εγρραφές έπρεπε στο παρόν παράδειγμα θα ανέρχονται σε τέσσερις (ήτοι ένα 
ζεύγος εγγραφών για καθεμία από τις περιπτώσεις 1 και 2 ανωτέρω).

Σχετικά με τη σκίαση ορισμένων ποσών στις λογιστικές εγγραφές, αναφέρεται ότι αυτή 
γίνεται μόνο στα ποσά που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της χρήσης ή τα αποτελέσματα 
εις νέον ενάρξεως. Είναι δε η σκίαση αυτή βοηθητική, ώστε να εντοπίζεται εύκολα η προ-
σαρμογή που πρέπει να γίνει στο λογαριασμό αποτελέσματα εις νέον ενάρξεως, κατά την 
αντίστοιχη εγγραφή της επόμενης χρήσης.     

1. Τακτοποίηση του Παγίου
Για να τακτοποιηθεί το πάγιο της εταιρείας, το οποίο έχει επιβαρυνθεί με αποσβέσεις δύο 
ετών (του 2003 και του 2004) από 200 € τη χρήση (ήτοι 1.000 € * 20%) αντί του ορθού ποσού 
των 100 € τη χρήση (ήτοι 1.000 € * 10%) και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποσβέσεις του 
συγκεκριμένου παγίου μεταφέρονται στο κόστος πωλήσεων, η σχετική εγγραφή είναι:

Εγγραφή Νο 1 Χρέωση Πίστωση
Πάγια, σωρευμένες αποσβέσεις 
(από 400 Π σε 200 Π)

200

Κόστος πωλήσεων 
(από 200 Χ σε 100 Χ)

100

Αποτελέσματα εις νέον 
(από 200 Χ σε 100 Χ)

100

Σημείωση 1.1: Μετά την εγγραφή Νο 1 μπορεί να καταχωρηθεί και εγγραφή για αναβαλλόμενους φόρους, 
όπως αυτοί προκύπτουν από τη συγκεκριμένη αυτή εγγραφή, η οποία θα έχει ως εξής:

Εγγραφή Νο 1-ΑΦ Χρέωση Πίστωση
Αναβαλλόμενοι φόροι (υποχρέωση) (200Χ40%) 80
Φόροι χρήσεως (αποτελέσματα) (100* 40%) 40
Κέρδη εις νέον (100* 40%) 40

Όμως, είναι προτιμότερο οι εγγραφές για αναβαλλόμενους φόρους να συγκεντρώνονται 
σε μία εγγραφή, ως τελευταία εγγραφή.
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2. Τακτοποίηση της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού
Για να καταγραφεί πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, η οποία σύμφωνα με ανα-
λογιστική μελέτη θα έπρεπε να ανέρχεται την 31/12/2004 σε 100 €, από τα οποία 60 € 
αφορούν προηγούμενες χρήσεις, η σχετική εγγραφή είναι:

Εγγραφή Νο 2 Χρέωση Πίστωση
Προβλέψεις 
(από 0 σε 100 Π)

100

Έκτακτα έξοδα 
(από 0 σε 40 Χ)

40

Αποτελέσματα εις νέον 
(από 0 σε 60 Χ)

60

3.  Εγγραφή αναβαλλόμενων φόρων
Μετά τις ανωτέρω δύο εγγραφές που παρουσιάζονται με έντονα γράμματα, είναι απα-
ραίτητο να γίνει και εγγραφή σχετική με τους αναβαλλόμενους φόρους, η οποία θα έχει 
ως εξής:

Εγγραφή Νο 3 Χρέωση Πίστωση
Αναβαλλόμενοι φόροι (υποχρέωση) 40
Φόροι χρήσεως  
((100-40)* 40%)

24

Αποτελέσματα εις νέον  
((100-60)* 40%)

16

Για την αιτιολόγηση της εγγραφής των αναβαλλόμενων φόρων (φύσης της εγγραφής και 
ύψους ποσών) μπορούν  να επικληθούν:
•  Η τεχνική πλευρά (αφού επηρεάστηκαν τα Αποτελέσματα εις νέο ή/και τα αποτελέ-

σματα της χρήσης – στην παρούσα περίπτωση και τα δύο μεγέθη – από προσωρινή 
διαφορά, γεννάται αυτόματα θέμα υπολογισμού και λογιστικοποίησης αναβαλλόμε-
νων φόρων)

•  Η λογική πλευρά, σύμφωνα με την οποία η επιχειρηματολογία έχει ως εξής: 
 1.   από το χειρισμό των παγίων στα ΕΛΠ βιβλία, η εταιρεία «γλύτωσε» φόρο (αφού 

καταχώρησε έξοδα μεγαλύτερα κατά 200 € των πραγματικών και αναγκαίων)
 2.   από τις προβλέψεις που ήταν αναγκαίες και δεν καταχωρήθηκαν στα ΕΛΠ βιβλία, 

η εταιρεία «επιβαρύνθηκε» φόρο (αφού, σωρευτικά μέχρι την 31/12/2004, καταχώ-
ρησε έξοδα μικρότερα κατά 100 € των πραγματικών και αναγκαίων).

Αθροίζοντας τα δύο κονδύλια (1) και (2) καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία 
αθροιστικά μέχρι την 31/12/2004 «γλύτωσε» φόρο που ισούται με το ποσοστό του φορο-
λογικού συντελεστή επί τη διαφορά ήτοι με (200 € -100 €) * 40% = 40 €
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Το ποσό αυτό που προσωρινά «γλύτωσε» η εταιρεία, αφού οι αναλογούντες φόροι ει-
σοδήματος είναι ισόποσα μικρότεροι των κατά ΔΛΠ ορθών, πρέπει να εμφανίζεται στις 
οικονομικές καταστάσεις ως μια υποχρέωση.

Δ3. Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ

Καταχωρώντας σε ένα φύλλο εργασίας τα υπόλοιπα των οικονομικών καταστάσεων 
και τις επιδράσεις από τις τρεις ανωτέρω εγγραφές και κάνοντας οριζόντια με προσοχή 
τις αριθμητικές πράξεις από τις επιδράσεις αυτές, προκύπτουν οι οικονομικές καταστά-
σεις οι σύμφωνες με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως παρατίθενται στην επόμενη 
σελίδα. 

Σημειωτέον ότι οι αριθμοί των εγγραφών που επηρεάζουν τους λογαριασμούς παρουσι-
άζονται σε παρενθέσεις στη στήλη «εγγραφές προσαρμογής», πλην της περίπτωσης της 
επίδρασης στο λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον», όπου ισχύουν τα ακόλουθα:

Το ποσό της χρέωσης των Αποτελεσμάτων εις νέο (76 €) προκύπτει  από την εγγραφή Νο 
2 (60 €) και από την εγγραφή Νο 3 (16 €).

Το ποσό της πίστωσης των Αποτελεσμάτων εις νέο (136 €) προκύπτει από την εγγραφή Νο 
1 (100 €)  και από τη διάθεση (ήτοι 336 € - 300 € = 36 €) 

Ειδικά για το ποσό της πίστωσης του λογαριασμού των Αποτελεσμάτων εις νέο, όπως 
έρχεται από τη διάθεση των αποτελεσμάτων, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αναμενόμε-
νο οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα Αποτελέσματα Χρήσεως από τις απαραίτητες για 
τη μετατροπή λογιστικές εγγραφές, να ισοδυναμεί ταυτόχρονα με ισόποση επίδραση επί 
των αποτελεσμάτων εις νέον (έτσι βεβαίως επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και η αυτονόητη 
ισότητα Ενεργητικού με Παθητικό).

Στο παρόν παράδειγμα, τα Αποτελέσματα Χρήσεως (τα μετά από φόρους, αφού κατά τα 
ΔΛΠ αυτά θεωρούνται ως η τελευταία γραμμή της Κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης) 
αυξάνονται κατά 36 € ήτοι από 300 € κατά ΕΛΠ σε 336 € κατά ΔΛΠ.

Πίνακας Μετατροπής από ΕΛΠ σε ΔΛΠ – χρήση 2004

ΕΛΠ Εγγραφές 
Προσαρμογής

ΔΛΠ

Ενεργητικό
Πάγια, κόστος κτήσης 1.000 1.000
Πάγια, σωρευμένες αποσβέσεις (400) 200 Χ. (1) (200)
Απαιτήσεις 500 500
Μείον Πρόβλεψη επισφάλειας (100) (100)
Λοιποί λογαριασμοί 500 500
Σύνολο 1.500 1.700
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Παθητικό
Κεφάλαιο 200 200
Αποθεματικά 100 100
Αποτελέσματα εις νέον 300 76Χ,136Π,(*) 360
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 600 660
Προβλέψεις 0 100 Π. (2) 100
Αναβαλλόμενοι φόροι 40 Π. (3) 40
Υποχρεώσεις 900 900
Σύνολο 1.500 1.700

Αποτελέσματα χρήσης
Κύκλος εργασιών 2.000 2.000
Κόστος πωλήσεων (1.000) 100 Π. (1) (900)
Έξοδα διοίκησης (200) (200)
Έξοδα διάθεσης (100) (100)
Έκτακτα έξοδα (100) 40 Χ. (2) (140)
Λοιποί λογαριασμοί (100) (100)
Κέρδη, προ  φόρου 500 560
Φόρος εισοδήματος (**) (200) 24 Χ. (3) (224)
Κέρδη, μετά από  φόρο 300 336

4.  Σχόλια επί των μεταβολών των βασικών μεγεθών

Από την επισκόπηση των τελικά διαμορφωνόμενων κατά τα ΔΛΠ μεγεθών, στον Ισολογι-
σμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, παρατηρούμε κυρίως τα εξής:

Η μεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων (ΙΚ) (από 600 κατά ΕΛΠ σε 660 κατά ΔΛΠ) αιτιολο-
γείται ως σύνθεση δύο παραμέτρων:
• Της αύξησης των ΙΚ που προέκυψε από τα πάγια 
  (Αφού τα πάγια πρέπει να αποσβεσθούν σε μεγαλύτερο χρόνο από τον χρησιμοποιη-

θέντα στους κατά ΕΛΠ υπολογισμούς αποσβέσεων, άρα πρέπει η αξία των παγίων να 
ανέβει. Περαιτέρω, ισόποσα κατ» αρχήν θα αυξηθούν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας), 
και 

• της μείωσης των ΙΚ που προέκυψε από την καταχώρηση των προβλέψεων 
  (Αφού έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί προβλέψεις και δεν δημιουργήθηκαν κατά ΕΛΠ, 

άρα πρέπει να δημιουργηθούν στις 31/12/2004, όμως με προσοχή να επιβαρυνθούν 
σωστά η κλειόμενη και οι προηγούμενες χρήσεις. Περαιτέρω, ισόποσα κατ» αρχήν θα 
μειωθούν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας).

Τελικά όμως, μέσω της εγγραφής της αναβαλλόμενης φορολογίας, διαμορφώνεται η τελι-
κή επίδραση επί των Ιδίων Κεφαλαίων, η οποία και ανέρχεται σε 100 € * (1-40%) = 60 €.
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Η μεταβολή των Αποτελεσμάτων Χρήσεως (ΑΧ) (από 300 € κατά ΕΛΠ σε 336 € κατά 
ΔΛΠ) αιτιολογείται επίσης ως σύνθεση δύο παραμέτρων:

• της αύξησης των ΑΧ που προέκυψε από τα πάγια 
  (αφού τα πάγια πρέπει να αποσβεσθούν σε μεγαλύτερο χρόνο από τον χρησιμοποι-

ηθέντα στους κατά ΕΛΠ υπολογισμούς αποσβέσεων, οπότε πρέπει η απόσβεση που 
βαρύνει την κλειόμενη χρήση, να μειωθεί), και 

• της μείωσης των ΑΧ που προέκυψε από την καταχώρηση των προβλέψεων 
  (αφού έπρεπε να είχαν αυξηθεί κατά την κλειόμενη χρήση οι προβλέψεις που έπρεπε 

αρχικά να είχαν δημιουργηθεί από την προηγούμενη χρήση). 

Τελικά όμως, μέσω της εγγραφής της αναβαλλόμενης φορολογίας, διαμορφώνεται η τελι-
κή επίδραση επί των ΑΧ, η οποία και ανέρχεται σε 100 € * 40% = 40 €.

Ε. Αναμενόμενες μεταβολές σε βασικά λογιστικά μεγέθη
Στο Ενεργητικό με βάση τα ΔΛΠ:
1.  Δεν πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμό πολυετούς απόσβεσης (αλλά να μεταφέ-

ρονται στα αποτελέσματα) κονδύλια από τα οποία δεν αναμένεται μελλοντικό όφε-
λος,

2.  υπάρχει η δυνατότητα της εμφάνισης των πάγιων στοιχείων σε τρέχουσα αξία (με έκ-
θεση ειδικού εκτιμητή),

3.  η απόσβεση των παγίων γίνεται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους, όπως αυτή καθορίζε-
ται από την εταιρεία,  

4.  εμφανίζονται στα πάγια στοιχεία και όσα έχουν αποκτηθεί με σύμβαση μίσθωσης, 
χρηματοδοτικής μορφής, παρά το γεγονός ότι στις σχετικές συμβάσεις μπορεί να 
υπάρχει όρος παρακράτησης της κυριότητας υπέρ του εκμισθωτή για το χρόνο ισχύος 
του συμβολαίου (η ουσία υπερέχει του τύπου -substance over form), και

5.  τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (π.χ. χρεόγραφα) αποτιμώνται στην 
τρέχουσα αξία.

Η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων θα προέλθει κυρίως από τα εξής:
1.  Από μεταφορά εξόδων πολυετούς απόσβεσης στα αποτελέσματα χρήσης (έμμεση μείωση 

των ιδίων κεφαλαίων),
2.  από αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων σε τρέχουσες αξίες, με βάση εκθέσεις 

ειδικών εκτιμητών (στις περισσότερες περιπτώσεις αναμενόμενη αύξηση και των πα-
γίων και των ιδίων κεφαλαίων),

3.  από λογισμό αποσβέσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων με βάση τις πραγματικές 
ωφέλιμες ζωές (στις περισσότερες περιπτώσεις αναμενόμενη αύξηση και των παγίων 
και των ιδίων κεφαλαίων),

4.  από εμφάνιση στα πάγια στοιχεία και όσων παγίων έχουν αποκτηθεί με σύμβαση μί-
σθωσης, χρηματοδοτικής μορφής (η σχετική επίδραση επί των ιδίων κεφαλαίων θα εξαρ-
τηθεί από την κατά περίπτωση απόσβεση των στοιχείων αυτών),
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5.  από δημιουργία επαρκών προβλέψεων είτε για μείωση αξίας στοιχείων του ενεργητι-
κού είτε για αντιμετώπιση ειδικών και γενικών κινδύνων,

6.  από τον τρόπο υπολογισμού και από την καταγραφή των Χρεωστικών Διαφορών Ενο-
ποίησης στο ενεργητικό και την συστηματική απόσβεσή τους, αντί της συνήθως χρησι-
μοποιούμενης επιλογής του Ν. 2190 περί αρνητικής εμφάνισής τους (αφαίρεσης) από 
τα ίδια κεφάλαια και

7.  από τον μη συνυπολογισμό των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας (επί των ιδίων κεφαλαίων 
των θυγατρικών εταιρειών) στα Ίδια Κεφάλαια του ενοποιημένου ισολογισμού, όπως 
εσφαλμένα ορίζει ο Ν. 2190.

8.  από την εμφάνιση των υπολοίπων του λογαριασμού επιχορηγήσεων (μετά την όποια 
προσαρμογή τους, η οποία θα είναι ανάλογη της προσαρμογής των παγίων για τα 
οποία λήφθηκε η επιχορήγηση) σε λογαριασμό του παθητικού, εκτός ιδίων κεφαλαί-
ων 

9.  από υπολογισμό κονδυλίου αναβαλλόμενου φόρου για τα αφορολόγητα αποθεματικά, 
για τα οποία υπάρχει δυνατότητα και πρόθεση διανομής. Ο υπολογισμός αναβαλλό-
μενων φόρων (deferred taxes) αποτελεί σημαντικό θέμα σε επίπεδο του Ισολογισμού 
γενικότερα, αφού μπορεί να διαμορφωθεί είτε σε λογαριασμό απαίτησης είτε σε λογα-
ριασμό υποχρέωσης. 

Οι αναμενόμενες, λόγω ΔΛΠ, μεταβολές που θα επέλθουν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
πιθανότατα θα περιλαμβάνουν:
1.  Μεταφορά εξόδων πολυετούς απόσβεσης στα έξοδα της χρήσης στην οποία διενεργή-

θηκαν, 
2.  προσαρμογή των αποσβέσεων ενσώματων ή άυλων περιουσιακών στοιχείων σε ποσά 

που θα προκύπτουν με βάση την ωφέλιμη ζωή, η οποία θα εκτιμάται από τη Διοίκηση 
της εταιρείας, 

3.  καταχώρηση προβλέψεων, το ύψος των οποίων θα πρέπει να κρίνεται από τη Διοίκη-
ση ως επαρκές και μη υπερβολικό, ενώ θα πρέπει ταυτόχρονα το ύψος αυτό να ικανο-
ποιεί και τους ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων και

4.  μεταβολή του φόρου εισοδήματος (σημειωτέον ότι ο φόρος εισοδήματος κατά τα ΔΛΠ 
εμφανίζεται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων).

Οι αναμενόμενες, λόγω ΔΛΠ, μεταβολές που θα επέλθουν στο Προσάρτημα, πιθανότατα θα 
περιλαμβάνουν πληροφορίες, μεταξύ άλλων: 
1.  Σχετικά με τις εκτιμήσεις της διοίκησης για αρκετά θέματα (αναμενόμενη ωφέλιμη 

ζωή παγίων και λογαριασμών πολυετούς απόσβεσης, σκοποί απόκτησης χαρτοφυλα-
κίων – για επενδυτικό ή εμπορικό σκοπό, διάθεση / πρόθεση για διανομή αποθεματι-
κών κ.λπ.),  

2.  σχετικά με συναλλαγές με συνδεόμενες (related) εταιρείες,
3.  σχετικά με στοιχεία αποτελεσμάτων και στοιχεία ενεργητικού, κατά τομέα δραστηριο-

τήτων της εταιρείας, και
4.  σχετικά με τη χρηματοδότηση της εταιρείας.
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Στ. Δεκάλογος αποφυγής «light» εφαρμογής
Παρά το γεγονός ότι από την έκδοση του πρώτου νόμου περί εφαρμογής των ΔΛΠ, 

το 2002, έχει παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα, οι περισσότερες από τις εισηγμένες 
εταιρείες και οι εταιρείες που ανήκουν στους ομίλους τους δεν έχουν κάνει ακόμη τα απα-
ραίτητα βήματα προετοιμασίας, ώστε μάλιστα να γίνει και η παράθεση των συγκριτικών 
κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή αυτών του 2004. Βέβαια υπάρχουν και οι 
λίγες εκείνες εταιρείες που ήδη κατάρτισαν ή/και δημοσίευσαν οικονομικές καταστάσεις 
με βάση τα ΔΛΠ.

Για την εφαρμογή των ΔΛΠ, καταρχήν οι εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν τη φιλοσοφία 
των ΔΛΠ και καινούριες έννοιες, όπως π.χ. (α) ότι «η ουσία είναι πάνω από τον τύπο» (και 
για το λόγο αυτό, π.χ. οι περισσότερες από τις συμβάσεις leasing θα αντιμετωπίζονται ως 
εκχωρήσεις και όχι ως μισθώσεις παγίων ή οι τιμολογήσεις για πωλήσεις δεν συνιστούν 
όλες κατ» ανάγκη δημιουργία εσόδου), ή (β) ότι από τον ετεροχρονισμό αναγνώρισης 
ενός εσόδου ή εξόδου στα λογιστικά βιβλία αφενός και για φορολογικούς σκοπούς αφε-
τέρου, προκύπτει «αναβαλλόμενος φόρος». Επίσης, οι εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν 
ότι στο προσάρτημα πρέπει να παρέχονται πολλές πληροφορίες, αρκετές μάλιστα εκ των 
οποίων θα απαιτούν δύσκολους και ίσως και άγνωστους μέχρι σήμερα υπολογισμούς.  

Στα πλαίσια της επερχόμενης –ή επελθούσας– εφαρμογής των ΔΛΠ  και των συνακολού-
θων της, σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να δοθεί συνοπτικά μια εικόνα των σημείων 
εκείνων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τους καταρτίζοντες (και πε-
ραιτέρω και τους ελέγχοντες) οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ, λαμβανομένου 
μάλιστα υπόψη ότι η εφαρμογή των ΔΛΠ αφορά όλες τις εταιρείες των ομίλων των εισηγ-
μένων εταιρειών και ότι οι περισσότερες εταιρείες θα ακολουθήσουν τη μέθοδο της ουσια-
στικά εξωλογιστικής προσαρμογής από οικονομικές καταστάσεις που θα έχουν καταρχήν 
συνταχθεί με βάση την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Τα σημεία αυτά, στα οποία πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, και τα οποία είναι προϊόν της εμπειρίας του γράφοντος και 
εν πολλοίς αντανακλούν απορίες των εταιρειών, παρουσιάζονται κατωτέρω με τη μορφή 
ενός «δεκαλόγου».

1. Αναγκαιότητα και σημασία στις εκτιμήσεις της διοίκησης

Οι διοικήσεις των εταιρειών πρέπει να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των επιλογών τους 
και των εκτιμήσεών τους σε αρκετά σημεία που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των μεγε-
θών των οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων, της κλειόμενης χρήσης και 
των επόμενων χρήσεων. Για παράδειγμα, τέτοια σημεία είναι ο καθορισμός της ωφέλι-
μης ζωής των αποσβενόμενων στοιχείων και η εκτίμηση των αναμενόμενων μελλοντικών 
ωφελειών από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων. Τέτοιες εκτιμήσεις και επιλογές αποτε-
λούν ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας, άσχετα αν ζητηθεί η συνδρομή της οικονομικής 
διεύθυνσης, της τεχνικής διεύθυνσης ή άλλων διευθύνσεων.
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2. Συνεργασία με αναλογιστή 

Ο υπολογισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης για παροχές προς το προσωπικό (απο-
ζημίωση απόλυσης, συνταξιοδότησης και λοιπές παροχές) στο βαθμό βέβαια που είναι 
δεδουλευμένες, καθώς και η επίδραση της πρόβλεψης στα αποτελέσματα των χρήσεων 
πρέπει να γίνει από ειδικούς «έχοντες τα προσόντα» (qualified) επιστήμονες, δηλαδή από 
αναλογιστές. Κατά συνέπεια, η χρησιμοποίηση προγραμμάτων (π.χ. μορφής Excel) για 
υπολογισμό της αναγκαίας πρόβλεψης από την ίδια τη συντάσσουσα επιχείρηση, μάλλον 
δεν θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από τους ελεγκτές, εκτός ίσως αν έχουν ληφθεί κατάλλη-
λα υπόψη όλες οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη από τους αναλογιστές (π.χ. προ-
γενέστερα στατιστικά στοιχεία, συντελεστές ανεργίας, προσδόκιμο ζωής κ.λπ.). Ακόμη 
όμως και σε τέτοια περίπτωση, ο ελεγκτής μάλλον δεν θα είναι σε θέση να επιβεβαιώσει 
την καταλληλότητα των υπολογισμών.

3. Συνεργασία με εκτιμητή αξίας παγίων

Καταρχήν, να τονιστεί ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο υπολογισμός της τρέχουσας αξίας 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων, αφού η εταιρεία μπορεί να επιλέξει να εμφανίσει τα 
πάγια στις αξίες κτήσεως. Και σε τέτοια περίπτωση όμως, είναι απαραίτητος ο αντιλογι-
σμός των αναπροσαρμογών που έχουν λογιστικοποιηθεί στο παρελθόν βάσει δεδομένων 
συντελεστών.  

Αν πάντως επιλέγεται από την εταιρεία η παρουσίαση των παγίων σε τρέχουσα αξία, 
τότε ο σχετικός υπολογισμός πρέπει επίσης να γίνει από ειδικούς «έχοντες τα προσόντα» 
(qualified) επιστήμονες, δηλαδή πιστοποιημένους εκτιμητές. Κατά συνέπεια, η χρησιμο-
ποίηση των αντικειμενικών αξιών, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Υπουργείο Οικο-
νομικών,  προφανώς δεν είναι αποδεκτή μέθοδος για τα ΔΛΠ, παρά το γεγονός ότι για τα 
πάγια που η εταιρεία έχει αποκτήσει προ δεκαετίας και πλέον, οι αξίες του αντικειμενικού 
προσδιορισμού είναι συνήθως πιο κοντά στις τρέχουσες αξίες παρά στις αντίστοιχες αξίες 
κτήσεως.

Εν προκειμένω, εξεταστέα είναι από την εταιρεία και η επιλογή του χρονικού σημείου 
κατά το οποίο θα γίνει η εν λόγω εκτίμηση, δεδομένου ότι τα ποσά μπορεί να είναι δια-
φορετικά αν η εκτίμηση γίνει στην αρχή ή στο τέλος μιας χρήσης.

4. Υπολογισμός παρούσας αξίας μεγεθών

Ο προσδιορισμός κάποιων μεγεθών που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 
(ιδιαίτερα των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων όπως και των αναβαλλό-
μενων φόρων, αλλά και άλλων μεγεθών πολυετούς χαρακτήρα) απαιτεί εφαρμογή υπο-
λογισμών της παρούσας αξίας.
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Διεθνή “Λογιστικά” Πρότυπα

5. Χρόνος αναγνώρισης εσόδων

Κατά τα ΔΛΠ, η έκδοση παραστατικών (τιμολογίων) που ορίζονται από τον Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων δεν σημαίνει αυτόματα και διενέργεια ή ολοκλήρωση συναλλαγής 
από την οποία προκύπτουν έσοδα. Υπάρχουν περιπτώσεις που χωρίς τιμολόγηση στοιχει-
οθετείται πώληση, όπως επίσης υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η τιμολόγηση δεν στοι-
χειοθετεί αναγνώριση εσόδων, επειδή π.χ. παραμένουν οι κίνδυνοι στον πωλητή. Από 
την άλλη πλευρά, για τον αντισυμβαλλόμενο, ισχύουν τα αντίστροφα.

6. Καταχώρηση επιδράσεων στους σωστούς λογαριασμούς 

Μπορεί βέβαια να ακούγεται ως προφανές ότι η απαιτούμενη προσαρμογή των παγί-
ων θα γίνει στους λογαριασμούς των παγίων. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το έξο-
δο των αποσβέσεων της χρήσεως πρέπει –ανάλογα με το ποια συγκεκριμένα πάγια αφορά 
και ποια είναι η μεθοδολογία κοστολόγησης των αποσβέσεων αυτών– να κατανεμηθεί 
στους τίτλους λογαριασμών που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή στο 
κόστος πωληθέντων, στα έξοδα διοίκησης, στα έξοδα διάθεσης, ακόμη μάλιστα και στα 
αποθέματα του ενεργητικού, στο βαθμό που τέτοιες αποσβέσεις εμπεριέχονται στο κόστος 
παραγωγής μενόντων αποθεμάτων.

7. Συγκέντρωση και παρουσίαση πληροφοριών προσαρτήματος 

Το προσάρτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για τους χρήστες των κατά ΔΛΠ οικονομικών 
καταστάσεων, λόγω του μεγέθους και της φύσης του περιεχομένου του, όπου θα περιλαμ-
βάνονται πληροφορίες που μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν ανακοινώνονταν, αλλά κάποιες 
ούτε καν υπολογίζονταν, όπως π.χ. για συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη, για στοιχεία 
κλάδων δραστηριοτήτων κ.λπ. Μάλιστα, όλες οι απαιτούμενες για το προσάρτημα πλη-
ροφορίες πρέπει προφανώς να προκύπτουν από πλήρως τεκμηριωμένη εργασία, για να 
είναι και ελέγξιμες από τον ελεγκτή.

8. Σημασία στις λεπτομέρειες

Κατά την προσαρμογή των μεγεθών, πρέπει να αποφευχθούν αρκετοί χονδρικοί υπο-
λογισμοί και να γίνει λεπτομερής προσδιορισμός των απαραίτητων λογιστικών μεγεθών, 
όπως π.χ. σχετικά με: 
•  κοστολόγηση προβλέψεων, όπως π.χ. (α) η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, που 

πρέπει να κοστολογηθεί όπως και το υπόλοιπο κόστος προσωπικού, με ενδεχόμενη 
αύξηση της αξίας των αποθεμάτων λήξεως, ή (β) η πρόβλεψη επισφαλειών, που πρέπει 
να διαχωριστεί στο λειτουργικό/φυσιολογικό τμήμα της και στο έκτακτο,

•  επιμερισμό της συνολικής διαφοράς που προκύπτει σε περίπτωση εκτίμησης αξίας πα-
γίων από ειδικό εκτιμητή, στα επιμέρους τμήματα που συναποτελούν κάθε πάγιο και 
τα οποία παρακολουθούνται σε ιδιαίτερες καρτέλες,
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•  αναβίωση υπολοίπων σε αποσβενόμενους λογαριασμούς, όπως π.χ. λογαριασμών πο-
λυετούς απόσβεσης, που έχουν ήδη αποσβεσθεί και ίσως και διαγραφεί από τα βιβλία, 
ενώ ακόμη προκύπτει όφελος για την εταιρεία από τα σχετικά κονδύλια, και 

•  την απόλυτη και αιτιολογημένη συμφωνία του λογαριασμού «Αποτελέσματα εις νέον» 
ενάρξεως μιας χρήσης με το αντίστοιχο κονδύλι λήξεως της προηγούμενης χρήσης, 
ακόμη μάλιστα και σε περίπτωση που έχει μεταβληθεί η σύνθεση του ομίλου κατά τη 
δεύτερη από αυτές τις χρήσεις.

Επίσης, μια εταιρεία μπορεί –χωρίς να το γνωρίζει ή να το φαντάζεται κιόλας– να εμπί-
πτει σε υποχρέωση εφαρμογής κάποιου ΔΛΠ.  Όπως για παράδειγμα, μπορεί μια εται-
ρεία να πρέπει να επηρεάσει τα αποτελέσματά της από αποτίμηση χρηματοοικονομικού 
προϊόντος, το οποίο μπορεί να προκύπτει από την ύπαρξη κάποιου όρου σε σύμβαση μελ-
λοντικής συνεργασίας της εταιρείας με συνεργάτη, ακόμη και αν δεν έχει αρχίσει ακόμη 
η υλοποίηση της σύμβασης.

  9. Ομοιόμορφη εφαρμογή σε επίπεδο ομίλου

Μια εταιρεία που συμμετέχει συ θυγατρικές ή/και σε συγγενείς εταιρείες, πρέπει να 
διασφαλίσει ότι όλες οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση έχουν ακολου-
θήσει τις ίδιες μεθόδους αποτίμησης των περιουσιακών τους στοιχείων. Εν προκειμένω, 
θα υπάρξουν και κάποια πρακτικά προβλήματα, όπως ποιά μέθοδο να επιλέξει μια εται-
ρεία για την αποτίμηση των παγίων της, αν συμμετέχει σε δύο ομίλους, όπου π.χ. είναι 
θυγατρική της μητρικής Α –η οποία παρουσιάζει τα πάγιά της σε κόστος κτήσης – και 
ταυτόχρονα είναι συγγενής της μητρικής Β– η οποία παρουσιάζει τα πάγιά της σε αξίες 
προσδιοριζόμενες από ειδικό εκτιμητή. 

10. Έγκαιρη συνεννόηση με ορκωτό ελεγκτή ή/και εποπτικές αρχές 

Για ικανοποίηση των ελεγκτικών αναγκών, υπάρχει καταρχήν το θέμα της τεκμηρί-
ωσης των εκτιμήσεων, παραδοχών και υποθέσεων της διοίκησης προκειμένου να υπο-
λογιστούν κάποια λογιστικά μεγέθη (όπως π.χ. για πρόβλεψη επισφάλειας απαιτήσεων 
ή ζημίας από βραδέως κινούμενα αποθέματα κ.λπ.). Η έγκαιρη συνεννόηση και συνερ-
γασία με τον ορκωτό ελεγκτή κρίνεται απαραίτητη, ιδιαίτερα στα πλαίσια της πρώτης 
εφαρμογής, δεδομένης μάλιστα της ανάγκης για λογιστικοποίηση όλων των απαιτήσεων 
των ΔΛΠ ώστε ο έλεγχος να καταλήγει σε «καθαρό» πιστοποιητικό ελέγχου, δηλαδή σε 
πιστοποιητικό χωρίς παρατηρήσεις.

Βεβαίως, σε αρκετά από τα δέκα σημεία που αναφέρθηκαν ανωτέρω είναι χρήσιμη έως 
καθοριστική η συμβολή ενός αξιόπιστου μηχανογραφικού συστήματος. 
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Συμπεράσματα - Προβληματισμοί 
Κι ενώ ο χρόνος είναι λίγος, τα ερωτηματικά των επιχειρήσεων και των ελεγκτών είναι 

πολλά, και δεν αφορούν μόνο τον τρόπο τήρησης των βιβλίων και τον προσδιορισμό 
των κατά ΔΛΠ μεγεθών και του φορολογητέου αποτελέσματος. Αρμόδιοι επί της ουσίας 
για να απαντήσουν σε αρκετά ερωτήματα είναι, κατά τη γνώμη μου, το Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) 
και ίσως και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστε να υπάρξει μια ομοιομορφία και κατά το 
δυνατόν αποφυγή σφαλμάτων –ή για την ακρίβεια μείωσή τους– στην πρώτη εφαρμογή. 
Βεβαίως, για τα περισσότερα θέματα την πρώτιστη ευθύνη έχουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις 
και οι ελεγκτές τους.  Στα βασικά ερωτήματα, όπου πρέπει να δοθεί έγκαιρα λύση (ή αν 
θεωρούνται ήδη λυμένα, να γνωστοποιηθεί η όποια λύση στις επιχειρήσεις) κατά τη γνώ-
μη μου περιλαμβάνονται και τα εξής: 

•  Με τι συντελεστή φόρου εισοδήματος θα γίνει ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων 
φόρων, δεδομένου μάλιστα ότι: (α) για κάθε εταιρεία προκύπτει διαφορετικός συ-
ντελεστής «effective tax rate», ανάλογα με τη φορολογική αναμόρφωσή της, και (β) 
λαμβάνοντας υπόψη την ανακοινωθείσα σταδιακή μείωση των συντελεστών για τα 
επόμενα χρόνια;

•  θα γίνει πρόβλεψη για περαίωση των φορολογικά ανέλεγκτων χρήσεων (που το σωστό 
είναι να γίνει) και με ποιά μέθοδο;

•  θα γίνει εύκολα αποδεκτή από τους ελεγκτές η εμφάνιση μεγάλων προβλέψεων κατά 
το σημείο αφετηρίας (31/12/2003), ώστε να μην επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα των 
χρήσεων 2004 και 2005 (ή ίσως ακόμη και να βελτιωθούν);  

•  στις περιπτώσεις όπου ο ορκωτός ελεγκτής διαφωνεί με κάποια ή κάποιες από τις με-
θόδους ή υπολογισμούς ή παραλείψεις της εταιρείας και επιθυμεί να περιλάβει πα-
ρατήρηση ή παρατηρήσεις στο πιστοποιητικό ελέγχου, θα γίνει αποδεκτή (π.χ. από 
τις εποπτικές αρχές), η δημοσίευση με παρατηρήσεις και ταυτόχρονη αναφορά ότι 
«…εφαρμόστηκαν τα ΔΛΠ..»; 

Έγκαιρες και σαφείς απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα είναι βεβαίως απαραίτητες ώστε 
κάποιες επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να κάνουν καλύτερη εφαρμογή των ΔΛΠ, 
να μη βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις και εν τέλει κριθούν 
αυστηρότερα (άρα και άδικα) από τους επενδυτές και τους λοιπούς χρήστες των οικονο-
μικών καταστάσεων.  

Κλείνοντας, πιστεύω ότι πρέπει να φροντίσουμε ώστε να αποφευχθούν σφάλματα της 
τελευταίας στιγμής, οπότε και δεν θα υπάρχουν καν τα χρονικά περιθώρια για να γίνουν 
κάποιες υπολογιστικές πράξεις (όπως πχ αν διαπιστώσει κάποια εταιρεία, λίγο πριν τη 
δημοσίευση, ότι: (α) πρέπει να τροποποιηθεί η μέθοδος αποτίμησης κάποιων στοιχείων 
εταιρείας του ομίλου της προκειμένου να ακολουθείται η ίδια μέθοδος με τη μητρική 
εταιρεία, ή (β) πρέπει να γνωστοποιηθούν στο προσάρτημά της στοιχεία σχετικά με τους 
κλάδους δραστηριοτήτων της). Και βέβαια, πρέπει να κρατηθεί επαρκής και λεπτομερής 
τεκμηρίωση, ώστε να βοηθηθεί η εταιρεία και στο μέλλον, αλλά και όποιες ελεγκτικές 
διαδικασίες. 
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Βιβλιογραφία 
IAS Β: ΔΠΧΠ 2005, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006

Φίλος Γ., ΔΛΠ: Οδηγός Πρώτης Εφαρμογής, Πάμισος, 2003.
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Μιχαήλ Π. Δωρής

10η Εισήγηση
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Γενικές αρχές φορολογίας

Γενικές αρχές φορολογίας
Α. Έννοια του φόρου

Ο φόρος είναι αναγκαστική χρηματική παροχή των ιδιωτών προς το κράτος, υπό 
μορφή οριστική και άνευ ειδικού ανταλλάγματος, με σκοπό την κάλυψη των δημοσίων 
βαρών:
• η επιβολή φόρου συνιστά εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους
• ο φόρος είναι σήμερα χρηματική εισφορά
•  η επιβολή του φόρου δεν συνοδεύεται από ειδική αντιπαροχή, αλλά έχει εξαναγκα-

στικό και υποχρεωτικό χαρακτήρα δεδομένου ότι η φορολογική ενοχή δημιουργείται 
ευθέως εκ του νόμου [(ανταποδοτικά τέλη) ύπαρξη στοιχείου αμέσου αντιπαροχής 
ειδικής παροχής εκ μέρους της πολιτείας προς τον χρεώστη του τέλους (ειδικό αντάλ-
λαγμα), μη υποχρεωτικός χαρακτήρας αυτών αφού αποτελούν αντάλλαγμα παρεχό-
μενης υπηρεσίας υπό του δήμου ή της κοινότητος].

β. Διακρίσεις των φόρων

• Πραγματικοί (αντικειμενικοί)
• προσωπικοί (υποκειμενικοί)
• άμεσοι
• έμμεσοι
• ειδικοί
• επί της αξίας (ad valorem)
• αναλογικοί (Φ.Π.Α., φόρος νομικών προσώπων)
• προοδευτικοί (φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, κληρονομιών).

γ. Κανόνες επιβολής των φόρων

•  κανόνας νομιμότητας του φόρου (Σύνταγμα άρθρο 78 παρ. 1, ουδείς φόρος επιβάλλε-
ται ουδ΄ εισπράττεται άνευ τυπικού νόμου)

•  κανόνας βεβαιότητας του φόρου
•  εγγυήσεις ως προς την διασφάλιση της θεσπίσεως του φόρου κατά τρόπο λεπτομερή 

και σαφή από τη νομοθετική εξουσία
 ■  εγγυήσεις σχετικές με την ατομική εκ μέρους της Δημοσιονομικής Διοικήσεως 

εφαρμογής του φορολογικού νόμου
 ■  εγγυήσεις για την επίλυση της φορολογικής διαφοράς κατά τρόπο αντικειμενικό 

με την εφαρμογή κατάλληλου δικαστηριακού και δικονομικού συστήματος.
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•  κανόνας καθολικότητας του φόρου
•  κανόνας παραγωγικότητας του φόρου

δ. Θεωρίες εισοδήματος και κεφαλαίου

•  Τριμερής θεωρία του εισοδήματος 
 α. περιοδικότης 
 β. ύπαρξη μονίμου πηγής εισοδήματος
 γ. εκμετάλλευση της πηγής
Καρπός, υπό την νομική του όρου έννοια, είναι η πρόσοδος την οποία το υπό εκμετάλ-
λευση καρποφόρο πράγμα ή δικαίωμα (κεφάλαιο), άνευ μειώσεως της ουσίας αυτού, απο-
φέρει, περιοδικώς, είτε αμέσως (φυσικός καρπός), είτε εμμέσως, βάσει εννόμου σχέσεως 
του δικαιούχου με τρίτον (πολιτικός καρπός).

Η νομική έννοια των καρπών εκλαμβάνεται υπό την έννοια που έχουν αυτοί στις οικο-
νομικές συναλλαγές, ως οικονομικές δηλαδή αξίες, οι οποίες μάλιστα στην χρηματική 
συναλλακτική οικονομία είναι συνήθως χρηματικές πρόσοδοι, όπως οι πολιτικοί καρποί, 
ή πρόσοδοι επιδεκτικές αμέσου μετατροπής τους σε χρήμα. Συνεπώς τρία είναι τα ουσια-
στικά συνθετικά στοιχεία του εισοδήματος:
•  η σταθερότητα της υπό εκμετάλλευση πηγής
•  η περιοδικότητα του παραγομένου προϊόντος, και
•  ο χρηματικός χαρακτήρας του προϊόντος ή και η δυνατότητα μετατροπής της αξίας 

του σε χρήμα.

A. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
Άρθρα 98 – 113 Ν. 2238/94

Άρθρο 98

Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή που αποκτάται από 
κάθε νομικό πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 101 (υποκείμενα του φό-
ρου).

Άρθρο 4 Πηγές εισοδημάτων

Α – Β εισόδημα από ακίνητα
Γ εισόδημα από κινητές αξίες
Δ εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
Ε εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις
ΣΤ εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες
Ζ εισοδήματα από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών και από κάθε άλλη πηγή.
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Για την εφαρμογή της φορολογίας επί του εισοδήματος νομικών προσώπων ο νόμος δια-
κρίνει, κατ΄ αρχήν, τα νομικά πρόσωπα σε δύο κατηγορίες:
•  Στα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, των οποίων όλα τα επιμέρους εισο-

δήματα υποβάλλονται στο φόρο, και
•  στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκ των οποίων προσώπων, άλλα 

μεν υποβάλλονται σε περιορισμένη (ορισμένες κατηγορίες) φορολογία, άλλα δε εξαι-
ρούνται του εν λόγω φόρου.

1. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Τα υποκείμενα του φόρου αυτού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
• Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και
• στα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Τα υποκείμενα στο φόρο εισοδήματος ημεδαπά νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα.

Υποκείμενα του ενιαίου φόρου επί του εισοδήματος νομικών προσώπων είναι, κατ΄ εφαρ-
μογή της αρχής της προσωπικότητας, υπό την πολιτική και νομική έννοια, δηλαδή, υπό 
την έννοια της έδρας αυτών, ορισμένα μόνον ημεδαπά νομικά πρόσωπα κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα. Αυτά υπόκεινται, σύμφωνα με την ως άνω αρχή στην επονομαζόμενη 
«απεριόριστη» φορολογία του εισοδήματός τους, δηλαδή υπόκεινται στη φορολογία, 
τόσο για τα εν τη ημεδαπή αποκτώμενα εισοδήματα, όσο και για τα προερχόμενα εκ της 
αλλοδαπής (revenu mondial).

α. Έννοια ημεδαπού νομικού προσώπου
Εξ αρχής τίθεται πρωτεύον ερώτημα πότε ένα νομικό πρόσωπο θεωρείται ως ημεδαπό, 
δηλαδή, έχει την ελληνική «εθνικότητα», ώστε να υπάγεται στη απεριόριστη φορολογία 
του εισοδήματος. 

Ο φορολογικός νόμος δεν απαντά ρητά, αλλά έχει υιοθετήσει κατά δάνειο  τρόπο, τη 
θεωρία της έδρας διοικήσεως του νομικού προσώπου και συνεπώς, αφού σύμφωνα με το 
άρθρο 10 του Α.Κ. η ικανότης του νομικού προσώπου διέπεται από το δίκαιο της έδρας, 
οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον στη χώρα μας 
δίκαιο και επίσης διαθέτει εδώ την έδρα του, πρέπει να θεωρείται ότι φέρει την ελληνική 
ιθαγένεια. (Βλ. Δ.Φ.Ν. τεύχος: 1284/1285 Η θεωρία της πραγματικής έδρας και η θεωρία 
της ίδρυσης για τον καθορισμό της έδρας του νομικού προσώπου).

Τα συνθετικά στοιχεία της έννοιας της ελληνικής ιθαγένειας ενός νομικού προσώπου εί-
ναι δύο:

•  Η εκπλήρωση των διατυπώσεων συστάσεως που προβλέπονται από την ελληνική νο-
μοθεσία, και

•  η εγκατάσταση της έδρας διοικήσεως του νομικού προσώπου στην χώρα μας.

Κατ΄ εκπλήρωση των ανωτέρω τα άρθρα 20 και 25 Ν. 2190/20, προβλέπουν όπως, τόσο το 
Δ.Σ., όσο και οι Γ.Σ. οφείλουν να συνέρχονται και να λαμβάνουν αποφάσεις στη χώρα μας.
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β. Τα υπαγόμενα στην «απεριόριστη» φορολογία του εισοδήματος τους ημεδαπά 
νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Τέτοια πρόσωπα είναι οι ημεδαπές εμπορικές εταιρείες, οι οποίες από τυπολογικής από-
ψεως διακρίνονται σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Κατ΄ άρθρον 101 Ν. 2238/94 στην απεριόριστη φορολογία εκ των ημεδαπών νομικών 
προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπόκεινται μόνον:
• Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες
• Οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
•  Οι ημεδαπές δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερ-

δοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα
• Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις αυτών. 

γ. Τα υπαγόμενα σε «περιορισμένη» φορολογία αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Άλλη κατηγορία υποκειμένων στο φόρο επί του εισοδήματος νομικών προσώπων, αλλά 
σε περιορισμένη έκταση είναι οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιοδήπο-
τε τύπο εταιρείας, καθώς και οι παντός είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν 
στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, εφόσον διατηρούν με την χώρα μας οικονο-
μική σχέση.

Τα επί μέρους κριτήρια που συνδέουν και υποβάλλουν τα αλλοδαπά μη φυσικά πρόσω-
πα κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον ελληνικό φόρο είναι κατ΄ εφαρμογή της αρχής της 
εδαφικότητας του φόρου υπό την στενή της έννοια, τόσον το κριτήριο της πηγής του 
εισοδήματος, όσον και εκείνο της μόνιμης εγκατάστασης. 

2. Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος των νομικών προσώπων 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 98 Ν. 2238/94 φόρος εισοδήματος νομικών προσώ-
πων επιβάλλεται, κατ΄ άρθρο 99 του ιδίου νόμου, (αντικείμενο του φόρου), κατά την 
αρχή της απεριορίστου φορολογίας του εισοδήματος, στο συνολικό καθαρό εισόδημα ή 
κέρδος που προκύπτει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 105, Ν. 2238/94, προβλέπεται σχετικώς, ότι για τον προσ-
διορισμό του συνολικού καθαρού εισοδήματος των κερδοσκοπικών νομικών προσώπων 
λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα αυτών από τα οποία ενεργείται η έκπτωση των δα-
πανών αποκτήσεως του εισοδήματός τους.

Έτσι λοιπόν, για την εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος (καθαρού εισοδήματος), 
προηγείται ο υπολογισμός του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος. Ως ακαθάριστο εισό-
δημα, από εμπορικές επιχειρήσεις, κατ΄ άρθρο 30, Ν. 2238/94, λαμβάνεται το σύνολο των 
ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.

Ειδικότερα, ως ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
κατ΄ άρθρο 105, Ν. 2238/94, λαμβάνονται:
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•  Το τίμημα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και οι 
αμοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί

•  Το εισόδημα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συμμετοχή σε άλλες εμπορικές 
επιχειρήσεις, από γεωργικές επιχειρήσεις, καθώς και κάθε εισόδημα από οποι-
αδήποτε άλλη πηγή, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48 
(ακαθάριστο εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες 
εισοδήματος Α – Β έως Ζ)

Ευνόητον είναι ότι για την εξεύρεση των φορολογητέων κερδών αφαιρούνται τα εισοδή-
ματα εκείνα που με ρητή διάταξη νόμου απαλλάσσονται από τον εν λόγω φόρο εισοδή-
ματος (άρθρο 103 Ν. 2238/94).

Απαλλασσόμενα έσοδα των νομικών αυτών προσώπων είναι:
1.  Τα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική σημαία τα οποία υπόκεινται 

στον ειδικό φόρο για τα πλοία, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά (άρθρο 103, παρ. 1, 
περ.1).

2.  Τα εισοδήματα από κινητές αξίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 
τα οποία αποκτώνται από νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στη φορολογία εισοδήμα-
τος του Ν. 2238/94. Αυτής της κατηγορίας εισοδήματα είναι:

 •  τα μερίσματα από ιδρυτικούς τίτλους και μετοχές ανωνύμων εταιρειών που ασχο-
λούνται με την εκμετάλλευση πλοίων, (όχι υπό ελληνική σημαία) των οποίων τα 
κέρδη υπόκεινται στον ειδικό φόρο πλοίων.

 •  τα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και η πρόσθετη υπεραξία που αποκτούν οι 
μεριδιούχοι αυτών από την εξαγορά τους υπό την προϋπόθεση ότι τα αμοιβαία αυτά 
κεφάλαια έχουν συσταθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ε.Ε.

3.  Τα κέρδη εκ πωλήσεως μετοχών εισηγμένων σε ημεδαπό ή αλλοδαπό χρηματιστήριο 
αξιών ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 38, Ν 2238/94

4.  Κάθε εισόδημα που τυχόν απαλλάσσεται από το φόρο με βάση σύμβαση που κυρώθη-
κε με νόμο.

3. Λογιστικός προσδιορισμός του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδή-
ματος

Ο λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος προβλέπεται 
εκ των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 105 παρ. 2 και 31 παρ. 1, Ν. 2238/94, όπου 
ορίζεται ότι από τα ακαθάριστα έσοδα εκπίπτουν οι δαπάνες απόκτησης εισοδήματος, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 31 και ότι το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που 
τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικώς με 
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των δαπανών τους. 

Έτσι λοιπόν στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
προβλέπεται ενιαίος  λογιστικός προσδιορισμός του συνολικού καθαρού φορολογητέου 
εισοδήματος, υπό την έννοια ότι ο λογιστικός προσδιορισμός δεν περιορίζεται στα εξ 
εμπορικών επιχειρήσεων εισοδήματα των ημεδαπών κερδοσκοπικών προσώπων, αλλά 
περιλαμβάνει όλα τα εισοδήματά τους ανεξαρτήτως κατηγορίας και τόπου προελεύ-
σεως των επί μέρους στοιχείων εισοδήματος.
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Τούτο συμβαίνει διότι, ως γνωστόν, από την παράγραφο 2 του άρθρου 105 Ν. 2238/94 
προβλέπεται η έκπτωση από το άθροισμα των επί μέρους ακαθαρίστων φορολογητέων 
εισοδημάτων των εν λόγω κερδοσκοπικών νομικών προσώπων, των πραγματικών δαπα-
νών αποκτήσεως (παραγωγής) των εισοδημάτων αυτών, για την εξεύρεση του συνολικού 
καθαρού φορολογητέου εισοδήματός τους.

Κατά την παράγραφο δε 7 του άρθρου 105 Ν. 2238/94 «το ποσόν που απομένει μετά τις 
εκπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2,3,4,5 και 6 αποτελεί το συνολικό καθα-
ρό εισόδημα των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101.

Επίσης, πέραν των ανωτέρω, για την εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος επιτρέπε-
ται, κατ΄ άρθρο 105, παρ. 11 Ν. 2238/94, κατά παρέκκλιση από την αρχή της αυτοτέλειας 
των χρήσεων, η διενέργεια μεταφοράς προς συμψηφισμό στο απομένον θετικό καθαρό 
εισόδημα του τυχόν ζημιογόνου αποτελέσματος ορισμένων αμέσως προηγουμένων εται-
ρικών ή διαχειριστικών χρήσεων (άρθρο 4 παρ. 3, Ν. 2238/94).

Τούτο άλλωστε είναι σύμφωνο και με την έννοια του οικονομικού αποτελέσματος στο 
οποίο αποβλέπει η φορολογία των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το 
οποίο προσδιορίζεται δια συμψηφισμού θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων των επί 
μέρους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα. 

Ειδικότερα, όπως σαφώς προκύπτει εκ των σχετικών διατάξεων ακαθάριστα έσοδα δεν 
είναι μόνον τα εκ των καθαρών εμπορικών εργασιών προερχόμενα, αλλά και εκ λοιπών 
πηγών (οικοδομές, μερίσματα κ.λπ.) εισοδήματα τα οποία κατά τις ισχύουσες διατάξεις 
λογίζονται ως εισόδημα εξ εμπορικών επιχειρήσεων.

Τέτοια εισοδήματα δε είναι τα προερχόμενα από την εκχώρηση παντός εν γένει δικαιώ-
ματος συναφούς με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως δικαιώματα 
μισθώσεως ή υπομισθώσεως, προνομίων κ.λπ. από την εκχώρηση εμπορικής επωνυμίας 
(αέρας – goodwill), από παρεπόμενες εργασίες, από τόκους, ως και η πραγματοποιηθείσα 
αυτόματη υπερτίμηση των χρησιμοποιουμένων από την επιχείρηση μη εμπορεύσιμων 
περιουσιακών στοιχείων αυτής (παγίων), καθώς και η υπερτίμηση που δεν πραγματο-
ποιήθηκε, εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην απογραφή (περ.ζ της παρ. 3, άρθρου 28, Ν. 
2238/94).

Ως προς τα ακαθάριστα έσοδα εκ των εμπορικών εν γένει εργασιών ο νομοθέτης, δεν 
περιέλαβε ιδιαίτερες διατάξεις στο κεφάλαιο περί φορολογίας νομικών προσώπων, αλλά 
παραπέμπει στις αντίστοιχες διατάξεις που αναφέρονται στο φόρο εισοδήματος των φυ-
σικών προσώπων.

Ο λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος προϋποθέτει είτε:
 α. την απαρίθμηση των μη εκπιπτομένων δαπανών,
 β. την απαρίθμηση των αναγνωριζομένων προς έκπτωση δαπανών,
 γ. συνδυασμό των δύο ανωτέρω συστημάτων.

Ο ημέτερος φορολογικός νόμος ακολουθεί το σύστημα της απαριθμήσεως των εκπιπτο-
μένων δαπανών, όπως τις απαριθμεί στο άρθρο 31 του Ν. 2238/94, θέτοντας ταυτόχρονα 
και τις προϋποθέσεις εκπτώσεως αυτών.

Σημειώνεται πάντως ότι σε καμία περίπτωση η έκπτωση της δαπάνης δεν εξαρτάται από 
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την ύπαρξη ή μη εσόδων ή κερδών, αλλά σε κάθε περίπτωση θα αναγνωρίζεται η έκπτωση 
της δαπάνης, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, θεωρούμενης της ανωτέρω 
αρχής αυτονόητης, καθόσον όταν το ποσό των εκπιπτόμενων δαπανών υπερβαίνει εκείνο 
των εσόδων ή κερδών, θα προκύψει ζημία για την επιχείρηση.

Η τυχόν απόρριψη των δαπανών σε παρόμοιες περιπτώσεις, θα οδηγούσε εμμέσως πλην 
σαφώς σε ανεπίτρεπτο έλεγχο της σκοπιμότητας της δαπάνης, γεγονός το οποίο δεν επι-
τρέπεται εκ της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας και της παγίας εν προκειμένω νομο-
λογίας.

Το άρθρο 31 του Ν. 2238/94 πέραν της περιοριστικής απαρίθμησης των δαπανών, θέτει 
και ουσιαστικές προϋποθέσεις προκειμένου για την αναγνώριση της εκπτώσεως αυτών, 
όπως:

α. Εκπίπτονται εξ ολοκλήρου εντός της χρήσεως οι δαπάνες εισοδήματος και όχι οι 
δαπάνες κεφαλαίου 
Θεωρείται εν προκειμένω, ότι εκπεστέες εξ ολοκλήρου εκ των ακαθαρίστων εσόδων της δι-
αχειριστικής περιόδου, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν, είναι οι δαπάνες οι οποίες 
αποβλέπουν στην παραγωγή ωφέλειας για χρονικό διάστημα αντίστοιχο προς την δια-
χειριστική περίοδο (δαπάνες εισοδήματος), ενώ οι συμβάλλουσες στην παραγωγή ωφέ-
λειας, ή εξυπηρετούσες, εν γένει την επιχείρηση, για περισσότερες περιόδους αποσβένο-
νται τμηματικά (δαπάνες κεφαλαίου).

Πέραν του στοιχείου του χρόνου για τον χαρακτηρισμό μιας δαπάνης ως δαπάνης εισο-
δήματος ή κεφαλαίου, θεωρείται ότι με την καταβολή του ποσού της δαπάνης, εάν μεν 
μειώνεται η καθαρή περιουσία ή το κεφάλαιο τότε πρόκειται περί δαπάνης εισοδήματος, 
αν όμως μετατρέπεται ένα περιουσιακό στοιχείο σε άλλο, τότε πρόκειται περί δαπάνης 
κεφαλαίου.

Με βάση την ανωτέρω διάκριση θεωρείται ότι:
•  Η δαπάνη προσθηκών και βελτιώσεων προσθέτει αξία στο κεφάλαιο της επιχειρήσεως 

και κατά συνέπεια επωφελούνται πλείονες χρήσεις, υποκείμενη αυτή ως δαπάνη κε-
φαλαίου, σε απόσβεση σε περισσότερες της μιας χρήσεις.

•  Η δαπάνη τόκων δανείου, θεωρείται δαπάνη εισοδήματος, καθόσον με την καταβολή 
της επέρχεται μείωση της καθαρής περιουσίας (κεφαλαίου) της επιχείρησης.

•  Η δαπάνη των εξόδων πρώτης εγκατάστασης θεωρείται δαπάνη εισοδήματος καθώς 
ναι μεν το ποσό αυτής δεν αντιπροσωπεύει αξία στοιχείων ενεργητικού πλην όμως 
αποσβένεται είτε εφάπαξ, ως δαπάνη εισοδήματος, είτε τμηματικά, κατ΄ εξαίρεση, ισό-
ποσα εντός πενταετίας (άρθρο 28, παρ. 1, περ. ιβ, Ν. 2238/94), κατ΄ ειδική θεώρηση του 
φορολογικού νόμου. 

β. Εκπίπτονται οι επαγγελματικές παραγωγικές δαπάνες
Θεωρείται παραγωγική η δαπάνη όταν αυτή ενεργείται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά 
για το συμφέρον της επιχείρησης και συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην ανάπτυξη των εργα-
σιών της και στη δημιουργία εισοδήματος.

Προϋπόθεση της παραγωγικότητας της δαπάνης δεν αποτελεί όπως αυτή προβλέπεται 
από νόμο ή προκύπτει ως υποχρέωση από σχετική σύμβαση, καθόσον και οι οικειοθελώς 
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καταβαλλόμενες δαπάνες από την επιχείρηση είναι παραγωγικές, εφόσον συμβάλλουν 
στην επίτευξη του οικονομικού της σκοπού και την επαύξηση των εισοδημάτων της.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι:
•  Δεν εκπίπτεται το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως σε συνταξιοδοτηθέντα διευθυντι-

κά στελέχη επιχειρήσεως (Υπ. Οικ. Β.10572/28.2.87).
•  Εκπίπτεται το ποσό που καταβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο της αλλοδαπής ως 

δαπάνη, εφόσον πραγματοποιείται για επαγγελματικό συμφέρον (Υπ. Οικ. 
1124664/2176/16.12.97).

•  Ο φόρος εισοδήματος που βαρύνει το προσωπικό και καταβάλλεται από την επιχείρη-
ση δεν εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα (Υπ. Οικ. Ε.7131/Εγκ. 31/11.5.65).

γ. Εκπίπτονται οι δεδουλευμένες δαπάνες χρήσεως, οι οποίες ενεγράφησαν στα βιβλία 
της επιχειρήσεως και έχουν καταστεί οριστικές και εκκαθαρισμένες
Εκ του γενικού αυτού κανόνα συνάγεται ότι εκπίπτονται τα δεδουλευμένα έξοδα ή δαπά-
νες ανεξάρτητα της καταβολής ή μη του ποσού αυτών, αντιθέτως προς τα έσοδα τα οποία 
φορολογούνται ακόμη και αν δεν εισπράχθηκε το τίμημα. Βασική προϋπόθεση έκπτωσης 
της δαπάνης αποτελεί όπως αυτή είναι οριστική ως προς την υποχρέωση, βαρύνουσα 
αποκλειστικά τη χρήση της οποίας τα κέρδη φορολογούνται κατ΄ ακολουθία και συνέ-
πεια με την αρχή της αυτοτέλειας της χρήσεως, κατ΄ απόλυτο δε και επιτακτικό τρόπο, οι 
δαπάνες και τα έξοδα (βλ. παρ. 15 άρθρο 31, Ν. 2238/94) εκπίπτονται με την προϋπόθεση 
ότι έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχειρήσεως και βεβαίως καλύπτονται με νόμιμα 
παραστατικά.

δ. Χρόνος εκπτώσεως των δαπανών
Εκ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 θεμελιώνεται ο βασικός κανόνας του ημέτερου 
φορολογικού συστήματος, αυτός του λογιστικού προσδιορισμού των κερδών, ο οποίος και 
ορίζει ότι εφόσον τα τηρούμενα βιβλία κρίνονται επαρκή και ακριβή το κέρδος εξευρίσκε-
ται κατόπιν εκπτώσεως εκ των ακαθαρίστων εσόδων των δαπανών κτήσεώς του. 

Εκ της τυπικής προσεγγίσεως της παραγράφου αυτής καθίσταται προφανές ότι ως προ-
ϋπόθεση εκπτώσεως των δαπανών ορίζεται η ύπαρξη ακαθαρίστων εσόδων δηλαδή η ει-
σαγωγή της επιχειρήσεως στην παραγωγική περίοδο. Εκ της αρχής δε της αυτοτέλειας 
των χρήσεων επιβάλλεται όπως οι δαπάνες, εν γένει, πρέπει να βαρύνουν την χρήση ή τις 
χρήσεις κατά τις οποίες η ανάλωσή τους συνέβαλε στη κτήση εισοδήματος ή ωφέλειας. 

Κατά την αξιωματική δε αυτή αρχή τα μεν έσοδα φορολογούνται στην χρήση κατά την 
οποία προέκυψαν, ανεξαρτήτως της εισπράξεώς των, τα δε έξοδα βαρύνουν την χρήση 
καθ΄ ην αυτά κατέστησαν βέβαια και εκκαθαρισμένα, δηλαδή οριστικοποιημένα ως προς 
το ύψος και απαλλαγμένα κάθε αιρέσεως.

Ειδικότερα όμως ως προς τον χρόνο εκπτώσεως των δαπανών παρατηρούμε τα ακόλουθα 
ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του άρθρου 31:
 α. Δεν ορίζεται ο χρόνος εκπτώσεως των γενικών εξόδων διαχειρίσεως.
 β.  Παραβιάζεται η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και η προϋπόθεση κτήσεως 

ακαθαρίστων εσόδων, δηλαδή της εκπτώσεως των δαπανών εκ του δημιουργηθέ-
ντος εισοδήματος με την συμβολή αυτών των ίδιων των δαπανών.
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Ως προς την πρώτη παρατήρηση σημειώνεται ότι αυτή καταγράφεται υπό δύο σκέλη: 

Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι αφού τα γενικά έξοδα διαχειρίσεως έχουν το χαρακτήρα 
δαπάνης εισοδήματος θα πρέπει να εκπίπτονται εξ ολοκλήρου κατά το χρόνο της παρα-
γωγής του εισοδήματος στη δημιουργία του οποίου συνετέλεσαν. Το δεύτερο αναφέρεται 
στο θέμα της χρονικής κατανομής τους στις περιπτώσεις όπου συμβάλλουν στην κτήση 
εισοδημάτων για περισσότερες από μία χρήσεις.

Ως προς την δεύτερη παρατήρηση χαρακτηριστική είναι η περ. iβ της παρ. 1 του άρθρου 
31 όπου ορίζεται ότι τα ποσά των εξόδων πρώτης εγκαταστάσεως και κτήσεως ακινήτων 
δύνανται να εκπέσουν εφάπαξ κατά το έτος που πραγματοποιούνται μη τιθεμένης της 
προϋποθέσεως πραγματοποιήσεως ακαθαρίστων εσόδων, δηλαδή έναρξη της παραγωγι-
κής περιόδου της επιχειρήσεως.

Κατά την νομολογία του ΣτΕ (Αποφ. ΣτΕ 3951/1977) ως χρόνος εκπτώσεως των γενικών 
εξόδων διαχειρίσεως δέον να θεωρηθεί η διαχειριστική περίοδος εντός της οποίας πραγ-
ματοποιήθηκαν, αν και κατά την γνώμη μειοψηφίας, με την οποία συμφωνούμε απολύ-
τως, τα γενικά έξοδα διαχειρίσεως, μόνον εάν αποβλέπουν στην παραγωγή ωφέλειας ή 
εξυπηρετούν εν γένει την επιχείρηση για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με τη διαχειριστι-
κή χρήση (ανάλωση εντός της χρήσεως), δέον να εκπίπτονται εφάπαξ και εξ ολοκλήρου 
κατά την υπόλογο χρήση ενώ τα γενικά έξοδα διαχειρίσεως τα οποία συμβάλλουν στην 
παραγωγή ωφέλειας ή εξυπηρετούν περισσότερες της μιας χρήσεις πρέπει να κατανέμο-
νται ανάλογα σ΄αυτές τις χρήσεις και να εκπίπτονται τμηματικώς.

Ο φορολογικός νόμος πάντως όπου θέλησε να ορίσει χρόνο εκπτώσεως των δαπανών, 
αυτό ρητά το έπραξε. Έτσι:
 α.  Τα ποσά των κάθε είδους φόρων, τελών και δικαιωμάτων που βαρύνουν την επιχεί-

ρηση εκπίπτονται κατά τον χρόνο της καταβολής τους (παρ. 1, περ. ε άρθρου 31).
 β.  Τα ποσά των εξόδων πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων, αποσβένονται, 

είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσεώς τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα 
σε μία πενταετία (παρ. 1, περ. iβ, άρθρου 31).

 γ.  Τα ποσά των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα εκπί-
πτονται ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση 
(παρ. 1, περ. iγ, άρθρου 31).

 δ.  Τα ποσά των δαπανών διαφημίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση εκπίπτονται 
κατά το έτος έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου.

Δ. Ο φόρος εισοδήματος της ανωνύμου εταιρείας
1. Ο υπολογισμός του φόρου

Ο φορολογικός νόμος περιγράφει στο άρθρο 31 τον γενικό κανόνα προσδιορισμού 
του καθαρού εισοδήματος (καθαρού κέρδους), απαριθμών λεπτομερώς και περιοριστικώς 
τις δαπάνες οι οποίες αναγνωρίζονται προς έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα προ-
κειμένου να εξευρεθεί το καθαρό εισόδημα το οποίο αποτελεί κατ΄ άρθρο 99 Ν. 2238/94, 
το αντικείμενο του φόρου.
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Εκ του ιδίου του νόμου τίθεται ο περιορισμός της εκπτώσεως, ως προς τη φύση των δα-
πανών, ορίζοντας στο άρθρο 105, παρ. 2, Ν. 2238/94 ότι εκ των ακαθαρίστων εσόδων 
εκπίπτονται στο σύνολό τους οι δαπάνες που έχουν το χαρακτήρα δαπανών εισοδήματος 
και όχι οι δαπάνες κεφαλαίου, οι οποίες αποσβένονται τμηματικά.

Εκπίπτονται δηλαδή εκ του ακαθαρίστου εισοδήματος όλες οι προβλεπόμενες και περιο-
ριστικώς απαριθμούμενες δαπάνες εισοδήματος, με την καταβολή των οποίων επέρχεται,  
μείωση είτε της καθαρής περιουσίας, είτε του κεφαλαίου και όχι βεβαίως μετατροπή ενός 
περιουσιακού στοιχείου σε άλλο.

Γίνεται δεκτό ότι τυγχάνουν εκπεστέες εκ των ακαθαρίστων εσόδων της διαχειριστικής 
χρήσεως στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι δαπάνες που αποβλέπουν και συμβάλλουν 
στην παραγωγή ωφέλειας για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με τη διαχειριστική χρήση, 
έχουν χαρακτήρα τακτικό και επαναλαμβανόμενο, διενεργούνται προς το συμφέρον της 
επιχείρησης, και συμβάλλουν τελικά στη διεύρυνση των εργασιών και στη δημιουργία 
εισοδήματος.

Με βάση τα ανωτέρω και εφόσον η ανώνυμη εταιρεία τηρεί επαρκή και ακριβή βιβλία 
προκύπτει λογιστικώς το καθαρό εισόδημα αυτής, δηλαδή το συνολικό εισόδημα από 
κάθε πηγή που έχει προκύψει, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή.

Προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου λαμ-
βάνονται υπόψη τα εξής:
 •  ο φόρος επιβάλλεται επί του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος με ενιαίο συντε-

λεστή 
 •  τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα, αμοιβές Δ.Σ., κ.λπ.) λαμβάνονται από το υπό-

λοιπο των κερδών, που απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου
 •  με την καταβολή του φόρου επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των 

δικαιούχων του εισοδήματος, εκ των διανεμομένων κερδών, είτε με την μορφή των 
μερισμάτων, είτε με την μορφή των αμοιβών Δ.Σ., αμοιβών προσωπικού κ.λπ.

 •  ο αναλογών φόρος είναι αυτός που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη και που εμ-
φανίζεται στον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» με τον τίτλο «Φόρος Εισοδή-
ματος» σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ. 2.2.505, περ. 7) που ορίζει ότι στο λογαριασμό 
54.07 «Φόρος Εισοδήματος φορολογητέων κερδών» καταχωρείται, κατά το κλείσιμο 
του ισολογισμού, με χρέωση του λογαριασμού 88.08 «Φόρος Εισοδήματος» ο φόρος 
εισοδήματος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη της χρήσεως

 •  Ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος είναι ο φόρο που καταβάλλεται οριστικά στο 
Ελληνικό Δημόσιο και είναι ίσος με το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού 54.08, 
όπως αυτό προκύπτει μετά την επεξεργασία του περιεχομένου της δήλωσης του φό-
ρου εισοδήματος

 •  Ο υπολογισμός του τακτικού αποθεματικού γίνεται στο υπόλοιπο των κερδών 
που απομένει, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου

 •  Ο φόρος εισοδήματος και οι λοιποί μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φό-
ροι, όπως ο φόρος ακίνητης περιουσίας, ο φόρος εισοδήματος που οφείλεται κατά 
την κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών (άρθρο 101 Ν. 1892/90, 
άρθρο 13 Ν. 1473/84, άρθρο 15 Ν. 3229/2004) ο φόρος από την αναπροσαρμογή 
των παγίων (Ν. 1249/82) δεν βαρύνουν το λειτουργικό κόστος της χρήσης και 
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συνεπώς δεν εκπίπτονται εκ των ακαθαρίστων εσόδων αλλά αφαιρούνται από 
τα καθαρά κέρδη χρήσεως.

Ως λογιστικές διαφορές θα ορίζαμε:
 α)  διάφορα έξοδα καταχωρημένα στα βιβλία της Α.Ε. και τα οποία συνεπώς έχουν 

διαμορφώσει το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσεως, πλην όμως δεν δύνανται να 
αφαιρεθούν (δεν εκπίπτουν) από το φορολογητέο αποτέλεσμα (κέρδη) της χρήσεως 
προκειμένου του υπολογισμού του φόρου εισοδήματος.

 β)  τεκμαρτές διαφορές, όπως για παράδειγμα αυτές που προσδιορίζονται κατ’ εφαρ-
μογή της παρ. 8 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.

Τα φορολογητέα κέρδη της Α.Ε. μειώνονται σε κάθε περίπτωση, δηλαδή ανεξαρτήτως 
διανομής ή όχι, με τα κέρδη (έσοδα) που έχουν ήδη φορολογηθεί στο επίπεδο του διανέ-
μοντος αυτά προσώπου. Τέτοια κέρδη είναι:
 •  τα μερίσματα εξ ημεδαπών Α.Ε.
 •  τα κέρδη εκ της εκμεταλλεύσεως πλοίων υπό ελληνική σημαία
 •  τα έσοδα από συμμετοχές των οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί είτε με το άρθρο 

106 είτε με το άρθρο 10 του Ν. 2238/1994 τα οποία και καταχωρίζονται σε πίστωση 
των λογαριασμών:

  76.00 έσοδα εκ συμμετοχών
  76.01 έσοδα εκ χρεογράφων
  με τα ονομαστικά ποσά αυτά, δηλαδή καθαρά άνευ φόρου.

Απαλλάσσονται της φορολογίας, εφόσον δεν διανέμονται και συνεπώς παραμένουν στα 
ίδια κεφάλαια της Α.Ε. ως αποθεματικό:
  τα φορολογηθέντα κατ’ειδικό τρόπο έσοδα της Α.Ε., όπως το κέρδος εκ πωλήσεως 
μετοχών εκτός Χ.Α.
 •  το κέρδος εκ πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. (εν προκειμένω και οι δύο 

ως άνω κατηγορίες εσόδων) χαρακτηρίζονται ως αφορολόγητα έσοδα και τα οποία 
καταχωρίζονται σε πίστωση των λογαριασμών:

  76.01 ή 76.03 
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Παράδειγμα υπολογισμού φόρου εισοδήματος

Α. Κατάσταση λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 1.424.507

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.341.963
Μείον: Κόστος πωλήσεων 82.544
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Μείον: 1. Έξοδα διοικήσεως 17.149
 3. Έξοδα διαθέσεως 49.154 66.303

Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 16.241
Μείον: 3 Χρεωστικοί τόκοι 6.250 6.250
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 9.991
Μείον: 1. Έκτακτα έξοδα 176
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (κέρδη) προ φόρων 9.815

Με την υπόθεση ότι μεταξύ των κονδυλίων των δαπανών υφίσταται ποσό δαπάνης 635 
ΕΥΡΩ μη εκπιπτόμενο, διαμορφώνεται ο ακόλουθος πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμά-
των.

Β. Πίνακας διαθέσεων αποτελεσμάτων

Καθαρά κέρδη 9.815

Πλέον: Λογιστικές διαφορές 635
Κέρδη φορολογικά 10.450 

Φόρος εισοδήματος (25%) 2.612,5
Λογιστικά κέρδη προς διάθεση (9.815 - 2.612,5) 7.202,5 

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Κέρδη προς διάθεση 7.202,5

1. Τακτικό αποθεματικό (7.202,5 Χ 5% ) 360,125
2. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 6.842,375

7.202,5
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4. Ζημίες εμπορικών επιχειρήσεων

α. Ζημία εκμεταλλεύσεως και μεταφορά αυτής
Κατά την αρχήν της αυτοτέλειας των χρήσεων, τα αποτελέσματα κάθε φορολογικής πε-
ριόδου κρίνονται αυτοτελώς, χωρίς δηλαδή να συσχετίζονται με τα αποτελέσματα των 
προηγούμενων ή επόμενων χρήσεων.

Κατ΄εξαίρεση της ανωτέρω αρχής και κατ΄εφαρμογήν της αρχής της επικουρικότητας των 
χρήσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/94, αρνητικό εισόδημα (ζη-
μία) υφιστάμενο, κατά τη χρήση που κτάται φορολογητέο εισόδημα, επιτρέπεται, εφόσον 
προκύπτει από:
• εμπορικές επιχειρήσεις
• βιομηχανικές
• βιοτεχνικές
• μεταλλευτικές
• ξενοδοχειακές

να συμψηφισθεί με κέρδη της ιδίας χρήσεως ή αν δεν επαρκούν να συμψηφίσουν ολό-
κληρο το ποσό αυτής, να μεταφέρεται στα πέντε (5) επόμενα (διαδοχικά) οικονομικά έτη. 
Ο συμψηφισμός αυτός χωρεί κατά τα ανωτέρω υπό την προϋπόθεση ότι τα βιβλία της 
επιχειρήσεως, τόσο κατά την χρήση που προκύπτει η ζημία, όσο και κατά τα επόμενα 
πέντε (5) διαδοχικά οικονομικά έτη, στα οποία μεταφέρεται προς συμψηφισμό, κρίνονται 
επαρκή και ακριβή.

β. Προϋποθέσεις εκπτώσεως της ζημίας ως εξ εμπορικών επιχειρήσεων
Λαμβανομένου υπόψη ότι κατά δεσμία νομοθετική επιταγή μεταφέρεται προς συμψηφι-
σμό μόνον η εξ εμπορικών επιχειρήσεων ζημία, αυτή πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις 
κατωτέρω προϋποθέσεις:
•  πρέπει να προκύπτει λογιστικώς, μετά από έκπτωση εκ των ακαθαρίστων εσόδων των 

εκ του φορολογικού νόμου απαριθμούμενων εξόδων, κατά τους ορισμούς της παρ. 1 
του άρθρου 31, Ν. 2238/94, δηλαδή μεταφέρεται προς συμψηφισμό μόνον η προκύ-
πτουσα από βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

•  η ζημία να προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία. Ως τέτοια πρέπει να έχουν κρι-
θεί είτε από την Φορολογική Αρχή είτε από τα Δικαστήρια. Πάντως και η επάρκεια και 
η ακρίβεια αφορούν τόσο το έτος πρόκυψης της ζημίας όσο και τα έτη που μεταφέρε-
ται προς συμψηφισμό.

•  η ζημία να έχει δηλωθεί επί της προβλεπομένης Δηλώσεως από το άρθρο 107 Ν. 
2238/94, μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους κατ΄επιταγή της παρ. 3 του 
άρθρου 107 του ιδίου νόμου.

•  η ζημία να προκύπτει από «φορολογικά αποτελέσματα» υπό την έννοια ότι αυτά ως 
αποτελέσματα πρέπει να είναι φορολογικώς αναγνωριστέα.

•  για την αναγνώριση της ζημίας προς έκπτωση δεν απαιτείται να προσδιορισθούν τε-
λεσιδίκως και τα κέρδη των επομένων πέντε (5) χρήσεων και εξ αυτού του λόγου ανα-
γνωρίζεται όπως η ζημία παρελθουσών χρήσεων δύναται να συμψηφισθεί με κέρδη 
αδρανούς χρήσεως.
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•  η ζημία επιβάλλεται να προέρχεται εξ ημεδαπής επιχειρήσεως καθόσον επί ζημιών εξ 
αλλοδαπής αυτή δεν συμψηφίζεται με κέρδη εκ της ημεδαπής αλλά με τυχόν υφιστά-
μενα κέρδη εξ οποιασδήποτε πηγής εισοδήματος εξ αλλοδαπής, κατ΄άρθρον 4, παρ. 4 
Ν. 2238/94.

•  η ζημία συμψηφίζεται μόνον με μελλοντικά κέρδη και όχι με κέρδη παρελθουσών 
χρήσεων. Κατόπιν αυτού ο εκ του εμπορικού νόμου επιτρεπτός συμψηφισμός με απο-
ταμιευθέντα κέρδη (αποθεματικά και κυρίως το τακτικό) δεν γεννά ασκητό δικαίωμα 
επιστροφής των φόρων που καταβλήθηκαν κατά το σχηματισμό των αποθεματικών 
αυτών.

•  ειδικά ως προς τη ζημία από έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως σημειώνεται 
ότι αυτά δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως πριν την έναρξη της παραγω-
γικής δραστηριότητας και την κτήση ακαθαρίστων εσόδων. Τούτο δε διότι ο εκ του 
άρθρου 31 Ν. 2238/94 προβλεπόμενος λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισο-
δήματος προϋποθέτει την κτήση ακαθαρίστων εσόδων προκειμένης της εκπτώσεως 
των εξόδων. 

•  ο συμψηφισμός ζημίας, εξ εμπορικών επιχειρήσεων, κατά τη χρήση που προέκυψε, με 
εισοδήματα οποιασδήποτε άλλης πηγής ή με τα κέρδη των προσεχών πέντε (5) χρή-
σεων επιτρέπεται ακόμη και στην περίπτωση όπου προσδιορίζονται μόνο τεκμαρτά 
κέρδη κατά τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 34 Ν. 2238/94. Έτσι, έστω Α.Ε. με δύο (2) κλά-
δους:

Eμπορικό και τεχνικό
Ζημία από εμπορικό κλάδο (3.000.000)
Κέρδος από τεχνικό κλάδο 4.000.000
Συνολικό αποτέλεσμα (κέρδος) 1.000.000

ή αντίστροφα
Κέρδη από τεχνικό κλάδο 5.000.000
Ζημία από εμπορικό κλάδο (7.000.000)
Ζημία προς μεταφορά (2.000.000)

•  ως προς τη δήλωση της ζημίας ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρ-
θρου 101, κατ΄επιταγή της παρ. 3 του άρθρου 107, το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 61 Ν. 2238/94, και συνεπώς παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το 
τέλος του οικείου οικονομικού έτους Δήλωση, η οποία να αναγράφει τη ζημία που 
προέκυψε στο ίδιο ή τα προηγούμενα αυτού οικονομικά έτη, του στερεί το δικαίωμα 
να τη συμψηφίσει.

•  εάν η ζημία δεν μεταφέρθηκε στην επόμενη χρήση, είτε διότι δεν δηλώθηκε σ΄αυτή, 
είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν δύναται να μεταφερθεί προς συμψηφισμό απευ-
θείας στη μεθεπόμενη χρήση ούτε κατά μέρος αυτής που απομένει προς συμψηφισμό, 
λόγω ανεπάρκειας των εισοδημάτων της επόμενης χρήσης.
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Έστω:

Xρήσεις Κέρδος Ζημία
2005 10.000
2006 5.000 (χωρίς μεταφορά 10.000)
2007 10.000 (ολόκληρον προς φορολογία)

•  η μεταφορά της ζημίας στις πέντε (5) διαδοχικές χρήσεις, επιτρέπεται μόνο προκειμέ-
νου να συμψηφισθεί η ζημία με κέρδη της χρήσεως στην οποία γίνεται η μεταφορά, 
δηλαδή δεν επιτρέπεται η μεταφορά, αν το αποτέλεσμα των χρήσεων είναι αρνητικό, 
προς επαύξηση του αρνητικού αποτελέσματος αυτού. Παραμένει όμως η δυνατότητα 
για την μεταφορά της ζημίας σε περαιτέρω κερδοφόρα, εντός των ορίων της πενταετί-
ας, χρήση.

Έστω:

Ζημία χρήσεως 2004 2.500.000 (οικ. 2005)
Ζημία χρήσεως 2005 1.500.000 (οικ. 2006)
Δήλωση (2006) δηλωθείσα ζημία 1.500.000

Παράδειγμα

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΔΟΣ ΖΗΜΙΑ
2000 1.000.000
2001 2.000.000
2002 3.000.000
2003 4.000.000
2004 5.000.000
2005 10.000.000
2006 2.000.000
2007 18.000.000

Κέρδη χρήσεως 2007 18.000.000

Χρήσεις
2002 - 3.000.000
2003 - 4.000.000
2004 - 5.000.000
2005 - 6.000.000

Μείον: Φορολογικές ζημίες  - 18.000.000

Φορολογητέα κέρδη χρήσεως 2007 Μηδέν
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Για τις ζημίες χρήσεων 2000, 2001 παρήλθε ήδη πενταετία, οπότε παραβλέπονται προς 
συμψηφισμό. Το υπόλοιπο της ζημίας χρήσεως 2005 (10.000.000 – 6.000.000) 4.000.000 κα-
θώς και η ζημία χρήσεως 2006 (2.000.000) μεταφέρονται προς συμψηφισμό στις επόμενες 
χρήσεις.
•  ζημία χρήσεως  παρελθόντων ετών δεν επιτρέπεται να συμψηφισθεί με κέρδη που 

υπάγονται σε ειδική φορολογία, δηλαδή ζημία, από εμπορικές επιχειρήσεις δεν συμ-
ψηφίζεται με κέρδη από πλοία ( Ν. 27/75).

•  ζημία ανωνύμου εταιρείας, κατά το μέρος που προέρχεται από απαλλασσόμενα κέρδη 
ή κατ΄ειδικό τρόπο φορολογηθέντα δεν μεταφέρεται προς συμψηφισμό (παρ. 2 και 3 
άρθρου 106 Ν. 2238/94).

γ. Ζημία από φθορά, απώλεια ή υποτίμηση στοιχείων ενεργητικού

Η ζημία αυτή εκπίπτει (άρθρο 31, παρ. 1 περ. η Ν. 2238/94) εκ των ακαθαρίστων εσόδων 
της χρήσεως, κατά την οποία πραγματοποιήθηκε και όχι εκ των κερδών των επομένων 
χρήσεων, σύμφωνα,  με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

Η εν λόγω ζημία συνίσταται εκ της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ, αφενός μεν της τιμής 
κτήσεως (ή της αναπροσαρμοσμένης) με την οποία έχουν εγγραφεί τα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία στα λογιστικά βιβλία και αφετέρου της τιμής εκποίησης, εάν έλαβε χώρα τέτοια 
πράξη, λαμβανομένων υπόψη και των αποσβέσεων.

Για την έκπτωση αυτής της ζημίας εκ των ακαθαρίστων εσόδων πρέπει να συντρέχουν οι 
εξής προϋποθέσεις:
•  η ζημία να έχει πραγματοποιηθεί και όχι να είναι εκτιμούμενη ως πρόβλεψη
•  η ζημία να είναι οριστική, δηλαδή βέβαιη και εκκαθαρισμένη (ως δαπάνη) απαλλαγ-

μένη από κάθε αίρεση και προσδιορισμένη ως προς το ύψος της
•  η ζημία να προέρχεται από πάγια στοιχεία του ενεργητικού, εγγεγραμμένα ως τοιαύ-

τα στα βιβλία της επιχειρήσεως και ανήκοντα κατά κυριότητα σ΄αυτήν
•  η ζημία να προκύπτει από τη διενέργεια εμπορικών πράξεων εκτελουμένων από την 

ίδια την επιχείρηση, της οποίας βέβαια το καθαρό κέρδος φορολογείται ως εισόδημα 
από εμπορικές επιχειρήσεις. 

Τέλος, σημειώνεται ότι:
•  ζημία ανωνύμου εταιρείας από συμμετοχή της σε άλλη Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., η οποία υπέστη 

ζημία λόγω μειώσεως του κεφαλαίου της, δεν συνιστά πραγματοποιηθείσα ζημία και 
δεν εκπίπτεται, εφόσον δεν έλαβε χώρα και εκποίηση των μετοχών στην υποτιμηθείσα 
αξία τους

•  ζημία ανωνύμου εταιρείας που προκύπτει από την εκκαθάριση άλλης Α.Ε. της οποίας 
κατέχει μετοχές, εκπίπτεται καθόσον αυτή συνιστά απώλεια κεφαλαίου οριστική και 
εκκαθαρισμένη και περαιτέρω διότι το επιπλέον ποσό που καταβάλλεται στους μετό-
χους, κατά τη λήξη της εκκαθάρισης της Α.Ε., φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.

Περαιτέρω όμως επειδή στο λογαριασμό «συμμετοχών» ενδέχεται να συμπεριλαμβάνο-
νται και μετοχές που κτήθηκαν δωρεάν (εμφανίζονται με την ονομαστική τους αξία και 
με αντίστοιχη ισόποση δημιουργία αποθεματικού) λόγω αναπροσαρμογής παγίων στοι-
χείων, το ποσό της ζημίας που θα εκπεσθεί, από τα ακαθάριστα έσοδα, θα είναι αυτό που 
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θα προκύψει, μετά την αφαίρεση της αξίας των πιο πάνω μετοχών, με χρέωση των αποθε-
ματικών που σχηματίσθηκαν κατά τη δωρεάν λήψη αυτών. 

4. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος

Ο ακριβής υπολογισμός του προς καταβολή φόρου ο οποίος οφείλεται από το νομικό 
πρόσωπο της ανωνύμου εταιρείας γίνεται με βάση τα οριζόμενα από τα άρθρα 109, 110 
και 111 του Ν. 2238/94.

Συγκεκριμένα για τις ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 109, ο 
συντελεστής του φόρου ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Από την παρ. 3 του άρθρου 109 ορίζεται επίσης ότι αν τα νομικά πρόσωπα αποκτούν 
και εισοδήματα από ακίνητα επιβάλλεται, στο εισόδημα αυτό, συμπληρωματικός φόρος, 
πέραν του κυρίου φόρου, με συντελεστή 3%.

Ο συμπληρωματικός αυτός, φόρος επιβαρύνει το ακαθάριστο εισόδημα από οικοδομές 
(π.χ. γραφεία, καταστήματα, οικίες, οικόπεδα, γήπεδα), ανεξάρτητα αν αυτό προκύπτει 
από εκμίσθωση ή ιδιοχρησιμοποίηση.

Κατά την ιδίαν δε παράγραφο ο φόρος αυτός δεν δύναται να υπερβαίνει, ως απόλυτο 
ποσό, το ποσό του κύριου φόρου που αναλογεί στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα 
της ανωνύμου εταιρείας.

Κατόπιν αυτού καθίσταται ευνόητο ότι επί ζημιογόνου χρήσεως και μη υφισταμένου 
αναλογούντος φόρου του νομικού προσώπου δεν υπολογίζεται και δεν οφείλεται συ-
μπληρωματικός φόρος επί των κτηθέντων ακαθαρίστων εισοδημάτων εξ οικοδομών.

Από την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου ρυθμίζεται επίσης κατ΄απόλυτο και σαφή τρόπο 
η έκπτωση των προκαταβληθέντων και παρακρατηθέντων ποσών φόρου, επί του εισο-
δήματος που υπήχθη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, στο φόρο που υπολογίσθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

Η έκπτωση αυτή διενεργείται από το άθροισμα του αναλογούντος φόρου και του συ-
μπληρωματικού τοιούτου. 

Συγκεκριμένα συμψηφίζονται, κατ΄αρχήν, όλοι οι παρακρατηθέντες φόροι επί εισοδημά-
των εκ κινητών αξιών που αποκτά το νομικό πρόσωπο και τα οποία εισοδήματα φορολο-
γούνται στο όνομα του νομικού προσώπου με τις γενικές διατάξεις.

Τέτοια εισοδήματα είναι οι τόκοι ομολόγων, οι τόκοι καταθέσεων, κ.τ.λ. όπως προβλέπε-
ται από το άρθρο 12 του Ν. 2238/94 και φορολογούνται αυτοτελώς.

Συμψηφίζεται επίσης ο φόρος που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του 
άρθρου 13 επί των αυτοτελώς φορολογουμένων εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις 
που αποκτά το νομικό πρόσωπο και ο υπό το άρθρο 55 παρακρατούμενος φόρος επί εισο-
δημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις.
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Επίσης, κατ΄επιταγήν της παρ. γ του ιδίου άρθρου, συμψηφίζεται και ο φόρος που αποδε-
δειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε εκεί και υπόκειται 
σε φορολογία στην Ελλάδα.

Ειδικά δε, για μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυ-
γατρική εκπίπτει τόσο το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος της 
θυγατρικής, κατά το μέρος που αναλογεί επί των κερδών αυτής που διανεμήθησαν στην 
μητρική ελληνική εταιρεία, όσο και το ποσό που παρακρατήθηκε από τη θυγατρική ως 
φόρος επί του μερίσματος, κατά το μέρος το οποίο αναλογεί στα διανεμηθέντα προς αυ-
τήν (μητρική) μερίσματα.

Πλην όμως σε κάθε τέτοια περίπτωση, το ποσό του φόρου που εκπίπτεται, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, δεν δύναται να είναι ανώτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί 
για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

Σημειώνεται επίσης ότι στις περιπτώσεις όπου το συνολικό ποσό του φόρου, που παρα-
κρατήθηκε ή προκαταβλήθηκε ήθελε είναι μεγαλύτερο από το φόρο που αναλογεί (όχι 
αθροιστικά μετά του συμπληρωματικού φόρου), τότε η επιπλέον διαφορά συμψηφίζεται 
με την προβλεπόμενη από το άρθρο 111 προκαταβολή του επόμενου οικονομικού έτους, 
τυχόν δε έτι περαιτέρω απομείναν πιστωτικό υπόλοιπο, μετά τον συμψηφισμό, επιστρέ-
φεται από το Δημόσιο, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου νομικού προσώπου.

Κατ΄επιταγήν όμως της παρ. 3 του άρθρου 111 ο συμψηφισμός αυτός με την προκατα-
βολή περιορίζεται μόνον επί των φόρων που παρακρατούνται στη πηγή με παρακρά-
τηση και όχι επί των καταβληθέντων που αναλογούν σε εισοδήματα φορολογηθέντα 
με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή και παρακρατηθέντων φόρων αλλά όχι 
στην πηγή.

Πέραν του υπολογισμού του προς καταβολή φόρου μετά των διενεργηθέντων εκπτώσε-
ων, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, το νομικό πρόσωπο οφείλει κατ΄επιταγήν του άρθρου 
111 Ν. 2238/94, να υπολογίσει, με βάση την οριστική δήλωση φόρου εισοδήματος και το 
προς καταβολή ποσό της προκαταβολής του φόρου έναντι του φόρου που αναλογεί στο 
εισόδημα της διανυομένης διαχειριστικής περιόδου, δηλαδή του επομένου οικονομικού 
έτους.

Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται ίσο με το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του 
φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα της διαχειριστικής περιόδου που έληξε, συνυπο-
λογιζόμενου και του συμπληρωματικού φόρου με συντελεστή 3%.

Διευκρινίζεται πάντως ότι δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου:
 α.  επί ανωνύμων εταιρειών που απαλλάσσονται του φόρου δυνάμει ειδικών διατάξε-

ων εφόσον διανέμουν ή κεφαλαιοποιούν κέρδη
 β.  επί ανωνύμων εταιρειών υποκειμένων στη φορολογία εισοδήματος που διανέμουν 

ή κεφαλαιοποιούν αποθεματικά από απαλλασσόμενα ή κατ΄ειδικό τρόπο φορολο-
γούμενα, και για τα συγκεκριμένα και μόνον ποσά

 γ.  για το πέραν του δωδεκαμήνου, κατ΄αναλογία, χρονικό διάστημα επί υπερδωδεκά-
μηνης χρήσεως.

Ο κατά τα ανωτέρω υπολογισθείς φόρος, καθώς και η προκαταβολή του φόρου, καθώς 
και κάθε τέλος που συμβεβαιώνεται με αυτά καταβάλλεται:
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•  σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η μεν πρώτη με την υποβολή της 
εμπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου, οι δε υπόλοιπες 
επτά (7), μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επτά (7) 
επομένων μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης.

Με ρητή δε διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 110 Ν. 2238/94 ορίζεται ότι δήλωση φόρου 
εισοδήματος νομικού προσώπου που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή των προαναφε-
ρομένων ποσών, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Φορολογία επιχειρήσεων με βιβλία Α’ κατηγορίας
Ο φορολογικός νομοθέτης προκειμένου του προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος 
των επιχειρήσεων που κρατούν επαρκή βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ. προβλέπει κατ’ εξαίρεση με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν., 2238/94 τον εξωλογι-
στικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών.

Ο εξωλογισπκός προσδιορισμός του καθαρού κέρδους των ατομικών επιχειρήσεων και 
των ελευθέρων επαγγελματιών εφαρμόζεται πλέον μόνον σ’ όσες επιχειρήσεις τηρούν βι-
βλία Α’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και ορισμένους μόνον ελεύθερους επαγγελματίες όπως 
αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γεωλόγους, μελετητές κ.ά. και υπό προϋποθέσεις.

Ο λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού κέρδους, κατ’ άρθρο 31 παρ. 1 Ν. 2238/94 
προβλέπεται υποχρεωτικά για τις εμπορικές επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ., όπως:
• επιχειρήσεις εμπορίας και παραγωγής αγαθών
• επιχειρήσεις αγοράς και πώλησης αγαθών
• επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών
• επιχειρήσεις μεικτές, με έσοδα από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών.

Κατά γενική εφαρμογή ο τρόπος προσδιορισμού του καθαρού κέρδους των ως άνω επι-
χειρήσεων είναι ο ακόλουθος: Ακαθάριστα έσοδα
• Κόστος πωληθέντων (απογραφή έναρξης + αγορές χρήσεως - απογραφή λήξεως)
• Δαπάνες χρήσεως = Καθαρά κέρδη

Σημειώνεται ότι επί των κοινών δαπανών των μικτών επιχειρήσεων γίνεται επιμερισμός, 
είτε με βάση τα ακαθάριστα έσοδα του κάθε κλάδου, είτε με βάση κάθε άλλο κριτήριο, 
π.χ. έκταση ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας, το οποίο επιμερίζει κατ’ απόλυτη 
αναλογία τις κοινές δαπάνες των δύο κλάδων.

Τέλος, η απογραφή είτε υποχρεωτική κατά τις κείμενες διατάξεις του Κ.Β.Σ. είτε προ-
αιρετική, είτε τεκμαρτή, κατά τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 
2238/94, θεωρείται βασική προϋπόθεση για τον λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού 
κέρδους.

2α. Φορολογία επιχειρήσεων με βιβλία Α’ Κατηγορίας

Ο φορολογικός νομοθέτης προκειμένου του προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος 
των επιχειρήσεων που κρατούν επαρκή βιβλία και στοιχεία πρώτης κατηγορίας του 
Κ.Β.Σ. προβλέπει, κατ’ εξαίρεση, με την παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν. 2238/94 τον εξωλο-
γιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών.
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Ειδικότερα, ο νομοθέτης για την εφαρμογή του εξωλογιστικού ή τεκμαρτού κατά κυρι-
ολεξία εν προκειμένω, τρόπου φορολογίας θεωρεί ότι τα εμπορεύσιμα αγαθά που αγο-
ράσθηκαν εντός της χρήσεως, μετρητοίς ή επί πιστώσει, επωλήθησαν όλα μέσα στην ίδια 
χρήση και ότι οι πρώτες και βοηθητικές ύλες μεταποιήθηκαν εξ ολοκλήρου και τα τελικά 
προϊόντα επωλήθηκαν όλα, μέσα στην ίδια χρήση που αγοράσθηκαν οι πρώτες και βοη-
θητικές ύλες.

Την ίδια πρόνοια λαμβάνει ο νομοθέτης για τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, κατά 
πρόβλεψη του Κ.Β.Σ. λόγω ύψους αγορών ή και για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία 
Α’ κατηγορίας οικειοθελώς, ενώ δεν υποχρεούνται δυνάμει των ειδικώς οριζομένων από 
τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Ειδικά τα καθαρά κέρδη των εν λόγω επιχειρήσεων προσδιορίζονται εξωλογιστικώς, δη-
λαδή δεν έχουν εν προκειμένω εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 περί 
λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος, αφού αυτά προκύπτουν από τον 
πολλαπλασιασμό των αγορών (όχι των ακαθαρίστων εσόδων) με ένα μοναδικό συντε-
λεστή καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) κατά γενικές κατηγορίες επιχειρήσεων.

Οι μοναδικοί αυτοί συντελεστές περιέχονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος καταρτίζεται με 
αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κατά την εφαρμογή των ειδικών αυτών διατάξεων περί μοναδικών συντελεστών:
α.  Για τις επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή και επαρκή βιβλία και στοιχεία της πρώ-

της κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι αγορές λαμβάνονται όπως αυτές προκύπτουν από τα 
βιβλία και στοιχεία τους. 

β.  Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων λόγω ύψους αγο-
ρών, οι αγορές λαμβάνονται όπως αυτές προκύπτουν από τα τιμολόγια αγορών.

Ως προς τον τελικό προσδιορισμό των καθαρών - φορολογητέων κερδών των επιχειρή-
σεων που τηρούν βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. σημειώνονται επιπροσθέτως τα 
ακόλουθα:
α.  Επιβάλλεται ο διαχωρισμός κατά την καταχώριση, των εμπορευσίμων και των παγίων 

στοιχείων.
β.  Επί επιχειρήσεων που διατηρούν περισσότερους του ενός κλάδου και συνεπώς διαφο-

ρετικές κατηγορίες ανά Μ.Σ.Κ.Κ. επιβάλλετα ο διαχωρισμός των αγορών ανάλογα με 
τους εφαρμοζόμενους Μ.Σ.Κ.Κ. ώστε να γίνεται ακριβής ο προσδιορισμός των καθα-
ρών κερδών.

γ.  Επιβάλλεται ο διαχωρισμός των δαπανών, σε αυτές που κατά τις κείμενες διατάξεις 
περί Φ.Π.Α. παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου και σ’εκείνες οι οποίες δεν πα-
ρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου. Η ανωτέρω διάκριση ουδεμία σχέση έχει με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 2238/94 περί εκπιπτόμενων ή μη δαπανών προκειμέ-
νου του λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος, αφού το ύψος και το 
είδος των δαπανών (εκπιπτόμενες ή μη εκπιπτόμενες) δεν λαμβάνεται υπόψη για τον 
προσδιορισμό των καθαρών κερδών.

δ.  Τυχόν προκύπτουσα ζημία από την άσκηση εμπορικής επιχειρήσεως που τηρεί βιβλία 
Α’ κατηγορίας δεν δύναται να μεταφερθεί στην επόμενη ή επόμενες χρήσεις προκει-
μένου του συμψηφισμού της με μελλοντικά κέρδη.
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ε.  Η ίδια ως άνω ζημία δεν δύναται να συμψηφισθεί εντός της αυτής χρήσεως με εισοδή-
ματα έξαλλων πηγών του φορολογουμένου.

στ.  Το κατά τα ανωτέρω προκύπτον εξωλογιστικα κέρδος δεν συμψηφίζεται με τυχόν ζη-
μίες από την άσκηση άλλης οικονομικής δραστηριότητος ή προκύψασας ζημίας από 
άλλη πηγή εισοδήματος.

2β. Φορολογία επιχειρήσεων με βιβλία Β’ Κατηγορίας

Εκ των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 του Ν. 2238/94, ρητά ορίζεται ότι το καθαρό 
εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας 
του Κ.Β.Σ. εξευρίσκεται λογιστικά με έκπτωση (αφαίρεση) εκ των ακαθάριστων εσόδων 
των ρητά προβλεπομένων δαπανών του ιδίου άρθρου, όπως:
• τα γενικά έξοδα διαχειρίσεως
•  οι δαπάνες για την συντήρηση και επισκευή των επαγγελματικών γενικά εγκατα-

στάσεων και μηχανημάτων
•  η αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών που εχρησιμοποιήθηκαν καθώς και των 

ειδικών δαπανών επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς κ.λπ.
•  τα ποσά των κάθε είδους φόρων, τελών, δικαιωμάτων, που βαρύνουν την επιχείρη-

ση
•  οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων ή πιστώσεων
•  τα ποσά των νομίμων αποσβέσεων, κ.ά.

Για τον ακριβή λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων που 
τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας (εσόδων-εξόδων) εφαρμόζονται σταθεροί λογιστικοοικονο-
μικοί κανόνες εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρουμε τους ακόλουθους:
•  για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων λαμβάνονται υπόψη οι αγορές της χρή-

σης πλέον των αποθεμάτων της απογραφής έναρξης μείον τα αποθέματα της απογρα-
φής λήξης

•  ως κόστος πωληθέντων λαμβάνονται υπόψη οι αγορές εμπορευσίμων αγαθών, πρώ-
των και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας που συνιστούν στοιχεία κόστους πα-
ραγωγής, που πωλήθηκαν ή αναλώθηκαν στη χρήση. Περιλαμβάνονται επιπρόσθετα 
οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, ασφάλειας κ.λπ., καθώς 
και οι ενσωματωμένες στο κόστος παραγωγής δαπάνες

•  στην απογραφή των επιχειρήσεων παραγωγής αγαθών λαμβάνεται υπόψη και το κό-
στος των ετοίμων, ημιετοίμων ή ημικατεργασμένων αγαθών, όπως ορίζονται από τις 
διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) περί απογραφής

•  αν δεν υπάρχει απογραφή εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρ-
θρου 31 του Ν. 2238/94, δηλαδή, λαμβάνεται ποσό στο 10% επί των αγορών της προ-
ηγούμενης διαχειριστικής περιόδου ως απογραφή έναρξης και 10% επί των αγο-
ρών της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου ως απογραφή λήξης

•  όπου συντάσσεται απογραφή, προαιρετικά, λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα αυτής, 
με την προϋπόθεση ότι τηρήθηκε ή θα τηρηθεί η υποχρέωση, σύνταξης απογραφών 
για μια τριετία από την σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης

•  είναι δυνατόν να έχουμε τεκμαρτή απογραφή έναρξης (10%) και πραγματική (υπο-
χρεωτικά ή προαιρετικά δυνάμει των οριζομένων από τον Κ.Β.Σ.) απογραφή λήξης 
αλλά και αντίστροφα

10diastasisEPI-page161-186-secon183   183 29/5/2008   9:33:15 ìì



184

Μ.Π. ΔΩΡΗΣ

•  επί μικτών επιχειρήσεων (π.χ. εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών) οι κοινές δα-
πάνες, δηλαδή αυτές και μόνον αυτές που αναλώνονται για τη λειτουργία αμφοτέρων 
των κλάδων και χωρίς δυνατότητα εξατομίκευσης ανά κλάδο επιμερίζονται κατ ανα-
λογία των ακαθαρίστων εσόδων κάθε δραστηριότητας στα συνολικά ακαθάριστα 
έσοδα της επιχείρησης. Ειδικά σε περίπτωση μικτής επιχείρησης όπου η δραστηριότη-
τα κάθε κλάδου διεξάγεται σε συγκεκριμένη επιφάνεια, το ποσό της κοινής δαπάνης 
του ενοικίου θα επιμερίζεται ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας που 
ασκείται η κάθε δραστηριότητα.

Για την υπαγωγή σε φορολογία του κατά τα ανωτέρω προκύπτοντος καθαρού κέρδους 
εφαρμογή έχουν οι ακόλουθοι φορολογικοί κανόνες:
•  Για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό 

μορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε. δεν λαμβάνονται υπόψη:
 ■ τα απαλλασσόμενα της φορολογίας κέρδη
 ■ τα φορολογούμενα αυτοτελώς κέρδη
 ■ τα έσοδα εκ μερισμάτων ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών
 ■ τα μερίδια εξ αμοιβαίων κεφαλαίων
 ■  τα έσοδα από συμμετοχικά μερίδια σε Ε.Π.Ε. ή από συμμετοχή σε υπόχρεους της 

παρ. 4 του άρθρου 2, Ν. 2238/94, όπως Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου, κοινο-
πραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.

•  Στα καθαρά κέρδη αυτών προστίθενται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες.
•  Επί ζημίας του ενός εκ δύο διακεκριμένων κλάδων αυτή συμψηφίζεται με τυχόν κέρ-

δος του άλλου κλάδου.
•  Τα κέρδη που περιορίζονται το όνομα των Ο.Ε. ή Ε.Ε. φορολογούνται με συντελεστή 

25% (20% από 1.1.07)
•  Η επιχειρηματική αμοιβή διανέμεται, κατ’ άρθρο 10, παρ. 1 περ. β του Ν. 2238/94 

έως σε τρεις (3) εταίρους, φυσικά πρόσωπα, το δε τυχόν υπόλοιπο προστίθεται προς 
φορολογία στα καθαρά κέρδη του νομικού προσώπου.

•  Η συνολική ζημία από εμπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή 
βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. μεταφέρεται για συμψηφισμό διαδοχικά, στα πέντε 
(5) επόμενα οικονομικά έτη, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 4, παρ. 3 που αναφέρονται στους τηρούντες βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

•  Με την επιβολή του φόρου επί των Ο.Ε. και Ε.Ε. εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση 
επί των κερδών αυτών και των προσώπων (φυσικών ή νομικών) που συμμετέχουν σ’ 
αυτές εκτός φυσικά από την επιχειρηματική τους αμοιβή για την οποία υπέχουν ιδία 
φορολογική υποχρέωση ως αυτοτελώς φορολογούμενα πρόσωπα.

•  Σε περίπτωση περισσοτέρων ομορρύθμων εταίρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δι-
καιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται κάθε έτος από την εταιρεία με την 
εμπρόθεσμη οικεία Δήλωση της.

•  Η αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής από τα κέρδη είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα 
αν κάποιος από τους δικαιούχους αυτής εταίρους δεν επιθυμεί να λάβει αυτή.

•  Τα κέρδη επί των οποίων υπολογίζεται η επιχειρηματική αμοιβή είναι αυτά τα προ-
σαυξημένα με τυχόν λογιστικές διαφορές, μειωμένων όμως αυτών με τυχόν αφορολό-
γητες εκπτώσεις του Ν. 1892/90 ή αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεων.

10diastasisEPI-page161-186-secon184   184 29/5/2008   9:33:15 ìì



185 

Σ
ΥΛ

Λ
Ο

ΓΗ
 Ε

Π
ΙΣ

Τ
Η

Μ
Ο

Ν
ΙΚ

Ω
Ν

 Κ
Ε

ΙΜ
Ε

Ν
Ω

Ν

Γενικές αρχές φορολογίας

•  Επί μεταβολών, κατά τη διάρκεια των χρήσεων, στα πρόσωπα των εταίρων, στα ποσο-
στά ή την ιδιότητα τους, η επιχειρηματική αμοιβή υπολογίζεται μόνο γι’ αυτούς που 
υπάρχουν κατά τη λήξη της χρήσης.

•  Επί συμμετοχής και των δύο συζύγων ως ομορρύθμων εταίρων στην ίδια Ο.Ε. ή Ε.Ε. 
και εφόσον δικαιούνται και οι δύο επιχειρηματικής αμοιβής η επιχειρηματική αμοιβή 
του ενός συζύγου δεν συναθροίζεται στα εισοδήματα του άλλου συζύγου που έχει το 
μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα από όλες τις πηγές, αλλά η επιχειρηματική αμοιβή 
καθ’ ενός εκ των συζύγων φορολογείται ανεξάρτητη στο όνομα καθ’ ενός εξ αυτών.

Κατ’ άρθρο 10 τταρ. 1 του Ν. 2238/94 τα ως άνω προσδιορισθέντα καθαρά κέρδη περιο-
ρίζονται στο 50% αυτών το δε λοιπό 50%, θεωρούμενο ως επιχειρηματική αμοιβή, επί 
επιχειρήσεων με την μορφή Ο.Ε., ή Ε.Ε., φορολογείται στο όνομα των εταίρων φυσι-
κών προσώπων, ομορρύθμων και μόνον εταίρων.

Σημειώνονται ειδικά τα ακόλουθα:
•  η επιχειρηματική αμοιβή εκ του νόμου κατανέμεται υποχρεωτικά μόνο στα ομόρρυθ-

μα μέλη φυσικά πρόσωπα και μέχρι σε τρεις (3) εταίρους, συνεπώς επί συμμετοχής 
νομικού προσώπου σε Ο.Ε. αυτό δεν δικαιούται επιχειρηματικής αμοιβής.

10diastasisEPI-page161-186-secon185   185 29/5/2008   9:33:15 ìì



10diastasisEPI-page161-186-secon186   186 29/5/2008   9:33:15 ìì



ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ιωάννης Δ. Κεχράς

11η Εισήγηση
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Έννοιες Κόστους και Κοστολόγησης

Διοικητική και χρηματοοικονομική λογιστική

1. Λογιστική (Accounting)
Έννοια και λειτουργίες
Λογιστική είναι η επιστήμη-τεχνική η οποία:
•  Συγκεντρώνει, ταξινομεί, κατατάσσει, καταγράφει και αναλύει τις πραγματικές συ-

ναλλαγές και γεγονότα (π.χ., αγορές, πωλήσεις, πελάτες, προμηθευτές, τραπεζικές συ-
ναλλαγές, κ.λπ.) σε νομισματικούς όρους. 

•  Παρουσιάζει και ερμηνεύει τα αποτελέσματα των συναλλαγών, ώστε να αξιολογείται:
 -  Η επίδοση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου.
 -  Η οικονομική θέση σε μια δεδομένη στιγμή. 
•  Συνεπικουρεί στον υπολογισμό του κόστους και στην άσκηση ορθής τιμολογιακής πο-

λιτικής.
•  Ετοιμάζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως, τον “Ισολογισμό” και τον λο-

γαριασμό “Αποτελέσματα Χρήσεως”, την “Ταμειακή Κατάσταση Ροών”, “Κατάσταση 
Πηγών και Διάθεσης Κεφαλαίων”, κ.λπ.

•  Προβάλει τις μελλοντικές δραστηριότητες, με οικονομικούς όρους, που θα προέρχο-
νται από εναλλακτικές σχεδιασμένες πορείες δράσης.

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting)
Έννοια και λειτουργίες 
•  Ταξινομεί και καταγράφει τις πραγματικές συναλλαγές σε νομισματικούς όρους, σύμφω-

να όμως με τις αποδεκτές απόψεις, αρχές, λογιστικά πρότυπα, και νομικές απαιτήσεις. 
•  Παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εικόνα των συναλλαγών, τόσο για μια ολόκληρη 

χρονική περίοδο (αποτελέσματα), όσο και για το τέλος αυτής της χρονικής περιόδου 
(ισολογισμός). 

3. Διοικητική Λογιστική (Management Accounting)
Έννοια και λειτουργίες 
Σαν Διοικητική Λογιστική χαρακτηρίζεται ο τομέας της Λογιστικής που ασχολείται με 
την παραγωγή και παροχή πληροφοριών οι οποίες βοηθούν τη διοίκηση να:
 -  Διατυπώνει πολιτικές.
 -  Σχεδιάζει και ελέγχει δραστηριότητες.
 -  Παίρνει αποφάσεις σχετικά με εναλλακτικές πορείες δράσης.

4. Σχεδιασμός (Planning)
Έννοια
Σχεδιασμός είναι ο καθορισμός στόχων και η επιλογή των κατάλληλων μέσων για την 
επίτευξη αυτών των στόχων. 
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Βασικοί κανόνες
• Όσο οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν οι στόχοι πρέπει να αναθεωρούνται.
•  Βραχυχρόνια σχέδια, όπως ο ετήσιος προϋπολογισμός, παρουσιάζουν λεπτομερώς τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα για το ερχόμενο έτος.
•  Μακροπρόθεσμα σχέδια είναι συνήθως έγγραφα τα οποία παρουσιάζουν τους μακρο-

πρόθεσμους στόχους της επιχείρησης.

Βασικές Έννοιες Σχεδιασμών
•  Στρατηγικός Σχεδιασμός (Strategic Planning)
  Η διατύπωση, η αξιολόγηση και η επιλογή στρατηγικών, για την προετοιμασία ενός 

μακροπρόθεσμου σχεδίου ενεργειών για την επίτευξη των στόχων.
• Τακτικός Σχεδιασμός (Tactical Planning)
  Ο σχεδιασμός κατάλληλης εκμετάλλευσης των πόρων, ώστε να επιτευχθούν συγκεκρι-

μένοι στόχοι με το πιο αποδοτικό και παραγωγικό τρόπο.
• Λειτουργικός Σχεδιασμός (Operational Planning)
  Οι άκρως λεπτομερείς καθορισμοί των τρόπων με τους οποίους αναμένεται από τα 

άτομα να φέρουν εις πέρας τους προκαθορισμένους κύκλους  λειτουργιών, ώστε να 
πετύχουν τους προκαθορισμένους στόχους του τομέα.

5. Λήψη αποφάσεων (Decision-making)
•  Περιλαμβάνει συνήθως τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών οι οποίες παρέχονται 

από το σύστημα κοστολόγησης, ώστε να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με:
 -  Τους μακροπρόθεσμους στόχους.
 -  Τις καθημερινές λειτουργίες ρουτίνας. 
•  Για να παρθούν έγκυρες αποφάσεις πρέπει να παρέχονται στη διοίκηση πληροφορίες 

που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.

6. Έλεγχος (Control)
Τύποι ελέγχων (Types of Control)
• Ο στρατηγικός έλεγχος (Strategic Control)
Συγκρίνει τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τους περιορισμούς του οργανισμού με άλ-
λες επιχειρήσεις στον ίδιο τομέα/κλάδο.

Σημείωση: «Διοικητικά Συστήματα Ελέγχου» (Management Control Systems) χαρακτηρίζονται οι μηχανι-
σμοί οι οποίοι έχουν σαν στόχο να βεβαιώνουν ότι οι οργανικοί στόχοι επιτυγχάνονται.

•  Αποτελεσματικός ή Παραγωγικός έλεγχος (Results or Output Control)
Ο έλεγχος αυτός συνήθως περιλαμβάνει την αξιολόγηση της απόδοσης, συγκρίνοντας τα 
προϋπολογιζόμενα με τα πραγματικά αποτελέσματα.

 Η εν λόγω σύγκριση των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με την ανάλυση και διερεύνηση 
των αποκλίσεων που παρατηρούνται μεταξύ των προϋπολογιστικών  και πραγματικών 
δεδομένων.

Σημείωση: Αυτός ο τύπος ελέγχου χρησιμοποιείται πολύ ευρέως και είναι αυτός που κυρίως επηρεάζει τα στε-
λέχη ενός οργανισμού στη λήψη των αποφάσεων. 
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Έννοιες Κόστους και Κοστολόγησης

• Έλεγχος Δράσης ή Συμπεριφοράς
	 		Περιλαμβάνει την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των υφισταμένων από 

τους προϊσταμένους (π.χ. των εργατών παραγωγής από τον επόπτη του εργοστα-
σίου). Χαρακτηριστικά:

  -   Οι περιορισμοί συμπεριφοράς περιλαμβάνουν απτά περιοριστικά μέτρα (π.χ. 
φραγμοί στις πολυάριθμες υπεραστικές τηλεφωνικές κλήσεις).

  -   Αναθεωρήσεις πριν τη δράση, δίνουν προκαταρκτική έγκριση σε ένα σχέδιο 
δράσης και μάλιστα πριν την εφαρμογή του.

	 		Το κύριο πλεονέκτημα των ελέγχων δράσης / συμπεριφοράς είναι ότι αποτρέπουν 
τη δημιουργία αποκλίσεων, σε αντίθεση με του αποτελεσματικούς / παραγωγι-
κούς ελέγχους οι οποίοι τις εντοπίζουν.

	 		Οι έλεγχοι προσωπικού, κοινωνικότητας και κουλτούρας βασίζονται στη θεμελίω-
ση της πειθαρχίας, των κοινωνικών αξιών και των κωδίκων συμπεριφοράς.

7. Λογιστική Κόστους (Cost Accounting)
Έννοια
Η Λογιστική του Κόστους είναι ένα βασικό εργαλείο στα χέρια της διοίκησης μιας οικο-
νομικής μονάδας, που καθορίζει τη διαδικασία μέτρησης, ανάλυσης, υπολογισμού και 
παρουσίασης:
 -  Tου κόστους των προϊόντων ή υπηρεσιών της.
 -   Tου κόστους των λειτουργικών τμημάτων ή ακόμη και μεμονωμένων δραστηριοτή-

των της.
 -  Της αποδοτικότητας και καλής ή όχι λειτουργίας της.

Ορισμός
Λογιστική του Κόστους είναι το τμήμα εκείνο της διοικητική λογιστικής το οποίο:
 		Δημιουργεί τους προϋπολογισμούς καθώς και το πρότυπο και πραγματικό κόστος 

των:
       -   Λειτουργιών / Διαδικασιών.
       -   Τμημάτων / Προϊόντων.
 		Αναλύει τις διαφορές μεταξύ προϋπολογισθέντος ή προτύπου κόστους σε σύγκρι-

ση με το αντίστοιχο πραγματικό κόστος.
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Έννοια και σκοπός του κόστους
1. Κατηγορίες του κόστους

•  Το κόστος για σκοπούς αποτίμησης των αποθεμάτων. (Π.χ. Το κόστος για την παρα-
γωγή ενός προϊόντος).

•  Το κόστος για σκοπούς λήψης αποφάσεων. (Π.χ. Κατά πόσο θα ’πρεπε να αγοραστεί 
ή να κατασκευαστεί το εξάρτημα ενός μηχανήματος της παραγωγής από την ίδια την 
οικονομική μονάδα).

•  Το κόστος για σκοπούς ελέγχου. (Π.χ. Το πραγματικό κόστος λειτουργίας ενός τμήμα-
τος σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος του προϋπολογισμού).

2. Βασικές οντότητες κόστους

•  Μονάδα κόστους (Cost unit). Θεωρείται η μονάδα που μετράται η παραγωγή ενός 
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, σε σχέση με το ποια έξοδα (κόστος) απορροφούν.

Παραδείγματα:
 		Ζυθοποιείο 	 Κιβώτια μπύρας

 		Μεταλλείο άνθρακα 	 Τόνοι εξόρυξης

 		Μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού 	 KWH

•  Κέντρο κόστους (Cost center). Θεωρείται μια μονάδα παραγωγής, μια τοποθεσία, 
μια λειτουργία, ένα τμήμα εξοπλισμού, μια δραστηριότητα, σε σχέση με ποια κόστη 
μπορούν να εξακριβωθούν και να συσχετιστούν με τις μονάδες κόστους για σκοπούς 
ελέγχου.

Παραδείγματα:
 	Ένα τμήμα παραγωγής (a production department)

 	Έλεγχος ποιότητας (quality control)

 	Ένας τόρνος (a lathe)

•  Κέντρο κέρδους (Profit center). Θεωρείται το τμήμα εκείνο της οικονομικής μονάδας 
στο οποίο εισπράττονται έσοδα και δημιουργούνται έξοδα.

•  Κόστος περιόδου (Period cost). Χαρακτηρίζονται τα έξοδα που πραγματοποιούνται 
και αφορούν μόνο την περίοδο κατά την οποία δημιουργούνται και γι’ αυτό δεν λο-
γίζονται στα προϊόντα για σκοπούς αποτίμησης των αποθεμάτων.

•  Κόστος προϊόντος (Product cost). Χαρακτηρίζεται το κόστος που απορροφούν τα 
αγαθά τα οποία αγοράζονται ή κατασκευάζονται με σκοπό τη μεταπώλησή τους.

•  Περιουσιακό στοιχείο και έξοδο (Asset and Expense)

 -  Περιουσιακό στοιχείο
    (= κόστος που δεν έχει λήξει) 	 Ισολογισμός.

 -  Έξοδο (= κόστος που έχει λήξει) 	 Λογαριασμός Αποτελεσμάτων.
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Έννοιες Κόστους και Κοστολόγησης

• Άμεσο και Έμμεσο κόστος (Direct & Indirect Cost)
 Οποιοδήποτε κόστος, εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
 -   Άμεσο κόστος, είναι αυτό το οποίο αναδεικνύεται και λογίζεται ξεχωριστά και μεμο-

νωμένο σε κάθε μονάδα παραχθέντος προϊόντος ή υπηρεσίας.
 -   Έμμεσο κόστος, είναι αυτό το οποίο δεν μπορεί να καταλογιστεί άμεσα σε μονάδες 

παραχθέντος προϊόντος ή υπηρεσίας.

• Συνολικό Κόστος

Αρχικό κόστοΆμεσα 
Υλικά

Άμεσα 
ημερομίσθια

Κόστος παραγωγήςΑρχικό 
Κόστος

Γ.Β.Ε.

Κόστος εμπορικόΚόστος 
Παραγωγής

Άμεσα & έμμεσα  
έξοδα διάθεσης

Κόστος 
εμπορικό

Κόστος λειτουργιών: 
Διοίκησης Χρηματοοικονομικής  
Έρευνας – Ανάπτυξης
Έξοδα που δεν ενσωματώνονται 
στο κόστος ή που δεν βαρύνουν 
τα πωλημένα

Ολικό 
Κόστος

 Σχηματική απεικόνιση της πορείας προς το ολικό κόστος:

Σημειώσεις:
•   Το άμεσο κόστος αναδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από την απάντηση στο ερώτημα «Ποιος είναι ο φορέας 

που πρόκειται να κοστολογηθεί».
•   Το έμμεσο κόστος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον κοστολογούμενο φορέα και εμπεριέχει ένα ή περισσό-

τερα στοιχεία κοινού ή παρόμοιου κόστους.
•   Οι παραγόμενες μονάδες εκτιμούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνουν μόνο το άμεσο και το έμμεσο 

κόστος παραγωγής.
•   Τα κόστη εκτός της διαδικασίας παραγωγής δεν περιλαμβάνονται στην αξία των αποθεμάτων, αφού δεν είναι 

κόστη που συμβάλουν στην παραγωγή του προϊόντος αλλά κόστη που μετατρέπουν τις παραγόμενες μονάδες 
σε πωλήσεις (έσοδα).   

3. Παραδοσιακοί Μέθοδοι Κοστολόγησης 

•  Κατά παραγγελία κοστολόγηση (Specific order costing) 
  To κόστος κάθε μονάδας παραγωγής αναγνωρίζεται ξεχωριστά και κοστολογείται 

ατομικά.

•  Κοστολόγηση μαζικής παραγωγής ή κατά φάση κοστολόγηση (Process costing) 
  To κόστος μιας μονάδας παραγωγής είναι το μέσο κόστος όλων των μονάδων που 

παράγονται σε μία χρονική περίοδο. 
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•  Κοστολόγηση υπηρεσίας (Service costing) 
 To κόστος μονάδας αφορά μία μονάδα παρεχόμενης υπηρεσίας.

4. Κόστος για λήψη αποφάσεων

Συμπεριφορά του κόστους (Cost behavior)
To κόστος μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με τον τρόπο που συμπεριφέρεται (επη-
ρεάζεται) καθώς το επίπεδο παραγωγής αυξάνεται. Ήτοι, σε:
 -  Σταθερό κόστος (Fixed cost)
 -  Μεταβλητό κόστος (Variable cost)
 -  Μικτό / Ημι-μεταβλητό κόστος (mixed / semi-variable cost)
 -  Κλιμακωτό σταθερό κόστος ανά επίπεδο παραγωγής (Stepped cost)
• Σταθερό κόστος 
  Δεν αλλάζει, είναι ανεξάρτητο από το επίπεδο της παραγωγής. (Π.χ., το ενοίκιο μιας 

αποθήκης).
• Μεταβλητό κόστος 
 -  Μεταβάλλεται με την ίδια αναλογία που μεταβάλλεται ο όγκος της παραγωγής.
 -   Συνήθως, μεταβλητό κόστος είναι το άμεσο κόστος. (Π.χ., τα άμεσα υλικά και η άμε-

ση εργασία).
• Μικτό ή Ημι-μεταβλητό κόστος 
 -   Κόστος που περιέχει σταθερό και μεταβλητό στοιχείο. (Π.χ., οι λογαριασμοί ηλεκτρι-

κής ενέργειας και οι λογαριασμοί τηλεπικοινωνιών).
 -   Για σκοπούς κοστολόγησης το μικτό κόστος μπορεί να διαχωριστεί σε σταθερό και 

μεταβλητό κόστος.
• Κλιμακωτό σταθερό κόστος 
 -   Είναι σταθερό για μια συγκεκριμένη ποσότητα παραγωγής και μετά αυξάνεται κατά 

ένα επίπεδο (step). (Π.χ., ο επιπλέον μισθός ενός επόπτη παραγωγής).
 -   Εάν τα εν λόγω επίπεδα είναι πολύ μικρά τότε το κόστος προσεγγίζεται ως μεταβλη-

τό κόστος.
 -   Εάν, απεναντίας, τα επίπεδα είναι μεγάλα τότε το κόστος μπορεί να θεωρηθεί σταθε-

ρό για το αντίστοιχο επίπεδο παραγωγής.

5.  Ανάλυση Υψηλού – Χαμηλού Επιπέδου Δραστηριότητα (High – Low 
Analysis)

•  Είναι η ανάλυση του κόστους για το υψηλότερο και το χαμηλότερο επίπεδο δραστηρι-
ότητας (παραγωγής) και υποθέτει μια σχέση ευθείας γραμμής ανάμεσα στα δύο.

•  Εκφράζεται το κόστος ως γραμμικό στοιχείο (linear function) της παραγωγής, που έχει 
τη μορφή y=a+bx, όπου:

 -   «a» είναι το σημείο που τέμνεται ο άξονας «y».
 -   «b» είναι η κλίση (slope), δηλαδή το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα στον άξονα «y».  
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Πλεονέκτημα και μειονεκτήματα του υψηλού και χαμηλού επιπέδου ανάλυσης
Πλεονέκτημα (Advantage)
 -   Είναι εύκολο στον υπολογισμό και τη χρήση.

Μειονεκτήματα (Disadvantage)
 -   Μόνο δύο ομάδες δεδομένων λαμβάνονται υπόψη (μεταβλητό και σταθερό κόστος), 

όλες οι άλλες αγνοούνται.
 -   Παρατηρήσεις σε ακραία επίπεδα δραστηριότητας δεν προσομοιάζουν στην τυπική 

φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας.
 -   Είναι προϋπόθεση ότι υπάρχει μία γραμμική σχέση του μεταβλητού κόστους είναι 

υπόθεση.

6. Κόστος για έλεγχο

Προϋπολογιστικό και πραγματικό κόστος (Budget and actual cost)
•  Ο έλεγχος βεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες συμμορφώνονται ως προς τα προκαθορι-

σμένα σχέδια και ότι οι καθορισμένοι στόχοι επιτυγχάνονται.
•  Για σκοπούς ελέγχου του κόστους, ουσιαστικές συγκρίσεις μπορούν να γίνονται μόνο 

μεταξύ πραγματικού και προϋπολογισμένου κόστους, για το ίδιο επίπεδο δραστηριό-
τητας βέβαια.

•  Για αρχικά προϋπολογιζόμενο κόστος το οποίο πρέπει να αναπροσαρμόσουμε στο 
πραγματικό επίπεδο δραστηριότητας, τα κόστη πρέπει να ταξινομηθούν σε:

 -  Σταθερά
 -  Μεταβλητά
 -  Ημι-μεταβλητά

Ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο κόστος (Controllable & Uncontrollable cost)
•  Κόστη και έσοδα κατανέμονται σε κέντρα υπευθυνότητας (responsibility centers), 

ανάλογα με το αν είναι ελεγχόμενα ή μη ελεγχόμενα από τον διευθυντή του κέντρου.
•  Το συνηθέστερο κέντρο υπευθυνότητας είναι ένα κέντρο κόστους (cost center) όπου οι 

διευθυντές είναι υπόλογοι για τα έξοδα που έχουν στον έλεγχό τους.
•  Το ελεγχόμενο κόστος ενός κέντρου κόστους υπόκειται σε έλεγχο από τον υπεύθυνο 

αυτού του κέντρου κόστους.
•  Το μη ελεγχόμενο κόστος συνήθως είναι ελεγχόμενο από ένα υψηλότερο επίπεδο 

υπευθυνότητας.
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Υλικά
1.  Παραγγελία και παραλαβή υλικών
Διαδικασίες
a. Απαίτηση από αποθήκη προς το τμήμα αγορών (“Αίτηση αγοράς”).

b. Παραγγελία (“Παραγγελία αγοράς”).

c. Παραλαβή (“Σημείωμα παραλαβής αγαθών”).

d. Τιμολόγηση αγοράς (“Τιμολόγιο πώλησης προμηθευτή”).

2.  Έλεγχος αποθεμάτων 
Λόγοι αποθεματοποίησης
 -  Για να ικανοποιηθεί η ζήτηση της αγοράς (προϊόντα & εμπορεύματα). 
 -  Για να αποφευχθεί η διακοπή της παραγωγής (πρώτες ύλες).
 -   Για να υπάρχει μια ασφάλεια «buffer» εάν η ζήτηση είναι υψηλή ή ο χρόνος παραγ-

γελίας και παράδοσης (lead time) είναι μεγάλος.
 -  Για να λαμβάνουμε το πλεονέκτημα ποσοτικών εκπτώσεων.
 -  Αγορές λόγω πιθανής έλλειψης ή αύξησης της τιμής.
 -  Για τεχνικούς λόγους (π.χ. παλαιωμένο ουίσκι).

Κόστος σχετικό με το απόθεμα
 -  Αγοράς ή παραγωγής 
 -  Παρακράτησης
 -  Παραγγελίας και προμήθειας 
 -  Κόστος λειτουργίας συστημάτων

3.  Τα δύο βασικά προβλήματα των αποθεμάτων
 -   Πόσο πρέπει να παραγγείλουμε κάθε φορά (Παραγγελία οικονομικής ποσότητα 

– economic order quantity – E.O.Q.)
 -   Πότε να κάνουμε την παραγγελία (Επίπεδο επαναπαραγγελίας – re-order level –  

R.O.L.)
Σημείωση: Το πρόβλημα είναι η επιλογή μεταξύ του κόστους μεγάλου αποθέματος και του κόστους μεγαλύτε-
ρου αριθμού παραγγελιών.

A. Ετήσιο κόστος αποθεματοποίησης αποθεμάτων (Annual holding cost)
Εάν η ποσότητα επαναπαραγγελίας (Q) καταναλώνεται με σταθερό ρυθμό και η απο-

θήκευση μιας μονάδας αποθέματος για ένα χρόνο στοιχίζει Ch €,  τότε το ετήσιο κόστος 
αποθεματοποίησης ισούται με: 

Ch . Q
2
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Έννοιες Κόστους και Κοστολόγησης

Γραφική παράσταση

Ποσότητα (Quantity) 
q

Χρόνος (Time)

Average = q / 2

Ετήσιο κόστος παραγγελίας
Εάν Co είναι το σταθερό κόστος μιας παραγγελίας και D η ζήτηση ανά έτος σε μονάδες, 
τότε το ετήσιο κόστος παραγγελίας ισούται με:

Co . D
Q

Γραφική παράσταση συνολικού κόστους

Ετήσιο Κόστος 
(Annual cost)

E.O.Q. Ποσότητα Παραγγελίας (Order Quantity)

Συνολικό Κόστος (Total cost)

Κόστος Αποθεματοποίησης 
(Holding cost)

Κόστος Επαναπαραγγελίας 
(Re-order cost)

€

Παραγγελία οικονομικής ποσότητας (E.O.Q.)
Διεθνή σύμβολα που χρησιμοποιούνται: 
Co  =  Κόστος τοποθέτησης παραγγελιών 

Ch  =  Κόστος αποθεματοποίησης μιας μονάδας για ένα έτος 

D    = Ετήσια Ζήτηση 

Q    =  Ποσότητα παραγγελίας 

Συνολικό ετήσιο κόστος (τύπος υπολογισμού E.O.Q.) = Ch . Q
2

 + Co . D
Q
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Προϋποθέσεις ισχύος του E.O.Q. 
 -  Σταθερή τιμή αγοράς ανά μονάδα.
 -  Σταθερή ζήτηση (ή δυνατότητα επαναπρομήθειας).
 -  Σταθερός χρόνος μεταξύ παραγγελίας και παράδοσης (lead time).
 -  Δεν υπάρχει κόστος έλλειψης επειδή δεν θα προκύψει έλλειψη αποθέματος.
 -  Tο κόστος επαναπαραγγελίας είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος της παραγγελίας.
 -  Το κόστος αποθεματοποίησης ανά μονάδα (Ch) είναι σταθερό.
 -  Το μέσο κόστος αποθεματοποίησης είναι Q /2.

Σταδιακή συμπλήρωση αποθέματος
Ο τύπος ο οποίος πρέπει να εφαρμοστεί όταν το απόθεμα συμπληρώνεται σταδιακά, είναι:

  2 . Co . D  

C . (1- D/R)

E.Ο.Q. =

όπου:
 D = χρησιμοποιούμενη ποσότητα ανά χρονική περίοδο
 R = ο ρυθμός παραγωγής ανά χρονική περίοδο
 Co = κόστος προετοιμασίας ανά παρτίδα
 Ch = ανά μονάδα κόστος αποθεματοποίησης ανά χρονική περίοδο.

B. Επίπεδο επαναπαραγγελίας (Re-Order Level – R.O.L.)

Σαν χρόνος μεταξύ παραγγελίας και παραλαβής (“Lead Time” – L.T.) χαρακτηρίζε-
ται ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής καταχώρησης μιας παραγγελίας και της 
πραγματικής παράδοσης των αγαθών.

Ο συνδυασμός “R.O.L.” και L.T. κρίνεται ικανοποιητικός όταν:

i. Η ζήτηση είναι σταθερή και ο “lead time” είναι  μηδέν, και τότε:

R.O.L. = Μηδέν

ii. Η ζήτηση είναι σταθερή και ο “lead time” μετρήσιμος και σταθερός, και τότε:

R.O.L. = Βρίσκεται κάπου μεταξύ του χρόνου παραγγελίας και  παραλαβής.
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Έννοιες Κόστους και Κοστολόγησης

Γραφική παράσταση

Επίπεδο αποθέματος

L                              Χρόνος

ROL

iii.  Ο χρόνος ζήτησης του “lead time” δεν είναι σταθερός και ο χρόνος για παραδόσεις 
είναι μετρήσιμος, και τότε:

R.O.L.  =  Μέση ζήτηση στον “lead time”  +  Απόθεμα ασφαλείας

Γραφική παράσταση

Επίπεδο αποθέματος

Εξάντληση 
αποθέματος

ROL

Χρόνος

Σημείωση: Υπάρχουν διάφοροι τύποι εξεύρεσης του άριστου επιπέδου επαναπαραγγελίας σε τέτοιες περιπτώσεις 
(π.χ. με ανάλυση πινάκων).

4. Συστήματα Ελέγχου Αποθεμάτων 

Σύστημα επαναπαραγγελίας (“Two bin”)
 -   Καθορίζει το άριστο επίπεδο και την ποσότητα επαναπαραγγελίας.
 -   Όταν το απόθεμα μειωθεί στο επίπεδο επαναπαραγγελίας (“reserve” bin) καταχω-

ρούμε μια παραγγελία για σταθερή ποσότητα.
 -   Με παραλαβή της παραγγελίας, γεμίζουμε πρώτα την αποθήκη ασφαλείας (“reserve” 

bin) και στη συνέχεια τοποθετούμε τα υπόλοιπα στην κύρια αποθήκη.
 -   Η ποσότητα επαναπαραγγελίας η οποία ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος αποθε-

μάτων είναι η E.O.Q.

11diastasisEPI-page187-210-secon199   199 29/5/2008   9:33:46 ìì



200

Ι.Δ. ΚΕΧΡΑΣ

Σύστημα περιοδικής αναθεώρησης 
 -   Καθορίζει μια περίοδο αναθεώρησης ελέγχου (ώστε να ταιριάζει με το πρόγραμμα 

παραγωγής) και τα μέγιστα επίπεδα αποθέματος.
 -   Στο τέλος κάθε διαστήματος σταθερής ποσότητας* καταχωρούμε μια παραγγελία, 

για να αναπληρώσουμε το απόθεμα στο μέγιστο επίπεδο.

*  Το χρονικό διάστημα το οποίο ελαχιστοποιεί το ετήσιο κόστος απόκτησης και αποθεματοποίησης του αποθέ-
ματος, ονομάζεται «περίοδος οικονομικής αναθεώρησης».

Σύστημα αγοράς ή παραγωγής του αποθέματος κατά τη στιγμή που χρειάζεται (Just 
Ιn Time – “J.I.T.”)

Είναι μια τεχνική προγραμματισμού παραγωγής και προμηθειών, η οποία δίνει έμφαση 
στην απόκτηση υλικών και στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών (εσωτερικά και εξωτε-
ρικά της εταιρίας) την στιγμή  που αυτά απαιτούνται (ζητούνται).

5. Μέθοδοι συνεχούς απογραφής των αποθεμάτων 
•  Είναι συνεχώς γνωστά και ενημερωμένα (up-to-date) τα υπόλοιπα των αποθεμάτων 

και έτσι διευκολύνεται η συνεχής απογραφή  αποθεμάτων.
•  Ένα όριο αναπλήρωσης των αποθεμάτων συχνά ενεργοποιεί μια διαδικασία το σύ-

στημα της οποίας βασίζεται στην ακρίβεια των αρχείων.
•  Τα τερματικά σημεία πωλήσεων (pos-point sale) αυτόματα ενημερώνουν τα αρχεία 

αποθεμάτων για κάθε πώληση που πραγματοποιείται.
•  Το σύστημα παρέχει δεδομένα τα οποία δείχνουν τους ταχύτερα κινούμενους κωδι-

κούς προϊόντων, ώστε μπορούν να λαμβάνονται άμεσα αποφάσεις για τις τιμές, με 
σκοπό να ενισχυθεί η κίνηση των αντικειμένων χαμηλής ζήτησης.

6. Μέθοδοι αποτίμησης των αποθεμάτων
•  Μέθοδος της σειράς εξάντλησης (FIFO)
•  Μέθοδος της αντίστροφης σειράς εξάντλησης (LIFO)
•  Μέθοδος Μέσου Σταθμικού Κόστους (Weighted average)
•  Μέθοδος πρότυπου κόστους (Standard cost).
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Εργασία

1. Άμεσο και έμμεσο κόστος εργασίας
•  Άμεσο κόστος είναι αυτό που καταλογίζεται αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο φορέα 

κόστους (προϊόν, υπηρεσία, κέντρο κόστους, κ.ο.κ.).
•  Έμμεσο κόστος είναι αυτό που κατανέμεται σε περισσότερους του ενός φορείς κόστους 

(προϊόντα, υπηρεσίες, κέντρα κόστους, κ.ο.κ.).

2. Αντιμετώπιση της εργασίας
Λογιστική αντιμετώπιση
Λογιστική μισθοδοσίας: 
Καταχωρεί τα ποσά που οφείλονται σε υπαλλήλους, ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. Ι.Κ.Α.) 
και φορολογικές αρχές (φόρος εισοδήματος).

Λογιστική κόστους εργασίας: 
Αναγνωρίζει και καταχωρεί τα ποσά στους προορισμούς που αφορούν (κέντρα κό-
στους). 

Μισθοδοσία
•  Ένα αρχείο το οποίο δείχνει ανά υπάλληλο:

 -   Το μικτό μισθό.
 -   Τις κρατήσεις (φόρος, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, εισφορά υπαλλήλων στο τα-

μείο σύνταξης).

•  Περιλαμβάνει λεπτομέρειες για όλα τα σχετικά με την εργασία κόστη του εργοδότη 
(εισφορά του εργοδότη στο ταμείο σύνταξης).

 Λογιστικές εγγραφές μισθοδοσίας (σε €):
 •   Κάθε μήνα.
 Χρ. Έξοδο μικτού μισθού Α
 Π. Φ.Μ.Υ. Β 
 Π. Ασφαλιστικές κρατήσεις Γ
 Π. Μετρητά [Α-(Β+Γ)]

 •   Κάθε επόμενο μήνα.
Κατά το διάστημα του επόμενου μήνα ο εργοδότης πληρώνει το υπόλοιπο του λογαριασμού 
Φ.Μ.Υ. και  των ασφαλιστικών κρατήσεων στις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές.

 Χρ. Φ.Μ.Υ.  Β

 Χρ. Ασφαλιστικές κρατήσεις Γ 

 Π. Μετρητά (Β+Γ)
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3. Πρωτογενή έγγραφα πληροφοριών κόστους εργασίας
 -   Κάρτες παρουσίας. 
 -   Πίνακες καταγραφής χρόνου εργασίας. 
 -   Κάρτες εργασίας.
 -   Αρχεία καταγραφής “νεκρών χρόνων”. 

4. Κοστολόγηση εργασίας
Κατανομή χρόνου εργασίας:

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ  (EMPLOYEE @ WORK) 
=

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΘΗΚΑΝ  (EMPLOYEE ENGAGED ON ACTIVITIES)
+

ΝΕΚΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  (IDLE TIME) (=DIFFERENCE)

Κατανομή εργασίας: 

 ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ 
ΧΡΟΝΟΥ
ΑΡΧΕΙΑ 

“ΝΕΚΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ”

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

KATANOMH ΣΤΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.  Μέθοδοι αμοιβής εργασίας 

Σταθεροί μισθοί (Fixed salaries)
 -   Αφορούν μια ημερολογιακή περίοδο (συνήθως μήνα).
 -   Είναι σταθεροί για οποιοδήποτε επίπεδο παραγωγής και έτσι το κόστος ανά μονάδα 

μειώνεται καθώς αυξάνεται η παραγωγή.
 -   Τα στελέχη της διοίκησης πληρώνονται πάνω σε αυτή τη βάση, όπως και η πλειοψη-

φία του μόνιμου ανθρώπινου δυναμικού.
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Αμοιβή βάσει χρόνου εργασίας (Time rate)
 -   Eίναι ένα σταθερό ποσό για κάθε μονάδα χρόνου παρουσίας (π.χ. ώρα ή ημέρα).
 -   Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται εκεί όπου η αμοιβή με βάση τις ποσότητες που πα-

ράγονται δεν είναι συμφέρουσα (π.χ. έκτατες γραμματείς και εργάτες συντήρησης).
 -   Εάν ο όγκος της παραγωγής προϊόντων είναι σχετικά σταθερός, το κόστος εργασίας 

θα είναι περίπου σταθερό ανά μονάδα παραγωγής.  Εάν όχι, τότε διαφέρει αρκετά 
από μονάδα σε μονάδα.

Αμοιβή με το κομμάτι παραγωγής (Piecework rate)
 -   Η αμοιβή είναι ένα σταθερό ποσό ανά μονάδα προϊόντος που παράγεται.
 -   Συχνά λειτουργεί βάσει (πρότυπου) σταθερού χρόνου ανά παραχθείσα μονάδα, αν 

και η αμοιβή μπορεί να αυξηθεί για υψηλότερα επίπεδα παραγωγής. (Π.χ. η παρα-
γωγή αποκρεάτικων ενδυμασιών κατά την εποχή των απόκρεω). 

 -   Εάν η παραγωγή είναι χαμηλή, η μέθοδος πληρωμής με το κομμάτι μπορεί να συνο-
δεύεται από μια εγγυημένη ελάχιστη πληρωμή.

Σύστημα επιπλέον αμοιβής (Premium bonus schemes)
Είναι συνδυασμός των:

Της ημερήσιας αμοιβής (που βασίζεται στις ώρες εργασίας)
+

Την επιπλέον αμοιβή (bonus) 
(που σχετίζεται με τον χρόνο που εξοικονομήθηκε για την παραγωγή που επιτεύχθηκε)

Σημείωση: Ένα σχέδιο ομαδικής υπεραμοιβής (bonus) μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκεί όπου μεμονωμένοι ερ-
γαζόμενοι δεν μπορούν από μόνοι τους να πετύχουν τον επιδιωκόμενο στόχο, αλλά απαιτείται η συμβολή όλων 
(π.χ. αύξηση της παραγωγικότητας). 

Υπερωρία (Overtime)
 -   Συνήθως αφορά την εργασία εκτός των βασικών εργάσιμων ωρών, συμπεριλαμβα-

νομένων των  Σαββατοκύριακων και εθνικών εορτών.
 -   Η χρέωση της υπερωρίας διαφέρει ανάλογα με τις περιστάσεις. Συνήθως πληρώνεται 

με ένα συντελεστή πάνω από το κανονικό (μιάμιση ώρα ή διπλή ώρα).  

Περιπτώσεις καταλογισμού υπερωριών:
•  Εάν η υπερωρία εκτελέστηκε βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων ενός πελάτη, τότε κα-

ταλογίζεται άμεσα στην εργασία αυτή.
•  Εάν προήλθε από γενική πίεση εργασίας, τότε χρεώνεται σε ξεχωριστό λογαριασμό 

γενικών εξόδων παραγωγής.
•  Εάν ένα τμήμα ήταν υπεύθυνο για κάποια καθυστέρηση που κατέστησε αναγκαία την 

υπερωρία, τότε καταλογίζεται άμεσα στο τμήμα αυτό.
•  Εάν είναι πέραν του ελέγχου οποιουδήποτε τμήματος (π.χ. διακοπή ενέργειας, φωτιά, 

απεργία), τότε χρεώνεται απευθείας στο λογαριασμό αποτελεσμάτων.
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6. Χαρακτηριστικά δεδομένα του κόστους εργασίας 
Μπορεί να συγκριθεί με αντίστοιχα μεγέθη του παρελθόντος, στόχους, ανταγωνιστι-

κούς κλάδους αγοράς, κ.λπ.

Συνήθως είναι στενά συνδεδεμένο με:
 -   Το σύστημα αμοιβής.
 -   Τις συνθήκες εργασίας.
 -   Τις ευκαιρίες εκπαίδευσης. 
 -   Τις δυνατότητες εξέλιξης.
 -   Άλλους παράγοντες που συντελούν στο ύψος του κόστους, όπως, η συνταξιοδότηση, 

η εγκυμοσύνη η ασθένεια και ο θάνατος.

7. Βασικοί δείκτες προσωπικού 
Δείκτες αξιοποίηση πόρων: 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ( PRODUCTIVITY RATIO)
=

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (EFFICIENCY RATIO) 
Χ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (CAPACITY RATIO)
Σημείωση: Οι δείκτες υπολογίζονται βάσει των ωρών που υπολογίζονται οι αντίστοιχες παραγωγές. (Π.χ., μία 
πρότυπη ώρα  =  οι μονάδες που μπορούν να παραχθούν σε μία ώρα).

Δείκτης δραστηριότητας ή όγκου παραγωγής (Production volume ratio)
Μετρά τον όγκο της πραγματικής έναντι της προϋπολογισθείσας παραγωγής. Ισούται με:

  x 100

Δείκτης αποδοτικότητας ή παραγωγικότητας (Efficiency - productivity ratio)
Μετρά την αποδοτικότητα της άμεσης εργασίας. Ισούται με:

  x 100

Δείκτης δυναμικότητας (Capacity ratio)

  x 100

Πρότυπες ώρες παραγωγής που επιτεύχθηκαν

Προϋπολογιζόμενες πρότυπες ώρες

Πρότυπες ώρες παραγωγής που επιτεύχθηκαν

Πραγματικές άμεσες ώρες εργασίας

Πραγματικές άμεσες ώρες εργασίας

Προϋπολογιζόμενες ώρες
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8. Δείκτης αντικατάστασης προσωπικού (Labour turnover)
Είναι το ποσοστό αντικατάστασης των εργαζόμενων που αποχωρούν, και ισούται με:

   =  Αντικατάσταση αποχωρούντων    x    100
            Μέσος αριθμός υπαλλήλων

9. Νεκρός χρόνος (Idle time)
Μη παραγωγικές ώρες (που όμως πληρώνονται) οι οποίες θα πρέπει να αποτρέπονται 
όσο το δυνατόν γίνεται.

Είναι σημαντικό να αναλύονται οι αιτίες του νεκρού χρόνου, έτσι ώστε να αναλαμβάνο-
νται οι απαραίτητες διορθωτικές δράσεις.

Υπάρχουν τρεις τύποι αιτιών νεκρού χρόνου:
a.  Παραγωγικές αιτίες (π.χ. φθορά μηχανής, απώλεια ενέργειας ή χρόνος ο οποίος χάνε-

ται περιμένοντας εργαλεία, υλικά, κλπ).
b. Διοικητικές αιτίες (π.χ. πλεόνασμα δυναμικότητας, απρόβλεπτη μείωση στη ζήτηση).
c. Οικονομικές αιτίες (π.χ. εποχιακές διακυμάνσεις στη ζήτηση).
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Γενικά βιομηχανικά έξοδα
1.  Βασικές έννοιες 

Σαν Γ.Β.Ε. χαρακτηρίζεται το κόστος το οποίο:
 -   Δεν μπορεί να χρεωθεί άμεσα στις μονάδες κόστους (όπως μπορούν οι πρώτες ύλες 

και η άμεση εργασία). 
 -   Συνήθως καταλογίζεται σύμφωνα με μια προσυμφωνημένη βάση.
 -   Ισούται με: Συνολικό κόστος μείον άμεσα υλικά μείον άμεση εργασία μείον άμεσα 

έξοδα. 

Κατανομή, διανομή, καταλογισμός (απορρόφηση) των Γ.Β.Ε.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις λογίζουν τα Γ.Β.Ε. στους ανάλογους φορείς μέσω:
a.  της κατανομής και διανομής αυτών στα κέντρα κόστους, και 
b.  της απορρόφησης (ή καταλογισμού) του κόστους που συσσωρεύεται στα κέντρα κό-

στους στις παραχθείσες μονάδες του κόστους.

Κατανομή (Allocation)
Τα Γ.Β.Ε. κατανέμονται σε ένα συγκεκριμένο κέντρο κόστους, όταν αυτά προέρχονται 
μόνο από τη λειτουργία αυτού του κέντρου κόστους ή είναι αντικειμενικά εφικτό να βρε-
θεί με ακρίβεια το μέρος των Γ.Β.Ε. που αφορά το κάθε κέντρο κόστους. Π.χ.:

Κέντρο κόστους Κατανεμημένο κόστος

Εστιατόριο εταιρείας

Τμήμα συσκευασίας

Τσάι, καφές, μισθός μάγειρα

Σπάγκος, κιβώτια

Διανομή (Apportionment)
Τα Γ.Β.Ε. που είναι κοινά για περισσότερα από ένα κέντρα κόστους, πρέπει να κατανέμο-
νται σ’ αυτά σύμφωνα με μια προσυμφωνημένη βάση. 

Η κατανομή τους αυτή πρέπει να γίνει μόνο με τη χρησιμοποίηση κριτηρίων κατανομής 
που οδηγούν σε ικανοποιητικά, από άποψη ακρίβειας, αποτελέσματα. Π.χ.:

Κόστος Πιθανές βάσεις κατανομής

Ενοίκιο

Φωτισμός & θέρμανση

Ασφάλιστρα αποθέματος

Τετραγωνικά μέτρα ανά τμήμα

Όγκος χώρου ή τετραγωνικά μέτρα

Αξία αποθεμάτων σε κάθε τοποθεσία
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Καταλογισμός ή απορρόφηση (Absorption)
Είναι η διαδικασία καταλογισμού των Γ.Β.Ε., τα οποία είναι συσσωρευμένα σε κέντρα 
κόστους, στις μονάδες κόστους που σχετίζονται με αυτά.

2. Βάσεις καταλογισμού
Απορρόφηση ανά μονάδα προϊόντος
Είναι κατάλληλη μόνο εάν παράγεται ένας μόνο τύπος προϊόντος από το συγκεκριμένο 
κέντρο κόστους.

Απορρόφηση ανά ώρα εργασίας
Κατάλληλη στις περιπτώσεις που παράγονται περισσότεροι από έναν τύπο προϊόντα και 
το καθένα απαιτεί διαφορετικό χρόνο εργασίας για την παραγωγή του.

Εναλλακτικές βάσεις καταλογισμού
Η ποσότητα των αναλωθέντων άμεσων υλικών.
Οι ώρες λειτουργίας των μηχανών.
Το  κόστος της άμεσης εργασίας.
Το κόστος των αναλωθέντων άμεσων υλικών.

3. Ο χειρισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων (κέντρων κόστους)
Αναδιανομή (ή δευτερεύουσα διανομή)
Σαν βοηθητικά χαρακτηρίζονται τα τμήματα (κέντρα κόστους) που δεν συμμετέχουν 
στην παραγωγή, αλλά λειτουργούν για να εξυπηρετούν τα κύρια κέντρα κόστους (αυτά 
που συμμετέχουν στην παραγωγή). 

Πριν διενεργηθεί ο καταλογισμός στις μονάδες κόστους, το συνολικό κόστος των κέντρων 
κόστους υπηρεσιών πρέπει να αναδιανεμηθεί στα κέντρα κόστους παραγωγής. Η  ανα-
διανομή (δευτερεύουσα διανομή) αυτή πρέπει να γίνει με μια δίκαιη βάση, έτσι  ώστε να 
αντιπροσωπεύει το όφελος που προέρχεται απ’ αυτά τα κέντρα υπηρεσιών.

Μέθοδοι αναδιανομής
 -   Άμεση μέθοδος
 -   Σταδιακή μέθοδος
 -   Αμοιβαία μέθοδος   
 -   Μέθοδος της Συνεχούς Αναδιανομής
 -   Μέθοδος της Χρήσης Άλγεβρας (ταυτόχρονες εξισώσεις)

Άμεση μέθοδος 
Εδώ οι «Αμοιβαίες» υπηρεσίες (αν υπάρχουν) αγνοούνται.  Το κόστος του τμήματος υπη-
ρεσιών αναδιανέμεται μόνο στα τμήματα παραγωγής.

Σταδιακή μέθοδος 
Το κέντρο κόστους υπηρεσιών που εξυπηρετεί τα πιο πολλά τμήματα κατανέμεται πρώτο.  
«Αμοιβαίες» υπηρεσίες προς αυτό (αν υπάρχουν) αγνοούνται.
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Μέθοδοι «αμοιβαίων» υπηρεσιών ή αντιστροφής 
Οι «αμοιβαίες» υπηρεσίες, δηλαδή οι υπηρεσίες που προσφέρονται μεταξύ των κέντρων 
κόστους υπηρεσιών, αναγνωρίζονται πλήρως.  Η αναδιανομή μπορεί να επιτευχθεί με 
την μέθοδο της συνεχούς αναδιανομής ή με τη μέθοδο της «αλγεβρικής επίλυσης».

Σημείωση: Η «αμοιβαία» μέθοδος πρέπει να χρησιμοποιείται για αμοιβαίες υπηρεσίες εκτός εάν υπάρχουν οδη-
γίες οι οποίες καθορίζουν κάτι άλλο.

4. Καταλογισμός (απορρόφηση) των  Γ.Β.Ε.
Συντελεστής ανά τμήμα 
Τα Γ.Β.Ε. κατανέμονται σε κάθε ξεχωριστό τμήμα σύμφωνα με τους διάφορους συντε-
λεστές που έχουν ορισθεί. Υπολογίζονται, όπως αναδεικνύεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος κεφαλαίου με την διαδικασία των «2 σταδίων», ήτοι:

 i.  Με κατανομή και διανομή των Γ.Β.Ε. στα κέντρα κόστους.

 ii.   Με καταλογισμό του κόστους των κέντρα κόστους στις παραχθείσες μονάδες παρα-
γωγής.

Βασικά κριτήρια κατανομής
 -   Σε τμήματα χωρίς μηχανές, σαν κριτήριο κατανομής ενδείκνυνται οι ώρες άμεσης 

εργασίας.
 -   Σε τμήματα με μηχανές, σαν κριτήριο κατανομής ενδείκνυνται οι ώρες λειτουργίας 

των μηχανών.

Ενιαίος Συντελεστής 
•   Μόνο ένας δείκτης Γ.Β.Ε. υπολογίζεται για ολόκληρο το εργοστάσιο, παραλείποντας το 

πρώτο από τα δύο στάδια που αναφέρθηκε.

•   Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εκεί που ο ενιαίος συντελεστής προ-
σεγγίζει τους συντελεστές ανά τμήμα, αφού έτσι απλοποιεί τους υπολογισμούς του κό-
στους του προϊόντος.

•   Δεν θεωρείται ικανοποιητική μέθοδος όταν ένα εργοστάσιο αποτελείται από διαφορε-
τικά κέντρα παραγωγής και τα προϊόντα απορροφούν τα Γ.Β.Ε. των κέντρων κόστους 
σε διαφορετικές αναλογίες.

5. Λογιστικός χειρισμός των Γ.Β.Ε.
Διαδικασία προκαθορισμού
Σημείωση: Τα πραγματικά Γ.Β.Ε. δεν είναι διαθέσιμα παρά μόνο στο τέλος της περιόδου.  Θα είναι σφάλμα αν 
η επιχείρηση περιμένει μέχρι το τέλος του έτους για να υπολογίσει την επιβάρυνση των προϊόντων της με το 
κόστος των πραγματικών Γ.Β.Ε. για δύο λόγους: α) γιατί χρειάζεται το κόστος ανά μονάδα προϊόντος, β) για να 
μπορέσει να ορίσει τις τιμές των προϊόντων και να λάβει άλλες διοικητικές αποφάσεις κατά τη λειτουργία της 
οικονομικής μονάδας.
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Λόγω του ότι οι εταιρείες χρειάζονται να γνωρίζουν άμεσα το κόστος των Γ.Β.Ε. κατά 
μονάδα προϊόντος, εφαρμόζουν προκαθορισμένους δείκτες καταλογισμού των Γ.Β.Ε., 
όπως:

Προϋπολογισθέντα (προβλεπόμενα) Γ.Β.Ε. για το επόμενο έτος

Προϋπολογιζόμενη (προβλεπόμενη) δραστηριότητα 
(π.χ. ώρες άμεσης εργασίας)

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαφορές μεταξύ του ποσού το οποίο καταλογίσθηκε και του 
ποσού το οποίο πραγματικά ξοδεύτηκε (υπέρ- ή υποκαταλογισθέντα  Γ.Β.Ε.).

Αν το εκτιμούμενο κόστος (ο αριθμητής του δείκτη) ή το εκτιμούμενο επίπεδο δραστηριό-
τητας (ο παρονομαστής του δείκτη) διαφέρει από το πραγματικό κόστος ή το πραγματικό 
επίπεδο δραστηριότητας για μια περίοδο, τότε ο προϋπολογιστικός δείκτης Γ.Β.Ε. θα απο-
δειχθεί ανακριβής και θα έχει σαν αποτέλεσμα την υπο- ή υπερεκτίμηση των Γ.Β.Ε.

Υπο- ή υπερακαταλογισμός των Γ.Β.Ε. 
•   Ο υπο- ή υπερκαταλογισμός των Γ.Β.Ε. “μεταφέρονται” στο Λογαριασμό Αποτελεσμά-

των.

•   Εάν τα Γ.Β.Ε. που έχουν καταλογισθεί είναι λιγότερα από τα πραγματικά, τότε τα υπο-
καταλογισθέντα έξοδα αφαιρούνται από το κέρδος (δηλαδή θεωρούνται έξοδο).

•   Εάν τα Γ.Β.Ε. που έχουν καταλογισθεί είναι μεγαλύτερα από τα πραγματικά, τότε τα 
υπερκαταλογισθέντα έξοδα προστίθενται στο κέρδος (δηλαδή θεωρούνται έσοδο).

•   Δεν πρέπει, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, τα υπο- ή υπερκαταλογισθέντα έξοδα να 
συμπεριλαμβάνονται στα γενικά έξοδα επόμενων περιόδων.

6. Γενικά έξοδα εκτός παραγωγής 
Τα γενικά έξοδα εκτός παραγωγής δεν είναι παρόντος για ανάπτυξη. Κλείνουμε την πα-
ρούσα εργασία με την απλή αναφορά τους, τα οποία και είναι:
 -   Γενικά έξοδα πωλήσεων.
 -   Γενικά έξοδα διανομής.
 -   Διοικητικά γενικά έξοδα.   
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Εφοδιαστική και Εξυπηρέτηση Πελατών

1. Eισαγωγή στα Logistics 
Οι εξελίξεις την τελευταία δεκαετία στο επιχειρηματικό τοπίο έχουν χαρακτηριστεί ως 

«κοσμογονικές», κ.λπ., διότι έχουν πράγματι δημιουργήσει μια εντελώς νέα κατάσταση 
για την επιχείρηση. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται μια χωρίς ιστορικό προηγούμενο «ζω-
τική πρόκληση» για συνεχή επιχειρηματική προσαρμογή στο νέο τοπίο επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και στις νέες τεχνολογίες, που μετεξελλίσονται διαρκώς. Σ’ αυτό τον ζωτι-
κό πλέον σκοπό για τις επιχειρήσεις, καθοριστικό ρόλο έχει η Εφοδιαστική (Logistics), εκ 
του ότι αντικείμενο αυτής είναι το σύνολο των διαδικασιών, που έχουν στόχο τη γεφύρω-
ση της γεωγραφικής και χρονικής απόστασης των σημείων παραγωγής και κατανάλωσης, 
με τον βέλτιστο εφικτό τρόπο, σε προστιθέμενη αξία. 

Ο όρος Logistics κατ’ αρχήν καλύπτει το σχεδιασμό και τη διαχείριση της συνεχούς ροής 
των αγαθών από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης. Ένας ευρύτερα αποδε-
κτός ορισμός είναι: 

«Η διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου μιας αποτελεσματικής και οικονομι-
κής ροής και αποθήκευσης πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων και 
οι σχετικές πληροφορίες, για τη διακίνηση από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανά-
λωσης, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη» (σχήμα 1).

Σχήμα 1 – Logistics : Ροή προϊόντων και πληροφοριών

Εναλλακτικά, μπορούμε να πούμε ότι τα Logistics είναι :

«η λειτουργία της επιχείρησης που ασχολείται με το σύνολο των δραστηριοτήτων για την παρα-
γωγή, την εξασφάλιση και τη διαθεσιμότητα όλων των ανθρώπινων και φυσικών πόρων, που είναι 
απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία των διαδικασιών ενός συστήματος».

Η Εφοδιαστική (Logistics) είναι παλιά επιστήμη, που έχει υποστεί μετεξέλιξη και επέκτα-
ση εφαρμογής στη διάρκεια της τελευταίας 50ετίας και ιδιαίτερα την τελευταία 30ετία. Ως 
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πρώτος πάντως Logistician αναφέρεται συχνά ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος εφάρμοσε 
στρατηγικές βασισμένες στα Logistics, για το σωστό εφοδιασμό των στρατευμάτων στην 
αχανή αυτοκρατορία του.

Η Εφοδιαστική (Logistics) ως επιστήμη, περιλαμβάνει τη διακίνηση και διαχείριση των 
προϊόντων από την παραγωγή έως την κατανάλωση, με το μικρότερο δυνατό κόστος 
(ελαχιστοποίηση κόστους). Η ανάγκη γι΄ αυτό εντάθηκε από την ανάπτυξη ανταγωνι-
στικών συνθηκών μεταξύ των επιχειρήσεων στο να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα 
(ποιότητα, τιμές, λειτουργικότητα, κ.λπ.) καθώς και υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πελα-
τών–καταναλωτών. 

Από το αντικείμενο της Εφοδιαστικής, φαίνεται σαφώς ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια 
μέθοδο διοίκησης (management), που είναι γνωστή ως «Μάνατζμεντ της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας (Supply Chain Management: SCM). 

2. Κύριες λειτουργίες των Logistics
Οι κύριες λειτουργίες ή διαδικασίες Logistics είναι: 
1. οι αγορές – προμήθειες 
2. η διαχείριση αποθεμάτων και
3. οι μεταφορές και διανομές των προϊόντων
4. η αποθήκευση

Σχήμα 2 – Logistics : Ροή προϊόντων και πληροφοριών

Το Logistics management, διαχειρίζεται όλες τις επιμέρους διαδικασίες, που είναι σχετι-
κές με τη φυσική ροή των αγαθών από τον τόπο παραγωγής στον τελικό καταναλωτή και 
ολόκληρο το πλέγμα των αλληλεξαρτήσεών τους. 

Αγορές

Ο όρος αγορές αναφέρεται στην εργασία απόκτησης προϊόντων ή υπηρεσιών από τρί-
τους, από προμηθευτές και από πηγές εκτός της επιχείρησης. Οι αγορές αυτές μπορεί να 
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αναφέρονται σε προϊόντα, που θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν και μπορεί να είναι 
πρώτες ύλες ή μπορεί να είναι υλικά συσκευασίας, ακόμη και ενέργεια (καύσιμα, ηλεκτρι-
σμός) ή τέλος, να είναι και υπηρεσίες.

Η εργασία απόκτησης όλων των αγαθών και υπηρεσιών που έχει ανάγκη μια επιχείρηση, 
πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε ένα σύστημα αγορών, το οποίο πρέπει να είναι υποσύ-
στημα του logistics management με συγκεκριμένους στόχους, με στρατηγική, με θέματα 
που είναι πολύ σημαντικά, τα οποία αν δεν σχεδιαστούν εξαρχής σωστά, θα επηρεάζουν 
αρνητικά όλο το σύστημα των logistics και τελικά θα επηρεάσουν και την τελική απόδοση 
της επιχείρησης.

Στην σημερινή οικονομία, οι πηγές των προμηθειών, οι πηγές των πρώτων υλών μπορεί 
να είναι διασκορπισμένες σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη ή όλη τη χώρα. 
Πρέπει να τονιστεί ότι αγορές δε σημαίνει πλέον μόνο διαπραγματεύσεις σε ότι αφορά το 
θέμα του ύψους των τιμών. Αντίθετα, οι διαπραγματεύσεις σε ότι αφορά την τιμή είναι 
ένα από τα δευτερευούσης σημασία θέματα. Οι εξελίξεις απαιτούν μια συμπεριφορά στε-
νής συνεργασίας προμηθευτών, βιομηχανίας και αγοραστών και όχι μια συμπεριφορά 
ανταγωνιστική. Δεν διαπραγματεύεται για να κερδίσει ο ένας εις βάρος του άλλου, αλλά 
για να μπορέσουν να έχουν και οι δυο κέρδος. 

Διαχείριση αποθεμάτων 

Ο όρος αυτός αναφέρεται στην εργασία του υπολογισμού του άριστου επιπέδου των 
προϊόντων που θα πρέπει να διατηρεί μια επιχείρηση για να διεκπεραιώνει με επιτυχία 
τις εργασίες της. Πολλά μοντέλα έχουν γίνει, πολλές προτάσεις έχουν προταθεί, και όλα 
αυτά για να απαντηθούν δυο ερωτήσεις που στην αρχή φαίνονται πολύ απλές, αλλά απα-
σχολούν όλες τις επιχειρήσεις. Σχετικές με τη διαχείριση αποθεμάτων ερωτήσεις είναι: 
«Πόσες μονάδες θα παραγγείλει από κάθε προϊόν που χρειάζεται;», και η δεύτερη ερώτη-
ση: «Πότε θα τις παραγγείλει;». Με άλλα λόγια, πόσο, ποια ποσότητα και πότε, δηλαδή, 
σε ποια χρονική στιγμή θα γίνουν οι παραγγελίες προς τον προμηθευτή. Σε αυτές τις 
ερωτήσεις προσπαθεί να δώσει την άριστη απάντηση η λειτουργία αυτή. Η εξεύρεση του 
άριστου ύψους αποθεμάτων, είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, το οποίο όμως απαιτεί 
την άμεση και αποτελεσματική λύση του, διότι επηρεάζει άμεσα το κόστος στην επιχείρη-
ση και την εξυπηρέτηση των πελατών.

Διακίνηση: μεταφορές – διανομές 

Το τρίτο στοιχείο του Logistics Μanagement είναι η διακίνηση: μεταφορές – διανομή. 
Ο όρος διακίνηση συνδέεται με την εργασία εξεύρεσης του άριστου τρόπου της φυσικής 
μετακίνησης των προϊόντων που έχει παραγγείλει η επιχείρηση, από τις εγκαταστάσεις 
του προμηθευτή έως της εγκαταστάσεις της. Το κόστος διακίνησης, αποτελεί ένα από τα 
πιο αξιόλογα στοιχεία του συνολικού κόστους που πρέπει να μελετηθεί με προσοχή κατά 
το σχεδιασμό του συστήματος Logistics. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την προσπάθεια 
εξεύρεσης των κατάλληλων μέσων μεταφοράς, αν τα μέσα αυτά θα είναι ιδιόκτητα ή όχι 
και αν όχι, τότε να βρεθεί κάποιος μεταφορέας.
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Οι διανομές από τις μεταφορές διαφέρουν στο ότι οι πρώτες έχουν ως αντικείμενο τη 
διακίνηση των τελικών προϊόντων στους πελάτες της εταιρείας, ενώ οι μεταφορές ανα-
φέρονται στη μεταφορά των προϊόντων από την παραγωγή προς τις αποθήκες ή πρώτων 
υλών προς τα εργοστάσια.

Για να υπολογιστεί το κόστος και για να γίνουν οι σωστές επιλογές πρέπει να μελετηθεί ο 
χρόνος, έτσι ώστε τα προϊόντα που έχει ανάγκη η επιχείρηση να φτάνουν όταν τα θέλει ο 
πελάτης, δηλαδή όταν τα έχει ανάγκη και χωρίς καθυστέρηση. 

Το κόστος μεταφοράς των πρώτων υλών είναι τόσο σημαντικό, που πολλές φορές, καθο-
ρίζει την επιλογή της τοποθεσίας του εργοστασίου, όπως συμβαίνει με τις βιομηχανίες 
τροφίμων, που κατά κανόνα εγκαθίστανται στον τόπο παραγωγής των αγροτικών προ-
ϊόντων. 

Οι διανομές παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στις εταιρείες που παράγουν και διακινούν κα-
ταναλωτικά προϊόντα και οι οποίες έχουν χιλιάδες πελάτες και έχουν και πάρα πολλά 
σημεία που χρειάζεται να εξυπηρετήσουν και για αυτό επιβάλλεται να διακρίνονται και 
να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις μεταφορές. 

Αποθήκευση 

Το τέταρτο στοιχείο του logistics management είναι η αποθήκευση, που είναι από 
μόνο του ένα πολύ μεγάλο θέμα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στο σχεδιασμό, την οργά-
νωση και τη λειτουργία της αποθήκης. Δηλαδή, σχετίζεται με την εκτέλεση της εργασίας 
παραλαβής, φύλαξης, εξαγωγής και παράδοσης των προϊόντων που αποκτά η επιχείρηση 
από τρίτους ή των προϊόντων που παράγει η ίδια η επιχείρηση.

Οι εργασίες που γίνονται μέσα στην αποθήκη είναι πολλές και ξεκινούν με την οργά-
νωση των χώρων, την επιλογή των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για την μετακίνηση 
των προϊόντων, την επιλογή του εξοπλισμού των ραφιών και των άλλων μηχανημάτων, 
τη λογιστική παρακολούθηση των αποθεμάτων, την εξασφάλιση τους από κλοπές ή δι-
αρροές ή ακόμη από φθορές και ζημιές και γενικά την εκτέλεση πολλών εργασιών που 
βοηθούν να φτάσει το τελικό προϊόν στον τελικό του προορισμό.

Πολλά πολύ σύγχρονα συστήματα έχουν πλέον εισαχθεί σε αυτόν το χώρο που συνεχώς 
εξελίσσεται. Η αποθήκη παραδοσιακά ήταν ένας χώρος στον οποίον τοποθετούνται τα 
προϊόντα για φύλαξη. Αυτή η λειτουργία συνεχίζεται να είναι ακόμη και σήμερα πολύ 
σημαντική, αλλά είναι πολύ χαμηλότερης σημασίας από άλλες. Σήμερα, δεν τονίζεται η 
στασιμότητα των προϊόντων, δηλαδή δε μένει στάσιμο το προϊόν που φτάνει στην αποθή-
κη, ούτε εισάγεται για να προστατευτεί από τις καιρικές συνθήκες και από τυχόν κλοπή, 
αλλά εισάγεται και τοποθετείται προσωρινά στην αποθήκη, στην διαδρομή που διανύει 
για να φτάσει στον προορισμό του. Ο ορισμός της έννοιας της αποθήκης αναφέρεται στον 
χώρο όπου εκτελούνται πάρα πολλές εργασίες. Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται 
με μεγάλη ακρίβεια, γρήγορα και οικονομικά, γιατί παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στην τελι-
κή διαμόρφωση του κόστους.
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3. Στόχοι του Logistics Management
Το Logistics Management επιδιώκει να ικανοποιήσει τους επιχειρησιακούς στόχους με 

το μικρότερο κόστος. Με λίγες λέξεις, επιδιώκει να βρίσκεται το σωστό προϊόν, στη σωστή 
ποσότητα, στο σωστό τόπο, στο σωστό χρόνο, στη σωστή του ώρα, με το σωστό κόστος.

Από τα παραπάνω, είναι φανερό ότι το Logistics Management για να ικανοποιεί τις επι-
διώξεις της επιχείρησης πρέπει να ικανοποιεί δύο κριτήρια. Το ένα κριτήριο είναι η ποσό-
τητα των υπηρεσιών που επιτυγχάνει και το δεύτερο κριτήριο είναι το χαμηλό κόστος με 
το οποίο επιτυγχάνει την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών. Ένα άριστο σύστημα Logistics 
πρέπει να ικανοποιεί δύο κριτήρια: α) πρέπει να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 
τόσο στο τμήμα παραγωγής όσο και στο τμήμα του marketing και τους πελάτες της επι-
χείρησης, και β) πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες όχι μόνο υψηλής ποιότητας, άλλα και με 
χαμηλό κόστος.

Τα ποιοτικά στοιχεία του logistics management είναι πολλά από τα οποία τα κυριότερα 
από αυτά είναι:
1.  Διαθεσιμότητα (availability). Η διαθεσιμότητα αναφέρεται στην ικανότητα του συ-

στήματος να έχει πάντοτε, αρκετά διαθέσιμα αποθέματα για να εξυπηρετεί τις ανά-
γκες της παραγωγής και των πελατών. Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει συνεχώς τις 
ζητούμενες ποσότητες των προϊόντων, την ώρα που τις χρειάζεται η παραγωγή ή ο 
καταναλωτής.

2.  Δυναμικότητα (capacity). H δυναμικότητα αναφέρετε στην ικανότητα του συστήμα-
τος να διακινεί, μέσα στο χρονικό διάστημα που του έχουν ορίσει, τις ζητούμενες ή τις 
παραγόμενες ποσότητες. Η δυναμικότητα αναφέρετε επίσης, στην ταχύτητα εκτέλεσης 
μιας παραγγελίας και στη συνέπεια, δηλαδή, στην επίτευξη αυτής της ταχύτητας συνε-
χώς επί καθημερινής βάσεως.

3.  Συνέπεια (consistency). Το τρίτο στοιχείο της ποιότητας είναι η συνέπεια, δηλαδή 
η δυνατότητα του συστήματος να παραδίδει, συνεχώς και επί καθημερινής βάσεως, 
στους χρήστες του συστήματος, τα προϊόντα που ζητάνε σε καλή κατάσταση, χωρίς 
λάθη, σωστά επισημασμένα, έτσι ώστε, ο χρήστης να είναι βέβαιος ότι τα προϊόντα που 
παραλαμβάνει είναι αυτά που παρήγγειλε και μάλιστα βρίσκονται στη σωστή κατά-
σταση και ποιότητα.

Τα παραπάνω στοιχεία της ποιότητας του συστήματος Logistics μιας επιχείρησης είναι 
θεωρητικά μόνο να επιτευχθούν και να ικανοποιηθούν στο επίπεδο του 100 %. Μπο-
ρεί π.χ. η επιχείρηση να διαθέτει τεράστια αποθέματα, ώστε η πιθανότητα έλλειψης ή 
μη ικανοποίησης της ζήτησης να είναι μηδενική. Μπορεί να διαθέτει ένα πολύ μεγάλο 
στόλο αυτοκινήτων, έτσι ώστε, σε πρώτη ζήτηση να μεταφέρει τα προϊόντα στα σημεία 
που ζητούνται. Μπορεί τέλος, να έχει τέτοια συσκευασία στα προϊόντα της, ώστε να μην 
αλλοιώνονται, να μην καταστρέφονται, με οποιαδήποτε μεταχείριση και αν έχουν, να 
παραδίδονται πάντοτε σωστά, χωρίς τραυματισμούς και αλλοιώσεις.

Σε ότι αφορά το στοιχείο του κόστους, η σωστή προσέγγιση στα Logistics απαιτεί να λαμ-
βάνεται υπόψη το συνολικό κόστος και όχι το κόστος των επιμέρους στοιχείων. Είναι 
πολύ εύκολο να γίνουν λάθη όταν η προσπάθεια συγκεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση 
του κόστους σε ένα μόνο από τα σημεία του συστήματος και όχι του συνόλου. Παραδείγ-
ματος χάρη, μια προσπάθεια μείωσης του κόστους λειτουργίας της αποθήκης με τη μείω-
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ση των υπερωριών των εργαζόμενων στην αποθήκη, μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση 
του κόστους διανομής, μπορεί τα φορτηγά της επιχείρησης να φεύγουν πιο αργά από την 
αποθήκη και για αυτό να επιστρέφουν μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου.

Η σωστή προσέγγιση των Logistics, σε σχέση με το κόστος, απαιτεί τον υπολογισμό όλων 
των σχετικών δαπανών που συνδέονται με τις εργασίες και τις δραστηριότητες των 
Logistics, δηλαδή της διακίνησης των προϊόντων από τον προμηθευτή μέχρι τον κατανα-
λωτή. Τα στοιχεία του κόστους πρέπει να υπολογιστούν ως το σύνολο και να γίνει προ-
σπάθεια ελαχιστοποίησης του συνολικού κόστους, και όχι ενός στοιχείου του συνόλου.

Δραστηριότητες, των οποίων το κόστος περιλαμβάνεται μέσα στο κόστος του συστήματος 
των Logistics, είναι οι δαπάνες μεταφορών, οι δαπάνες αποθήκης, το κόστος διατήρησης 
αποθεμάτων, το κόστος ελέγχου και απογραφής των αποθεμάτων, το κόστος της φυσικής 
διακίνησης των προϊόντων μέσα στους χώρους της αποθήκης και της επιχείρησης γενικά, 
το κόστος διακίνησης των πληροφοριών σχετικά με τη λήψη παραγγελιών, με τη διεκπε-
ραίωση των παραγγελιών, το κόστος των κτιρίων και των μηχανημάτων, οι αποσβέσεις 
τους κ.λπ. 

Η τιμή αγοράς του προϊόντος είναι σημαντική, αλλά πρέπει να αξιολογηθεί σε συνδυα-
σμό με τις υπηρεσίες Logistics που προσφέρει ο προμηθευτής. Ο υπολογισμός του συνολι-
κού πραγματικού κόστους είναι αρκετά δύσκολος, γιατί είναι πιθανό, όταν αναλύονται 
οι εναλλακτικές λύσεις του συστήματος, να διαπιστωθεί ότι η μείωση του κόστους σε ένα 
σημείο, αντισταθμίζεται ή εξανεμίζεται από μια αύξηση του κόστους σε κάποιο άλλο ση-
μείο της αλυσίδας διακίνησης των αγαθών. Το ζητούμενο είναι η ελαχιστοποίηση του 
συνολικού κόστους σε κάθε δεδομένο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Δεν επιδιώκεται 
η εξεύρεση του απόλυτου ελάχιστου κόστους, αλλά του ελάχιστου κόστους για κάποιο 
συγκεκριμένο και αποδεκτό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών.

4. Αύξηση κέρδους από τα Logistics
Για πολλές επιχειρήσεις, τα Logistics είναι ο τομέας που προσδοκούν ότι θα επιτύχουν 

μείωση του κόστους. Και σε πολλές περιπτώσεις, τέτοιες περικοπές του κόστους έχουν 
μεγαλύτερες επιπτώσεις στην κερδοφορία της επιχείρησης από ότι στην αύξηση της ποσό-
τητας των πωλήσεων. Οι ενέργειες των Logistics δεν ολοκληρώνονται κάτω από τις οδη-
γίες ενός διευθυντή ενός τομέα, αλλά διαδέχονται σε ολόκληρο τον οργανισμό. Κάποια 
στοιχεία των Logistics βρίσκονται κάτω από τη δικαιοδοσία του τομέα της κατασκευής 
και κάποια άλλα στον τομέα marketing και χρηματοοικονομικών. Η επιχείρηση πρέπει 
να δημιουργήσει μια ανώτερη θέση διοικητικού στελέχους για τα Logistics και να του 
εκχωρήσει όλες τις αρμοδιότητες για αυτόν τον τομέα. Η έλλειψη διπλών ενεργειών, ο 
καλύτερος έλεγχος και η αύξηση της προσοχής της διοίκησης στα Logistics θα έχει σαν 
αποτέλεσμα περικοπές του κόστους. Οι περικοπές έχουν επιπτώσεις στην κερδοφορία, τέ-
τοιες που δε θα επιτευχθούν με ανάλογη αύξηση των πωλήσεων. Η μη αύξηση των πωλή-
σεων είναι μια ένδειξη στη διοίκηση της οικονομικής μονάδος ότι χρειάζεται επανεξέταση 
των δυνατοτήτων περικοπής του κόστους, που μπορούν να προκύψουν από σωστότερη 
διοίκηση των Logistics.
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5. Εξυπηρέτηση Πελατών - Customer Service
Η σημασία του όρου «εξυπηρέτηση πελατών» διαφέρει από την μία επιχείρηση στην 

άλλη. Οι πωλητές και οι πελάτες αντιμετωπίζουν την έννοια αυτή συνήθως από διαφο-
ρετικές σκοπιές. Σε γενικές γραμμές, η εξυπηρέτηση πελατών μπορεί να θεωρηθεί σαν η 
μέτρηση του πόσο καλά αποδίδουν τα συστήματα Logistics και Marketing στην δημι-
ουργία χρησιμοτήτων χρόνου και χώρου για ένα προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και της 
υποστήριξης μετά την πώληση. 
Στους περισσότερους οργανισμούς η εξυπηρέτηση καταναλωτών προσδιορίζεται με έναν 
από τους παρακάτω τρεις τρόπους: 
1.  Σαν μια δραστηριότητα που πρέπει να οργανωθεί, όπως οι διαδικασίες παραγγελειο-

ληψίας, τιμολόγησης, ή χειρισμού παραπόνων των πελατών,
2.  σαν μέτρηση απόδοσης, όπως για παράδειγμα δυνατότητα παράδοσης του 95% των 

λαμβανομένων παραγγελιών μέσα σε 48 ώρες, ή
3.  σαν ένα στοιχείο της γενικής φιλοσοφίας λειτουργίας της επιχείρησης και όχι σαν με-

μονωμένη δραστηριότητα ή σαν μονάδα μέτρησης απόδοσης.

Η εξυπηρέτηση του πελάτη αναδεικνύεται σε ακρογωνιαίο λίθο στην επιχειρηματική σκέ-
ψη της εποχής μας. Βασίζεται στην αρχή ότι ο ικανοποιημένος πελάτης θα παραμείνει 
στην εταιρία προχωρώντας σε επαναληπτικές αγορές, που σημαίνει αύξηση των πωλήσε-
ων. Μελέτες απέδειξαν ότι μια αύξηση της διατηρησιμότητας των πελατών κατά μόλις 5% 
οδηγεί σε αύξηση κερδών που κυμαίνεται από 25% έως 85%, επαναλαμβανόμενες αγορές 
και συστάσεις μειώνουν κόστη πωλήσεων και προώθησης από 20% μέχρι 40%!

Όταν σχεδιάζεται ένα σύστημα Logistics πρέπει να επιδιώκεται η επίτευξη των γενικών 
και ειδικών επιχειρησιακών στόχων που έχει θέσει η διοίκηση, και ταυτόχρονα πρέπει 
να επιδιώκεται η επίτευξη των επιμέρους στόχων που συνδέονται με το χώρο και τις λει-
τουργίες των Logistics. Ένας τέτοιος στόχος είναι να επιτυγχάνεται το επιθυμητό επίπεδο 
εξυπηρέτησης με το ελάχιστο δυνατό ύψος αποθεμάτων, σε όλα τα στάδια της αλυσίδας 
παραγωγής και διακίνησης. 

Η επιστήμη των Logistics για τον πελάτη είναι τόσο σημαντική αφού προτάσσεται, ανά-
γεται και τελικά αναπτύσσεται μέσω αυτής η εξυπηρέτηση ως προς δύο παρεμφερείς αλλά 
και ίσης σημασίας παράγοντες: τον σωστό τόπο και τον κατάλληλο χρόνο.

Εξάλλου, είναι σαφές πως η διαχρονικότητα, η μακροζωία, η ανάπτυξη και εν τέλει η 
κερδοφορία μιας επιχείρησης εξαρτάται πλέον και βασίζεται στο πόσο και πώς θα κατα-
φέρνει να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες, δηλαδή να αναπτύσσει η 
ίδια η επιχείρηση νέους τρόπους ανεύρεσης συνεχώς νέων πελατών (ποιοτική και ποσοτι-
κή ολοκλήρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας).

Το Logistics Management και η σωστή αξιοποίησή του αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την 
μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών. Και εδώ, δεν μπορεί να μην τονιστεί το 
εξής: Καλύτερα ποτέ ικανοποιημένος πελάτης, παρά αργά –ή όχι σωστά– ικανοποιημένος 
πελάτης.

Υπάρχει μεγάλος αριθμός παραγόντων που συναρτούνται με την Ποιοτική Εξυπηρέτηση 
πελατών, οι οποίοι σε μια ενδεικτική κατάταξη αναφέρονται στους εξής: 
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• Πληροφόρηση για ελλείψεις 
• Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας
• Συνέπεια / Αξιοπιστία παραδόσεων
• Εναλλακτικές δυνατότητες παραδόσεων
• Πλήρης εκτέλεση παραγγελιών χωρίς λάθη
• Ποιότητα προϊόντων και συσκευασίας
• Μέθοδοι τοποθέτησης παραγγελίας
• Ακρίβεια παραστατικών
• Διαδικασία παραπόνων
• Όροι πληρωμής
• Συχνότητα Παραδόσεων.

6. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Πολιτική Εξυπηρέτησης Πελατών
Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό η επιχείρηση θα πάρει τις αποφάσεις που θα διαμορφώ-

σουν την εικόνα της , την πορεία της και την επιτυχία της ή την αποτυχία της. Η λήψη 
αυτών των αποφάσεων θα πρέπει να γίνει σε συνδυασμό πολλαπλών παραγόντων και 
σχεδίων πιθανών ή απίθανων, εφικτών αλλά και γνωστών από τον ανταγωνισμό. Το πα-
ραπάνω είναι λογικό αφού μια δυναμική κοινωνία, και κατ΄ επέκταση, μια δυναμική και 
«ρευστή» αγορά επιβάλλει τη συνεχή εγρήγορση από μέρους της επιχείρησης.

Οι προκαταλήψεις, οι φοβίες, τα συναισθήματα ή οι υποθέσεις σίγουρα δεν οδηγούν που-
θενά και σε καμιά περίπτωση δεν έχουν θέση στην φάση του στρατηγικού σχεδιασμού της 
εξυπηρέτησης των πελατών. Ο ψύχραιμος, ήρεμος υπολογισμός όλων των πιθανών κινή-
σεων της επιχείρησης θα διαμορφώσει την στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Συγχρόνως, 
ανάλογη συμπεριφορά θα πρέπει να επιδείξουν και τα στελέχη. Ποιες υπηρεσίες Logistics 
προτιμά το κοινό είναι θέμα έρευνας και όχι θεωρίας. 

Ο Martin Christopher προτείνει έναν κατάλογο με 23 σημεία, με 23 διαφορετικά στοιχεία 
εξυπηρέτησης πελατών, που πρέπει να περιληφθούν σε ένα ερωτηματολόγιο έρευνας και 
καταγραφής της γνώμης των πελατών. Οι απαντήσεις τους είναι αυτές που θα καθορί-
σουν και διαμορφώσουν τελικά την πολιτική της επιχείρησης. 

Τα σημεία που προτείνει ο Martin Christopher είναι: 
• Συχνότητα παραδόσεων
• Χρόνος εκτέλεσης παραγγελίας
• Συνέπεια στην παράδοση
• Έκτακτες παραδόσεις, όταν ζητείται
• Διαθέσιμα αποθέματα και συνεχής τροφοδοσία
• Οι παραγγελίες εκτελούνται συνολικά
• Πληροφόρηση για ελλείψεις
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• Ευκολία τοποθέτησης παραγγελίας
• Αποδοχή παραγγελίας
• Ακρίβεια τιμολογίων
• Ποιότητα πωλητών/ αντιπροσώπων
• Υποστήριξη τοποθέτησης εμπορευμάτων στο κατάστημα (merchandising) 
• Τακτικές επισκέψεις πωλητών/ αντιπροσώπων
• Παρακολούθηση των αποθεμάτων των λιανοπωλητών από βιομηχανία
• Όροι πληρωμής
• Ανταπόκριση στις ερωτήσεις, απορίες, παράπονα
• Ποιότητα εξωτερικής συσκευασίας
• Καλοφτιαγμένες παλέτες
• Ευανάγνωστες ημερομηνίες λήξης στην εξωτερική συσκευασία
• Ποιότητα συσκευασίας τεμαχίου για διακίνηση στο κατάστημα
• Συνεργασία στην εισαγωγή νέου προϊόντος/συσκευασίας
• Τακτικές αναφορές για την γκάμα των προϊόντων
• Συντονισμός μεταξύ παραγωγής, διανομής και Marketing.

Η ανάλυση του ερωτηματολογίου, ακόμα και μέσα στα πλαίσια της ίδιας της επιχείρησης, 
αποφέρει εντυπωσιακά και ποικιλόμορφα αποτελέσματα. Άλλα σημεία θα τονίσει ένας 
υπεύθυνος αγορών, άλλα θα τονίσει ο εμπορικός διευθυντής και σίγουρα διαφορετικές 
απαντήσεις θα λάβουμε από τον manager αποθήκης.

Εύλογο, λοιπόν, είναι οι απαντήσεις που θα συγκεντρώσει η επιχείρηση από τους πελάτες 
να είναι εξίσου πολλές και διαφορετικές. Είναι βέβαιο ότι κάθε πελάτης έχει την δική 
του μοναδική άποψη, τις δικές του ξεχωριστές αδυναμίες, όπως λόγου χάρη, την έκδηλη 
αναποφασιστικότητα, την πολλές φορές εκνευριστική για τους επιχειρηματίες αναποφα-
σιστικότητα ή ακόμα και τις παράλογες απαιτήσεις. Η προώθηση του παραπάνω εγχει-
ριδίου με τις ερωτήσεις ίσως όμως βοηθήσει ιδιαίτερα την επιχείρηση να λάβει κάποιες 
πολύ σημαντικές αποφάσεις ως προς το που θα εστιάσει τις κινήσεις και τα σχέδιά της, με 
απόλυτο σκοπό την μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης του εν δυνάμει πελάτη.

Μετά τον σχεδιασμό της στρατηγικής που θα ακολουθήσει, η επιχείρηση πρέπει να λά-
βει και ένα μεγάλο αριθμό αποφάσεων, ένα πακέτο αποφάσεων μακροχρόνιας πολιτικής 
και στόχων, ώστε να εκπληρώσει τις προσδοκίες των πελατών της. Με την στρατηγική η 
επιχείρηση γίνεται περισσότερο ανταγωνιστική, ενώ με τον σχεδιασμό της πολιτικής επι-
λέγει τα μέσα ή τον τρόπο που θα εφαρμόσει για να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. 

Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, οι μακροχρόνιοι στόχοι μπορεί να μην μεταβάλλονται, 
αλλά να μεταβάλλεται η πολιτική (κανόνες) προκειμένου να τους πετύχει. Μερικοί από 
τους σημαντικότερους κανόνες αφορούν τα παρακάτω: 

Τοποθέτηση Παραγγελίας 

•  Μέθοδος Λήψης Παραγγελίας: π.χ. αποδεκτές οι τηλεφωνικές παραγγελίες, ή οι πα-
ραγγελίες πρέπει να δίνονται στους πωλητές γραπτώς, κ.λπ.
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•  Στοιχεία – Πληροφορίες που πρέπει να καταγράφονται σε μία παραγγελία.
•  Ποσότητα Παραγγελίας: ελάχιστο όριο αποδοχής παραγγελίας, τυποποιημένες ποσό-

τητες παραγγελίας σχετικές με την συσκευασία του προϊόντος, τυποποιημένες ποσότη-
τες παραγγελίας που μειώνουν το μεταφορικό κόστος, κ.λπ. 

•  Τύπος παραγγελίας: Έκτακτη ή Κανονική.
•  Χρονική Περίοδος: Ποιες ημέρες και σε ποιες ώρες μέσα στην ημέρα.

Χρόνος Εκτέλεσης – Κύκλος Παραγγελίας

•  Η αποδοχή της παραγγελίας γίνεται άμεσα ή περνάει κάποιο χρονικό διάστημα;
•  Σταθερός χρόνος ανάλογα με τη Γεωγραφική Ζώνη (Νομούς, Περιοχές, κ.τ.λ.) ή το 

μέγεθος του πελάτη;
•  Συγκεκριμένες ημέρες παράδοσης μέσα στην εβδομάδα;
•  Πόσος χρόνος «μετράει» από τη τοποθέτηση μέχρι την αποδοχή της παραγγελίας;
•  Η δέσμευση των αποθεμάτων γίνεται με τη τοποθέτηση της παραγγελίας ή αργότερα;
•  Οι πωλητές γνωρίζουν το απόθεμα κατά τη λήψη των παραγγελιών;

Περιπτώσεις μη Διαθεσιμότητας Προϊόντος

•  Χρονική Προτεραιότητα των παραγγελιών (‘first come – first served’) ή όχι;
•  Προτεραιότητα στους μεγάλους πελάτες ή στους πελάτες με τη μεγαλύτερη δυναμική;
•  Επιμερισμός των ελλείψεων αναλογικά ή με άλλο τρόπο;
•  Ανεκτέλεστες Παραγγελίες (Backorders): προστίθονται στις επόμενες παραγγελίες ή 

κατόπιν συνεννόησης με τους πελάτες;
•  Ενημέρωση των πελατών για τις ελλείψεις και για πιθανούς εναλλακτικούς κωδικούς.

Διαδικασία Παραπόνων και After Sales Service

•  Αποζημίωση σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, άμεση αντικατάσταση ή πί-
στωση; 

•  Ενημέρωση πελατών, αρχικά για την Πολιτική της Εταιρίας σχετικά με το συγκεκριμέ-
νο παράπονο (χρόνος και τρόπος αντιμετώπισης).

•  Ενημέρωση πελατών για την εξέλιξη των διορθωτικών ενεργειών της επιχείρησης.
•  Κατηγοριοποίηση Παραπόνων και θεσπισμένη διαδικασία αντιμετώπισής τους από 

το σχετικό τμήμα.
•  Ενημέρωση πελατών για τα νέα προϊόντα εξέλιξης ή αναβάθμισης των προηγουμένων 

(Upgrades).
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Πληρωμές – Τιμολόγηση

•  Οι όροι πληρωμής είναι οι ίδιοι για όλους τους πελάτες;
•  Διαφοροποίηση τιμών ανάλογα με κριτήρια την ποσότητα, μέσο τοποθέτησης παραγ-

γελίας (internet, τηλεφωνικά, κ.τ.λ.), πελάτης λιανικής-χονδρικής, πακέτα προσφο-
ρών, κ.λπ. 

•  Σε ποιες περιπτώσεις δεν εκτελούνται οι παραγγελίες λόγω πίστωσης;
•  Υπάρχουν ανώτατα πιστωτικά πλαφόν για τους πελάτες;

Τα παραπάνω ερωτήματα δεν εξαντλούν όλα τα προβλήματα που καλούνται να αντιμε-
τωπίσουν όσοι σχεδιάζουν το σύστημα εξυπηρέτησης, και είναι μόνο ενδεικτικά και πίσω 
ή κάτω από κάθε ερώτημα κρύβονται δεκάδες άλλα. Όλα πρέπει να απαντηθούν και ποτέ 
τα στελέχη δεν πρέπει να τα θεωρήσουν ως μια γραφειοκρατική διαδικασία. Αντίθετα, 
όλα τα παραπάνω είναι θέματα ουσίας και πρέπει να αντιμετωπιστούν με ρεαλισμό και 
με φαντασία. 

7. After Sales Service 
Με τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο και την αύξηση της χρήσης διαρκών καταναλω-

τικών αγαθών αυξάνει παράλληλα η σπουδαιότητα της Εξυπηρέτησης του Πελάτη μετά 
την πώληση. Συγκεκριμένα, ο τομέας της Εξυπηρέτησης του Πελάτη μετά την πώληση, πε-
ριλαμβάνει κυρίως τη Συντήρηση, τη Τεχνολογική Αναβάθμιση (διαδικασία αναβάθμι-
σης παλαιότερων τεχνολογικών μοντέλων με νεότερα μοντέλα, μεταγενέστερης έκδοσης) 
και τη Διαχείριση Επιστροφών - Reverse Logistics.

Οι κύριοι λόγοι στους οποίους οφείλονται οι επιστροφές εμπορευμάτων είναι:
• Αδυναμία παράδοσης στον πελάτη.
• Άρνηση παραλαβής από τον πελάτη. 
• Φθαρμένα, ελαττωματικά ή ληγμένα προϊόντα.

Οι επιστροφές συνεπάγονται την ενεργοποίηση ενός συνόλου δραστηριοτήτων, οι οποίες 
αναλώνουν πόρους και συνεπαγόμενα αυξάνουν το κόστος: Μεταφορά αγαθών, επανέ-
λεγχος ποιοτικός και επανατακτοποίηση στην Αποθήκη, Λογιστική Υποστήριξη, εισαγω-
γή των επιστρεφομένων κωδικών στο μηχανογραφικό σύστημα της επιχείρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από το φανερό κόστος που προσθέτουν οι επιστροφές στις 
επιχειρήσεις, πολύ σημαντικό είναι το κόστος των χαμένων πωλήσεων, τόσο από πελάτες 
που δεν αγοράζουν ξανά από την επιχείρηση, όσο και από αυτούς που δεν επιλέγουν την 
επιχείρηση εξ αρχής. 

Τα ‘Reverse Logistics’ περιλαμβάνουν ένα σύνολο διαδικασιών που υπόκεινται στη δια-
χείριση των υποπροϊόντων της βιομηχανικής παραγωγής και κατανάλωσης στα πλαίσια, 
τόσο της αντίστροφης πορείας από τον πελάτη-καταναλωτή στο εργοστάσιο-αποθήκη, όσο 
και της βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας μεμονωμένα. Ειδικότερα, επικεντρώ-
νονται στην ανάπτυξη μεθόδων ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης, επανόρθωσης και 

12diastasisEPI-page211-236-secon223   223 29/5/2008   9:34:20 ìì



224

Γ.Π. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ

μείωσης του όγκου των επιστρεφομένων, ήδη χρησιμοποιημένων, ελαττωματικών, κατε-
στραμμένων ή επιβλαβών προϊόντων, προβαίνοντας παράλληλα και στη διαμόρφωση 
κατάλληλων περιβαλλοντογικών συνθηκών, όταν πρόκειται για την καταστροφή ή την 
ολοκληρωτική απόσυρσή τους.

8. Κανάλια Διανομής 
Ουσιαστικά υπάρχουν 2 ειδών κανάλια: 

• ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
Περιγράφει τη μέθοδο και τα μέσα με το οποίο το προϊόν φυσικά μεταφέρεται από το 
σημείο παραγωγής στο σημείο τελικής κατανάλωσής του. Δηλαδή, ουσιαστικά περιλαμ-
βάνει τα αποθηκευτικά κέντρα από τα οποία θα γίνει η διέλευση του προϊόντος και τα 
μέσα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά (διανομή).

• ΤRADING CHANNEL (EMΠOΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ)
Περιλαμβάνει τη «μη φυσική» πλευρά της μεταφοράς των προϊόντων, δηλαδή τις τιμές 
αγοράς και πώλησης του προϊόντος, τις διαπραγματεύσεις, την ιδιοκτησία των προϊό-
ντων, κ.τ.λ. 

Απαιτείται συνεργασία των αντίστοιχων διευθύνσεων που ασχολούνται με το εμπορικό 
κανάλι (Εμπορική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Πωλήσεων) και το φυσικό κανάλι (Διεύθυνση 
Εφοδιαστικής-Logistics) με σκοπό τον προσδιορισμό των σημείων πώλησης και τον εφι-
κτό, από πλευράς κόστους, ανεφοδιασμό τους, μέσω κατάλληλης διαχείρισης αποθεμά-
των, αποθήκευσης, μεταφοράς και διανομής. 

Για τη δομή των φυσικών καναλιών διακίνησης πρέπει να απαντηθούν ορισμένα σημαντικά 
ερωτήματα όπως τα παρακάτω;
•  Ποιος ο ρόλος της επιχείρησης στο κανάλι;
•  Πόσες εγκαταστάσεις πρέπει να έχει η επιχείρηση (αν πρέπει να έχει) στην εφοδιαστι-

κή αλυσίδα;
•  Θέση και μέγεθος εγκαταστάσεων;
•  Διαχείριση αποθηκών (από τρίτους, από επιχείρηση);
•  Mεταφορά / Διανομή με ιδία μέσα;
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9. Αριθμός Αποθηκών & Κόστος Καναλιών Εφοδιαστικής
Ο αριθμός των αποθηκών αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό θέμα που εξαρτάται βασι-
κά από δύο παράγοντες:
α) Το επιθυμητό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. 
β) Το συνολικό κόστος (μεταφορικό και κόστος διαχείρισης αποθεμάτων). 

Το συνολικό μεταφορικό κόστος ενός φυσικού καναλιού διακίνησης ισούται με:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
=

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
+

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Με την αύξηση του αριθμού των αποθηκών:
•	 	Το μεταφορικό κόστος αυξάνεται διότι απαιτείται η μετακίνηση του αποθέματος σε 

περισσότερα σημεία από τις πηγές τροφοδοσίας (δεν εκμεταλλευόμαστε τις οικονομίες 
κλίμακας).

•	 	Το κόστος διανομής μειώνεται αφού μειώνονται οι αποστάσεις που διανύονται μετα-
ξύ αποθηκών και πελατών (π.χ. καταστήματα).

Το κόστος διατήρησης αποθέματος περιλαμβάνει τα τρέχοντα κόστη Αποθεμάτων 
(Inventory carrying costs), όπως το κόστος κεφαλαίου, τα ασφάλιστρα, κόστος απαξίω-
σης–απωλειών, κόστος συντήρησης εξοπλισμού, τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα με τον 
όγκο των διακινούμενων προϊόντων και τα τρέχοντα κόστη αποθήκευσης, όπως τα λει-
τουργικά κόστη της αποθήκης (ρεύμα, νερό, τηλέφωνα, συντήρηση κτιρίου) και το ενοί-
κιο, που αφορούν τον αποθηκευτικό χώρο. Το κόστος αυτό αυξάνεται, αφού η αύξηση 
των αποθηκών συνεπάγεται με αύξηση του προσωπικού, των λειτουργικών εξόδων της 
αποθήκης, αλλά και του συνολικού αποθέματος. 
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Το συνολικό κόστος ενός φυσικού καναλιού διακίνησης ισούται με:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
=

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
+

 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Στόχος της Διοίκησης στο Στρατηγικό επίπεδο είναι ο σχεδιασμός του καναλιού εφοδια-
σμού με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο δυνατό κόστος, ταυτόχρονα με 
τη ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών. 

Για το σκοπό αυτό εξετάζεται διεξοδικά και η χρήση εξειδικευμένων εταιριών παροχής 
υπηρεσιών Logistics (Third Party Logistics) για την ανάληψη του έργου σχετικά με την 
αποθήκευση και διακίνηση αγαθών. 

10. Third Party Αποθήκευση και Διανομή (3PL)
Οι παροχείς υπηρεσιών Logistics (third party Logistics ή 3PL providers) είναι εξει-

δικευμένοι φορείς που διεκπεραιώνουν συγκεκριμένες διαδικασίες εκ μέρους άλλων 
επιχειρήσεων, διαχειριζόμενοι τα προϊόντα τους και εξυπηρετώντας τους πελάτες τους 
των επιχειρήσεων αυτών. Μία σημαντική δυνατότητα που δίνεται στην επιχείρηση, όσον 
αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό της αποθήκευσης, αποτελεί λοιπόν η ανάθεση του απο-
θηκευτικού έργου σε εταιρίες 3PL ώστε να επικεντρωθούν σε κρίσιμης σημασίας για την 
επιβίωση τους δραστηριότητες. 

Οι εταιρίες που αναλαμβάνουν το αποθηκευτικό έργο ουσιαστικά διεκπεραιώνουν όλες 
τις εργασίες της αποθήκης, από την παραλαβή και έλεγχο των προϊόντων μέχρι και την 
φόρτωση τους στα φορτηγά για τη διανομή τους. 
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Οι λόγοι που οδηγούν στη χρήση υπηρεσιών τρίτων στην αποθήκευση βασικά αφορούν 
στα ακόλουθα:

Οι ειδικότεροι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις στο ‘outsourcing’ συνοψίζονται στα ακό-
λουθα σημεία: 
1.  Μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης. Με άλλα λόγια «κάποιος τρίτος 

μπορεί να εκτελεί φτηνότερα αυτά που εκτελούμε εμείς, εξοικονομώντας για εμάς ση-
μαντικό κόστος».

2.  Μείωση της δέσμευσης κεφαλαίων σε πάγια στοιχεία όπως σε κτίρια (αποθηκευτικοί 
χώροι), εξοπλισμό, μηχανογραφικό σύστημα, φορτηγά, κ.τ.λ., με συνεπαγόμενη δυ-
νατότητα αξιοποίησης των κεφαλαίων αυτών σε άλλες διαδικασίες που θεωρούνται 
κύριες για την επιχείρηση (βλέπε παρακάτω). 

3.  Βελτίωση ποιότητας και ταχύτητας υπηρεσιών: οι 3PL φορείς δύνανται, λόγω εξειδί-
κευσης σε συγκεκριμένες διαδικασίες (π.χ. αποθήκευση, διανομή), να προσφέρουν τα 
προϊόντα στους πελάτες των επιχειρήσεων σε συντομότερο χρονικό διάστημα, με συ-
νέπεια, χωρίς ελαττώματα (λόγω προσεκτικής διαχείρισης και αποτελεσματικού ποι-
οτικού ελέγχου), σε καλύτερη συσκευασία, κ.λπ. Συνεπώς, βελτιώνεται σημαντικά το 
επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Συνεπακόλουθο της αναβάθμισης της ποιοτικής 
εξυπηρέτησης των πελατών είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εικόνας 
της επιχείρησης στην αγορά, μέσω χρήσης των υπηρεσιών τρίτων. 

4.  Μεγαλύτερη ευελιξία: οι 3PL φορείς αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ευελιξία, μέσω 
των πολλαπλών επιλογών που διαθέτουν από την εμπειρία τους, τις έκτακτες περιπτώ-
σεις, δίνοντας λύσεις έγκαιρα και εξομαλύνοντας οποιαδήποτε ανώμαλη κατάσταση 
που μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα υπηρεσιών στους πελάτες.

5.  Δυνατότητες επικέντρωσης της επιχείρησης στις κύριες διαδικασίες (core business 
processes): η επιχείρηση αναθέτοντας συγκεκριμένες διαδικασίες σε τρίτους επικε-
ντρώνει το ενδιαφέρον της διοίκησης και τους πόρους της σε βασικές διαδικασίες, 
όπως για παράδειγμα στην παραγωγική διαδικασία, στην διαδικασία προώθησης 
προϊόντων, κ.ο.κ. 

Η διαδικασία επιλογής τρίτων φορέων βασίζεται στις προδιαγραφές των υπηρεσιών και 
προϊόντων που θέτει η επιχείρηση σε αντιπαράθεση με τα γενικά στοιχεία των υποψή-
φιων και τις προσφορές τους για την ανάληψη συγκεκριμένου αποθηκευτικού έργου. 
Τα επιμέρους σημεία που πρέπει να εξετασθούν - κατά την αξιολόγηση των διαφόρων 
εταιρειών third - party είναι: 
•  Η επαγγελματική εμπειρία (Έτη που παρέχει υπηρεσίες Logistics, Επαγγελματική 

εμπειρία των στελεχών του, κ.τ.λ.)
•  Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών (Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, Συντή-

ρηση εξοπλισμού, Έλλειψη λαθών, Δυνατότητα FIFO – FEFO, Χειρισμός επιστροφών, 
Ύπαρξη εγχειριδίου ποιότητας ISO 9000, κ.λπ.)

•  Ο βαθμός εξυπηρέτησης του πελάτη (Τήρηση χρονοπρογράμματος, Ευελιξία σε ώρες 
διανομής, κ.λπ.)

•  Η χρήση νέας τεχνολογίας (Αυτοματισμοί, Μηχανογραφικά συστήματα και προ-
γράμματα, Δυνατότητα real-time ενημέρωσης, Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων, 
κ.τ.λ.)
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•  Το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών.
•  Η οικονομική επιφάνεια και προοπτική ανάπτυξης της εταιρείας (Συνολικός τζί-

ρος, Κερδοφορία, κ.λπ.) Προσήλωση της εταιρείας στην παροχή υπηρεσιών Logistics, 
στρατηγική της εταιρείας, κύριοι πελάτες, κ.τ.λ.) 

•  Οι όροι του συμβολαίου – προσφοράς. 

11. Αποθήκευση στο νέο περιβάλλον της Εφοδιαστικής 
Η αποθήκη έχει πάψει πλέον να αποτελεί το τελικό σημείο προορισμού, αλλά έχει 

εξελιχθεί στο βασικότερο ίσως κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι εταιρείες που διαθέ-
τουν οργανωμένες αποθήκες είναι εκείνες με τον υψηλότερο δείκτη customer service και 
το ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προετοιμασμένες να ανταποκριθούν αποτε-
λεσματικότερα στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο περιβάλλον 
αυτό, που οι νέες αρχές, ιδέες, και πρακτικές εξαπλώνονται ταχύτατα βοηθούμενες από 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι εμπορικές εταιρείες, οι παραγωγικές επιχειρήσεις και 
εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics διασταυρώνουν τις απαιτήσεις τους στην προσπά-
θεια μείωσης του λειτουργικού κόστους και παροχής ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελα-
τών τους, μέσω κατάλληλης υποδομής, τεχνογνωσίας και οργάνωσης. 

Οι στόχοι αποτελεσματικής αποθήκευσης για εξοικονόμηση κόστους και ποιότητα στις 
εργασίες, σε όρους ακρίβειας, εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών και συνθηκών 
εργασίας εντός των αποθηκών, αντανακλάται από τις παρακάτω αρχές αποθήκευσης:

•  Οριοθέτηση Αναγκών (Ιdentification) 
Διερεύνηση των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης και των συνεπαγόμενων λει-
τουργικών απαιτήσεων, με γνώμονα τους πελάτες, τον ανταγωνισμό, τις τάσεις της αγο-
ράς και τους στόχους της επιχείρησης.

•  Ευελιξία (Flexibility)
Στο ραγδαία μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η αποθήκευση, ως κρίσιμος 
κόμβος της εφοδιαστικής αλυσίδας, πρέπει να έχει υψηλό βαθμό ευελιξίας, ώστε να προ-
σαρμόζεται με ταχύτητα στις εκάστοτε συνθήκες και απαιτήσεις.

•  Παραγωγικότητα (Work Productivity)
Η αποθήκη αποτελεί σημαντικό πλέον κέντρο κόστους για την επιχείρηση περιλαμβά-
νοντας ένα πλέγμα εργασιών οι οποίες πρέπει να διεκπεραιώνονται με συντονισμό και 
αξιοποίηση των πόρων, ανθρωπίνων και μη, ώστε να εξασφαλίζεται η χαμηλόκοστη λει-
τουργία της αποθήκης, παράλληλα με την ικανοποίηση των προδιαγραφών ποιότητας 
εξυπηρέτησης που έχουν καθοριστεί. Βασικός παράγοντας που επηρεάζει την παραγωγι-
κότητα των εργασιών αποτελεί η ελαχιστοποίηση των κινήσεων μέσα στον αποθηκευτικό 
χώρο. 

•  Εργονομία (Ergonomics)
Η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και η εξασφάλιση των κατάλληλων συν-
θηκών εργασίας, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την ομαλή ροή των εργασιών, κα-
θώς και κίνητρο για αποδοτική εργασία εντός φιλικού «περιβάλλοντος» εργασίας. 
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•  Μοναδοποίηση Φορτίου (Unit Load)
Καθορισμός κατάλληλων μονάδων αποθήκευσης για την επίτευξη αποδοτικότερης ροής 
των προϊόντων, από την εισαγωγή τους στον αποθηκευτικό χώρο μέχρι και την εξαγωγή 
τους. 

•  Αυτοματοποίηση (Automation)
Η αυτοματοποίηση αφορά τον κινητό ή στατικό εξοπλισμό (παλετοφόρα, αποθηκευτικά 
συστήματα), καθώς και το μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης της αποθήκης. Η αυτο-
ματοποίηση προϋποθέτει, για την αποκόμιση των ωφελειών σε σχέση με το κόστος της, 
ανάλυση των πραγματικών αναγκών της αποθήκευσης και προσαρμογή της οποιασδή-
ποτε λύσης τεχνολογίας στις ανάγκες αυτές.

•  Εκμετάλλευση Χώρου (Space Utilization)
Η εκμετάλλευση των χώρων της αποθήκης αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αποθηκευ-
τικών αναγκών της εταιρίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με όσο το δυνατόν λιγό-
τερες χωροταξικές επεμβάσεις. Η εκμετάλλευση του χώρου φυσικά πρέπει να εξασφαλίζει 
και την απουσία δημιουργίας σημείων «συμφόρισης» που δυσχεραίνουν την ομαλή διεκ-
περαίωση των εργασιών της αποθήκης και αυξάνουν τους κινδύνους ατυχημάτων. 

•  Έλεγχος (System Control)
Η ευκολία καταγραφής και παρακολούθησης των κινήσεων των προϊόντων μέσα σε ένα 
αποθηκευτικό χώρο, καθ’ όλη τη διάρκεια της ενδοεπιχειρησιακής διακίνησής τους, είναι 
καθοριστική για τον έλεγχο των λειτουργικών διαδικασιών και της χρήσης του χώρου. Ο 
έλεγχος αυτός αποσκοπεί στην αντιπαράθεση με τους αντίστοιχους στόχους που έχουν 
τεθεί και ανάληψη πρωτοβουλιών προς την επίτευξή τους. 

•  Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service)
Η εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της επιχείρησης, που 
εξαρτάται σε πολύ σημαντικό βαθμό από την αποδοτικότητα της αποθήκευσης, αποτελεί 
και μέτρο της αποτελεσματικότητας του συστήματος logistics της εταιρείας και συγκριτι-
κό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό.

12. Βασικά Αποθηκευτικά Συστήματα 
Τα δύο βασικότερα συστήματα που χρησιμοποιούνται στα μεγάλα αποθηκευτικά κέ-

ντρα των επιχειρήσεων είναι: 

Κλασσικά ράφια παλέτας
Τα κλασσικά ράφια παλέτας είναι το πιο δημοφιλές και ευρέως διαδεδομένο σύστημα 
αποθήκευσης κάθε είδους προϊόντων. Στο σύστημα αυτό τα πλαίσια των ραφιών σχη-
ματίζουν διπλές σειρές, οι οποίες χωρίζονται μεταξύ τους με διαδρόμους, το πλάτος των 
οποίων ποικίλει ανάλογα με το σύστημα που εγκαθίσταται. 
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Σχήμα 3 – Κλασσικά ράφια παλέτας

Ράφια ελευθέρας εισόδου (Drive-in Racking)
Στο σύστημα αυτό οι παλέτες τοποθετούνται όχι πάνω σε δοκίδα, όπως στην προηγούμε-
νη περίπτωση, αλλά ακουμπάνε με τα δύο άκρα της σε ειδική διαμόρφωση του ραφιού. Η 
εκμετάλλευση του χώρου είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Σχήμα 4 – Σύστημα Ράφια Drive-in
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13. Λειτουργική οργάνωση αποθήκης & Μηχανογράφηση
Τα αποθηκευτικά κέντρα ενσωματώνουν ένα πλήθος λειτουργιών, απαραίτητων για 

την αποτελεσματική ροή των προϊόντων, διασφαλίζοντας την ποιοτική και οικονομική 
λειτουργία ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας (σχήμα 5).

Σχήμα 5 – Εργασίες εντός της αποθήκης 

Η συλλογή των παραγγελιών (order picking) αφορά την συλλογή συγκεκριμένων πο-
σοτήτων προϊόντων από τον αποθηκευτικό χώρο βάσει των παραγγελιών των πελατών 
και αποτελεί την «καρδιά» της διαδικασίας αποθήκευσης των προϊόντων, επηρεάζοντας 
καθοριστικά την αποτελεσματικότητά της και συνεπαγόμενα την ικανοποίηση των ανα-
γκών των πελατών (ποιότητα εξυπηρέτησης). Περισσότερο από το 50% του προσωπικού 
της αποθήκης απασχολείται στον τομέα της συλλογής των παραγγελιών, ενώ το κόστος 
αντιπροσωπεύει σχεδόν το 65% του συνολικού κόστους αποθήκευσης.

Η συλλογή πραγματοποιείται βάσει λίστας (picking list) που περιέχει στοιχεία του πελά-
τη, της παραγγελίας του (προϊόντα, ποσότητες) και τις αποθηκευτικές θέσεις στις οποί-
ες πρέπει να οδηγηθεί το προσωπικό για να εκτελέσει την παραγγελία. Οι θέσεις αυτές 
ονομάζονται θέσεις picking και διαφοροποιούνται από τις θέσεις όπου τακτοποιούνται τα 
προϊόντα μετά την παραλαβή τους, τις θέσεις stock. Ο διαχωρισμός αυτός επιταχύνει την 
λειτουργία της συλλογής των παραγγελιών, μειώνοντας τις αποστάσεις στο προσωπικό. 

Κάθε φορά που η ποσότητα στις θέσεις picking είναι μικρότερη από την επιθυμητή, ενερ-
γοποιείται η εργασία της ανατροφοδότησης των θέσεων αυτών από τις θέσεις stock. Η 
έγκαιρη και συντονισμένη ανατροφοδότηση των θέσεων picking από τις θέσεις stock 
αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της συλλογής των παραγγελιών. 

Οι βασικές λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης αποθηκών 
(Warehouse Management Systems) είναι οι παρακάτω:
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•  Παρακολούθηση όλων των θέσεων, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του αποθηκευτι-
κού χώρου από πλευράς χωρητικότητας και διάταξης των κωδικών στο χώρο. 

•  Παρακολούθηση Αποθεμάτων, αυτοματοποίηση της διαδικασίας αναπαραγγελίας με 
ειδοποίηση όταν το απόθεμα πέσει σε κάποιο επίπεδο. 

•  Διεκπεραίωση βασικών δραστηριοτήτων με την έκδοση των απαραίτητων εντύπων, 
όπως picking (συλλογή παραγγελιών) με τα Picking lists, τελικής προετοιμασίας πα-
ραγγελιών με τα Δελτία Αποστολής, Απογραφής με τις αντίστοιχες λίστες, κ.λπ. 

•  Αξιολόγηση Παραγωγικότητας Εργασιών και Χρήσης Υποδομών (Ραφιών, Περονο-
φόρων) με έκδοση κατάλληλων αναφορών (reports) από τις οποίες να προκύπτουν 
χρήσιμα συμπεράσματα για τη ανάληψη βελτιωτικών πρωτοβουλιών. 

14. Διαχείριση Αποθεμάτων και Kόστος Διατήρησης 
Αποθεμάτων

Oι προμήθειες εντάσσονται στο συνολικό εφοδιαστικό κύκλωμα Logistics. Οι εκ-
πτώσεις μέσω μεγάλων παραγγελιών που καλύπτουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η 
επιλογή προμηθευτών, κ.τ.λ. υπάγονται στο συνολικό (ανα)σχεδιασμό των Logistics της 
επιχείρησης. «Επιτυχημένες» δεν θεωρούνται πλέον οι αγορές που εξασφάλισαν μόνο 
την προμήθεια φτηνών και ποιοτικών προϊόντων από αξιόπιστους προμηθευτές, αλλά οι 
αγορές οι οποίες οδήγησαν σε μείωση του κόστους διατήρησης του αποθέματος και πιο 
συγκεκριμένα σε:

•  Μείωση κόστους απαξίωσης-φθορών
  Ο βασικός λόγος που οδηγεί στην απαξίωση των αγαθών αποτελεί το τέλος της δι-

άρκειας ή του κύκλου ζωής του προϊόντος. Αφορά κυρίως προϊόντα τεχνολογίας ή 
τρόφιμα που λήγουν πριν διατεθούν σε πελάτες. 

•  Μείωση του κόστους αποθήκευσης βασικά λόγω μείωσης του αποθέματος μέσω συ-
χνότερης αναπλήρωσης των αποθεμάτων με συνεπαγόμενη μείωση των αναγκών σε 
χώρους, στατικό εξοπλισμό, συντήρηση, τρέχοντα λειτουργικά εγκαταστάσεων (φως, 
νερό, κ.λπ.).

•  Μείωση των δεσμευμένων κεφαλαίων σε αποθέματα και σε στατικούς πόρους: Δυ-
νατότητες αξιοποίησής του σε άλλες αποδοτικές επενδύσεις (κόστος ευκαιρίας).

•  Μείωση του κόστους φθορών: Μικρότερος χρόνος αποθήκευσης, Ασφαλής διαχεί-
ριση προϊόντων με τον κατάλληλο εξοπλισμό εντός κατάλληλα διαμορφωμένων χώ-
ρων. Ποιοτικός έλεγχος των παραλαμβανομένων προϊόντων. Κατάλληλες συνθήκες 
αποθήκευσης για τη διατήρηση των αποθεμάτων στην προδιαγεγραμμένη ποιότητα 
(συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, κ.λπ.).

•  Μείωση του κόστους απωλειών: Μικρότερος χρόνος αποθήκευσης, καλύτερος σχε-
διασμός αναγκών για μείωση των προϊόντων που απαξιώνονται, λόγω χρόνου και 
τεχνολογικής προόδου. 
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15. Διαχείριση Αποθεμάτων – Τεχνική ABC ανάλυσης 
Γενικά, η πολιτική αποθεματοποίησης θα πρέπει να είναι γνωστή σε όλους και να 

τυχαίνει γενικής αποδοχής – όχι απαραίτητα συμφωνίας. Είναι γεγονός ότι ο εσωτερικός 
ή εξωτερικός πελάτης μας, που ανήκει στο τεχνικό τμήμα, θα ήταν ευχαριστημένος αν 
είχαμε υψηλό απόθεμα να τον περιμένει μήπως το χρειαστεί. Αντίστοιχα, και ο εκάστοτε 
πωλητής υπερθεματίζει ότι υπάρχει σε άφθονο απόθεμα ότι ο πελάτης χρειαστεί. 

Η πραγματικότητα είναι ότι το απόθεμα που θα υπάρχει στις αποθήκες θα πρέπει να αντι-
στοιχεί στη ζήτηση που βγαίνει από στατιστικά δεδομένα και παραδοχές για το μέλλον 
και όχι στις επιθυμίες του καθενός. Η ζήτηση του αποθέματος αντανακλά την «κίνησή» 
του εντός των αποθηκευτικών χώρων, η οποία πρέπει να αναλύεται σε όρους ποσοτικούς 
για να διαχωρίζονται τα προϊόντα σε κατηγορίες: ταχυκίνητα προϊόντα (κατηγορία Α), 
μεσαίας ταχύτητας (κατηγορία Β) και βραδυκίνητα (κατηγορία C). Τα ταχυκίνητα προϊό-
ντα αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του συνόλου των κωδικών που κινεί η επιχείρηση 
και τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 80% της συνολικής διακινούμενης ποσότητας 
(π.χ. σε τεμάχια) όλων των κωδικών, σύμφωνα με τον νόμο Pareto. 

Οι βασικές εφαρμογές της ανάλυσης αυτής αφορούν:
1.  Το σχεδιασμό των προμηθειών: Μεγαλύτερη προσοχή στη διαθεσιμότητα των προϊό-

ντων της κατηγορίας Α (πιθανόν με μεγαλύτερα αποθέματα ασφαλείας)
2.  Ποιοτικός Έλεγχος: Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στον ποιοτικό έλεγχο των προϊό-

ντων Α. 
3.  Τις απογραφές: Οι κυκλικές απογραφές μπορούν να εφαρμοστούν σε όλα τα προϊόντα 

της εταιρείας ή σε ομάδες αυτών, όπως επίσης και σε τμήματα της αποθήκης της εται-
ρείας (π.χ. κυκλικές απογραφές). 

4.  Τη χωροταξική τους διάταξη στην αποθήκη. ‘Α’ προϊόν σημαίνει μεγάλες πωλήσεις  
μεγάλη ταχυκινησιμότητα  συχνές μετακινήσεις στην αποθήκη (παραλαβή-τακτο-
ποίηση, picking), που σημαίνει ότι για την ελαχιστοποίηση των αποστάσεων μέσα στη 
αποθήκη (κόστος προσωπικού, ταχύτητα συλλογής παραγγελιών) τοποθετούμε τα Α 
κοντά στην είσοδο-έξοδο της αποθήκης.
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16. Αγορές και Επιλογή Προμηθευτών 
Η πιο σημαντική ενέργεια στην αγοραστική διαδικασία είναι να επιλέξει η κάθε επι-

χείρηση τον κατάλληλο προμηθευτή, ανάμεσα σε έναν αριθμό πωλητών που μπορούν να 
προσφέρουν τα αναγκαία υλικά. Αυτή η διαδικασία είναι αρκετά περίπλοκη, εξαιτίας 
της ποικιλίας παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν παρθεί μια απόφαση 
αγοράς. Η διαδικασία αυτή έχει πολλά σταδία και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
 1. Αναγνώριση αναγκών
 2. Καθορισμός προδιαγραφών
 3. Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων
 4. Δημιουργία επαφών
 5. Καθορισμός κριτηρίων αγοράς και χρησιμότητας
 6. Αξιολόγηση των εναλλακτικών ενεργειών αγοράς
 7. Καθορισμός του προϋπολογιζόμενου ποσού για την αγορά
 8. Εκτίμηση των συγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων
 9. Διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές 
10. Αξιολόγηση αγοράς 
11. Αξιολόγηση χρήσης 
12. Επικοινωνία με τους προμηθευτές

Αυτά τα βήματα δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν όλα, εκτός και αν πρόκειται για 
μια εντελώς νέα απόφαση. Αν η απόφαση έχει επαναληφθεί, τότε αρκετά από τα βήματα 
δεν πραγματοποιηθούν. 

Οι υπεύθυνοι αγορών μελετούν βασικά τις ακόλουθες μεταβλητές, πριν πάρουν μια από-
φαση αγοράς:
• Χρόνοι καθυστέρησης 
• Ποσοστό των έγκαιρων παραδόσεων 
• Ποσοστό διαθεσιμότητας αποθεμάτων
• Ευκολία στην επικοινωνία για την παραγγελία
• Αξιοπιστία προϊόντος
• Παρεκκλίσεις ποιότητας 
• Ανταγωνιστικότητα της τιμής
• Προηγούμενη εμπειρία με τον προμηθευτή
• Συνολική εικόνα του προμηθευτή στην αγορά
• Χρηματοοικονομικοί όροι 
• Υπηρεσίες που παρέχονται μετά την αγορά
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17. Αριθμός προμηθευτών
Ένα μεγάλο δίλημμα της κάθε επιχείρησης είναι αν θα πρέπει να προμηθεύεται η επι-

χείρηση το κάθε προϊόν από έναν μόνο προμηθευτή ή αν για κάθε προϊόν θα πρέπει 
να συναλλάσσεται με περισσότερους προμηθευτές. Η απάντηση όμως δεν είναι και τόσο 
εύκολη. Εκτός της δυσκολίας ανεύρεσης περισσότερων καλών προμηθευτών για το ίδιο 
προϊόν, η επιλογή των περισσότερων προμηθευτών έχει ως συνέπεια την αύξηση του δι-
οικητικού κόστους των αγορών. Διοικητικά πλέον θα πρέπει να γίνονται συναλλαγές με 
τους διπλάσιους περίπου προμηθευτές απ’ ότι θα ήταν αν η επιχείρηση επέλεγε να συναλ-
λάσσεται με έναν μόνο προμηθευτή για κάθε προϊόν. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που οδηγεί την κάθε επιχείρηση στην επιλογή ενός μόνο 
προμηθευτή είναι η συγκέντρωση της ζήτησης και η αύξηση του μεγέθους παραγγελίας 
προς τον προμηθευτή. Η αγορά όλων των ποσοτήτων από έναν μόνο προμηθευτή έχει 
ως συνέπεια να μειώσει το κόστος παραγωγής στον προμηθευτή και έτσι θα κατορθώσει 
η επιχείρηση να πετύχει καλύτερες τομές. Όποτε, αυξάνονται οι ποσότητες και μπορεί να 
μειωθεί η τιμή και το κόστος στην επιχείρηση του προμηθευτή. 

Απ’ την άλλη πλευρά όμως βρίσκεται και το θέμα της αύξησης του κινδύνου της επιχεί-
ρησης όταν στηρίζεται μόνο σε έναν προμηθευτή. Μπορεί κάποια στιγμή ο προμηθευτής 
αυτός να χρεοκοπήσει ή να κλείσει και έτσι η επιχείρηση να μην μπορεί να βρίσκει προϊ-
όντα ή να μην μπορεί να μεταθέσει την παραγγελία της σε κάποιον άλλο προμηθευτή. Αν 
κιόλας η παραγγελία αυτή αφορά μεγάλες ποσότητες ενός προϊόντος, τότε είναι ακόμα 
πιο δύσκολο να βρεθεί γρήγορα προμηθευτής που θα μπορεί να προσφέρει καλές και 
ανταγωνιστικές τιμές σαν αυτές του αρχικού προμηθευτή. Το πρόβλημα αυτό λοιπόν εί-
ναι υπαρκτό και θα πρέπει η επιχείρηση για τα προϊόντα που έχουν μεγάλη σημασία για 
εκείνη να στηρίζεται σε περισσότερους από έναν προμηθευτή. 

Πάντως, οι παλιές αντιλήψεις στο θέμα οργάνωσης αγορών αλλάζουν. Η σημασία των 
σχέσεων μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών είναι πολύ σημαντική. Είναι αντιληπτό 
ότι για να εξασφαλίσει η επιχείρηση την υποστήριξη του προμηθευτή και τη γρήγορη 
ανταπόκρισή του στις απαιτήσεις της θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των προμηθευτών. 
Δεν είναι εφικτό ο αγοραστής να συναλλάσσεται με πολλούς προμηθευτές. Τέλος, μεταξύ 
αγοραστή και προμηθευτή θα πρέπει να υπάρχει ένας μακροχρόνιος δεσμός γιατί μόνο 
έτσι θα μπορούν να ωφεληθούν και οι δύο. 
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Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

KNOWLEDGE is POWER
1.  Ιστορία και ορισμοί

Για πολλούς ο ορισμός του Project Management είναι “η επιστήμη για το πως να κάνουμε 
πράγματα” (the science of getting things done). Αυτή η επιστήμη που ξεκίνησε στις μέρες 
του 2ου Παγκοσμίου πολέμου με το Manhattan Project για την κατασκευή της ατομικής 
βόμβας, θεωρείται από πολλούς ως η μητέρα του Modern Project Management. 

2.  Τι είναι project?

«Project είναι μία προσωρινή προσπάθεια που καταβάλουμε για να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό 
προϊόν ή υπηρεσία.»

Τα έργα:
• Εκτελούνται από ανθρώπους
• Εκτελούνται με περιορισμένους πόρους
• Γίνονται Planned, Executed & Controlled
• Έχουν αρχή και τέλος

3.  Τι σημαίνει επιτυχημένο project?

Επιτυχημένο έργο είναι αυτό που παραδίδεται:
• On time (σε συγκεκριμένο χρόνο)
• On budget (με συγκεκριμένο κόστος)
• On specs (στα χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί)
• Σε προκαθορισμένη ποιότητα

Χρήση του τριγώνου (Τριπλός Περιορισμός) για την παράδοση έργων
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4.  Τι είναι Project Management?

Εργαλεία, Τεχνικές ή Εξουσία?
«Project Management είναι η εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων & τεχνικών 
στις δραστηριότητες του έργου με σκοπό να παραδοθεί το έργο on-time, on-budget & 
on-specs».

Πόσοι ασχολούνται παγκοσμίως με το Project Management?
• Η εκτίμηση για το 2001 είναι 16.500.000 άτομα. 

Πόσα χρήματα δαπανώνται παγκοσμίως για έργα?
• Εκτίμηση για το 2001: 10$ τρις

4α. Τι λένε οι στατιστικές για τα % επιτυχίας των projects?

4β.  2001 Standish Group Report
• Οι υπερβάσεις χρόνου μειώθηκαν στο 163% σε σχέση με το 222%
• Οι υπερβάσεις κόστους μειώθηκαν στο 145% σε σχέση με το 189%
•  Τα χαρακτηριστικά του έργου που λάμβανε ο πελάτης έφτασαν στο 67% σε σχέση με 

το 61%

Λόγοι της αύξησης των επιτυχημένων Projects:
• Μείωση μέσου κόστους ανά έργο (περίπου στο μισό)
• Καλύτερα εργαλεία για την παρακολούθηση έργων
• Καλύτερα ενημερωμένοι Project Managers
• Ύπαρξη διαδικασιών για την παρακολούθηση έργων
• Το γεγονός ότι υπάρχουν οι διαδικασίες
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Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

5.  *The Standish Group, “CHAOS 2001: A Recipe for Success” (2001)

Οι 3 σοβαρότεροι παράγοντες επιτυχίας ενός έργου που δίδουν 50% πιθανότητα για επι-
τυχία ενός έργου είναι:
• Ανάμιξη χρηστών σε όλες τις φάσεις του έργου
• Υποστήριξη της Διοίκησης
• Ξεκάθαρος σκοπός του έργου
•  Εάν προσθέσουμε στα προηγούμενα και έναν έμπειρο Project Manager οι πιθανότητες 

επιτυχίας ανεβαίνουν στο 65%

6.  Τι είναι το Project Management Office (PMO)?

Το PMO είναι μια κεντρική πηγή (φυσικός χώρος) για την υποστήριξη των Project 
Managers μέσα σ’ ένα οργανισμό για τα κάτωθι:
• Project management software
• Εκπαίδευση και καθοδήγηση mentoring
• Οδηγίες
• Φόρμες (Templates)
• Διοικητική βοήθεια
• Εμπειρία σύναψης συμβάσεων, κ.λπ.

7.  Project of the year 2004!

Haradh Gas Plan Project ARAMCO, Σαουδική Αραβία «Κάλυψη της αύξησης της ζήτη-
σης για φυσικό αέριο»
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• $2 δις προϋπολογισμός
• Δημιουργία προσωρινής πόλης:
• 12.000 άτομα από 36 διαφορετικές χώρες
• εξυπηρέτηση από αεροδιάδρομο προσγείωσης Boeing 737
• 49.000.000 ανθρωποώρες
• ΚΑΜΜΙΑ χαμένη ημέρα εργασίας (ρεκόρ για όλες τις χώρες του Κόλπου)
• Τελείωσε 6 μήνες πριν τον προβλεπόμενο χρόνο
• Ολοκληρώθηκε με κόστος 27% μικρότερο από το budget
• Project Manager: Salem H. Shaheen
   President & CEO of Saudi Arabian Lubricating Oil Co. (Petrolube)
   President of the PMI Arabian Gulf Chapter

8.  Ποιός παράγει πρότυπα για το Project Management?

Το PMI, έχει συμπληρώσει φέτος 35 έτη λειτουργίας και είναι ουσιαστικά ο μόνος οργα-
νισμός παγκοσμίως που παράγει πρότυπα για το Project Management διαθέτοντας πάνω 
από 150.000 μέλη σε 125 χώρες.

8α.  Κύριες περιοχές δράσης του PMI:
•  Δημιουργία προτύπων: Το PMI είναι παγκόσμιος πρωτοπόρος στην ανάπτυξη 

standards για το επάγγελμα του project management. Ο οδηγός του PMI με τίτλο, A 
Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), αναγνωρί-
ζεται παγκοσμίως ως το μόνο πρότυπο για την διαχείριση έργων και τον Σεπτέμβριο 
του 1999 έγινε formal ANSI Standard, ANSI/PMI 99-001-1999.

•  Πιστοποίηση: Από το 1984 το PMI αναπτύσσει και εξελίσσει ένα αυστηρό σύστημα 
πιστοποίησης με σκοπό την πιστοποίηση ιδιωτών στο Project Management. Το Project 
Management Professional certification (PMP®) είναι η πιο σημαντική πιστοποίηση 
παγκοσμίως για το project management. Το 1999, το PMP certification ήταν η 1η πι-
στοποίηση παγκοσμίως που απέκτησε το ISO 9001.

• Κύριες περιοχές δράσης του PMI:
    Έρευνα: Το PMI εστιάζει στην επέκταση της γνώσης του επαγγέλματος του project 

management.
    Εκδόσεις: Το PMI εκδίδει 3 περιοδικά για το project management: 1) Το PM 

Network® μηνιαίως, 2)Το Project Management Journal® τετραμηνιαίως και 3) Το 
PMI Today® μηνιαίως.

    Εκπαίδευση: Τέλος το PMI προσφέρει πολλές ευκαιρίες σε ανθρώπους που ασχο-
λούνται με το project management να αυξήσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές 
τους. Αυτό κυρίως γίνεται με το πρόγραμμα Registered Education Provider (R.E.P.) 
από επιλεγμένες εταιρείες που προσφέρουν εκπαίδευση σε project management.
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Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

  -   Registered Education Provider’s είναι εταιρείες & οργανισμοί με πιστοποίηση 
από το PMI για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης & consulting σε θέματα Project 
Management

    Specific Interest Groups (SIG’s): Ομάδες που δημιουργεί και λειτουργεί υπό την 
ομπρελά του το PMI. Αυτές οι ομάδες αποτελούνται από επαγγελματίες ειδικών 
ενδιαφερόντων όπως:

  -   Πληροφορική
  -   Εκπαίδευση
  -   Υγεία
  -   Κατασκευές
  -   Oil, Gas & Petrochemical, κ.λπ.

9.  Πιστοποιημένοι PMP’s

9α.  2002 top 10 hottest certifications:
•   #1: Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)
•   #2: Oracle Certified Professional – Database Administrator (OCP DBA)
•   #3: Cisco Certified Network Associate(CCNA)
•   #4: Cisco Certified Network Professional (CCNP)
•   #5: Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) 
•   #6: Red Hat Certified Engineer (RHCE)
•   #7: Network+
•   #8: Citrix Certified Administrator (CCA)
•   #9: Sun Certified Java Programmer (SCJP)
• #10: Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 
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9β.  2003 top 10 hottest certifications:
•   #1: Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)
•   #2: Security+
•   #3: Red Hat Certified Engineer (RHCE)
•   #4: Cisco Certified Network Professional (CCNP)
•   #5: Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
•   #6: Check Point Certified Security Administrator (CCSA)
•   #7: Linux+
•   #8: Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA)
•   #9: Sun Certified System Administrator for Solaris Operating Environment
• #10: Citrix Certified Enterprise Administrator (CCEA)

9γ.  2004 top 10 hottest certifications:
•   #1: MCSE: Security
•   #2: Cisco Certified Internetwork Engineer (CCIE)
•   #3: Security+
•   #4: Cisco Certified Network Professional (CCNP)
•   #5: Red Hat Certified Engineer
•   #6: Microsoft Certified Desktop Support Technician (MCDST)
•   #7: Microsoft Certified Systems Engineer: Exchange (MCSE: Messaging)
•   #8: Certified Information Systems Security Professional (CISSP)
•   #9: Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA)
• #10: Project Management Professional (PMP) 

9δ.  2005 top 10 hottest certifications:
•   #1: Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)
•   #2: Microsoft MCSE Security 
•   #3: Red Hat Certified Engineer (RHCE)
•   #4: Cisco Certified Security Professional (CCSP)
•   #5: Cisco Certified Network Professional (CCNP)
•   #6: Linux Professional Institute Certification Level 2 (LPIC-2)
•   #7: Novell Certified Linux Professional (Novell CLP)
•   #8: MySQL Core Certification
•   #9: Security+
• #10: Project Management Professional (PMP) 

9ε.  2006 top 10 hottest certifications:
•   #1: Red Hat Certified Engineer
•   #2: Microsoft Certified Technical Specialist: SQL & .NET
•   #3: Microsoft Certified Architect

13diastasisEPI-page237-262-secon244   244 29/5/2008   9:34:53 ìì



245 

Σ
ΥΛ

Λ
Ο

ΓΗ
 Ε

Π
ΙΣ

Τ
Η

Μ
Ο

Ν
ΙΚ

Ω
Ν

 Κ
Ε

ΙΜ
Ε

Ν
Ω

Ν

Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

•   #4: Project Management Professional (PMP)
•   #5: Cisco Certified Security Professional (CCSP)
•   #6: Cisco Certified Internetwork Expert
•   #7: Cisco Certified Network Professional
•   #8: MCSE: Security
•   #9: Systems Security Certified Practitioner (SSCP)
• #10: Linux Professional Institute Certification, Level 2 (LPIC 2)

10.  Οι καλύτεροι μισθοί

Έρευνα του CertMag (2004 & 2005) σε 35.167 άτομα από 170 χώρες που κατατάσσει 
τις πιστοποιήσεις με βάση τις ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων ανά πιστοποίηση, 
έδωσε τους κάτωθι μέσους ετήσιους μισθούς:

•  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΠΕ •  ΜΙΣΘΟΣ

•  Security •  $92.790

•  Storage •  $86.640

•  Network Design •  $85.880

•  Project Management •  $85.850

•  System Design •  $85.800

•  Database Admin •  $79.960

•  Internet/Java •  $79.620

•  Database Analyst/Specialist •  $75.220

•  Network Engineering •  $73.260

•  App Development •  $72.460

•  Network Management •  $66.590

•  System Administration •  $64.240

•  Telecom •  $63.960

•  Teaching/Training •  $61.130

•  E-Commerce •  $60.550

•  Support •  $55.520

•  Internet/Web Development •  $55.430

•  Network Administration •  $53.310

•  Hardware Support •  $46.170

•  Help Desk •  $41.170

•  PC/Hardware Technician •  $36.910
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Τα τελευταία χρόνια αρκετά Πανεπιστήμια παρέχουν MBA’s σε Project Management. 
Στην ΚΙΝΑ μεταξύ 09/04 & 03/05, 70 πανεπιστήμια ξεκίνησαν μεταπτυχιακά σε PM. To 
2004 ξεκίνησε για 1η φορά παγκοσμίως πιλοτική διδασκαλία Project Management σε δύο 
δημοτικά σχολεία:
• Ένα στην Αγγλία και
• Ένα στην Αυστραλία

Επίσης στην Κίνα, 70 από τα καλύτερα πανεπιστήμια, μέλη ενός consortium 80 πανε-
πιστημίων υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Παιδείας, προετοιμάζονται να προσφέ-
ρουν Master’s degrees in Engineering Project Management.

10α.  Πιστοποιήσεις PMI

10.1α.  Certified Associate in Project Management (CAPM™) Exam
•  1.500 hours experience in Project Management

 ή 

• 23 Contact Hours (PM Training)

10.1β.  PMI Exams (PMP®) Project Management Professional

 Category 1: University Degree
 4.500 hours experience in PM
 36 months of PM experience
 Experience: >= 3 years .and. <= 8 years
 35 hours of PM Education or

 Category 2: NO University Degree
 7.500 hours experience in PM
 60 months of PM experience
 Experience: >= 5 years .and. <= 8 years
 35 hours of PM Education

11.  PMI Chapters

Τα PMI Chapters είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που δημιουργούνται από μέλη 
του PMI σε γεωγραφικά σημεία και λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα του PMI. Συνή-
θως δημιουργούνται ένα ή περισσότερα PMI Chapters ανά χώρα. Για την Ελλάδα ορίστη-
κε συνάντηση την Τρίτη 29/5/2005 στις 18.00 με σκοπό το re-activation του Ελληνικού 
Παραρτήματος του PMI. 
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Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

12.  Το PMBOK®:

Το PMBOK® είναι ένα γενικά «αποδεκτό εγχειρίδιο» στο Project Management. Προ-
σπαθεί να «επιβάλει ένα κοινό λεξικό και ορολογία» σε όλους όσους ασχολούνται με το 
επάγγελμα του Project Management και μπορεί να εφαρμοσθεί στα πιο πολλά έργα. Εί-
ναι σημείο αναφοράς παγκοσμίως για την παρακολούθηση έργων.

13.  Stakeholder management

Διαχείριση εμπλεκομένων φορέων με αντικρουόμενα συμφέροντα! «Project 
stakeholders είναι ιδιώτες και οργανισμοί που εμπλέκονται ενεργά στο project, ή όσων 
τα ενδιαφέροντα επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από την εκτέλεση και την ολοκλήρω-
ση του έργου».

13α.  Ποιοι είναι οι κύριοι stakeholders?
• Ο Project manager
• Ο Πελάτης που θα χρησιμοποιήσει το προϊόν ή την υπηρεσία που παράγει το project
• Ο Οργανισμός που εκτελεί το έργο και οι υπάλληλοί του
• Τα μέλη της ομάδας έργου 
• Ο χρηματοδότης του έργου
• Τελικοί χρήστες
• Η κοινωνία και οι πολίτες της
• Οι προμηθευτές, κ.λπ.

13β.  Εντοπισμός των Stakeholders
Η ομάδα project management πρέπει:
• Να εντοπίσει τους stakeholders
• Να αποτυπώσει τις απαιτήσεις τους και 
•  Να διαχειριστεί/επηρεάσει αυτές τις απαιτήσεις με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση 

του project
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Ο εντοπισμός των Stakeholders είναι ιδιαιτέρως δύσκολη διαδικασία. Η επιτυχία ή 
όχι ενός έργου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την διαχείριση των απαιτήσεων των 
Stakeholders.

14.  Γνωστικές περιοχές του PMBOK®

To PMBOK® έχει 9 γνωστικές περιοχές (knowledge areas) με 39 συνολικά διαδικασίες 
(processes)

14α.  Scope Management:
Διαχείριση του αντικειμένου του έργου για ορισμό του in scope και του out of scope. 
Επιβεβαίωση ότι στο έργο περιλαμβάνονται μόνο τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται 
για το έργο και μόνο αυτά.

14β.  Time Management:
Διαχείριση χρόνου για παράδοση του έργου στο προσυμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.
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14γ.  Cost Management:
Διαχείριση κόστους για ολοκλήρωση στον καθορισμένο προϋπολογισμό.

14δ.  Quality Management:
Διαχείριση ποιότητας για τη παράδοση του έργου στα συμφωνηθέντα ποιοτικά 
standards.

14ε.  Human Resources Management:
Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού γιατί όλα τα έργα εκτελούνται από ανθρώπους.

14στ.  Communications Management:
Διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) 
ώστε η πρόοδος του έργου και η γνώση να μοιράζεται σε όλους με τον καθορισμό των 
κάτωθι: ποιος αποστέλλει τι σε ποιόν, πότε και με ποιο μέσο.

14ζ.  Risk Management:
Διαχείριση κινδύνων και αβέβαιων γεγονότων που προέρχονται από τεχνικές ή πολι-
τικές προκλήσεις με σκοπό τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων και την ελαχιστο-
ποίηση των αρνητικών επιπτώσεων.

14η.  Procurement Management:
Διαχείριση προμηθειών για έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων υλικών και υπηρεσιών. 
Απόφαση για “make or buy?” 

14θ.  Integration Management:
Διαχείριση της ολοκλήρωσης όλων των επιμέρους συστατικών ενός έργου, η κύρια δου-
λειά του Project Manager.

15.  Το περιβάλλον του Project Management: χωρισμός έργου σε φάσεις!

15α.  Waterfall mode (Καταρράκτης)

Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιεί ορόσημα  (milestones). Όλες οι δραστηριότητες πρέπει 
να ολοκληρωθούν πριν μετακινηθούμε στην επόμενη φάση. 

Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται κυρίως σε  projects όπου υπάρχουν ξεκάθαρες απαιτή-
σεις από την αρχή του έργου και δεν αλλάζουν κατά την διάρκεια του έργου.

Royce, Winston W., “Managing the Development of Large Software Systems”, Proceedings of IEEE Wescon 
(August 1970): pp 1-9.
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15β.  Spiral Mode (Σπιράλ)

Σε αυτό το μοντέλο εστιάζουμε σε συνεχή έλεγχο και αλλαγή στις απαιτήσεις του  
project. 

Το spiral μοντέλο είναι πολύ αποτελεσματικό σε έργα που απαιτούν αλλαγές στις απαι-
τήσεις κατά την διάρκεια του έργου και απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ της ομάδας του 
έργου και του πελάτη.

Barry Boehm, “A Spiral Model of Software Development and Enhancement“ IEEE Computer, Vol. 21, No. 
5 (May 1988): p.p. 61-72.

16.  Διαδικασίες (Process Groups) Project Management

Έναρξη (Initiating)
Προγραμματισμός (Planning)
Εκτέλεση (Executing)
Έλεγχος (Controlling) &
Κλείσιμο (Closing) 
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16α.  Φάσεις του έργου και το Project Life Cycle
Οι οργανισμοί που εκτελούν έργα συνήθως χωρίζουν κάθε έργο σε φάσεις για να αυ-
ξήσουν τον έλεγχο πάνω στο έργο. Αθροιστικά αυτές οι φάσεις του έργου αποτελούν το 
project life cycle. Τα Χαρακτηριστικά των «Φάσεων» είναι:
•  Κάθε φάση ολοκληρώνεται με την παράδοση των «παραδοτέων» (deliverables) της 

φάσης.
•  Τα παραδοτέα έχουν σαν σκοπό την ολοκλήρωση του προϊόντος ή της υπηρεσίες που 

παράγει το έργο.

Παραδοτέο είναι κάτι απτό “tangible” που μπορεί να επαληθευθεί όπως:
• Ένα προϊόν
• Μία μελέτη
• Μία αναλυτική σχεδίαση

16β.  Αντιπροσωπευτικά Project Life Cycles
1. Sample Generic Life Cycle
2. 2. MSF Project Life Cycle για υλοποίηση έργων πληροφορικής με κύρια «Ορόσημα»
3. Defense Acquisition Life Cycle
4. Construction Life Cycle, per Morris
5. Pharmaceuticals Life Cycle, per Murphy
6. Software Development Life Cycle, per Muench

16γ.  Τύποι οργανισμών που εκτελούν έργα
Κατά το PMI οι οργανισμοί που εκτελούν έργα εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
• Functional Organization (αριστερά)
• Projectized Organization (δεξιά)
• Weak Matrix Organization (μέσο-αριστερά)
• Balanced Matrix Organization (μέσο)
• Strong Matrix Organization (μέσο δεξιά)
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17.  PMBOK® Chapter 5: Project Scope Management

“Το Project Scope Management περιλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται να 
βεβαιώσουν ότι το έργο περιλαμβάνει όλη την δουλειά που απαιτείται, και μόνο αυτή 
που απαιτείται, για επιτυχή ολοκλήρωση του έργου”.

17α.  WBS
Το WBS (Work Breakdown Structure) περιέχει το 100% των εργασιών του έργου (Ότι δεν 
περιέχεται στο WBS είναι εκτός προδιαγραφών του έργου).

17β.  Project Charter είναι ένα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ έγγραφο που ορίζει:
• Σκοπό του έργου
• Περιγραφή του μοναδικού προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα παράγει το έργο
•  Οικονομικά οφέλη (αύξηση εσόδων, μείωση κόστους, μείωση χρόνου εξυπηρέτησης, 

κ.λπ.)
• Χρηματοδότη του έργου
• Το όνομα του Project Manager
• Αρμοδιότητες του Project Manager
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18.  PMBOK® Chapter 6: Project Time Management

“Το Project Time Management περιλαμβάνει τις διεργασίες που απαιτούνται να εξα-
σφαλίσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου”. Οι δραστηριότητες ενός έργου εντοπί-
ζονται από τα work packages του WBS.

18α.  Κανόνες εκτίμησης διάρκειας
 4/40
 •  Από 4 έως 40 ώρες
 •  Μισή μέρα έως μία βδομάδα ή

 8/80
 •  Από 8 έως 80 ώρες
 •  Μία μέρα έως 2 βδομάδες

18β.  Εκτίμηση Διάρκειας (2 τρόποι)
 Τop Down (Γενική = μεγάλη απόκλιση)
 •  Κτίριο 5.000 τ.μ. τελείωσε σε 10 μήνες
 •  Άρα κτίριο 2.000 τ.μ. θα τελειώσει σε 4 μήνες

 Bottom-Up (Ειδική = πολύ μεγάλη ακρίβεια)
 • Εκσκαφές: 20 μέρες
 • Μπετά: 40 μέρες
 •  Ηλεκτρολογικά: 35 μέρες
 •  …
 •  Άθροισμα: 125 μέρες

18γ.  Network Diagram
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18δ.  Gantt Chart

19.  PMBOK® Chapter 7: Project Cost Management

«Το Project Cost Management περιλαμβάνει τις διεργασίες που απαιτούνται να βε-
βαιώσουν ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στο εγκεκριμένο budget».

19α.  Εκτίμηση Κόστους (2 τρόποι)
 Τop Down (Γενική = μεγάλη απόκλιση)
 • Κτίριο 5.000 τ.μ. κόστισε €5.000.000
 • Άρα κτίριο 2.000 τ.μ. θα κοστίσει €2.000.000

 Bottom-Up (Ειδική = πολύ μεγάλη ακρίβεια)
 •  Εκσκαφές: €2.000
 •  Μπετά: €10.000
 •  Ηλεκτρολογικά: €13.000
 •  …
 •  Άθροισμα: €1.950.600

19β.  Εκτίμηση Κόστους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές
Ο οργανισμός Association for the Advancement of Cost Engineering (AACE) 
International έχει καθιερώσει πέντε (5) τύπους από εκτιμήσεις κόστους:
• order of magnitude (αρχική εκτίμηση)
• conceptual
• Preliminary (budget)
• definitive (οριστική) and
• Control (έλεγχος)
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19γ.  Παρακολούθηση κόστους

20.  PMBOK® Chapter 8: Project Quality Management

«Το Project Quality Management περιλαμβάνει τις διεργασίες που απαιτούνται να 
βεβαιώσουν ότι το έργο θα ικανοποιήσει τις ανάγκες για τις οποίες εκτελέσθηκε».

20α.  Θεωρία του PMI για την ποιότητα:
PREVENTION over INSPECTION: Quality must BE PLANNED IN, NOT ISPECTED 
IN.

20β.  Διεργασίες (Processes) στο Quality Management
• Quality Plan
• Quality Assurance
• Quality Control

20γ.  Εργαλεία ελέγχου Ποιότητας
 Διαγράμματα Pareto
 •   Ένα ιστόγραμμα που δείχνει ανά κατηγορίες τα προβληματικά προϊόντα ή υπηρε-

σίες
 •   Κανόνας 80/20
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 Control Charts

 Flowcharting

21.  PMBOK® Chapter 9: Project Human Resource Management

«Το Project Human Resource Management περιλαμβάνει τις διεργασίες που απαιτού-
νται για την αποτελεσματική χρήση των ανθρώπων που συμμετέχουν στην ομάδα έρ-
γου όπως stakeholders, χρηματοδότες, πελάτες, συνεργάτες, ιδιώτες και άλλους».

21a.  Εργαλεία
Responsibility Assignment Matrix (RAM) (ποιος εμπλέκεται σε κάθε φάση)
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21β.  Πέντε (5) τύποι εξουσίας του Project Manager στην ομάδα έργου:

Expert Ο Project manager που είναι ειδικός στον τομέα του.

Reward Ο project manager έχει την αρμοδιότητα να ανταμείψει την ομάδα 
του έργου.

Formal
Ο project manager έχει διορισθεί με απόφαση της διοίκησης και 
είναι υπεύθυνος για το έργο. Εξουσία λόγω θέσης. «Λόγω της θέσης 
μου θα πρέπει να κάνετε αυτό που σας λέω».

Penalty 
(Coercive)

Ο project manager έχει την αρμοδιότητα να τιμωρήσει μέλη της 
ομάδας. “Θα σας τιμωρήσω εάν δεν κάνετε αυτό που σας λέω”.

Referent 
Ο project manager αναφέρεται στο πρόσωπο που τον έχει ορίσει. 
“Με έχει ορίσει ο Πρόεδρος ο οποίος «είναι κολλητός μου» και θα 
κάνετε αυτό που σας λέω”.

21γ.  Κύριες αιτίες διαφωνίας: Conflict Management

• Comforting – επίλυση διαφωνίας
• Compromising – ικανοποίηση και των δύο μερών
• Withdrawal (avoidance) – Αναβολή επίλυσης του προβλήματος
• Smoothing – δίνουμε έμφαση στην συμφωνία παρά στην διαφωνία
• Forcing – Επιβολή της μιας από τις δύο θέσεις

22.  PMBOK® Chapter 10: Project Communications Management

«Το Project Communications Management περιλαμβάνει τις διεργασίες που απαιτού-
νται να βεβαιώσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική δημιουργία, συλλογή, αποθήκευση, 
διανομή και διάθεση πληροφοριών σχετικών με το έργο».
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22α.  Λέξεις-κλειδιά
• WHO - ΠΟΙΟΣ
• WHEN - ΠΟΤΕ
• WHAT - ΤΙ
• HOW - ΠΩΣ
• BY WHOM – ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ

22β.  Βασικός πίνακας επικοινωνίας

22γ.  Κανόνες επικοινωνίας
Το 55% της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων είναι Non-Verbal - Γλώσσα του σώμα-
τος.

 Μέθοδοι επικοινωνίας
 •  Γραπτά και προφορικά, ακούω και μιλάω.
 •  Εσωτερικά (μέσα στην ομάδα έργου) και εξωτερικά (πελάτης, ΜΜΕ, κοινό, κ.λπ.).
 •   Επίσημα (reports, briefings, etc.) και ανεπίσημα (memos, ad hoc conversations, 

etc.).
 •  Κάθετα (πάνω και κάτω στον οργανισμό) και οριζόντια (στα μέλη της ομάδας).

 Communication Blockers (ποιοι σταματάνε την επικοινωνία);
 •  Φασαρία
 •  Απόσταση
 •  Λάθος κωδικοποίηση
 •  Λέγοντας “αυτό είναι κακή ιδέα”
 •  Εχθρότητα
 •  Γλώσσα
 •  Κουλτούρα
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 Πώς επικοινωνώ το % ολοκλήρωσης της δραστηριότητας

 Κανόνας 50/50:
 •  50% όταν αρχίζει
 •  50% όταν τελειώσει
 Κανόνας 20/80:
 •  20% όταν αρχίζει
 •  80% όταν τελειώσει

 Κανόνας 0/100:
 •  100% όταν ολοκληρωθεί

22δ.  Earned Value Management (πότε τελειώνει το έργο και με τι κόστος

23.  PMBOK® Chapter 11: Project Risk Management

«Το Risk management είναι η συστηματική διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και 
αντίδρασης στα ρίσκα του έργου. Περιλαμβάνει την μεγιστοποίηση της πιθανότητας των 
θετικών αποτελεσμάτων και της ελαχιστοποίησης της πιθανότητας και των επιπτώσεων 
των αρνητικών γεγονότων στους σκοπούς του έργου».

Για τον εντοπισμό των risks χρησιμοποιούμε το WBS
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23α.  Εργαλεία για εντοπισμό ρίσκων
• Brainstorming (συζήτηση της ομάδας έργου)
• Delphi technique (ερώτηση ειδικών)
• Interviewing (SME) (συνεντεύξεις)
• Strengths, weaknesses, opportunities and threats (SWOT) analysis

23β.  Σκοπός του risk management
Δημιουργία λίστας με τα ρίσκα. Για κάθε ρίσκο πρέπει να έχω εντοπίσει:

• Πιθανότητα (Probability) (>0%, <100%)
• Αποτέλεσμα (Impact) (πχ. από 1 από 5) 
•  Η λίστα πρέπει να είναι ταξινομημένη με φθίνουσα σειρά: (Probability * Impact) = 

Exposure

23γ.  Χρήση decision trees

23δ.  Πως αντιμετωπίζω τα ρίσκα
• Αποφεύγω (Avoid)
• Μεταφέρω (Transfer)
• Μετριάζω (Mitigate)
• Αποδέχομαι (Accept)

24.  PMBOK® Chapter 12: Project Procurement Management

«Το Project Procurement Management περιλαμβάνει τις διαδικασίες που απαιτούνται 
να αποκτήσουμε αγαθά και υπηρεσίες για τους σκοπούς του έργου, εκτός του οργανισμού 
που εκτελεί το έργο. Για λόγους απλότητας, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, είτε είναι ένα 
είτε περισσότερα, θα αναφέρονται ως προϊόν».
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24α.  Processes

Διεργασία BUZZWORDS Τι έχουμε στο τέλος
1. Procurement 
Planning 

Κατασκευάζω ή 
αγοράζω

Κατασκευάζω ή αγοράζω, τύπος 
συμβολαίου, μέγεθος εργασίας

2. Solicitation 
Planning Δημιουργία RFP Το RFP είναι έτοιμο

3. Solicitation Q & A Υποβολή προτάσεων
4. Source Selection Επιλογή μειοδότη Υπογραφή συμβολαίου
5.  Contact 

administration 
Διαχείριση 
συμβολαίου Προς ολοκλήρωση

6. Contract closeout Κλείσιμο Τέλος συμβολαίου 

24β.  Τύποι συμβολαίων
 Cost Reimbursable (CR)
 •  Κόστος + 10%
 •  Κόστος + ένα ποσό

 Time & Material (T&M)
 •  80€ ανά ώρα
 •  1€ ανά κάθε τεμάχιο

 Fixed Price (FP)
 •  50.000€ για φορητό καρδιογράφο

Purchase Order (PO)
 •  Υπογράφεται μόνο από το ένα μέρος
 •  Επιλογή συμβολαίου

24γ.  Ποιος έχει το risk σε διαφορετικούς τύπους συμβολαίων;
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25.  PMBOK® Chapter 4:Project Integration Management

 «Το Project Integration Management περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες που απαι-
τούνται να εξασφαλίσουν ότι όλα τα επιμέρους τμήματα του έργου συντονίζονται πλή-
ρως»

Διεργασίες (Processes)
Η δημιουργία του Master Project Plan περιλαμβάνει τα κάτωθι:

• Scope management plan (Section 5.2.3.3).
• Schedule management plan (Section 6.4.3.3).
• Cost management plan (Section 7.2.3.3).
• Quality management plan (Section 8.1.3.1).
• Staffing management plan (Section 9.1.3.2).
• Communications management plan (Section 10.1.3.1).
• Risk response plan (Section 11.5.3.1).
• Procurement management plan (Section 12.1.3.1).
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Εμμανουήλ Ν. Χαραλαμπίδης

14η Εισήγηση

14diastasisEPI-page263-288-secon263   263 29/5/2008   9:35:33 ìì



14diastasisEPI-page263-288-secon264   264 29/5/2008   9:35:33 ìì



265 

Σ
ΥΛ

Λ
Ο

ΓΗ
 Ε

Π
ΙΣ

Τ
Η

Μ
Ο

Ν
ΙΚ

Ω
Ν

 Κ
Ε

ΙΜ
Ε

Ν
Ω

Ν

Ανθρώπινοι πόροι: Βασικές αρχές Διαχείρισης και Αξιοποίησης

Α. Εισαγωγή
Η Διοίκηση/Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων είναι ο κλάδος του management που 

ασχολείται με τον ανθρώπινο παράγοντα σε μία επιχείρηση. Είναι ο κλάδος που ασχο-
λείται με τη στελέχωση της επιχείρησης, την οριοθέτηση και ικανοποίηση των αναγκών 
του Προσωπικού, καθώς και τη θέσπιση και εφαρμογή των κανόνων και διεργασιών που 
διέπουν τις σχέσεις των εργαζομένων, μεταξύ τους και με την επιχείρηση.

Ιστορικά, η διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αναπτύχθηκε το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα βασιζόμενη κυρίως στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων. Σε πρώ-
το στάδιο βασίστηκε σε έναν απλό οδηγό για την βελτίωση των δυσμενών για την επο-
χή συνθηκών εργασίας. Με τη βιομηχανική ανάπτυξη στην Ευρώπη και Αμερική όμως, 
δόθηκε σιγά-σιγά έμφαση στις σχέσεις εργοδότη-εργαζομένου και έγινε απαραίτητη η 
σύσταση και ανάπτυξη τμήματος Διοίκησης Προσωπικού. Στη συνέχεια, λόγω της αλμα-
τώδους εξέλιξης σε όλους τους τομείς, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, ενσωματώ-
νοντας και τις αρμοδιότητες της Διοίκησης Προσωπικού, αναπτύχθηκε και αναμείχθηκε 
στους περισσότερους τομείς μιας επιχείρησης από τη στελέχωση και εκπαίδευση μέχρι τον 
εργασιακό σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τη χάραξη στρατηγικής.

Σκοπός της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων γενικά, είναι ο προσδιορισμός, η αναζήτηση 
και τελικά η απασχόληση ειδικευμένου Προσωπικού ικανού να καλύψει παρούσες και 
μελλοντικές ανάγκες μιας επιχείρησης σε ανθρώπινους πόρους, ώστε να μην παρουσιάσει 
ποσοτικές ή ποιοτικές ελλείψεις.

Όταν αναφερόμαστε στις ποσοτικές ανάγκες μιας εταιρίας σε ανθρώπινους πόρους εννο-
ούμε την ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού εργαζομένων, ικανών να φέρουν εις πέρας τις 
εργασίες της επιχείρησης. Μία εταιρία παρόλα αυτά, μπορεί να απασχολεί ικανοποιητι-
κό αριθμό εργαζομένων που να μην είναι όμως εξειδικευμένοι ή παρακινημένοι αρκετά 
ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της επιχείρησης. Σε αυτήν την περίπτωση αναφερόμαστε 
σε ποιοτική έλλειψη μιας εταιρίας σε ανθρώπινους πόρους.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, η τελευταία πρέπει να:
1.  Προσδιορίσει τις ανάγκες τις επιχείρησης: Προσδιορισμός των αναγκών για τη Διεύ-

θυνση Ανθρωπίνων Πόρων σημαίνει διάγνωση-εντοπισμός των αναγκών της εταιρίας 
σε ανθρώπινους πόρους, πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών της εταιρίας ανάλο-
γα με την στρατηγική ανάπτυξης των λειτουργιών της και προγραμματισμός, ώστε να 
υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές έγκαιρα και να μην παρουσιά-
σει η εταιρία ελλείψεις. Οι ανάγκες της εταιρίας σε ανθρώπινο δυναμικό, εκτός από τη 
δημιουργία νέων θέσεων λόγω ανάπτυξής των εργασιών της, μπορεί να σημαίνει την 
αλλαγή του περιεχομένου των θέσεων και των αρμοδιοτήτων που εμπεριέχουν, ακόμη 
και την μείωση των ήδη υπαρχόντων θέσεων εργασίας.
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Προϋπόθεση για την σωστή διάγνωση και τον προσδιορισμό των αναγκών μιας επιχείρη-
σης είναι η στενή επικοινωνία, επαφή και συνεργασία της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πό-
ρων με τη Διοίκηση της εταιρίας και με τις επιμέρους επιτελικές μονάδες (business units). 
Μόνο τότε η τελευταία μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες της αγοράς, τα προϊ-
όντα/υπηρεσίες που η εταιρία προσφέρει προκειμένου να καλύψει αυτές τις ανάγκες, και 
τις ανάγκες της ίδιας της εταιρίας σε ανθρώπινο δυναμικό ώστε να το πετύχει αυτό.

2.  Αναζητήσει τους κατάλληλους υποψηφίους: Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων ανα-
ζητά τους κατάλληλους υποψηφίους για τις προσδιορισθέντες ανάγκες και θέσεις, στην 
εσωτερική και εξωτερική αγορά εργασίας. Με τον όρο εσωτερική αγορά εργασίας εννο-
ούμε ότι η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων αναζητά, συνήθως πρώτα, τον κατάλληλο 
υποψήφιο ανάμεσα στους εργαζομένους της ίδιας της εταιρίας (ή του ευρύτερου οργα-
νισμού γενικότερα, αν υπάγεται σε κάποιον Όμιλο).

3.  Απασχολεί το Προσωπικό αξιοποιώντας το ορθολογικά: Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων 
Πόρων τοποθετεί και απασχολεί το προσωπικό της αξιοποιώντας το ορθολογικά, δηλα-
δή ανάλογα με τις ικανότητές του αλλά και με τις δυνατότητες που έχει ο κάθε εργαζό-
μενος για περαιτέρω ανάπτυξη.

Προκειμένου η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων να γνωρίζει τι επιλογές έχει και να βρει 
τον κατάλληλο υποψήφιο για την εκάστοτε θέση στην εσωτερική αγορά εργασίας, πα-
ρακολουθεί και αναλύει τις τάσεις του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. Αυτό 
μπορεί να σημαίνει: να παρακολουθεί, να ξέρει και να αναλύει ποιοι εργαζόμενοι ποιων 
ηλικιών απασχολούνται σε ποιες θέσεις, πόσο συχνά η εταιρεία αλλάζει το ανθρώπινο 
δυναμικό της (employee turnover), να αξιολογεί μέσω διαφόρων συστημάτων αξιολό-
γησης το ανθρώπινο δυναμικό της και να το αξιοποιεί κατάλληλα ανάλογα με τις δυνα-
τότητες εξέλιξης του κάθε εργαζομένου, να αναπτύσσει τις ικανότητες του Προσωπικού 
της μέσω διαφόρων επιμορφωτικών προγραμμάτων και της συνεχούς εκπαίδευσης του, 
και να παρακολουθεί-διαχειρίζεται τη σταδιοδρομία που μπορεί να ακολουθήσει ο κάθε 
εργαζόμενος μέσα στην εταιρία. 

Υπάρχουν διάφορα προγράμματα διαθέσιμα στους Διευθυντές Ανθρωπίνων Πόρων 
προκειμένου αυτό να καταστεί δυνατό. Για παράδειγμα τα λεγόμενα ERP τα οποία δια-
τηρώντας στις βάσεις δεδομένων τους όλα αυτά τα στοιχεία και αναλύοντάς τα, μπορούν 
σε περίπτωση παρουσίασης μιας νέας θέσης στην εταιρία ανά πάσα στιγμή να πουν ποιος 
είναι ο επόμενος πιο κατάλληλος εργαζόμενος για την κάλυψη αυτής της θέσης.

Αναφερόμενοι τώρα στην εξωτερική αγορά εργασίας, παρακολούθηση των τάσεων της 
αγοράς σημαίνει τη συγκέντρωση και ανάλυση δημογραφικών στοιχείων του ενεργού 
εργατικού δυναμικού της χώρας, ποιες ειδικότητες είναι διαθέσιμες στην αγορά εργασίας 
κ.τ.λ., ώστε η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων να γνωρίζει τιs δυνατές επιλογές της και 
να βρει τον κατάλληλο υποψήφιο σε περίπτωση προσφυγής της σε προσλήψεις από την 
εξωτερική αγορά εργασίας.
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Β. Λειτουργίες Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων
Βλέποντας πιο αναλυτικά τις λειτουργίες μιας τέτοιας Διεύθυνσης, αυτές επιγραμμα-

τικά περιλαμβάνουν: 
 1. τη Μισθοδοσία
 2. τη Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων της επιχείρησης,
 3. την Αξιολόγησή τους, 
 4. τις Προσλήψεις, 
 5. την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη,
 6. τις Εργασιακές Σχέσεις,
 7. την Επικοινωνία, 
 8. τις Μεταθέσεις, τις Τοποθετήσεις και τις Προαγωγές, 
 9. τον Προγραμματισμό της Σταδιοδρομίας, 
10. τις Αμοιβές και τις Παροχές, 
11. την Υγιεινή και την Ασφάλεια, και 
12. την Πληροφορική των Ανθρωπίνων Πόρων.

1.  Η Μισθοδοσία, όπως και η Διαχείριση, συνιστούν τους πρώτους ιστορικά τομείς δρα-
στηριοποίησης των μονάδων Προσωπικού. Η Μισθοδοσία είναι ένας ιδιαίτερα σημα-
ντικός τομέας μιας μονάδας Προσωπικού καθώς διασφαλίζει τη σύννομη Αμοιβή του 
Προσωπικού, την τήρηση των υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι των αρχών, την κατα-
γραφή και την απεικόνιση των δαπανών του Προσωπικού στα βιβλία της εταιρίας (τα-
κτικές αποδοχές, υπερωρίες, εκτός έδρας αποζημιώσεις κ.λπ.). Το τμήμα παρακολουθεί 
τις μεταβολές του οργανικού και ημερομίσθιου προσωπικού, βάσει των σχετικών απο-
φάσεων που διαμορφώνουν τη μισθοδοσία του. Ειδικότερα:

  - Προβαίνει στην ηλεκτρονική καταχώρηση των μεταβολών του μόνιμου και ημερομί-
σθιου προσωπικού, που σχετίζεται με τη μισθοδοσία του.

  - Εκδίδει και ελέγχει κάθε μορφής βεβαιώσεων μισθοδοσίας και μισθοδοτικών κατα-
στάσεων (τακτική μισθοδοσία, υπερωριακή απασχόληση, έξοδα κίνησης, κ.λπ.).

  - Συντάσσει καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία.
  - Τηρεί καρτέλες ετήσιας μισθοδοσίας για τη φορολογική ενημερότητα κάθε μόνιμου 

υπαλλήλου.
  - Φροντίζει για την απόδοση των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων, την παραλαβή 

των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και τη χορήγησή τους στους 
ασφαλισμένους.

  - Συντάσσει τον προϋπολογισμό που αφορά στη μισθοδοσία των μονίμων και ημε-
ρομισθίων υπαλλήλων και χορηγεί βεβαιώσεις αποδοχών στους εργαζομένους (για 
συνταξιοδότηση, λήψη δανείου κ.λπ.).

2.  Η Διαχείριση με τη σειρά της διασφαλίζει την τήρηση της υπηρεσιακής τάξης, το αρ-
χείο Προσωπικού, την ακριβή και έγκυρη ενημέρωση των στοιχείων των εργαζομένων 
στο Σύστημα, καταγράφοντας όλες τις μεταβολές που υφίστανται, τις επαφές του Προ-
σωπικού με τις αρχές (επιθεώρηση εργασίας) κ.ά.
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Για παράδειγμα η Διαχείριση παρακολουθεί και προσφέρει ακριβή στοιχεία όπως:
Το φύλο, η ηλικία, η αρχαιότητα του Προσωπικού. Στα ακόλουθα διαγράμματα φαίνε-
ται: Α. Η κατανομή του Προσωπικού κατά φύλλο, και Β. Η πυραμίδα των ηλικιών.

Α. κατανομή του Προσωπικού κατά φύλλο           Β. πυραμίδα των ηλικιών

Οι άδειες του Προσωπικού. Στα ακόλουθα διαγράμματα φαίνεται: Α. η μηνιαία εξέλιξη 
της λήψης ημερών αδείας, και Β. ο Δείκτης της μη ύπαρξης υπαλλήλων που δεν έλαβαν 
άδεια δύο εβδομάδων εντός ενός έτους.
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Οι είσοδοι (προσλήψεις) και οι έξοδοι (αποχωρήσεις) και η εξέλιξη του ύψους της 
απασχόλησης, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Οι έξοδοι ανά αιτία αποχωρήσεως,

Η εξέλιξη των εξόδων του Προσωπικού από την υπηρεσία και η εποχικότητά τους,
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Η εξέλιξη των εξόδων του Προσωπικού από την υπηρεσία και κρίσιμη πληροφόρηση 
ως προς τις συμπεριφορές ανά κατηγορία απασχολούμενου πληθυσμού,

ή ακόμα στοιχεία σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης του Προσωπικού (Σχήμα 1)

Σχήμα 1.

14diastasisEPI-page263-288-secon270   270 29/5/2008   9:35:35 ìì



271 

Σ
ΥΛ

Λ
Ο

ΓΗ
 Ε

Π
ΙΣ

Τ
Η

Μ
Ο

Ν
ΙΚ

Ω
Ν

 Κ
Ε

ΙΜ
Ε

Ν
Ω

Ν
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3.  Η Αξιολόγηση του Προσωπικού αρχικά ξεκίνησε ως αξιολόγηση της προσωπικότη-
τας του υπό κρίση εργαζομένου με εργαλείο διάφορα έντυπα αξιολόγησης που χρησι-
μοποιούσαν ως κριτήρια στοιχεία της προσωπικότητας όπως το ήθος, η παράσταση, η 
εργατικότητα κ.ά.

  Μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η προσέγγιση για την αξιολόγηση των εργαζομένων 
άλλαξε και εστίαζε περισσότερο πλέον στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότη-
τα του εργαζομένου και όχι τόσο στην προσωπικότητα. Αυτή η προσέγγιση ονομάζεται 
αξιολόγηση δια στόχων, μετράει δηλαδή αν ο αξιολογούμενος επιτυγχάνει ή όχι κατά 
την εργασία του τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους στόχους που του έχουν τεθεί.

  Σήμερα, η επικρατούσα αντίληψη συνδυάζει τις δύο προαναφερθέντες προσεγγίσεις 
και έτσι έχουν προκύψει τα λεγόμενα Μεικτά Συστήματα Αξιολόγησης, που αφενός 
μετρούν τι πέτυχε ο εργαζόμενος, και αφετέρου το πώς το πέτυχε. Βέβαια, προκειμένου 
να μετριαστεί το πρόβλημα της υποκειμενικότητας της κρίσης, χρησιμοποιούνται πιο 
εξειδικευμένα κριτήρια, όπως οι ιδιότητες και οι ικανότητες του εργαζομένου που έρ-
χονται να αντικαταστήσουν τα πιο υποκειμενικά όπως το ήθος, η εργατικότητα κ.τ.λ.

  Ως ιδιότητες ή ικανότητες ορίζουμε εκείνα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που 
ο εργαζόμενος εκδηλώνει κατά την εκτέλεση της εργασίας του. Δηλαδή, χαρακτηρι-
στικά που αφορούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που οδηγούν στην αύξηση της 
αποδοτικότητας του εργαζομένου και στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμά-
των/στόχων, π.χ. ο προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη, η δέσμευση και 
αφοσίωση του εργαζομένου στην εργασία του και στην εταιρία γενικότερα, η ομαδι-
κότητα, η συνεργασία κ.ά.

  Αυτές οι κρίσιμες ιδιότητες δεν είναι οι ίδιες σε κάθε οργανισμό. Κάθε εταιρία μπορεί 
να τις εκτιμά διαφορετικά και έτσι να αλλάζουν από εταιρία σε εταιρία ανάλογα με 
την αποστολή, τις αρχές και την κουλτούρα της επιχείρησης.

  Αυτό που είναι σημαντικό να σημειώσουμε, είναι ότι από την αξιολόγηση του Προ-
σωπικού μπορούν να εξαχθούν ιδιαιτέρως χρήσιμα και ενδιαφέροντα αποτελέσματα, 
όπως το αν το προσωπικό επιδέχεται βελτίωση και σε ποια σημεία. 

  Κάθε εταιρία μπορεί συνεχώς να βελτιώνει τους εργαζομένους της ως προς τις κρίσι-
μες γι’αυτήν ιδιότητες, μέσω διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενεργειών 
ανάπτυξης, όπως θα δούμε παρακάτω.

  Οι σύγχρονες αντιλήψεις επί της αξιολόγησης του Προσωπικού κατατάσσουν την 
απόδοση των αξιολογουμένων συνήθως σε 5 επίπεδα. Θεωρούν ότι μια ικανοποιητική 
απόδοση του εργαζομένου εμπίπτει στο μεσαίο επίπεδο (3) και διακρίνουν δύο επίπε-
δα υπέρβασης (4,5) και δύο επίπεδα υστέρησης (1,2) αντίστοιχα. Συνήθως μία υγιής, 
ως προς την απόδοση του Προσωπικού της, εταιρία δεν πρέπει να φέρει τη μορφή μιας 
κανονικής κατανομής όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα, αλλά η πλειοψηφία 
των εργαζομένων της να εμπίπτει στο επίπεδο 4. 
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  Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται το παράδειγμα μιας επιχείρησης, όπου οι 
διάφορες καμπύλες δείχνουν τα επιθυμητά επίπεδα (στόχοι) απόδοσης του Προσωπι-
κού, και τα πραγματικά επίπεδα απόδοσης ανά κατηγορία απασχολούμενου πληθυ-
σμού. Αυτό το εργαλείο είναι πολύ χρήσιμο, αφού οι αποκλίσεις μεταξύ επιθυμητών 
και πραγματικών αποτελεσμάτων συνιστούν σημεία άσκησης πολιτικών βελτίωσης 
της διοίκησης της απόδοσης.

4.  Οι Προσλήψεις νέων μελών του Προσωπικού, όπως προαναφέραμε, αποτελεί μία 
από τις αρμοδιότητες ενός Διευθυντή Προσωπικού. Η διαδικασία των προσλήψεων 
ακολουθεί μια σειρά σταδίων προκειμένου τελικά η επιχείρηση να καλύψει τις ανά-
γκες της σε ανθρώπινο δυναμικό. 

  Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας αυτής είναι ο εντοπισμός των αναγκών της επι-
χείρησης σε προσωπικό, όπως ήδη αναφέρθηκε. Σε αυτό το στάδιο είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική η επικοινωνία της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων με τις επιμέρους επιτε-
λικές μονάδες (business units) βάσει των προτάσεων των οποίων συγκεντρώνονται οι 
ποσοτικές αλλά και οι ποιοτικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. 

  Κατόπιν, η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων αναζητά πρώτα τους κατάλληλους υπο-
ψηφίους στο ήδη υπάρχον αρχείο βιογραφικών σημειωμάτων που διατηρεί η εται-
ρία. Η αξιοποίηση αυτής της πηγής μειώνει πολύ το κόστος προσέλκυσης Προσωπι-
κού, έναντι άλλων δαπανηρών μεθόδων όπως οι αγγελίες.

  Σε περίπτωση όμως, που δεν υπάρχουν αξιόλογοι για τη θέση υποψήφιοι στην εσω-
τερική αγορά εργασίας, η εταιρία στρέφεται στην εξωτερική αγορά προς ανεύρεση 
του κατάλληλου υποψηφίου δημοσιεύοντας μια αγγελία με την περιγραφή της θέ-
σης και των αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνει, καθώς και με τις απαιτούμενες ικανό-
τητες ή ιδιότητες που πρέπει να έχει ο υποψήφιος. 

  Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Προσωπικού περνά στο στάδιο της διαλογής, δηλαδή της 
επιλογής εκείνων των βιογραφικών σημειωμάτων (εκ του συνόλου που συνελλέγη-
σαν) που ανταποκρίνονται πληρέστερα στις απαιτήσεις των θέσεων. 
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  Αυτοί οι υποψήφιοι καλούνται από τη Διεύθυνση να περάσουν τις λεγόμενες διαδι-
κασίες επιλογής, όπως π.χ. διαγωνισμούς, τεστ ευφυΐας, ψυχολογικά τεστ κ.ά., ώστε 
να επιλεχθούν εκείνοι με τις καλύτερες επιδόσεις, οι οποίοι θα περάσουν και στο επό-
μενο στάδιο της συνέντευξης, της επιλογής δηλαδή του κατάλληλου υποψηφίου μετά 
από προσωπική επαφή με τους αρμόδιους λειτουργούς. 

  Όταν οι αρμόδιοι λειτουργοί καταλήξουν στον καταλληλότερο υποψήφιο και συμ-
φωνήσουν επί της πρόσληψης, υπογράφεται η σύμβαση εργασίας από τα δύο μέρη 
και τυπικά το στάδιο της πρόσληψης ολοκληρώνεται με την προσκόμιση από τον 
υποψήφιο των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. αριθμός μητρώου, επικυρωμένα 
αντίγραφα τίτλων σπουδών, αντίγραφο δελτίου ταυτότητος κ.ά.) ώστε να συμπληρω-
θεί ο φάκελος του νέου εργαζομένου. 

  Ακολουθεί το στάδιο της ένταξης του νέου εργαζομένου στον οργανισμό, η τοποθέτη-
ση του δηλαδή στην κατάλληλη μονάδα και θέση. Μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρωπί-
νων Πόρων είναι η κατάλληλη διαμόρφωση των συνθηκών, ώστε η φάση της προσαρ-
μογής του νέου εργαζομένου να διαρκέσει όσο το δυνατόν λιγότερο και ο τελευταίος 
να είναι σε θέση να παράγει τα μέγιστα σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί 
να περιλαμβάνει την παροχή στο νέο εργαζόμενο των απαιτούμενων εργαλείων για 
την εργασία του, π.χ. γραφική ύλη, ηλεκτρονικό υπολογιστή και προγράμματα ανάλο-
γα με το αντικείμενο, την ενημέρωση του από παλαιότερους και πιο έμπειρους εργα-
ζομένους επί του αντικειμένου και των διαδικασιών που ακολουθεί η εταιρία, ή ακόμα 
την εκπαίδευσή του σε customized προγράμματα που χρησιμοποιεί η εταιρία.

  Πολύ σημαντικό είναι να σημειώσουμε εδώ ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται 
στην δημογραφική σύνθεση των προσλήψεων μιας εταιρίας, π.χ. στο ποσοστό εισόδου 
στην εταιρία ατόμων ειδικών αναγκών, στο ποσοστό εισόδου ατόμων που ανήκουν σε 
κάποια μειονότητα και στην πρόσληψη συγγενικών προσώπων. Πολλές επιχειρήσεις 
υιοθετούν δείκτες όσων αφορά το μέγιστο αποδεκτό αριθμό νεοπροσλαμβανομένων 
συγγενών, όπως φαίνεται στο διάγραμμα Α, ή τον ελάχιστο αποδεκτό αριθμό νεο-
προσλαμβανομένων ατόμων που ανήκουν σε κάποια μειονότητα ή ιδιαίτερη ομάδα. 
Συνήθως, το τελευταίο ακολουθείται από μεγάλους οργανισμούς που ενδιαφέρονται 
για το κοινωνικό τους προφίλ.

Διάγραμμα Α
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  Ομοίως, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται και στο επίπεδο μόρφωσης των νεοπροσλαμβα-
νομένων. Άξιο λόγου είναι ότι τα τελευταία έτη στην Ελλάδα παρατηρείται η τάση 
στην αγορά εργασίας της πρόσληψης ολοένα και περισσοτέρων πτυχιούχων έναντι 
των αποφοίτων λυκείου, όπως απεικονίζεται και στο ακόλουθο διάγραμμα. 

5.  Η Εκπαίδευση και η Ανάπτυξη του Προσωπικού είναι ένας σημαντικός τομέας της 
Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων μιας επιχείρησης, κι αυτό γιατί δίνει τη δυνατότητα 
στην Διοίκηση να «δημιουργήσει» το προσωπικό που χρειάζεται για να αντεπεξέλθει 
στις απαιτήσεις της αγοράς, και συγχρόνως δημιουργεί την αίσθηση στους υπαλλή-
λους ότι η εργασία τους είναι σημαντική για την επιχείρηση και ότι η εταιρία εκτιμά 
τις προσπάθειές τους. Ο τομέας της Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης γενικά ασχολείται 
με τον σχεδιασμό, παρακολούθηση, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων 
κατάρτισης του Προσωπικού.

  Πιο ειδικά, η έννοια της Ανάπτυξης συνίσταται στο σχεδιασμό ιδιαιτέρων προγραμ-
μάτων άμεσα συνδεδεμένων με τα κριτήρια επιλογής των συμμετασχόντων. Για πα-
ράδειγμα, οι εταιρίες επενδύουν στην ανάπτυξη ατόμων που προορίζονται για εξειδι-
κευμένες θέσεις εργασίας ή στελεχιακές θέσεις.

  Τα κρίσιμα ζητήματα στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε επιχείρησης 
είναι:

  Αρχικά, η σωστή διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω 
μιας σφαιρικής προσέγγισης, όπου οι ανάγκες προκύπτουν πιθανώς από τη στρατηγι-
κή μιας επιχείρησης, το πλάνο ανάπτυξης των εργασιών της, την επέκτασή της σε μία 
νέα αγορά, από την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στην παραγωγική διαδικασία, από 
την εφαρμογή προτύπων κανονισμών στη λειτουργία της (π.χ. HACCP, ISO 22000, 
ISO 9001/2 κ.ά.), ή διάγνωση μέσω μιας πιο εξατομικευμένης προσέγγισης, δηλαδή οι 
ανάγκες εκπαίδευσης απορρέουν από το σύστημα αξιολόγησης του Προσωπικού, από 
τις προτάσεις των επιμέρους μονάδων για εκπαίδευση των υπαλλήλων τους ή από τη 
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διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας, όπου και εντοπίζονται οι ελλείψεις 
στην εκτέλεση των εργασιών της.

  Κατόπιν τούτου, πρέπει να γίνει η στοχοθέτηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
Αυτό σημαίνει τον καθορισμó των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και αλλαγών που 
το σεμινάριο θα επιφέρει στην απόδοση της εταιρίας μετά τη λήξη του. Τότε, επιλέγο-
νται οι κατάλληλοι εκπαιδευτές - είτε αυτοί προέρχονται από το εσωτερικό της εται-
ρίας είτε είναι εξωτερικοί συνεργάτες είτε ο συνδυασμός των δύο - και καθορίζεται 
η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η ενδεδειγμένη διάρκεια ενός εκπαι-
δευτικού προγράμματος πρέπει να εξασφαλίζει μία ισορροπία μεταξύ της ύπαρξης 
αρκετού χρόνου για την εμπέδωση του «μαθήματος» και την επίτευξη των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων, και της προσπάθειας ελαχιστοποίησης αυτού του χρόνου, καθώς η 
εκπαίδευση συνεπάγεται την απουσία από την παραγωγή. Επίσης, πρέπει να γίνει η 
επιλογή της ενδεδειγμένης δομής (ενιαίο ή σπονδυλωτό πρόγραμμα), των κατάλλη-
λων εκπαιδευτικών μεθόδων ανάλογα με την ύλη, αλλά και η διαμόρφωση του περιε-
χομένου του προγράμματος (ύλη), ώστε να ξεκινήσει η εκπαίδευση του Προσωπικού. 

  Μετά τη λήξη του προγράμματος, μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
είναι να αξιολογήσει αυτές τις εκπαιδευτικές ενέργειες. Μία ολοκληρωμένη αξιολόγη-
ση ενός προγράμματος κατάρτισης απαντά σε τρία βασικά ερωτήματα:

 1. Κατακτήθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι;
 2.  Είναι χρήσιμες, δηλαδή εφαρμόσιμες και άμεσα συνδεόμενες με τους στόχους της 

οργάνωσης του προγράμματος, οι γνώσεις που αποκτήθηκαν;
 3.  Αντισταθμίζεται το κόστος της εκπαίδευσης από την επιτυχία της;
  Με γνώμονα λοιπόν τα ερωτήματα αυτά, και για να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες 

πληροφορίες, το αντικείμενο της αξιολόγησης συνήθως συνίσταται στα εξής:
 - περιεχόμενο του προγράμματος (θεματολόγιο, διάρκεια, μέθοδοι διδασκαλίας κ.λπ.)
 - εισηγητές (περιεχόμενο της εισήγησης, τρόπος παρουσίασης, διδακτικό υλικό κ.λπ.)
 - διοργάνωση του προγράμματος (π.χ. αίθουσα, ωράριο, διευκολύνσεις)
 - αποτελέσματα (απόκτηση γνώσεων και πρακτική χρησιμότητά τους).
  Η τεχνική της αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνει ερωτηματολόγια που συμπληρώ-

νουν οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, 
τα τεστ στα οποία ελέγχεται η απόκτηση των επιθυμητών γνώσεων από τους εκπαιδευ-
όμενους, και οι τυχόν εκθέσεις για την απόδοση των εργαζομένων μετά την κατάρτισή 
τους.

6.  Οι Εργασιακές Σχέσεις είναι ένας άλλος τομέας ιδιαίτερης σημασίας για τη Διεύθυν-
ση Ανθρωπίνων Πόρων, κι αυτό γιατί η σωστή διαχείρισή τους μπορεί να εξασφαλίσει 
την κοινωνική ειρήνη στο εσωτερικό της επιχείρησης και την εύρυθμη λειτουργία της. 
Με τον όρο εργασιακές σχέσεις αναφερόμαστε στις σχέσεις που αναπτύσσονται και 
υφίστανται μεταξύ της επιχείρησης και των φορέων συλλογικής εκπροσώπησης των 
εργαζομένων (συνδικάτα, σύλλογοι κ.τ.λ.), όποια μορφή κι αν έχουν αυτές: διαπραγ-
μάτευσης, διαβούλευσης, σύγκρουσης, συναίνεσης. 

  Προκειμένου ο Διευθυντής Προσωπικού να αντεπεξέλθει επιτυχώς σε αυτό το ρόλο, 
πρέπει να υπάρχει συστηματική επικοινωνία μεταξύ των φορέων εκπροσώπησης της 
Διοίκησης της εταιρίας και των εργαζομένων, που μπορεί να εξασφαλιστεί με διά-
φορους μηχανισμούς, όπως τακτικές συναντήσεις, γραπτά υπομνήματα αιτημάτων, 
εκατέρωθεν πληροφόρηση σε αλλαγές κ.λπ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Διευθυντή 
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Προσωπικού να γνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα 
αιτήματά τους, δημιουργώντας τους έτσι την αίσθηση ενδιαφέροντος για την καθημε-
ρινότητά τους από τη μεριά της Διοίκησης. Αυτό έχει διπλή σημασία γιατί όχι μόνο 
οι εργαζόμενοι αισθάνονται ικανοποιημένοι από τη Διοίκηση που φαίνεται να θέλει 
να τους ακούσει και να τους καταλάβει, αλλά και επειδή η αίσθηση της ικανοποίησης 
αποτελεί κινητήρια δύναμη για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων. 

  Επίσης, η Διοίκηση πρέπει να εφαρμόζει και να τηρεί την εργατική νομοθεσία σε όλες 
τις λειτουργίες της, αναγνωρίζοντας όχι μόνο τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώμα-
τα των εργαζομένων. Πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ βέβαια ότι όλες αυτές οι δια-
πραγματεύσεις, διαβουλεύσεις, συγκρούσεις και συναινέσεις πρέπει να διεξάγονται 
υπό κλίμα ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών προκειμένου να επιφέρουν 
θετικά και για τις δυο πλευρές αποτελέσματα.

7.  Όπως προαναφέραμε, η καλή και αμφίδρομη Επικοινωνία σε μία επιχείρηση είναι 
μείζονος σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, και αυτό γιατί πα-
ρέχει τη δυνατότητα και στα δύο μέρη να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, τις 
απαιτήσεις τους, τις επιθυμίες τους, τις ιδέες τους με τελικό στόχο την συνάντηση, αν 
όχι την ταύτιση, των απόψεων τους.

  Σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν διάφορα κανάλια επικοινωνίας, όπως οι υπηρεσιακές 
οδηγίες (εγκύκλιοι, ανακοινώσεις, κανονισμοί), τα υπηρεσιακά σημειώματα, διάφο-
ρες εκδόσεις όπως η εφημερίδα της επιχείρησης, διάφορες εκδηλώσεις κ.ά., που ως επί 
το πλείστον έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και εκφράζουν τις επιθυμίες και τις απαι-
τήσεις που έχει η Διοίκηση από το προσωπικό της. 

  Άλλα προγράμματα, όπως το Σύστημα Αξιολόγησης των εργαζομένων από τη Δι-
οίκηση, αλλά και σε μερικές περιπτώσεις της Διοίκησης από τους εργαζομένους, τα 
προγράμματα υποδείξεων για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης και την πιο 
ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της (π.χ. κουτί ιδεών), οι διάφορες αναφορές των ερ-
γαζομένων ή και της Διοίκησης σε τρέχοντα θέματα κ.λπ., αποτελούν κανάλια υποβο-
λής προτάσεων που προσανατολίζονται στη βελτίωση των εργασιών της επιχείρησης. 
Τέλος, οι συναντήσεις του Προσωπικού με τη Διοίκηση είναι το κανάλι της πιο άμεσης 
ίσως μορφής επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ των δύο μερών, αλλά και ο τρόπος που 
ασκείται καθημερινά η διοίκηση της Εταιρίας θέτει το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να 
υπάρξει ουσιαστική ή όχι επικοινωνία μεταξύ των μερών. 

8.  Οι Μεταθέσεις, οι Τοποθετήσεις και οι Προαγωγές, και γενικά οι εσωτερικές μετακι-
νήσεις του Προσωπικού, αποτελούν μέρος των καθηκόντων ενός Διευθυντή Ανθρωπί-
νων Πόρων και συνιστούν έναν από τους πιο νευραλγικούς τομείς στη Διοίκηση του 
Προσωπικού.

  Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο Μετάθεση εννοούμε την παράλληλη μετακίνηση ενός 
εργαζομένου εντός της ίδιας μονάδας, π.χ. από Ταμίας να μεταφερθεί στην εξυπηρέ-
τηση πελατείας, ή την μετακίνηση από μια μονάδα σε μία άλλη (ενίοτε με γεωγραφική 
διάσταση), π.χ. από την Αθήνα στο Ηράκλειο.

  Με τον όρο Τοποθέτηση εννοούμε την μετακίνηση ενός εργαζομένου σε μία ιεραρχι-
κά ανώτερη θέση, π.χ. από Υπάλληλος να γίνει Προϊστάμενος ή από Υποδιευθυντής 
να γίνει Διευθυντής.

  Με τον όρο Προαγωγή εννοούμε είτε την τοποθέτηση, αφού μιλάμε για ιεραρχικά 
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ανώτερη θέση, είτε την εξέλιξη από έναν βαθμό σε έναν άλλο σε περίπτωση που η 
επιχείρηση ακολουθεί κάποιο βαθμολόγιο. Για παράδειγμα, η εξέλιξη του βοηθού λο-
γιστή σε Λογιστή.

  Ο τομέας αυτός χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους Διευθυντές Προσωπικού, κα-
θώς δίνει νόημα στην έννοια της καριέρας, σηματοδοτεί για τους εργαζομένους τη 
σταδιοδρομία και φυσικά αποτελεί κινητήριο δύναμη για την αύξηση της απόδοσης 
των εργαζομένων. Ενδεικτικά, μπορούμε να πούμε ότι η διέλευση από κρίσιμες θέσεις 
μέσα σε έναν οργανισμό δίνει τη δυνατότητα στα άτομα αυτά να εξελιχθούν ταχύτε-
ρα, ενώ αντίθετα η παρατεταμένη παραμονή στην ίδια θέση περιορίζει τις προοπτικές 
εξέλιξης, βλάπτει τον εργαζόμενο και υποσκάπτει τα περιθώρια αξιοποίησής του από 
τον οργανισμό.

  Μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων είναι να παρακολουθεί τις μετακινή-
σεις του Προσωπικού με στατιστικές, διαγράμματα και δείκτες, και να τεκμηριώνει 
την χρηστή αξιοποίησή τους μέσα σε έναν οργανισμό, όπως φαίνεται και στο ακόλου-
θο διάγραμμα.

9.  Όσο αφορά στον Προγραμματισμό και τη Διαχείριση της Σταδιοδρομίας τώρα, μπο-
ρούμε να πούμε πως προκειμένου αυτό να καταστεί δυνατό τα εξής βήματα πρέπει να 
ακολουθηθούν:

  Πρώτα από όλα πρέπει να έχουν καταγραφεί οι θέσεις που υπάρχουν στην επιχείρη-
ση (Ζήτηση). Αυτό σημαίνει την καθαρή αποτύπωση του οργανογράμματος και των 
θέσεων ιεραρχίας, τη λεπτομερή καταγραφή των θέσεων εργασίας ανά Μονάδα, τη 
λεγόμενη δένδρωση των θέσεων (δηλαδή για κάθε θέση να γνωρίζουμε σε ποιες άλλες 
θέσεις δίνει πρόσβαση και από ποιες άλλες θέσεις μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση 
στη συγκεκριμένη θέση), την καταγραφή και τη λεπτομερή περιγραφή των απαιτήσε-
ων κάθε θέσης σε γνώσεις, εμπειρία, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ικανότητες, 
και τον προσδιορισμό του ενδεδειγμένου χρόνου παραμονής σε κάθε θέση. 

  Στη συνέχεια πρέπει να εντοπιστούν οι ικανότητες του Προσωπικού (Προσφορά). Συ-
γκεκριμένα, να γνωρίζουμε το επίπεδο απόδοσης του κάθε εργαζομένου, στοιχεία που 
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παρέχονται από το σύστημα αξιολόγησης, τα δυνατά και αδύνατα σημεία του και 
τις προοπτικές εξέλιξης που υπάρχουν γι’αυτόν, ανάλογα με τις ικανότητες ή/και τις 
ιδιότητές του.

  Τέλος, τα διαθέσιμα προγράμματα πληροφορικής παρέχουν στους Δ/ντές Προσωπι-
κού τη δυνατότητα να διασύνδεουν και να αντιστοιχήσουν εύκολα την Προσφορά 
και τη Ζήτηση Προσωπικού.

10.  Αμοιβές και Παροχές: Ένα άλλο αντικείμενο που πραγματεύεται η Διοίκηση του 
Προσωπικού είναι αυτό των Αμοιβών και Παροχών. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
για την εφαρμογή ενός συστήματος Αμοιβών και Παροχών πρέπει να γίνουν τα εξής 
βήματα μέσα στην επιχείρηση:

 -  Ανάλυση των θέσεων εργασίας: για κάθε θέση με τη βοήθεια συνεντεύξεων, ερωτημα-
τολογίων με τους κατόχους των θέσεων αυτών και τους προϊσταμένους τους, προσδι-
ορίζεται το περιεχόμενό τους.

 -  Περιγραφή των θέσεων εργασίας: το αποτέλεσμα της ανάλυσης αποτυπώνεται σε 
συγκεκριμένο-τυποποιημένο έντυπο, ώστε τα καθήκοντα να είναι σαφή.

 -  Αξιολόγηση των θέσεων εργασίας: κάθε θέση, και όχι ο κάτοχός της αξιολογείται σε 
μονάδες μέτρησης, ώστε όλες οι θέσεις να καταταχθούν σε μια σειρά ανάλογα με τη 
μεθοδολογία και την προσέγγιση που έχει υιοθετήσει κάθε επιχείρηση.

 -  Συγκρίσεις θέσεων: για τις θέσεις αυτές γίνονται συγκρίσεις βάσει των ετησίως διε-
νεργούμενων μελετών από εξειδικευμένες Εταιρείες Συμβούλων για το ύψος και τη 
διάρθρωση της Αμοιβής (σταθερό μέρος, μεταβλητό μέρος - μετρητά, bonus, δικαιώ-
ματα προαίρεσης).

  Σε κάθε περίπτωση, η Αμοιβή βάσει των δεδομένων της αγοράς λαμβάνει υπόψη της 
τα ελάχιστα καταβαλλόμενα βάσει της εργατικής νομοθεσίας (νόμοι, συλλογικές συμ-
βάσεις εργασίας).

 Μελέτη Αμοιβών και Παροχών: Περίπτωση Τραπεζικού κλάδου.
  Η Αμοιβή του Προσωπικού, απασχολούμενου στον τραπεζικό κλάδο, διαρθρώνεται 

ως εξής: 
  Αρχικά η Αμοιβή ορίζεται από την Κλαδική Σύμβαση Εργασίας που καθορίζει τα ελάχι-

στα καταβαλλόμενα στον εργαζόμενο (το βασικό μισθό και έναν περιορισμένο αριθμό 
επιδομάτων).

  Συμπληρωματικά σε αυτήν την Αμοιβή προστίθενται διαφόρων ειδών επιδόματα που απορ-
ρέουν από αποφάσεις των Διοικήσεων των Τραπεζών και αφορούν στη χορήγηση επιδομά-
των συνδεόμενων με χαρακτηριστικά όπως το βαθμό του εργαζομένου, τη θέση του, 
τα προσωπικά του χαρακτηριστικά κ.ά., ή απορρέουν από Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμ-
βάσεις που προβλέπουν τη χορήγηση bonus και περαιτέρω επιδόματα και παροχές.

  Το ύψος της συνολικής Αμοιβής που προκύπτει από το άθροισμα των προαναφερ-
θέντων συνιστωσών δεν αντιστοιχεί στις πραγματικά καταβαλλόμενες αμοιβές που 
συνήθως είναι μεγαλύτερες, όπως προκύπτει από την έρευνα. 

  Προκειμένου οι τράπεζες να ξεφύγουν από τη φιλοσοφία του γραφειοκρατικού υπο-
λογισμού των αμοιβών, όπως χαρακτηρίστηκε, είτε βελτίωσαν τα επιδόματα, είτε ανα-
ζήτησαν διαφορετικούς τρόπους προσδιορισμού της σωστής Αμοιβής καθιερώνοντας 
ειδικά Πακέτα Μισθοδοσίας, τηρώντας πάντα βέβαια τα προσδιορισθέντα από τη Νομο-
θεσία, και συμπληρώνοντας την Αμοιβή προκειμένου να φτάσει στο επιθυμητό ύψος.
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  Αυτά τα σύγχρονα συστήματα Αμοιβής της Εργασίας διαχωρίζουν την Αμοιβή σε δύο 
μέρη: σταθερό και μεταβλητό. 

  Το σταθερό μέρος της Αμοιβής (base salary) προκύπτει από την αξιολόγηση της σημαντι-
κότητας κάθε θέσης εργασίας. Ανάλογα με τη βαρύτητα που η κάθε επιχείρηση προσ-
δίδει στις απαιτήσεις κάθε θέσης, η θέση συγκεντρώνει έναν αριθμό βαθμών (points) 
και εντάσσεται στο οικοδόμημα ιεραρχικών επιπέδων/βαθμίδων (grading structure). 
Για κάθε επίπεδο ορίζεται το ετήσιο εύρος αποδοχών (min – max), βάσει της έρευνας 
αγοράς αμοιβών. Εντός αυτού του εύρους αποδοχών, κάθε υπάλληλος αμείβεται ανά-
λογα με κριτήρια όπως η γενική πολιτική αυξήσεων της Τράπεζας, η απόδοσή του, τα 
έτη παραμονής του σε αυτή τη θέση κ.ά.

  Το μεταβλητό μέρος της Αμοιβής (bonus) προκύπτει σε συνάρτηση με διάφορες παραμέ-
τρους όπως: η πορεία κερδών της Τράπεζας που ορίζει το προς διανομή ποσό, τα κρι-
τήρια ανάλογα με τα οποία θα επιμεριστεί στους επιχειρησιακούς χώρους, και φυσικά 
το ιεραρχικό επίπεδο του κάθε εργαζομένου, η θέση του και η απόδοσή του.

  Το μεταβλητό μέρος της Αμοιβής της Εργασίας μπορεί να διανεμηθεί με τη μορφή 
Βonus μετρητών, Βonus Μετοχών ή Βonus Προαίρεσης.

11.  Η Υγιεινή και Ασφάλεια απασχόλησε, ως τομέας δραστηριότητας, τη Διεύθυνση Αν-
θρώπινου Δυναμικού σχετικά πρόσφατα στην Ελληνική πραγματικότητα. Παλαιότε-
ρα, η υγιεινή και η ασφάλεια αντιμετωπιζόταν πιο επιφανειακά και έπαιρνε τη μορφή 
μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και αντιμετώπισης των επαγγελματικών 
ασθενειών. Σήμερα όμως, κατέχει πιο σημαντική θέση στα θέματα απασχόλησης της 
Διοίκησης. Ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο που η τήρησή του ελέγχεται από τους Επιθε-
ωρητές Εργασίας υφίσταται και εφαρμόζεται, γεγονός που αναγκάζει τις επιχειρήσεις 
να συμμορφωθούν με τον κώδικα του Νόμου. 

  Αυτό το Νομοθετικό πλαίσιο απαιτεί την απασχόληση εξειδικευμένων ατόμων κατά 
την εφαρμογή του και προβλέπει μελέτες επικινδυνότητας, μελέτες εργονομικών ρυθ-
μίσεων, μελέτες των ρυθμών εργασίας, τη σύνταξη κανονισμών ασφαλούς εκτέλεσης 
της εργασίας, την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων. Επίσης, απαιτεί την 
απασχόληση Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας ανάλογα με τον αριθμό των 
εργαζομένων και τη φύση της εργασίας (σε εργασίες αυξημένης επικινδυνότητας το 
πλήθος των Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας μεταβάλλεται ανάλογα). Τέ-
λος, σε μια εποχή μεγαλύτερης κοινωνικής ευαισθησίας των επιχειρήσεων, η Υγιεινή 
και Ασφάλεια παρακολουθείται ως βασική παράμετρος του κοινωνικού τους απολογι-
σμού και αποτελεί κριτήριο σε περιπτώσεις αξιολόγησης του επιπέδου ανάπτυξης της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αειφορίας των, από Διεθνείς οργανισμούς.

12.  Πληροφορική Ανθρωπίνων Πόρων: Όπως είδαμε, ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο 
για τις σύγχρονες επιχειρήσεις αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό τους. Η Διαχείρισή 
του ξεφεύγει πλέον από την απλή απαίτηση της διαχείρισης της μισθοδοσίας και της 
κατάστασης παρουσιών προσωπικού και σκοπεύει στον προσδιορισμό των οργανωτι-
κών αναγκών και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. 

  Το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων  (HRMS: Human Resources Management 
System) έχει ως στόχο την συγκέντρωση και την αξιοποίηση όλων εκείνων των πλη-
ροφοριών για το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων, που θα συμβάλλουν στην 
αξιοποίηση, τη βελτίωση και τη διατήρησή του. Όταν αναφερόμαστε δηλαδή στην 
Πληροφορική Ανθρωπίνων Πόρων, αναφερόμαστε σε ένα σύστημα Διαχείρισης Προ-
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σωπικού που τηρεί βάση δεδομένων με στοιχεία Προσωπικού, Οργανογραμμάτων και 
Νομοθετικών Πλαισίων και βοηθά στην Διαχείριση, τον Σχεδιασμό, τη Διοίκηση και 
τον Έλεγχο της επιχείρησης. 

 Αυτό το Σύστημα χρησιμεύει ως εργαλείο για την επιχείρηση στη:
 •  Διαχείριση των διαδικασιών πρόσληψης του Προσωπικού (στη συγκέντρωση και 

αρχειοθέτηση βιογραφικών, στην αξιολόγηση υποψηφίων, στον προγραμματισμό 
των συνεντεύξεων και τεστ, κ.τ.λ.)

 •  Διαχείριση της μισθοδοσίας.
 •  Στην παρακολούθηση των παρουσιών. Στον προγραμματισμό των αδειών του Προ-

σωπικού. 
 •  Στον προγραμματισμό της εκπαίδευσης του Προσωπικού (εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα) και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της.
  Η ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής δίνει σήμερα πλέον, τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις της γρήγορης διάχυσης της πληροφορίας, της ανατροφοδότησης, συλλο-
γής και ενημέρωσης των δεδομένων, μέσω των δικτύων υπολογιστών, του Internet-
Intranet, τη χρήσης του e-mail και του e-learning. 

  Αυτό που πάντα βέβαια πρέπει να εξασφαλίζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων 
Πόρων είναι η ισορροπία μεταξύ της εύκολης προσπέλασης και διάθεσης της πληρο-
φορίας και της τήρησης της εμπιστευτικότητας, της μοναδικότητας, της ιστορικότητας 
και της αξιοπιστίας της.

  Συνημμένα υπάρχουν παραδείγματα δεικτών που το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπί-
νων Πόρων εξάγει και χρησιμοποιούνται από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων για 
τη λήψη αποφάσεων. 

Γ. Περιγραφή θέσης διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων
Αφού είδαμε τις βασικές αρχές της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τις βασι-

κές λειτουργίες της, ας περάσουμε τώρα στο πιο πρακτικό και πραγματικό κομμάτι. Ας 
περιγράψουμε αναλυτικά τη Θέση ενός Διευθυντή Προσωπικού.

Γενικά, αποστολή του διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων είναι, με βάση τις κατευθύνσεις της 
Γενικής Διεύθυνσης, η επεξεργασία και η εισήγηση εναλλακτικών πολιτικών που αφορούν 
τους επιμέρους τομείς αρμοδιότητάς του, ώστε να καθίσταται δυνατή η λήψη αποφάσεων 
από αυτήν όσον αφορά στη συνολική πολιτική Ανθρωπίνων Πόρων της επιχείρησης.

Στη συνέχεια, και αφού η Γενική Διεύθυνση έχει αποφασίσει επί της πολιτικής Ανθρωπί-
νων Πόρων της επιχείρησης, και στο μέτρο των εξουσιοδοτήσεων που του έχουν παρα-
σχεθεί, ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων εφαρμόζει τις επιμέρους πολιτικές προσωπικού 
και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση αυτών που του ανα-
τέθηκαν. Προσδιορίζει τα μέσα που του είναι αναγκαία, καθορίζει στόχους στα στελέχη 
που τελούν υπό την εποπτεία του, τα συντονίζει - καθοδηγεί στο έργο τους και ελέγχει την 
επίτευξη των αποτελεσμάτων, ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι της επιχείρησης.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω Οργανόγραμμα, ο Διευθυντής Προσωπικού αναφέρεται 
στον Γενικό Διευθυντή, και στον Διευθυντή Προσωπικού αναφέρονται οι Προϊστάμενοι 
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των Τμημάτων. Το παράδειγμα είναι ενδεικτικό και ανάλογα με τη δομή της επιχείρησης 
μπορούν να παρεμβάλλονται και άλλα επίπεδα ιεραρχίας (Βοηθού Γενικού Διευθυντή 
προς τα άνω ή Υποδιευθυντή προς τα κάτω ή ακόμη και περισσότερα τμήματα με διαφο-
ρετικούς συνδυασμούς ανάθεσης των επιμέρους πολιτικών προσωπικού).

Όπως είδαμε, η Διεύθυνση Προσωπικού, της οποίας προΐσταται ο κάτοχος της θέσης, εί-
ναι μία από τις λειτουργικές ή επιτελικές ή υποστηρικτικές Διευθύνσεις. Αποτελεί μία από 
τις μονάδες Διοίκησης και χωροταξικά ευρίσκεται πλησίον της έδρας της επιχείρησης. Σε 
αυτήν αναφέρεται ιεραρχικά το προσωπικό της Διεύθυνσης και λειτουργικά όλες οι άλλες 
μονάδες της επιχείρησης για θέματα προσωπικού (τοποθετήσεις, μεταθέσεις, προαγωγές, 
αξιολόγηση κ.λπ.).

Ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων είναι ο κύριος εκπρόσωπος της επιχείρησης σε περιό-
δους διαπραγμάτευσης με τα σωματεία ή τις επιχειρησιακές επιτροπές των εργαζομένων 
(επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, ad hoc επιτροπές) και συμμετέχει στα υπηρεσιακά 
συμβούλια και επιτροπές εντός της επιχείρησης. Εκτός της επιχείρησης, συμμετέχει στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής ένωσης των εργοδοτών του κλάδου σε επιτροπές που επιλαμ-
βάνονται θεμάτων αρμοδιότητάς του. Επίσης, υποστηρίζει ως εμπειρογνώμων τους δια-
πραγματευτές των επιχειρήσεων, οσάκις συνομολογούνται κλαδικές συμβάσεις εργασίας.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων

Νωρίτερα είδαμε τις βασικές λειτουργίες μιας Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Στα πλαίσια αυτά, κάθε λειτουργία για τον Διευθυντή μπορεί να σημαίνει το δικαίωμα, 
την ευθύνη και την υποχρέωση να: 

Για τη Διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων
- Εποπτεύει την καλή διαχείριση του αρχείου προσωπικού.
- Υπογράφει τις ατομικές και τις επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας.
- Εισηγείται τις καταγγελίες ατομικών συμβάσεων εργασίας.
- Εφαρμόζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας.
- Εφαρμόζει το ωράριο εργασίας.
- Παρακολουθεί τις καθυστερήσεις και απουσίες.
- Εποπτεύει τη λήψη των προβλεπόμενων αδειών.
- Παρακολουθεί τις αποχωρήσεις. 
- Εποπτεύει την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού.
-  Επιλαμβάνεται της διαδικασίας παρακολούθησης των πειθαρχικών παραπτωμάτων 

και της επιβολής υπηρεσιακών ποινών.
- Εποπτεύει / παρακολουθεί τα ταμεία ασφάλισης και υγείας.
- Ελέγχει την ενημέρωση των δημοσίων αρχών για θέματα προσωπικού.
- Παρακολουθεί την εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
-  Εκπροσωπεί κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης την επιχείρηση έναντι της 

Επιθεώρησης Εργασίας και κάθε άλλης δημόσιας αρχής που επιλαμβάνεται της αντι-
μετώπισης θεμάτων κοινωνικής φύσης.
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-  Παρακολουθεί τα συστατικά στοιχεία του κόστους εργασίας, μεριμνά για την ομαλή 
εξέλιξη των σχετικών δεικτών και προβλέπει την εξέλιξη των σχετικών μεγεθών στο 
μέλλον.

Για την Αξιολόγηση ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού έχει την αρμοδιότητα να: 
-  Εφαρμόζει συστήματα αξιολόγησης προσωπικού (ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης, 

αξιολόγηση ικανοτήτων, αξιολόγηση δυνατοτήτων, λειτουργία κέντρων εξειδικευμέ-
νης αξιολόγησης) και ο ίδιος ευθύνεται για την επίτευξη και διατήρηση στην επιχείρη-
ση ενός μέσου επιπέδου απόδοσης ικανοποιητικού και άνω.

-  Καταρτίζει καταστάσεις ικανοτήτων του προσωπικού (ποιος μπορεί να κάνει τι και με 
ποιο βαθμό πληρότητας ανταπόκρισης).

-  Καταρτίζει καταστάσεις των υπαλλήλων με υστέρηση στην απόδοσή τους και εισηγεί-
ται / αποφασίζει για την αντιμετώπισή τους.

Για τις Προσλήψεις:
-  Προσδιορίζει τις ανάγκες σε προσωπικό (προσλήψεις, αναδείξεις) στο πλαίσιο μιας 

σχεδιασμένης πολιτικής προνοητικής κάλυψης των αναγκών.
-  Δημοσιοποιεί τις κενές θέσεις εργασίας και εφαρμόζει τις διαδικασίες αξιολόγησης 

των υποψηφίων. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της πανεπιστημιακής και θε-
σμοθετημένης επαγγελματικής εκπαίδευσης (προσφορά νέων ειδικοτήτων) και συνερ-
γάζεται με τους εν λόγω φορείς.

-  Εισηγείται και εφαρμόζει την πολιτική προσλήψεων, καθιερώνει διαδικασίες αξιολό-
γησης σε συνεργασία με επισπεύδουσες Διευθύνσεις.

-  Επιλέγει τις δοκιμασίες αξιολόγησης των υποψηφίων, καθορίζει τις συνθέσεις των 
ομάδων διεξαγωγής των συνεντεύξεων.

-  Παρακολουθεί την υποδοχή των νεοπροσληφθέντων και την προσαρμογή τους στους 
χώρους εργασίας.

-  Παρακολουθεί την παροχή ίσων ευκαιριών και την αποφυγή διακρίσεων φύλου, χρώ-
ματος, θρησκείας και πεποιθήσεων.

-  Τηρείται ενήμερος επί των εξελίξεων στην αγορά εργασίας (ζήτηση ειδικοτήτων από 
ανταγωνιστές). 

-  Εποπτεύει τη σύνταξη περιγραφών θέσεων εργασίας και τις διατηρεί επίκαιρες.
-  Ελέγχει την κατάρτιση στατιστικών πινάκων και παρέχει τα σχετικά στοιχεία όπου 

πρέπει.

Για την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη:
-  Καταρτίζει καταστάσεις εκπαιδευτικών αναγκών - αναγκών ανάπτυξης και διαμορ-

φώνει προγράμματα για την αντιμετώπισή τους, που συνδυάζουν εκπαίδευση (τυπι-
κή, εξ αποστάσεως, αυτομόρφωση) και ενέργειες περιστροφής - ανακύκλησης σε θέσεις 
εργασίας για βελτίωση της ειδίκευσης.

-  Καταρτίζει και παρακολουθεί την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
-  Εγκρίνει τους στόχους, το περιεχόμενο, τα εγχειρίδια, τις μεθόδους διδασκαλίας, τους 

συμμετέχοντες και τους εισηγητές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
-  Εφαρμόζει συστήματα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 

των ενεργειών εκπαίδευσης.
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-  Παρακολουθεί τις συμμετοχές υπαλλήλων σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή σε ενέρ-
γειες επαγγελματικής εξειδίκευσης, όπως επίσης και τη συμμετοχή στελεχών σε εξειδι-
κευμένα προγράμματα διοικητικής.

Για τις Εργασιακές Σχέσεις:
-  Συνδράμει τη Γενική Διεύθυνση ή την εκπροσωπεί ο ίδιος στις συναντήσεις με τους 

φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των εργαζομένων.
-  Χειρίζεται σε συνεργασία με τη Νομική Διεύθυνση την αντιμετώπιση συλλογικών δι-

αφορών, διεκδικήσεων, διαπραγματεύσεων και συγκρούσεων.
-  Διασφαλίζει την πραγματοποίηση τακτικών επαφών με τα συνδικάτα και οργανώνει 

τις συγκεντρώσεις με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, διαθέτει την απαραίτητη ή 
υποχρεωτική πληροφόρηση και εξασφαλίζει την δυνατότητα έκφρασής τους στο πλαί-
σιο των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ρυθμίσεων.

- Προετοιμάζει τη συλλογική διαπραγμάτευση.
- Επιλαμβάνεται της επίλυσης ατομικών διαφορών των μισθωτών με την επιχείρηση.
-  Προνοεί για την εμπέδωση καλού κλίματος στην επιχείρηση και σε περίπτωση εμ-

φάνισης κοινωνικής σύγκρουσης αναλαμβάνει τη αναζήτηση μέτρων αντιμετώπισής 
της, δίχως όμως να διαθέτει τη υπευθυνότητα λήψης αποφάσεων όσον αφορά τους 
τελικούς χειρισμούς.

-  Παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιακών συσκέψεων ανά μονάδα 
και επιλαμβάνεται της αντιμετώπισης των προβληματικών καταστάσεων.

-  Αναλαμβάνει το χειρισμό των σχέσεων με άλλους φορείς του επαγγέλματος για θέμα-
τα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

-  Χειρίζεται τις σχέσεις με τους συμβούλους εσωτερικής επικοινωνίας.

Για θέματα Επικοινωνίας, ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού:
-  Συμμετέχει στον καθορισμό της πολιτικής εξωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης 

στο μέτρο που αυτή αφορά θέματα προβολής της κοινωνικής φυσιογνωμίας της και 
ζητήματα επαγγελματικής δεοντολογίας.

-  Ευθύνεται για την εμπέδωση της “κουλτούρας της επιχείρησης”, εισηγείται κάθε επι-
κοινωνιακή ενέργεια που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό και αποτρέπει την εμφάνιση μι-
κρονοοτροπιών ομάδων τύπου “κάστας”.

-  Οργανώνει ανιούσες και κατιούσες μορφές επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση, πέ-
ραν των θεσμικά προβλεπόμενων.

-  Διαμορφώνει συνθήκες που να καταδεικνύουν το ενδιαφέρον της επιχείρησης για 
τους εργαζόμενους σε αυτήν.

-  Ευθύνεται για την κατάλληλη ενημέρωση των εργαζομένων όσον αφορά τη στρατη-
γική, τις πολιτικές ή τους στόχους και είναι υπεύθυνος για την κυκλοφορία της “εφη-
μερίδας” της επιχείρησης, όπως επίσης και για κάθε άλλο έντυπο πληροφόρησης ή 
επικοινωνίας.

-  Εισηγείται και υλοποιεί την πολιτική εκδηλώσεων.
-  Οργανώνει συστηματικές επισκέψεις του ιδίου, ανώτερων στελεχών της επιχείρησης 

και συνεργατών του στις διάφορες μονάδες. 
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Για τις Μεταθέσεις, τις Τοποθετήσεις και τις Προαγωγές: 
-  Παρακολουθεί και παρακινεί τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των 

εργαζομένων.
-  Εισηγείται / αποφασίζει τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις.
-  Χειρίζεται τις σχέσεις με εξωτερικές επιχειρήσεις δανεισμού προσωπικού ή τις εταιρίες 

συμβουλευτικής σε θέματα οργάνωσης.

Για τον Προγραμματισμό της Σταδιοδρομίας: 
-  Καταρτίζει καταστάσεις των προς εξέλιξη υπαλλήλων - στελεχών και διαμορφώνει - 

εφαρμόζει πλάνα σταδιοδρομίας, και
-   Διαμορφώνει και εφαρμόζει προγράμματα ταχείας αναδείξεως για άτομα με υψηλές 

δυνατότητες εξέλιξης.

Για τη Μισθοδοσία, Για τις Αμοιβές και τις Παροχές: 
- Συμμετέχει στις Επιτροπές αξιολόγησης θέσεων.
-  Τηρείται ενήμερος των εξελίξεων στην αγορά αμοιβής της εργασίας.
- Εισηγείται συστήματα αποδοχών και κινήτρων.
-  Εισηγείται αναπροσαρμογές αποδοχών, επιδόματα, επιμίσθια και κοινωνικές παρο-

χές.
-  Εισηγείται τεχνικές σύνδεσης της απόδοσης με την πολιτική εύκαμπτης οικονομικής 

ανταμοιβής της επιχείρησης.
- Εισηγείται την πολιτική κοινωνικών παροχών και μέριμνας.

Για την Υγιεινή και την Ασφάλεια: 
- Εισηγείται την εισαγωγή ευέλικτων συστημάτων διευθέτησης του χρόνου εργασίας.
- Εξασφαλίζει την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
- Είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού.
- Μεριμνά για τη βελτίωση των συνθηκών της εργασίας.
- Ευθύνεται για την εφαρμογή των υποδείξεων του Ιατρού Εργασίας. 
-  Παρακολουθεί και παρεμβαίνει ενεργά για τη μείωση επαγγελματικών ατυχημάτων ή 

ασθενειών.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην Πληροφορική των Ανθρωπίνων Πόρων, ο Διευθυντής Προσω-
πικού είναι υπεύθυνος για την εποπτεία της καλής λειτουργίας του συστήματος πληροφο-
ρικής και των λοιπών διαχειριστικών διαδικασιών της Διεύθυνσής του.

Παρακάτω βρίσκεται λίστα με παραδείγματα εγγράφων, αναφορών, εκθέσεων, εγκυ-
κλίων, εγκρίσεων, πρακτικών αποφάσεων και διαδικασιών για τα οποία ο Διευθυντής 
Ανθρωπίνων Πόρων φέρει ευθύνη - αν όχι συνολική, μερική -, για τη δημιουργία τους, 
διατήρηση και διαχείρισή τους, για τη συμπλήρωση τους, την επικαιροποίησή τους κ.τ.λ. 

Αυτονομία και Περιορισμοί: Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού κατέχει στελεχιακή 
θέση διοικητικού και στρατηγικού χαρακτήρα. Στην άσκηση των καθηκόντων του χαίρει 
αυξημένων περιθωρίων ελευθερίας κινήσεων. Οι οδηγίες που του δίνονται έχουν κατά 
κανόνα τη μορφή στόχων (βελτίωση του κοινωνικού κλίματος, υλοποίηση του προγράμ-

14diastasisEPI-page263-288-secon284   284 29/5/2008   9:35:38 ìì



285 

Σ
ΥΛ

Λ
Ο

ΓΗ
 Ε

Π
ΙΣ

Τ
Η

Μ
Ο

Ν
ΙΚ

Ω
Ν

 Κ
Ε

ΙΜ
Ε

Ν
Ω

Ν

Ανθρώπινοι πόροι: Βασικές αρχές Διαχείρισης και Αξιοποίησης

ματος ανάπτυξης και διαδοχής στελεχών...) και την μορφή γενικών κατευθύνσεων. Ακό-
μα και για τα θέματα που δεν εμπίπτουν στις εξουσιοδοτήσεις του εισηγείται σχετικά και 
ενεργεί μετά την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης.

Από την άλλη μεριά όμως και ξανά λόγω της φύσης της δουλειάς του και των επιπτώσεων 
που μπορεί να έχει για την επιχείρηση συνολικά,, ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 
ελέγχεται και αρκετά. Ελέγχεται κυρίως από τον προϊστάμενό του στη βάση των αποτε-
λεσμάτων των πολιτικών για την εφαρμογή των οποίων μεριμνά, και δευτερευόντως από 
τους υπηρεσιακούς μηχανισμούς (Επιθεώρηση). Η εργασία του δεν τυγχάνει συστημα-
τικής εποπτείας με τη συνήθη έννοια, αλλά, το έργο του ελέγχεται εμμέσως και ατύπως 
λόγω των αντιδράσεων που μπορεί να προκαλέσει στο προσωπικό, στους εκπροσώπους 
του και στην ιεραρχία της επιχείρησης. Εσφαλμένες πολιτικές προσωπικού μπορούν να 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην επιχείρηση, όπως κοινωνικές συγκρούσεις, κινδύνους 
να μείνει ακάλυπτη η επιχείρηση από πλευράς επαρκούς ποσοτικά και ποιοτικά δύναμης 
απασχολουμένων, αλόγιστη αύξηση των δαπανών μισθοδοσίας επί των γενικών εξόδων, 
αιμορραγία στελεχών, κ.λπ.

Η δράση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού υπόκεινται σε περιορισμούς που τίθε-
νται από τις υπάρχουσες υφιστάμενες ρυθμίσεις, όπως είναι για παράδειγμα ο εσωτερικός 
κανονισμός εργασίας και οι συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, καθώς και το 
πλαίσιο συνεργασίας με τον προϊστάμενό του (π.χ. Γενικός Διευθυντής), που για τη λήψη 
αποφάσεων αναγκάζεται να προσφεύγει συστηματικά σε αυτόν. Σημαντικά ζητήματα 
όπως τοποθετήσεις, προαγωγές, αυξήσεις δεν μπορεί να τα χειρίζεται δίχως την έγκριση 
της Γενικής Διεύθυνσης ή αρμοδίων Συμβουλίων. Συντονισμός ακόμα απαιτείται με το 
Διευθυντή Οργάνωσης στα σημεία που οι αρμοδιότητές τους γειτνιάζουν (οργάνωση της 
εργασίας), το Διευθυντή Δικαστικού (νομικοί χειρισμοί θεμάτων εργασιακών σχέσεων), 
τους Περιφερειακούς Διευθυντές (στελέχωση καταστημάτων, παρακολούθηση απόδοσης) 
και το Διευθυντή Επιθεώρησης (πειθαρχικά παραπτώματα). 

Προκειμένου να καταστεί δυνατό για τον Διευθυντή Προσωπικού να φέρει εις πέρας τις 
πολλαπλές και ποικίλες εργασίες που αναφέρθηκαν, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούνται – υπηρεσιακής και οικονομικής φύσης. Πρώτα από όλα, το 
πλαίσιο των καθηκόντων του πρέπει να είναι σαφώς οριζόμενο από τον Κανονισμό Λει-
τουργίας, τους Κανονισμούς Εργασίας, το Οργανόγραμμα και την Περιγραφή Θέσης. 
Συγχρόνως, πρέπει να έχει προσδιορισμένες εξουσιοδοτήσεις και εξουσίες από Πράξεις 
Διοίκησης και Εγκυκλίους, καθώς και το δικαίωμα υπογραφής να ενεργεί για λογαρια-
σμό της επιχείρησης και τη δυνατότητα να κάνει χρήση υπεργολαβικών επιχειρήσεων και 
να προσφύγει στη παροχή υπηρεσιών από εταιρίες συμβούλων, αν το κρίνει απαραίτητο. 
Πολύ σημαντικό επίσης είναι ο Διευθυντής να έχει κατάλληλη και έγκαιρη πληροφόρηση 
για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της θέσης του. Η έγκαιρη και σωστή πληροφόρηση 
μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ καλής και κακής απόφασης, μεταξύ επιτυχίας και 
αποτυχίας. Τέλος, πρέπει να έχει διαθέσιμο συγκεκριμένο προϋπολογισμό για τη Διεύ-
θυνση του, ώστε να ξέρει τα περιθώρια μέσα στα οποία μπορεί να κινείται. 

Προϋποθέσεις Πλήρωσης Θέσης και Πρόσβαση σε άλλες Θέσεις 

Ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων πρέπει να είναι πτυχιούχος σχολής ανώτατης εκ-
παίδευσης (Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ψυχολογίας, 
Κοινωνιολογίας,Νομικής, Οικονομικών…). Εννοείται ότι εκτιμάται ιδιαιτέρως από τις 
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επιχειρήσεις ένας προσανατολισμός σπουδών ή μια εξειδίκευση στη Διοίκηση Προσωπι-
κού. Η θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού είναι μία κατεξοχήν επικοινωνιακή 
θέση. Συνεπώς, η γνώση ξένων γλωσσών κρίνεται απαραίτητη. Επιπρόσθετα, η θέση αυτή 
απαιτεί τη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αφού οι Διευθυντές Προσωπικού καλού-
νται να χρησιμοποιήσουν διάφορα προγράμματα πληροφορικής κατά την διεκπεραί-
ωση των εργασιών της Διεύθυνσής τους (Συστήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, 
Συστήματα Αξιολόγησης κ.τ.λ.). Η εξοικείωση των Διευθυντών με τη στατιστική και τις 
ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας και επεξεργασίας πληροφοριών είναι σημαντι-
κή για τη σωστή ερμηνεία των στοιχείων που διατίθενται από τα προαναφερθέντα προ-
γράμματα. Τέλος, η κατοχή νομικών γνώσεων είναι απαραίτητη και ειδικά επί θεμάτων 
εργατικής νομοθεσίας για τον καλύτερο χειρισμό των υποθέσεων που προκύπτουν. 

Ένας Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων συνήθως προέρχεται από κάποια μονάδα που 
ασκεί διοίκηση προσωπικού, είτε μέσα από την ίδια τη Διεύθυνση, είτε από μια άλλη 
υπηρεσία της επιχείρησης με εμπειρίες χειρισμού κοινωνικών θεμάτων, είτε από κάποια 
άλλη επιχείρηση. Η προϋπηρεσία σε θέση κοινωνικής φύσης είναι πολύ σημαντική. Χρή-
σιμη επίσης, αν και όχι απαραίτητη, είναι η εμπειρία στο χώρο της παραγωγής και στις 
επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης για την καλύτερη διάγνωση και κατανόηση των 
αναγκών της εταιρίας, αλλά και των εργαζομένων της. Από την άλλη μεριά, λόγω της 
άσκησης καθηκόντων υψηλής υπευθυνότητας ο κάτοχος της θέσης μπορεί να κινηθεί είτε 
προς παραπλήσιου επιπέδου αρμοδιότητες (παράλληλη μετακίνηση) είτε προς καθήκο-
ντα μέλους της Γενικής Διεύθυνσης (ανοδική εξέλιξη).

Οι Ικανότητες ή/και Ιδιότητες που ο κάτοχος της θέσης αυτής καλείται να έχει μπορούν 
να διαχωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
• Πνευματικά χαρακτηριστικά, και
• Χαρακτηριστικά προσωπικότητας – Συμπεριφορές.

Σε ό,τι αφορά τα πνευματικά χαρακτηριστικά ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 
λόγω της φύσης της δουλειάς του καλείται να έχει ικανότητες ανάλυσης και σύνθετης σκέ-
ψης, κριτική ικανότητα, οργανωτικό πνεύμα και ικανότητα διορατικότητας, πρόβλεψης 
και προγραμματισμού, έφεση στο διοικείν, κύρος, πειθώ κι επιρροή στους άλλους, ομαδι-
κό πνεύμα και νοοτροπία συνεργασίας. Πρέπει να είναι ικανός να εκχωρεί αρμοδιότητες 
και να ελέγχει την διεκπεραίωσή τους, να καθοδηγεί, να επιβραβεύει και να αναπτύσσει 
τις προσπάθειες των υφισταμένων του, να δείχνει θάρρος και να έχει ικανότητα ανάλη-
ψης κινδύνου κατά την λήψη αποφάσεων, και φυσικά να αποδέχεται, να πειθαρχεί και 
να προωθεί τις αξίες της επιχείρησης. 

Ως προς τις συμπεριφορές και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ο Διευθυντής Αν-
θρωπίνων Πόρων γενικά πρέπει να είναι ψύχραιμος και να δείχνει αυτοέλεγχο, να κρα-
τά μια κριτική στάση στα δρώμενα και να πράττει με σύνεση. Επίσης, πρέπει να μπορεί 
να αποδέχεται κριτική και να την χρησιμοποιεί δημιουργικά, και να αναγνωρίζει τις 
προσωπικές ευθύνες του. Να χαρακτηρίζεται δηλαδή από την ακεραιότητα του χαρα-
κτήρα του, ακόμη κι αν είναι εμπλεκόμενος ο ίδιος. Πρέπει να είναι ανήσυχο πνεύμα, 
δημιουργικό και καινοτόμο που να αντιλαμβάνεται και να αντιμετωπίζει τις αλλαγές 
θετικά και να προσαρμόζεται εύκολα στο νέο. Συνήθως, πρόκειται για άτομα με υψηλή 
συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence) που έχουν την ικανότητα να αντι-
λαμβάνονται και να «αισθάνονται» τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα των 
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Ανθρώπινοι πόροι: Βασικές αρχές Διαχείρισης και Αξιοποίησης

άλλων. Τα χαρακτηριστικά αυτά, παρατηρούνται γενικά σε κατέχοντες θέσεων ηγετικού 
χαρακτήρα και έχουν επικοινωνιακό, εποπτικό και συμβουλευτικό ύφος.

Αφού παρουσιάστηκαν οι λειτουργίες της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων, και οι συγκε-
κριμένες αρμοδιότητες, ευθύνες, δικαιώματα και χαρακτηριστικά του Διευθυντή, μπορεί 
ασφαλώς να εξαχθεί το συμπέρασμα, ότι η εργασία του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμι-
κού σε ό,τι αφορά στο Περιβάλλον της Θέσης, περιλαμβάνει βασικά εργασία γραφείου, 
με αρκετές όμως μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας (εφόσον υφίσταται διεθνής πα-
ρουσία της επιχείρησης). Απαιτεί από τον κάτοχο της να προσαρμόζεται εύκολα σε νέα 
μέρη, νέες συνθήκες ζωής και εργασίας, νέες νοοτροπίες και ανθρώπους. Στην ουσία της 
όμως, παρ’ όλη τη φαινομενική αυτή σταθερότητα, πρόκειται για εργασία που ποικίλει, 
που ξεπερνά αρκετά συχνά το ωράριο, με ανατροπές και με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την 
αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, που επηρεάζουν τις υιοθετηθείσες προτεραιότητες. 
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Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων

1.  Βασικές Αρχές Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
1.1  Εισαγωγή 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Business Plan) ενός Οργανισμού αφορά κυρίως στις επιχει-
ρησιακές πτυχές της λειτουργίας του στα πλαίσια μιας μεσο-μακροπρόθεσμης διάστασης. 
Ο πρώτιστος στόχος κάθε επιχειρησιακού σχεδίου είναι να σχεδιαστεί μια προσεκτικά 
μελετημένη ακολουθία ενεργειών που θα καθοδηγήσει τις επιχειρησιακές δραστηριότη-
τες του Οργανισμού, τον οποίο αφορά, κατά τη διάρκεια της ζωής του σχεδίου. Για να 
ολοκληρώσουν αυτόν τον στόχο, οι δημιουργοί του επιχειρησιακού σχεδίου πρέπει να 
κατανοήσουν σε βάθος τα ζητήματα, τις προκλήσεις, τους περιορισμούς, και τις δυνα-
τότητες που άπτονται της επιχειρησιακής δραστηριότητας του Οργανισμού. Για το λόγο 
αυτό, η φάση της διάγνωσης, της κατανόησης και της αξιολόγησης είναι μία απαραίτητη 
προεργασία για τη δημιουργία ενός συνεπούς και περιεκτικού επιχειρησιακού σχεδίου. 
Η διαδικασία αυτή δεν πραγματοποιείται μία και μόνο φορά, καθώς το Επιχειρησιακό 
Σχέδιο θα συνεχίσει να εξελίσσεται ως ένας δυναμικός παράγοντας επιχειρησιακής κα-
θοδήγησης, δεδομένου ότι η επιχείρηση ωριμάζει διαρκώς, αναπτύσσοντας νέα προϊόντα 
ή υπηρεσίες. 

Ως κύρια συστατικά στοιχεία–κεφάλαια ενός επιχειρησιακού σχεδίου αναγνωρίζονται 
συνήθως: 
•  το όραμα, η αποστολή, οι σκοποί και οι στόχοι του Οργανισμού
•  η περιγραφή και η ανάλυση του εσωτερικού και του ευρύτερου περιβάλλοντος δρα-

στηριοποίησης του Οργανισμού 
•  η στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων 
•  το σχέδιο λειτουργίας και παραγωγής 
•  το χρηματοοικονομικό σχέδιο. 

Λόγω της σημαντικότητας και της ιδιαιτερότητας των ζητημάτων επιχειρησιακού σχεδι-
ασμού, που συνδέονται με τον ανθρώπινο παράγοντα σε σχεδόν όλους τους Δημόσιου 
συμφέροντος Οργανισμούς, στα επιχειρησιακά σχέδια των επιχειρήσεων αυτών, προστί-
θεται και ένα έκτο σημαντικό στοιχείο: 

• το σχέδιο του ανθρώπινου δυναμικού. 

Αυτό το έκτο συστατικό στοιχείο πραγματεύεται τα ζητήματα και τις πολιτικές που περι-
έχονται σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο και έχουν άμεσες επιπτώσεις στο στελεχιακό δυνα-
μικό του Οργανισμού. 

Η γενική προσέγγιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο 
μελλοντικό Οργανισμό – στην επιχείρηση του αύριο. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να λαμβά-
νεται υπόψη κατά την επεξεργασία του σχεδίου το πως λειτουργεί σήμερα η επιχείρηση, 
έτσι ώστε να είναι δυνατός ο πληρέστερος δυνατός σχεδιασμός του αύριο.
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Τέλος, το Επιχειρησιακό Σχέδιο δεν μπορεί να συνταχθεί χωρίς τον προσδιορισμό των 
απαραίτητων πόρων για κάθε φάση της εκπόνησης του σχεδίου, αλλά και της υλοποίησής 
του. Είναι επίσης βασικό, ο Οργανισμός και ιδιαίτερα τα βασικά στελέχη του να αναμι-
χθούν στη διαδικασία εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου, στην περίπτωση που αυτή 
έχει ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη-σύμβουλο. 

1.1  Επιχειρησιακός μετασχηματισμός (Business Transformation)

Ο μετασχηματισμός από ένα περιβάλλον με καθορισμένες δομές λειτουργίας και ορ-
γάνωσης σε μια εταιρική οντότητα με ιδιαίτερα τεχνοκρατικό επιχειρησιακό προσανα-
τολισμό είναι μια σημαντική αλλαγή σε επίπεδο κυρίως εταιρικής κουλτούρας, για οποι-
οδήποτε Δημόσιο Οργανισμό και τους υπαλλήλους του. Το να διαχειριστεί κανείς μία 
τέτοια αλλαγή-που σε κάποιο βαθμό επηρεάζει όλους (Διοίκηση και προσωπικό)- πρέπει 
να αντιμετωπίζεται κατ’ αρχή σαν πρόκληση. Ο βαθμός προσαρμογής του Οργανισμού 
στην αλλαγή, αναμφισβήτητα επηρεάζει την επιτυχία του. Οι κύριοι παράγοντες που 
στηρίζουν την επιτυχία μιας τέτοιας αλλαγής είναι η υποστήριξη – δέσμευση της ηγεσίας 
(πολιτικής και διοικητικής), η δυνατότητα διαχείρισης της συγκεκριμένης περίπτωσης για 
αλλαγή και η ενεργή συμμετοχή του στελεχιακού δυναμικού του Οργανισμού στη διαδι-
κασία εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου, που ενσωματώνει την εν λόγω αλλαγή.  

Για να υποστηρίξουν έναν επικείμενο μετασχηματισμό, οι Οργανισμοί αναπτύσσουν συ-
χνά ένα επίσημο σχέδιο για να διαχειριστούν την αλλαγή (change management plan). Η 
βάση ενός τέτοιου σχεδίου αποτελείται από την στρατηγική επικοινωνίας και το σχέδιο 
μετάβασης. Η επικοινωνία αφορά το εσωτερικό της επιχείρησης, αλλά και τους τυχόν 
εξωτερικούς στρατηγικούς συνεργάτες της ή εμπλεκόμενους φορείς. Δύναται επίσης να 
αναπτυχθεί ένα διακριτό σχέδιο διαχείρισης του μετασχηματισμού του Οργανισμού βα-
σισμένο σε μια αντίστοιχη στρατηγική επικοινωνίας.  

1.2  Η Δομή του Επιχειρησιακού Σχεδίου

Το επιχειρησιακό σχέδιο μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλο-
κότητα της επιχείρησης την οποία αφορά. Ο γενικός κανόνας υπαγορεύει ότι το σχέδιο 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40 σελίδες στο κύριο σώμα με έναν αντίστοιχο αριθμό σε-
λίδων στα παραρτήματα. Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία βοηθάει στην εκπόνηση εύχρη-
στων και περιεκτικών επιχειρησιακών σχεδίων. Για να εξηγηθούν γενικές τάσεις, καθώς 
και άλλες πτυχές του σχεδίου προτείνεται η χρήση διαγραμμάτων, γραφικών παραστά-
σεων και άλλων γραφικών απεικονίσεων. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται το εύρος του 
γραπτού κειμένου, αυξάνοντας την ευχρηστία και την πρακτικότητα του επιχειρησιακού 
σχεδίου. Το σχέδιο πρέπει να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να τεκμηριώνεται στον 
αναγνώστη η βιωσιμότητα του Οργανισμού – στην περίπτωση κάτι τέτοιο επιδιώκεται με 
την εκπόνησή του. 

Για να δομηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο σε ενότητες, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ρωμα-
ϊκοί αριθμοί για την αρίθμηση των κύριων τίτλων των κεφαλαίων, κεφαλαία γράμματα 
για τις επικεφαλίδες των ενοτήτων και αραβικοί αριθμοί για τις υποενότητες στον πίνακα 
περιεχομένων. Κάθε πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο, συνοψίζεται συχνά σε μία σύντομη, 
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Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων

υψηλού επιπέδου περίληψη αποκαλούμενη συνήθως ως Διοικητική Σύνοψη (Executive 
Summary). Η Διοικητική Σύνοψη περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία του σχεδίου 
και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο σελίδες – στην περίπτωση που το μέγεθος του επιχει-
ρησιακού σχεδίου δεν ξεπερνά τις σαράντα σελίδες.  

Δεδομένου ότι ο επιχειρησιακός προγραμματισμός είναι μια δυναμική διαδικασία με ένα 
πλήθος αλληλεξαρτήσεων, η ολοκλήρωση ενός τμήματος του επιχειρησιακού σχεδίου δε 
σημαίνει απαραίτητα και την οριστικοποίησή του. Παραδείγματος χάριν, πληροφορίες 
από το κεφάλαιο V του χρηματοοικονομικού Σχεδίου που αφορούν τη στρατηγική τι-
μολόγησης, επηρεάζουν το κεφάλαιο ΙΙΙ του Marketing. Επίσης, οι σκοποί και οι στόχοι 
του Οργανισμού στο κεφάλαιο Ι, θέτονται σε συνολικό επίπεδο – επίπεδο Οργανισμού 
- αλλά χωρίς την λεπτομερή τους προσέγγιση στα κεφάλαια Marketing, σχέδιο λειτουρ-
γιών και παραγωγής και χρηματοοικονομικό σχέδιο, θα είναι αδύνατο να καθορισθούν 
οι επιμέρους στόχοι σε επίπεδο επιχειρησιακών λειτουργιών. Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι 
η σύνθεση ενός συμπαγούς και ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου προϋποθέτει την 
αποτύπωση όλων των σχέσεων – αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των θεματικών τους ενοτήτων. 
Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει ενδεικτικές συσχετίσεις που αναπτύσσονται στα 
μεταξύ των κύριων συστατικών στοιχείων (κεφαλαίων) ενός επιχειρησιακού σχεδίου. 

Οι Αλληλεξαρτήσεις ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου 
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1.3  Η Επιχειρησιακή Αρχή (The Business Concept)

Πριν την έναρξη της προσπάθειας εκπόνησης ενός επιχειρησιακού σχεδίου βασική 
προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη και η αξιολόγηση της γενικότερης επιχειρηματικής 
υπόστασης του Οργανισμού. Ουσιαστικά πρέπει να εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο θα 
υποστηριχτεί ο πυρήνας των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Οργανισμού (core 
business) και πώς αυτό θα αποτυπωθεί και θα ενσωματωθεί τόσο στις διαδικασίες σύνθε-
σης του επιχειρησιακού σχεδίου όσο και στο ίδιο το επιχειρησιακό σχέδιο. Μόλις ολοκλη-
ρωθεί η ανάπτυξη του τρόπου υποστήριξης των βασικών επιχειρησιακών δραστηριοτή-
των του Οργανισμού έπεται η έρευνα. Η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει μια αναθεώρη-
ση κλάδου της επιχείρησης, των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει, τις αγορές 
στις οποίες προσβλέπει, τον ανταγωνισμό, και την στρατηγική Marketing και πωλήσεων. 
Επιπλέον, πρέπει να εξεταστεί πώς θα οργανωθεί λειτουργικά, ποιες θα είναι οι μακρο-
πρόθεσμες ευκαιρίες και οι προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει και πώς το προ-
σωπικό πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να υλοποιηθεί η υποστήριξη του πυρήνα των 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Οργανισμού επιτυχώς. 

Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας αξιολογείται εάν οι πιθανότητες του 
Οργανισμού για επιτυχία στα πλαίσια των συγκεκριμένων επιχειρησιακών δραστηριο-
τήτων είναι οριακές, έτσι ώστε, είτε να αναθεωρηθεί η όλη σύλληψη είτε να εξεταστούν 
εναλλακτικές λύσεις – σενάρια για τον Οργανισμό (π.χ. ανάθεση σε τρίτους – υπεργολά-
βους – μέρος των λειτουργιών της, καθετοποίηση διαδικασίας παραγωγής, εγκατάλειψη 
επιλογών, κ.λπ.). Εάν η βασική επιχειρησιακή αρχή – πυρήνας δραστηριοτήτων – δείχνει 
σημαντικά στοιχεία βιωσιμότητας, πρέπει να αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης του επιχει-
ρησιακού σχεδίου. 

1.4   Το Όραμα, Η Αποστολή, οι Στόχοι (The Vision, Mission, Goals and 
Objectives)

Αυτό το τμήμα του σχεδίου πρέπει να περιλαμβάνει μια δήλωση που να δίνει απάντη-
ση στα ερωτήματα για το πού η επιχείρηση κατευθύνεται (όραμα), γιατί η επιχείρηση υφί-
σταται (αποστολή) , ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχει θέσει, και το πώς η επιχείρηση 
πρόκειται να επιτύχει τους στόχους αυτούς. Επιπλέον, αυτό το κεφάλαιο του σχεδίου θα 
πρέπει να περιέχει τις κατευθυντήριες αρχές βάσει των οποίων θα ασκηθεί η διοίκηση της 
επιχείρησης και θα επιδιωχθεί η υλοποίηση του επιχειρησιακού της σχεδίου. Η ανάγνωση 
του κεφαλαίου αυτού πρέπει να δίνει τη δυνατότητα της πλήρους κατανόησης του υφι-
στάμενου γενικότερου εσωτερικού περιβάλλοντος του Οργανισμού και την αντίληψή του 
για το μέλλον του. 

1.5   Το Επιχειρησιακό Περιβάλλον (The Business Description and 
Environment)

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μία επισκόπηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του 
Οργανισμού, περιγράφοντας παράλληλα τις τάσεις της αγοράς, τις ηγέτιδες επιχειρήσεις 
του κλάδου και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προτίθεται ο Οργανισμός να προσφέ-
ρει (τα προϊόντα του βασικού πυρήνα των επιχειρησιακών λειτουργιών της επιχείρησης). 
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Άλλες πτυχές της επιχείρησης που πρέπει να αξιολογηθούν στο κεφάλαιο αυτό περιλαμ-
βάνουν ρυθμιστικά και οργανωτικά ζητήματα, την οργανωτική δομή της επιχείρησης και 
το υπάρχον μέγεθός της σε σχέση με τον τζίρο και τους ανθρώπινους πόρους. Στο τμήμα 
αυτό συνοψίζονται επίσης τα στοιχεία αναφορικά με τον ανταγωνισμό, μέσω της ενεργούς 
έρευνας ή άλλων πηγών όπως συγκριτικές μελέτες (benchmarking). Ένας τρόπος για καλύ-
τερη κατανόηση για το ποια είναι η συγκριτική τοποθέτηση του Οργανισμού σε σχέση με 
τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου του, είναι η ανάλυση τύπου SWOT (Strengths – Δυνατά 
σημεία, Weaknesses - Αδυναμίες, Opportunities - Ευκαιρίες, Threats –Απειλές).

Τέλος, αυτό το τμήμα του επιχειρησιακού σχεδίου περιλαμβάνει και τα στοιχεία που αφο-
ρούν τις απόψεις και αντιλήψεις των πελατών της επιχείρησης βάσει ερευνών και συνε-
ντεύξεων σχετικά με το τι οι πελάτες εκτιμούν στην επιχείρηση και πώς βλέπουν το επίπε-
δο των προϊόντων και υπηρεσιών της. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν πολλές ομάδες 
ατόμων που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία μιας επιχείρησης του δημόσιου τομέα 
(έμμεσοι αλλά και άμεσοι αγοραστές). Ο βαθμός αντίληψης των πελατών, του κλάδου, 
της αγοράς και του γενικότερου επιχειρησιακού περιβάλλοντος ενός Οργανισμού αποτε-
λεί βασικό παράγοντα επιτυχίας του επιχειρησιακού σχεδιασμού, καθώς μπορεί να προσ-
διορίζει με μεγαλύτερη αξιοπιστία τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του αύριο. Επιπλέον, 
η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανταγωνισμού δίνει τη δυνατότητα στον Ορ-
γανισμό να καθορίσει τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης και υπέρβασής του.

1.6   Στρατηγική Marketing και Πωλήσεων (The Marketing 
and Sales Strategy)

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται μια λεπτομερή ανάλυση των υφιστάμενων δυ-
νατοτήτων και μελλοντικών ευκαιριών του Οργανισμού. Εδώ παρατίθενται οι πληροφο-
ρίες από τον τομέα του Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τα πλεονεκτή-
ματα και οι υπηρεσίες του βασικού πυρήνα επιχειρησιακών λειτουργιών της επιχείρησης 
σε σχέση με τα προϊόντα και τις προτεραιότητες του ανταγωνισμού. Η ανάλυση των πλη-
ροφοριών αυτών προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις περιοχές όπου πρέπει να επικε-
ντρωθούν οι δράσεις του σχεδίου Marketing. Στο τμήμα αυτό του επιχειρησιακού σχεδίου 
περιέχονται επίσης πληροφορίες για τις συγγενείς αγορές, τους επί μέρους τομείς της αγο-
ράς και τις σχετικές τιμολογιακές στρατηγικές. Στο μέρος αυτού του σχεδίου αναφέρεται 
ο τρόπος εμπορίας και προώθησης των - υφιστάμενων ή σχεδιαζόμενων - προϊόντων και 
των υπηρεσιών του Οργανισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο Marketing επηρεάζει 
και την τιμολογιακή στρατηγική, αφού περιέχει προβλέψεις για τα έσοδα από προσφερό-
μενα προϊόντα και υπηρεσίες και εκτιμήσεις για τον κίνδυνο των προβλέψεων αυτών. 

1.7   Το Σχέδιο Λειτουργίας και Παραγωγής 
(The Operations and Production Plan)

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει λεπτομερώς τον τρόπο υλοποίησης των στόχων του σχεδί-
ου Marketing και Πωλήσεων. Πραγματεύεται τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες 
του προσωπικού, την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί, τις αναγκαίες διαδικασίες λει-
τουργίας, τους στόχους μοναδιαίου κόστους και τους στόχους παραγωγής που απαιτού-
νται για να υποστηριχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι. Επιπλέον, αναλύονται οι μηχανι-

15diastasisEPI-page289-316-secon295   295 29/5/2008   9:36:43 ìì



296

Γ.Π. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

σμοί ή τα επιχειρησιακά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των 
παραπάνω παραγόντων. Το τμήμα αυτό περιγράφει επίσης τις διαδικασίες διαχείρισης 
παραγγελιών ή απαιτήσεων των πελατών, από τον χρόνο που η παραγγελία ή η απαίτη-
ση τοποθετείται, έως το χρόνο που η υπηρεσία ή το προϊόν παραδίδεται. Στο κεφάλαιο 
αυτό απεικονίζονται οποιεσδήποτε βελτιώσεις που έγιναν πρόσφατα (π.χ., μείωση δαπα-
νών, βελτίωση υπηρεσιών) καθώς και τις απαιτήσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, έτσι 
ώστε να υποστηριχτούν οι λειτουργίες και να εξασφαλιστεί η μελλοντική ανάπτυξη. Ο 
προγραμματισμός της δυναμικότητας πρέπει επίσης να καθορισθεί, ενώ οι πληροφορίες 
για τον ανταγωνισμό που λαμβάνονται από το σχετικό κεφάλαιο του Επιχειρησιακού 
Περιβάλλοντος μπορούν να προσδιορίσουν που πρέπει να γίνουν οι αλλαγές στην πα-
ραγωγή προκειμένου αυτή να καταστεί ανταγωνιστική. Τέλος, το συγκεκριμένο μέρος 
του επιχειρησιακού σχεδίου πρέπει να εξετάζει όλους τους τομείς διαχείρισης της εφο-
διαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των διανομών και των 
στρατηγικών συνεργατών.  

1.8  Το Χρηματοοικονομικό Σχέδιο (The Financial Plan)

Το κεφάλαιο αυτό ενσωματώνει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των παραπά-
νω τμημάτων του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τις απαραίτητες αλλαγές στις προ-
βλεπόμενες πωλήσεις και τον εκτιμώμενο τζίρο και δαπάνες. Ενδείκνυται η χρήση του 
κοστολογικού μοντέλου ABC (Activity Based Costing – Κοστολόγηση Ανά Δραστηριό-
τητα) ή άλλου κοστολογικού εργαλείου για να συλλεχθούν τα στοιχεία κόστους των προ-
ηγούμενων ετών και να προβλεφθούν τα μελλοντικά κόστη. Ένα βασικό στοιχείο αυτού 
του σχεδίου είναι η πρόβλεψη ρευστότητας, σε μηνιαία βάση για τους πρώτους 18 μήνες 
και σε τετραμηνιαία βάση για τους επόμενους 18 μήνες του σχεδίου. Ο υπολογισμός της 
πρόβλεψης αυτής μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση ενός ξεχωριστού χρηματοοικονομικού 
εργαλείου, είτε να ενσωματωθεί ως διαδικασία στο υπολογιστικό εργαλείο όλου του επι-
χειρησιακού σχεδίου. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει επίσης τις στρατηγικές τιμολόγη-
σης και τα επιχειρησιακά σενάρια που υποστηρίζουν τις σχετικές αποφάσεις. Επιπλέον, 
αυτό το τμήμα περιλαμβάνει κείμενα παραδοχών - υπολογισμών - αποτελεσμάτων, τις 
χρηματοοικονομικές αναφορές και δείκτες και τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, 
αποτελέσματα χρήσης και κατάσταση χρηματικών ροών). 

1.9  Το Σχέδιο Ανθρωπίνων Πόρων (The Human Resources Plan)

Το τμήμα αυτό του επιχειρησιακού σχεδίου εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η προ-
σέγγιση της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού ευθυγραμμίζεται και υποστηρίζει την 
επιχειρησιακή στρατηγική του Οργανισμού. Το σχέδιο αυτό, επίσης, πραγματεύεται την 
οργανωτική δομή, τους διοικητικούς ρόλους και υπευθυνότητες καθώς και τις ικανότητες 
και δεξιότητες του προσωπικού που απαιτούνται. Επιπλέον, αυτό το μέρος του σχεδίου 
πρέπει να παρουσιάσει τη στρατηγική επίτευξης και διατήρησης του κατάλληλου επιπέ-
δου προσωπικού και τις στρατηγικές, βάσει των οποίων ο Οργανισμός θα προσανατολί-
ζει/εκπαιδεύει τους υπαλλήλους του και θα χτίζει τη σχετική εμπειρία και εξειδίκευση, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η αλλαγή κουλτούρας του εργατικού δυναμι-
κού αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία. Το Σχέδιο του Ανθρώπινου Δυναμικού περι-
λαμβάνει επίσης το πλάνο επικοινωνίας και συμμετοχής των υπαλλήλων στην προσπά-
θεια επίτευξης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του Οργανισμού. 
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Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων

2.  Αναλυτικά περιεχόμενα του επιχειρησιακού σχεδίου
2.1  Εισαγωγή

2.1.1   Η Ταυτότητα και Σύντομο Ιστορικό

2.1.2   Συνοπτική Περιγραφή Ολοκληρωμένου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου.

2.2  Αποστολή και ρόλος της επιχείρησης

2.2.1   Αποστολή και Ρόλος του Οργανισμού, όπως οριοθετείται από το Καταστατικό ή 
/και τον σχετικό Ιδρυτικό Νόμο. Θεσμοθετημένοι Σκοποί και Στόχοι.

2.2.2   Διαχρονική Εξέλιξη του Ρόλου του Οργανισμού.

2.3  Ανάλυση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος

2.3.1   Δραστηριότητες
2.3.1.1   Ιστορικό της Εξέλιξης των Τομέων Δραστηριοποίησης
2.3.1.2   Ποιοτική και Ποσοτική Παρουσίαση του Αντικειμένου των Εργασιών (Πα-

ραγόμενα Προϊόντα / Παρεχόμενες Υπηρεσίες) κατά Τομέα Δραστηριοποί-
ησης, στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

2.3.1.3   Προσδιορισμός, Διαχωρισμός και Ποιοτική και Ποσοτική Παρουσίαση των 
Εργασιών Κοινωνικού Χαρακτήρα (π.χ. υπηρεσίες μειωμένου ανταλλάγμα-
τος)

2.3.1.4   Ποιοτική και Ποσοτική Παρουσίαση της Εξέλιξης των Καταναλωτών των 
Προϊόντων και των Χρηστών των Υπηρεσιών της Επιχείρησης. (Κατηγορι-
οποίηση Χρηστών / Καταναλωτών κατά Αντικείμενο Εργασιών με βάση το 
Μέγεθος, την Γεωγραφική Κατανομή, την εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πο-
λιτική κ.ά).

2.3.2   Οργάνωση, Λειτουργίες και Συστήματα
2.3.2.1   Παρουσίαση των Οργάνων Διοίκησης
2.3.2.2   Οργανόγραμμα
2.3.2.3   Αποκλίσεις από τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης
2.3.2.4   Σύντομη Περιγραφή των Κύριων π.χ. Προμήθειες, Παραγωγή, Διάθεση / 

Διανομή, Πωλήσεις /Marketing, Υποστήριξη Πελατών) και Υποστηρικτι-
κών Λειτουργιών της Επιχείρησης (π.χ. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Οικονομική Λειτουργία, Διοικητική Λειτουργία).

2.3.2.5   Περιγραφή και Αξιολόγηση των Εφαρμοζόμενων Συστημάτων κατά επιμέ-
ρους Λειτουργία.

Η αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων Συστημάτων πραγματοποιείται με κριτήρια την απο-
δοτικότητα και αποτελεσματικότητα άντλησης, διαχείρισης και χρήσης των Υλικών, Αν-
θρώπινων, Χρηματικών και Αϋλων Πόρων της Επιχείρησης (ακολουθεί ενδεικτική παρά-
θεση Συστημάτων).
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α. Προγραμματισμού – Οργάνωσης – Ελέγχου Παραγωγής
β. Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων
γ. Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών, Προϊόντων, Υπηρεσιών
δ. Αξιοπιστίας και Συντήρησης Τεχνικοπαραγωγικού Εξοπλισμού
ε. Παρακολούθησης – Ελέγχου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
στ. Προγραμματισμού Διανομών – Οργάνωσης και Ελέγχου Εκτέλεσης Παραγγελιών
ζ. Έρευνας Αγορών και Καταναλωτών
η.  Εξωτερικής Επικοινωνίας – Προώθησης Εταιρικής Εικόνας και Προβολής του Έρ-

γου και των Υπηρεσιών της Επιχείρησης
θ. Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών
ι. Διοικητικής Λογιστικής
ια. Αναλυτικής Λογιστικής, Κοστολόγησης Προϊόντων / Υπηρεσιών
ιβ. Διαχείρισης Διαθεσίμων και Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ιγ. Παρακολούθησης Προμηθευτών και Πελατών
ιδ. Εσωτερικού Ελέγχου
ιε. Λήψης Αποφάσεων
ιστ.  Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού – Παρακολούθησης και Ελέγχου 

Επίτευξης Στόχων 
ιζ. Διασφάλισης Ποιότητας
ιη.  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης (MIS) με βάση τις επιμέ-

ρους λειτουργικές ανάγκες
ιθ. Εσωτερικής Επικοινωνίας
κ. Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού*

2.3.3  Ανθρώπινοι Πόροι
2.3.3.1  Εξέλιξη του μεγέθους του Απασχολούμενου Προσωπικού κατά Κλάδο 

(π.χ. Διοικητικό, Οικονομικό, Τεχνικό κ.λπ.) και λειτουργία
2.3.3.2  Όριο Διευθύνσεως (αναλογία υφιστάμενων ανά προϊστάμενο) κατά Βαθ-

μίδα Οργάνωσης
2.3.3.3  Ανάλυση των Μεταβολών (Προσλήψεις, Αποχωρήσεις) του μόνιμου, 

έκτακτου και εποχιακού προσωπικού.
2.3.3.4  Πρόβλεψη των μεταβολών του προσωπικού, με βάση το πρόγραμμα 

αποχωρήσεων
2.3.3.5  Στάθμη εκπαίδευσης προσωπικού
2.3.3.6  Υποσυστήματα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων
  α. Προγραμματισμού Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό

* Λεπτομερή αναφορά στα υποσυστήματα Δράσης Ανθρώπινου Δυναμικού θα ακολουθήσει στην επό-
μενη παράγραφο.
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  β. Προσλήψεων
  γ. Αξιολόγησης θέσεων εργασίας
  δ. Αξιολόγησης και εξέλιξης ανθρώπινου δυναμικού
  ε. Διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών
  στ. Προγραμμάτων κατάρτισης
  ζ. Αμοιβών και κινήτων
2.3.3.7  Ανάλυση των Δαπανών Προσωπικού (Εξέλιξη μισθοδοσίας, υποχρεωτι-

κών εισφορών, προαιρετικών εισφορών).
2.3.3.8  Παραγωγικότητας Προσωπικού. Εξέλιξη του δείκτη εσοδα ανά εργαζό-

μενο.
2.3.3.9  Εξέλιξη δεικτών μέσου μισθού και συνολικής δαπάνης ανά εργαζόμενο.
2.3.3.10  Αναφορά στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, όπως διέπεται από τον 

Κανονισμό προσωπικού και την κείμενη νομοθεσία.

2.3.4  Υλικοτεχνική Υποδομή
2.3.4.1  Παρουσίαση των Περιουσιακών Στοιχείων της Επιχείρησης (Κτίρια, Οι-

κόπεδα, Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις, Μεταφορικά Μέσα, 
Πληροφοριακά Συστήματα κ.λπ.)

2.3.4.2  Ποιοτική Αξιολόγηση Περιουσιακών Στοιχείων (Επάρκεια και Κατάστα-
ση Εξοπλισμού, Χρησιμοποιούμενη Τεχνολογία).

2.3.4.3  Βαθμός Αξιοποίησης Περιουσιακών Στοιχείων. Προσδιορισμός των 
Άμεσα και Έμμεσα Εκμεταλλεύσιμων Περιουσιακών Στοιχείων και των 
Εσόδων από τη χρήση τους.

2.3.4.4  Ποιοτική και Ποσοτική Παρουσίαση Επενδύσεων τελευταίας πενταετίας. 
Διάρθρωση της Χρηματοδότησής τους (Ιδία Κεφάλαια, ΠΔΕ, Δανεισμός, 
λοιπές πηγές).

2.3.4.5  Αναφορά στο Νομικό και κανονιστικό Πλαίσιο που διέπει τον Προ-
γραμματισμό και την Υλοποίηση Επενδύσεων (κείμενη νομοθεσία και 
Κανονισμός Προμηθειών).

2.3.5  Συμμετοχές σε Επιχειρήσεις
Συνοπτική παρουσίαση και αξιολόγηση των θυγατρικών επιχειρήσεων, ή/και εταιρειών 
σημαντικής συμμετοχής της επιχείρησης, με αναφορά σε δραστηριότητες, δομή και οργά-
νωση, υλικοτεχνική υποδομή, προσωπικό, οικονομικά μεγέθη.

2.3.6  Χρηματοοικονομικά Στοιχεία της τελευταία πενταετίας
2.3.6.1  Παρουσίαση και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων (απολογισμοί 

και ισολογισμοί), καθώς και των καταστάσεων πηγών και χρήσεως πό-
ρων των τελευταίων πέντε διαχειριστικών χρήσεων.

2.3.6.2  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας επίτευξης των χρηματοοικονο-
μικών στόχων και ειδικότερα των οργανικών Εσόδων και Εξόδων, του 
Οικονομικού Αποτελέσματος και του ετήσιου ύψους του καθαρού Δα-
νεισμού στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, με βάση τα προϋπολο-
γιστικά και απολογιστικά στοιχεία των διαχειριστικών χρήσεων.    
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2.3.6.3  Αιτιολόγηση των αποκλίσεων. 

Να γίνει ειδική αναφορά στην εξέλιξη των μεγεθών των:
 Α. ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
 Β. των αλληλόχρεων λογαριασμών με λοιπές Δημόσιες Επιχειρήσεις

2.3.6.4  Αριθμοδείκτες (ακολουθεί ενδεικτικός Πίνακας)

Πίνακας 1: Προτεινόμενοι Αριθμοδείκτες

Σημειώνεται ότι, κατά την παρουσίαση και ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχεί-
ων, προσδιορίζονται οι βαθμοί ελευθερίας της Διοίκησης της Επιχείρησης στη διαμόρφω-
ση των επιμέρους μεγεθών των Οικονομικών Καταστάσεων (π.χ. περιορισμοί τιμολογια-
κής πολιτικής, λόγω δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής, περιορισμοί εργασιακών 
σχέσεων, περιορισμοί πραγματοποίησης επενδύσεων κ.λπ.)
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2.3.7  Συμπεράσματα Ανάλυσης Εσωτερικού Περιβάλλοντος
Με βάση την διαγνωστική ανάλυση που προηγήθηκε, να προσδιορισθούν τα Ισχυρά και 
τα Αδύνατα Σημεία που εμφανίζουν οι Κύριες Λειτουργίες της Επιχείρησης (π.χ. Προμή-
θειες, Παραγωγή, Διάθεση / Διανομή, Πωλήσεις/Marketing, Υποστήριξη Πελατών), με 
πεδίο αναφοράς την αποδοτικότητα των Υποστηρικτικών Λειτουργικών και Συστημά-
των (π.χ. Ερευνα και Ανάπτυξη, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, λοιπές Διοικητικές 
Λειτουργίες και Συστήματα) στην άντληση, διαχείριση και χρήση των Υλικών, Ανθρώπι-
νων, Χρηματικών και Αϋλων Πόρων και στην αποτελεσματικότητα επίτευξης των θεσμο-
θετημένων σκοπών και στόχων.
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3.  Εξωτερικό περιβάλλον
Η διερεύνηση και αξιολόγηση του ευρύτερου περιβάλλοντος της επιχείρησης, έχει 

σκοπό να προσδιορίσει τις προοπτικές και προϋποθέσεις ανάπτυξής της, στα πλαίσια των 
ευκαιριών και των κινδύνων που υπάρχουν στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί.

Ακόμη, πρέπει να προσδιορισθεί η αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη της επιχεί-
ρησης, κάτω από συνθήκες ανταγωνισμού, στα πλαίσια τόσο της εγχώριας όσο και της 
διεθνούς αγοράς. Το γεγονός ότι, αρκετές δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν σε προστα-
τευόμενο, ή μονοπωλιακό περιβάλλον, στα πλαίσια της εθνικής αγοράς, μειώνει, αλλά 
δεν εξαλείφει τις επιρροές του ανταγωνισμού.

Η ανάλυση των επιπτώσεων από το περιβάλλον περιλαμβάνει:

3.1  Οικονομικό περιβάλλον
Επηρεάζει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, ιδιαίτερα τις οικονομικές προβλέψεις 

και τις προϋποθέσεις, επί των οποίων στηρίζεται η χρηματοοικονομική ανάλυση.

3.2  Αγορές Κεφαλαίου
Επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική πολιτική της επιχείρησης.

3.3  Αγορές Εργασίας
Επηρεάζουν τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.

3.4  Δημογραφικές Εξελίξεις
Επηρεάζουν τις δημογραφικές προβλέψεις, που συχνά μπορεί να είναι καθοριστικές για 
τις προβλέψεις ζήτησης των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης.

3.5  Τεχνολογικές Εξελίξεις
Επηρεάζουν την πολιτική Έρευνας και Ανάπτυξης της επιχείρησης και την κατανόηση 
του ανταγωνισμού.

3.6   Κοινωνικό–πολιτικές Εξελίξεις
Επηρεάζουν τις πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού, βιομηχανικών σχέσεων και τη ζήτηση 
της επιχείρησης.

3.7  Κυβερνητική Πολιτική
Επηρεάζει το ρόλο και τις διαδικασίες εποπτείας της επιχείρησης.

3.8  Οικολογικοί Περιορισμοί
Επηρεάζουν την πολιτική έρευνας και ανάπτυξης, τις σχέσεις με πελάτες.

3.9  Περιορισμοί Άντλησης Πόρων 
Επηρεάζει την πολιτική αγορών και τις σχέσεις με προμηθευτές.
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3.10  Ανταγωνισμός
Αναλύεται και αξιολογείται η ένταση του ανταγωνισμού στις αγορές που δραστηριοποι-
είται, ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση.

Η ανάλυση δύναται να στηριχθεί στο υπόδειγμα Porter, σύμφωνα με το οποίο οι κύριες 
δυνάμεις / συνιστώσες της έντασης του ανταγωνισμού είναι οι ακόλουθες:
 α.  Ύπαρξη Εμποδίων Εισόδου Νέων Ανταγωνιστών στην Αγορά, όπως π.χ.:
      •  Οικονομίες κλίμακας
      •  Ανάγκες σε κεφάλαια
      •  Πρόσβαση σε δίκτυα διανομής
      •  Πλεονεκτήματα κόστους
      •  Νομοθετικές ρυθμίσεις
      •  Βαθμός διαφοροποίησης
 β.  Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών, λόγω π.χ.:
      •  Βαθμού συγκέντρωσης
      •  Κόστους αλλαγής προμηθευτή
      •  Πιθανότητα / δυνατότητα καθετοποίησης προμηθευτή
 γ.  Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών / Πελατών, λόγω π.χ.:
      •  Βαθμού συγκέντρωσης
      •  Πλήθος προμηθευτών
      •  Πιθανότητα / δυνατότητα καθετοποίησης των αγοραστών/ πελατών
 δ.  Ύπαρξη Υποκατάστατων
 ε.  Ρυθμός Ανάπτυξης της Αγοράς
Η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης αξιολογείται με βάση την προηγούμενη ανάλυση, 
καθώς και με κριτήριο την επίδοσή της (έναντι των ανταγωνιστών) ως προς:
• Το εύρος των προσφερόμενων προϊόντων / υπηρεσιών
• Την ποιότητα των προϊόντων / υπηρεσιών
• Την έκταση της γεωγραφικής κάλυψης της αγοράς
• Τον βαθμό χρησιμοποίησης και την αποτελεσματικότητα τεχνικών Marketing
• Το επίπεδο της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας
• Τη δομή του κόστους
• Το βαθμό απασχόλησης του παραγωγικού δυναμικού της
• Το μέγεθος (κύκλο εργασιών / μερίδιο αγοράς)
•  Την κεφαλαιακή της διάρθρωση και τη γενικότερη χρηματοοικονομική κατάστασή της.

3.11  Αξιολόγηση και τα συμπεράσματα από τη λειτουργία της στο εξωτερικό περιβάλλον 
που αναφέρθηκε παραπάνω. (στην παρουσίαση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανά-
λυση τύπου SWOT – ανάλυση ευκαιριών / αδυναμιών / κινδύνων / πλεονεκτημάτων).

15diastasisEPI-page289-316-secon303   303 29/5/2008   9:36:44 ìì



304

Γ.Π. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

4.  Σχεδία δράσης
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι επί μέρους Επιχειρησιακοί Στόχοι κάθε Επι-

χείρησης και τα Σχέδια Δράσης, μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η επίτευξή τους. 
Τα Σχέδια Δράσης αυτά είναι δυνατόν να αφορούν σε όλο το φάσμα των τομέων δραστη-
ριότητας και των λειτουργιών των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έμφαση 
βέβαια στα σημεία για τα οποία έχει προκύψει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανάγκη υποστή-
ριξης, κατά την ανάλυση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, για την αποτελεσματικότερη Κατάρτιση των Επιχειρησια-
κών Σχεδίων, με γνώμονα τη Λειτουργική αυτοτέλεια και την εφικτότητα υλοποίησης-
Εφαρμογής τους, το εύρος και ο βαθμός εξειδίκευσης των Σκοπούμενων παρεμβάσεων, 
στους επί μέρους τομείς και Λειτουργίες κάθε Επιχείρησης, θα πρέπει να προσδιορίζονται 
κατά στάδιο του προγραμματισμού της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε συ-
νεργασία με την εποπτεύουσα Αρχή.

Για τον προσδιορισμό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:
• οι ιδιαιτερότητες – ανάγκες κάθε Επιχείρησης 
• ο βαθμός ωριμότητας για αποδοχή – ενσωμάτωση των παρεμβάσεων
• η ορθολογική αλληλουχία και η συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων
• η σταδιακή (σε χρονικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εξειδίκευσης) 
• υλοποίηση των παρεμβάσεων

Στην ανάλυση, των Επιχειρησιακών Στόχων και των Σχεδίων Δράσης, που ακολουθεί, 
περιλαμβάνεται διαφοροποίηση μεταξύ των παραγωγικών λειτουργιών (που σχετίζονται 
με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα) και των επιχειρησιακών λειτουργιών, που 
υποστηρίζουν τις παραγωγικές λειτουργίες.

Ο διαχωρισμός αυτός οφείλεται στις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες που παρουσιάζουν 
οι Επιχειρήσεις, στις Παραγωγικές Λειτουργίες, ανάλογα με τις Υπηρεσίες και Προϊόντα 
που προσφέρουν, σε αντίθεση με τις Επιχειρησιακές Λειτουργίες Υποστήριξης, οι οποίες 
αν και προγραμματίζονται, οργανώνονται και εκτελούνται πάντα σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις των ασκούμενων δραστηριοτήτων και των προσφερομένων προϊόντων και υπηρε-
σιών, παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό κοινά χαρακτηριστικά και ανάγκες.

Σημειώνεται μάλιστα ότι, η συμμετοχή του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων 
στη διαμόρφωση των επί μέρους Σχεδίων Δράσης, ιδιαίτερα για τα Σχέδια Δράσης που 
αφορούν στις Υπηρεσίες και Προϊόντα των Επιχειρήσεων, και σχετίζονται με νέες δρα-
στηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες, η βελτίωση υπαρχουσών, και κυρίως με τις προ-
βλεπόμενες σχετικές επενδύσεις, καθίσταται ικανή και αναγκαία συνθήκη ορθολογικού 
σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης.

Σε γενικότερο δε επίπεδο, πολύτιμη θα είναι η προσφορά του στον Προσδιορισμό των 
εσωτερικών δυνατοτήτων για την εκπόνηση τυχόν απαιτούμενων Μελετών Εφαρμογής, 
οι οποίες θα εξειδικεύσουν τα επί μέρους Σχέδια Δράσης.
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4.1   Ακολουθεί ενδεικτική, παράθεση των σχετικών Στόχων και Σχεδίων 
Δράσης 

Η επιλογή του εύρους και του βαθμού εξειδίκευσης – λεπτομερούς αναφοράς, θα πρέ-
πει να γίνει με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε Επιχείρησης, όπως θα προδιαγραφούν κατά 
το στάδιο του προγραμματισμού της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και θα εξει-
δικευτούν από την ανάλυση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης.

4.2  Στόχοι
•  Βελτίωση της Ποιότητας και της Αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών & προϊό-

ντων
• Ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών
• Ορθολογική κατανομή τω προϊόντων & υπηρεσιών μειωμένου ανταλλάγματος 
• Διεύρυνση κύκλου των πελατών – καταναλωτών 
• Αύξηση της παραγωγικότητας 
• Μείωση του Κόστους των υπηρεσιών / προϊόντων 
• Μείωση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

4.3  Σχέδια Δράσης
• Διαδικασίες Παραγωγής / Παροχής Υπηρεσιών
• Προϊόντα – Υπηρεσίες - Δραστηριότητες
• Διαχείριση και Έλεγχος Αποθεμάτων & Παραγωγικών Πόρων
• Τεχνολογία – Τεχνογνωσία 
• Διασφάλιση Ποιότητας 
• Υγιεινή και Ασφάλεια
• Προστασία Περιβάλλοντος
• Κατάρτιση Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές

4.4  Συστήματα
• Παραγωγής
• Ποιοτικού Ελέγχου 
•  Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ελέγχου Παραγωγής και Αποθεμάτων Μηχανο-

γραφικής Παρακολούθησης των Διαδικασιών
• Ανάπτυξης Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας

4.5  Μελέτες Εφαρμογής
•  Αναφορά στα Σχέδια Δράσης, τα οποία θα απαιτήσουν εξειδικευμένες μελέτες εφαρ-

μογής.
•  Διάκριση μεταξύ εκείνων που θα γίνουν εσωτερικά και εκείνων που θα ανατεθούν σε 

Ειδικούς Μελετητές.
•  Επιθυμητή είναι η αρχική ενδεικτική εκτίμηση του κόστους, αλλά και του Χρονοδια-

γράμματος εκπόνησης (και για τις δύο κατηγορίες Μελετών).
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4.6  Επενδύσεις
Αρχική Ανάλυση Κόστους και Εκτίμηση Χρονοδιαγράμματος Προμήθειας / Κατασκευής 
/ Εγκατάστασης με διάκριση σε:
• Παραγωγικό Εξοπλισμό
• Βοηθητικό Εξοπλισμό
• Κτιριακές Εγκαταστάσεις
• Εξοπλισμό Πληροφορικής (Hardwear – Softwear)
• Εργαστηριακό Εξοπλισμό
• Λοιπό Εξοπλισμό

Οι οριστικές – τελικές απαιτήσεις θα καθοριστούν από τις κατά περίπτωση προβλεπόμε-
νες Μελέτες Εφαρμογής.

4.7  Ανάγκες σε Ανθρώπινο Δυναμικό
Αρχικές εκτιμήσεις με βάση τις απαιτήσεις των Σχεδίων Δράσης σε:

• Νέο εξειδικευμένο Προσωπικό / Ειδικότητες / Αριθμός

• Εσωτερική Ανακατανομή του Προσωπικού

• Εκπαίδευση – Κατάρτιση Προσωπικού
 -  Καθορισμός Γενικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής
 -  Προσδιορισμός αναγκών Εκπαίδευσης / Κατάρτισης
 -  Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 -  Ανάπτυξη διαδικασιών αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Οι οριστικές τελικές απαιτήσεις θα καθοριστούν από τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες 
Μελέτες Εφαρμογής.

4.8  Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης / Κόστος
Αναλυτική παρουσίαση του Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης 

και του σχετικού κόστους με αναφορά στις απαιτούμενες μελέτες εφαρμογής, στις επεν-
δύσεις, στο εξειδικευμένο προσωπικό, που θα υποστηρίξει την υλοποίηση των Σχεδίων 
Δράσης και στην εκπαίδευση – κατάρτιση του υπάρχοντος Ανθρώπινου Δυναμικού.

Επισημαίνεται ότι, η παράλληλη παρουσίαση του κόστους των μελετών, των επενδύσεων, 
του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και της εκπαίδευσης προσωπικού, προκύπτει 
από την ανάγκη παράθεσης ολοκληρωμένης και συνεκτικής εικόνας για το περιεχόμενο 
και το κόστος των Σχεδίων Δράσης. Η επί μέρους κατανομή των σχετικών δαπανών και 
η επίδρασή του στις οικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομικούς δείκτες περιλαμ-
βάνονται σε επόμενες παραγράφους.

Σε ότι αφορά τον βαθμό ανάλυσης του Χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να καλύπτει τρι-
μηνιαίο προγραμματισμό για το πρώτο έτος, εξαμηνιαίο για το δεύτερο έτος και ετήσιο 
για τα επόμενα έτη.
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4.9  Επιχειρησιακές Λειτουργίες Υποστήριξης
Ακολουθεί ενδεικτική, παράθεση Στόχων και Σχεδίων Δράσης.

Η επιλογή του εύρους και του βαθμού εξειδίκευσης, θα πρέπει να γίνει με βάση τις ιδιαι-
τερότητες κάθε Επιχείρησης, όπως θα προδιαγραφούν κατά το στάδιο του προγραμματι-
σμού της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και θα εξειδικευτούν από την ανάλυση 
και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης.

4.10  Στόχοι
• Βελτίωση Διοικητικών Λειτουργιών
• Αύξηση της Παραγωγικότητας
• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της οργανωτικής διάθρωσης
• Απλοποίηση Διαδικασιών – Μείωση Γραφειοκρατίας
• Αποδοτικότερη Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού
• Ενίσχυση των Λειτουργιών Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ελέγχου
• Βελτίωση της Εικόνας του Οργανισμού
•  Ενίσχυση της Υποστήριξης των παραγωγικών Διαδικασιών
• Μείωση των Γενικών – Λειτουργικών Εξόδων
• Προτυποποίηση Διαδικασιών
• Υποστήριξη των Διαδικασιών Λήψης Αποφάσεων
•  Βελτίωση των Συνεργασιών – επαφών του Οργανισμού με το Εξωτερικό Περιβάλλον 

και ιδίως με το καταναλωτικό κοινό.

4.11  Σχέδια Δράσης
• Στρατηγικός Σχεδιασμός – Έλεγχος
• Προγραμματισμός – Ανάπτυξη Εργασιών
• Marketing/Εξωτερική Επικοινωνία/ Προβολή και Σχέσεις με Καταναλωτές
• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
• Οικονομική Διαχείριση
• Λογιστική Παρακολούθηση
• Διοικητικές Υπηρεσίες
• Διαχείριση – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
• Προμήθειες Υλικών
• Διαχείριση Παγίων και Υλικών
• Μηχανογραφική Επεξεργασίας Δεδομένων και Πληροφοριών
• Εσωτερική Επικοινωνία
• Οργανωτικό Σχήμα
• Άτυπες Μορφές Οργάνωσης 
•  Εσωτερικός Έλεγχος Διαμόρφωση – Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών (Προσω-

πικού, Προμηθειών, Οικονομικής Διαχείρισης κ.λπ.)
• Έγκαιρη και αποτελεσματική απορρόφηση κοινοτικών πόρων (λ.χ. Γ’ ΚΠΣ).
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4.12  Συστήματα
•  Λήψης Αποφάσεων
•  Προγραμματισμού – Παρακολούθησης και Ελέγχου Υλοποίησης Στόχων
•  Προβολής του Έργου και των Υπηρεσιών του Οργανισμού
•  Διερεύνησης των απόψεων των Καταναλωτών / Κοινού
•  Ποιότητας Συνολικών Διαδικασιών
•  Οικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής
•  Κοστολόγησης της Λειτουργίας μη παραγωγικών μονάδων
•  Αξιολόγησης Θέσεων Εργασίας
•  Αξιολόγησης – Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού
•  Αμοιβών – Κινήτρων
•  Διάγνωσης Εκπαιδευτικών Αναγκών
•  Εκπαίδευσης
•  Ροής Πληροφοριών – Επικοινωνίας
•  Οργάνωσης – Διοίκησης
•  Παρακολούθησης Προμηθειών και Πελατών
•  Εσωτερικού Ελέγχου
•  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS) με βάση τις επιμέρους λει-

τουργικές ανάγκες.

4.13  Μελέτες Εφαρμογής
•  Αναφορά στα Σχέδια Δράσης, τα οποία θα απαιτήσουν εξειδικευμένες μελέτες εφαρ-

μογής.
•  Διάκριση μεταξύ εκείνων που θα γίνουν εσωτερικά και εκείνων που θα ανατεθούν σε 

Ειδικούς Μελετητές.
•  Επιθυμητή είναι η αρχική – ενδεικτική εκτίμηση του κόστους, αλλά και του Χρονοδι-

αγράμματος εκπόνησης (και για τις δύο κατηγορίες Μελετών)

4.14  Επενδύσεις
Αρχική Ανάλυση Κόστους και Εκτίμηση Χρονοδιαγράμματος Προμήθειας / Κατασκευής 
/ Εγκατάστασης με διάκριση σε:
• Λειτουργικό Εξοπλισμό
• Εξοπλισμό υποστήριξη
• Κτιριακές Εγκαταστάσεις
• Εξοπλισμό Πληροφορικής (Hardware / Software)
• Λοιπό Εξοπλισμό Υποδομής
•  Οι οριστικές – τελικές απαιτήσεις θα καθοριστούν από τις κατά περίπτωση προβλεπό-

μενες Μελέτες Εφαρμογής.
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4.15  Ανάγκες σε Ανθρώπινο Δυναμικό
Αρχικές εκτιμήσεις με βάση τις απαιτήσεις των Σχεδίων Δράσης:
•  Νέο Εξειδικευμένο Προσωπικό / Ειδικότητες / Αριθμός 
•  Εσωτερική Ανακατανομή του Προσωπικού
•  Εκπαίδευση – Κατάρτιση Προσωπικό
•  Καθορισμός Γενικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής
•  Προσδιορισμός αναγκών Εκπαίδευσης / Κατάρτισης 
•  Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
•  Ανάπτυξη διαδικασιών αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Οι οριστικές – τελικές απαιτήσεις θα καθοριστούν από τις κατά περίπτωση προβλεπόμε-
νες Μελέτες Εφαρμογής.

4.16  Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης /Κόστος
Αναλυτική παρουσίαση του Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης 

του σχετικού κόστους με αναφορά στις απαιτούμενες μελέτες εφαρμογής, στις επενδύσεις, 
στο εξειδικευμένο προσωπικό, που θα υποστηρίξει την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης 
και στην εκπαίδευση – κατάρτιση του υπάρχοντος Ανθρώπινου Δυναμικού. Επισημαίνε-
ται ότι, η παράλληλη παρουσίαση του κόστους των μελετών, των επενδύσεων, του εξειδι-
κευμένου ανθρώπινου δυναμικού και της εκπαίδευσης προσωπικού, προκύπτει από την 
ανάγκη παράθεσης ολοκληρωμένης και συνεκτικής εικόνας για το περιεχόμενο και το 
κόστος των Σχεδίων Δράσης. Η επί μέρους κατανομή των σχετικών δαπανών και η επί-
δρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομικούς δείκτες περιλαμβά-
νονται σε επόμενες παραγράφους. 

Σε ότι αφορά τον βαθμό ανάλυσης του Χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να καλύπτει τρι-
μηνιαίο προγραμματισμό για το πρώτο έτος, εξαμηνιαίο για το δεύτερο έτος και ετήσιο 
για τα επόμενα έτη.

4.17   Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας και Εφικτότητας Σημαντικών Παγίων Επεν-
δύσεων

•  Προσδιορισμός Καθαρής Παρούσας Αξίας (για κερδοφόρες δραστηριότητες)
•  Ανάλυση Κόστους – Οφέλους (για μη κερδοφόρες δραστηριότητες)
•  Προσδιορισμός Πηγών Χρηματοδότησης Επενδύσεων
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5. Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου
5.1.  Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Χρηματοοικονομική Προσομοίωση της Λειτουργίας της Επιχείρησης στην διάρκεια της 
επόμενης πενταετίας.

5.1.1.  Παραδοχές / Προβλέψεις
Παρουσίαση των Παραδοχών & Εκτιμήσεων, σχετικά με την προβλεπόμενη ποσοτική με-
ταβολή των προσδιοριστικών παραμέτρων της οικονομικής κατάστασης της Επιχείρησης.

Ειδικότερα, παρουσιάζεται η χρονική κλιμάκωση των πηγών χρηματοδότησης του συνό-
λου των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Η προσέγγιση του όρου «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου», πρέπει να αφορά σε ενδεχόμε-
νη άντληση πόρων με Δημόσια Εγγραφή και Εισαγωγή των Μετοχών στην Κύρια Αγορά 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η αύξηση αυτή θα πρέπει να διαχωρίζεται από την 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, που σχετίζεται με το γεγονός ότι, εφεξής, οι πόροι που 
αντιστοιχούν σε συγχρηματοδοτούμενα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. επενδυτικά 
προγράμματα, θα εντάσσονται στο Π.Δ.Ε. και, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη εθνική 
συμμετοχή, θα αυξάνουν ισόποσα το Μετοχικό Κεφάλαιο.

Επιπλέον, παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις–παραδοχές σχετικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη:

•  Των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών (πληθωρισμός, συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
επιτόκια)

•  Των εσόδων ανά Τομέα Δραστηριοποίησης, με ανάλυση ως προς:
 α. τον όγκο πωλήσεων
 β. την τιμολογιακή πολιτική ανά επιμέρους κατηγορία προϊόντων/υπηρεσιών

• των Εσόδων από Επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού
• των λοιπών (Εκτάκτων Εσόδων)
• των εξόδων κατ΄είδος, με ανάλυση ως προς:
 α.  τις Αμοιβές & τα ΄Εξοδα Προσωπικού, με βάση το σύστημα Αμοιβών και τις προ-

βλέψεις για το μέγεθος του Απασχολούμενου Προσωπικού
 β.   τις Αμοιβές & τα ΄Εξοδα Τρίτων (π.χ. εργασίες από τρίτους κ.λπ.)
 γ.   τις Παροχές Τρίτων, με βάση το προβλεπόμενο μοναδιαίο κόστος Ηλ. Ενέργειας, 

΄Υδρευσης, Τηλεπικοινωνιών και τις σχετικές καταναλώσεις, καθώς και τα Μισθώ-
ματα Ακινήτων, τα ΄Εξοδα Επισκευών & Συντηρήσεων κ.λπ.

 δ.   τις Α, Β ΄Υλες & τα Εμπορεύματα, με βάση το πρόγραμμα πωλήσεων, το πρόγραμ-
μα αγορών, τις μεταβολές αποθεμάτων και την εξέλιξη των τιμών

 ε.   τους Τόκους & τα Συναφή ́ Εξοδα, καθώς και τα ́ Εξοδα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, 
τόσο των υφιστάμενων Δανείων και συμβάσεων, όσο και αυτών που συνδέονται με 
την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου

 στ.   τις Αποσβέσεις των υφιστάμενων και των νέων Παγίων στοιχείων
 ζ.   Τα λοιπά οργανικά έξοδα (αναλυτικά)
 η.   τα Έκτακτα Έξοδα και τις Προβλέψεις για Αποζημιώσεις Προσωπικού κ.ά.
• την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως
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• των στοιχείων Ισολογισμού, με ανάλυση ως προς:
 α. τις Ασώματες Ακινητοποιήσεις και τα λοιπά Πάγια Στοιχεία
 β. το Κεφάλαιο Κινήσεως
 γ. τα ΄Ιδια Κεφάλαια
 δ. τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Στην περίπτωση που σημαντικό μέρος των συναλλαγών πραγματοποιείται σε ξένο νόμι-
σμα, γίνεται ειδική αναφορά και κατηγοριοποίηση των Εσόδων και Εξόδων με βάση το 
νόμισμα.

Οι παραπάνω προβλέψεις και παραδοχές αποτελούν την ποσοτική έκφραση των επιπτώ-
σεων από την υλοποίηση τω περιλαμβανομένων στο Επιχειρησιακό Σχέδιο επιμέρους 
Σχεδίων Δράσης, καθώς και την εκτίμηση, ως προς την πλέον πιθανή ποσοτική μεταβολή 
των μη ελεγχόμενων από την Διοίκηση της Επιχείρησης μεταβλητών (π.χ. μακροοικονο-
μικά μεγέθη).

5.1.2.  Προβλεπόμενες Οικονομικές Καταστάσεις
Κατάρτιση των Προβλεπόμενων Οικονομικών Καταστάσεων (Λογαριασμών Αποτελε-
σμάτων, Ισολογισμών, Πηγών & Χρήσεων Πόρων).

Συγκριτική αξιολόγηση, σε σχέση με τα ιστορικά στοιχεία, της προβλεπόμενης μεταβολής 
των χρηματοοοικονομικών στοιχείων της Επιχείρησης και ειδικότερα, των Οργανικών 
Εσόδων και Εξόδων, των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και του ετήσιου ύψους του κα-
θαρού δανεισμού.

Ειδική αναφορά στην προβλεπόμενη εξέλιξη των:
 α. ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων & υποχρεώσεων
 β. των αλληλόχρεων λογαριασμών με λοιπές Δημόσιες Επιχειρήσεις

6.  Ανάλυση Ευαισθησίας
Προσδιορισμός της βαρύτητας των παραδοχών και εκτιμήσεων, ως προς την ποσοτική 

μεταβολή των επιμέρους παραμέτρων στην διαμόρφωση των προβλεπόμενων οικονομι-
κών αποτελεσμάτων.

Διαμόρφωση Απαισιόδοξου και Αισιόδοξου Σεναρίου και Παρουσίαση των αντίστοιχων 
Προβλεπόμενων Οικονομικών Καταστάσεων (Αποτελέσματα Χρήσεων, Ισολογισμοί, Πη-
γές & Χρήσεις Πόρων) και του Πίνακα Αριθμοδεικτών.

Τονίζεται ότι, η διαμόρφωση των σεναρίων θα πρέπει να στηρίζεται σε επιπτώσεις πι-
θανών ποσοτικών διαφοροποιήσεων κρίσιμων μεταβλητών, που είναι μη ελεγχόμενες 
από την Διοίκηση της Επιχείρησης (π.χ. μακροοικονομικά μεγέθη, ρυθμός ανάπτυξης της 
αγοράς, κόστος Α Υλών, ενεργειακό κόστος κ.λπ.) και ειδικά για το Απαισιόδοξο Σενάριο 
να περιλαμβάνει την αντίδραση της Διοίκησης της Επιχείρησης, όπως αυτή εκφράζεται 
μέσω της μεταβολής των μεγεθών των ελεγχόμενων μεταβλητών, (π.χ. την προσαρμογή 
της τιμολογιακής πολιτικής, της πολιτικής Αμοιβών & Κινήτρων Προσωπικού, την χρο-
νική μετάθεση πραγματοποίησης επενδύσεων κ.λπ.).
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7.  Προγραμματισμός Υλοποίησης – Στόχοι
Ο ευρύς χρονικός ορίζοντας του συνολικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης επιβάλλει:

α.   Τον προγραμματισμό της υλοποίησης των επί μέρους Σχεδίων Δράσης σε ετήσια, με 
γνώμονα τον συνεκτικό χαρακτήρα κάθε ετήσιου Προγράμματος Δράσης και την δια-
σφάλιση της ορθολογικής αλληλουχίας των προς εκτέλεση δραστηριοτήτων και ενερ-
γειών, λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων υλοποίησης των συναφών με κάθε 
Σχέδιο Δράσης Μελετών Εφαρμογής και Επενδύσεων.

β.  Την διαμόρφωση ετήσιων λειτουργικών ποσοτικών και ποιοτικών μετρήσιμων κυρίως 
στόχων, σύμφωνα με τους τεθέντες Στρατηγικούς Στόχους.  

Ο προγραμματισμός αυτός θα διευκολύνει την παρακολούθηση / έλεγχο της Εφαρμογής 
του Επιχειρησιακού Σχεδίου (βλέπε κατωτέρω) και θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική 
Υλοποίησή του.

7.1   Αναλυτικό Συγκεντρωτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης επί μέρους Σχε-
δίων Δράσης / Κατανομή Κόστους

Βάση του Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης των επί μέρους Σχεδίων Δράσης και της 
σχετικής κατανομής του κόστους, θα αποτελέσουν τα αποτελέσματα της σύνθεσης των 
στοιχείων των παραγράφων 5.1.2.5. & 5.2.2.5, της ενότητας Σχέδια Δράσης. Περαιτέρω 
εξειδίκευση θα προκύψει σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε Δημόσιου Οργανισμού 
– Επιχείρησης.

7.1.1.  Προσδιορισμός Ετήσιων Ποσοτικών Στόχων
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ποιοτικοί και ποσοτικοί λειτουργικοί στόχοι, οι 
οποίοι θα πρέπει να εξειδικευτούν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε Οργανισμού – Δη-
μόσιας Επιχείρησης.

  1. Εξέλιξη συνολικών ετησίων εσόδων
  2. Εξέλιξη ετήσιου αποτελέσματος (κερδών / ελλείμματος)
  3. Εξέλιξη κόστους παραγωγής προϊόντων / παροχής υπηρεσιών
  4.  Εξέλιξη παραγωγικότητας προσωπικού (έσοδα / εργαζόμενο, μονάδες προϊόντων 

– υπηρεσιών / εργαζόμενο)
  5.  Εξέλιξη αποδοτικότητας προσωπικού (έσοδα / εργαζόμενο, μονάδες προϊόντων 

– υπηρεσιών / Εργαζόμενο)
  6.  Εξέλιξη δείκτη δαπανών προσωπικού (Δαπάνες προσωπικού / σύνολο λειτουργικού 

κόστους).
  7. Εξέλιξη του αριθμού των πελατών / καταναλωτών
  8. Εξέλιξη του εύρους παρεχομένων υπηρεσιών
  9.  Εξέλιξη της ποιότητας και της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊό-

ντων
10. Εξέλιξη των λειτουργικών δαπανών
11. Εξέλιξη του δείκτη: παραγωγικό προσωπικό / διοικητικό προσωπικό
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12. Εξέλιξη του τακτικού προϋπολογισμού
13.  Εξέλιξη του αριθμού των πελατών / καταναλωτών και των εσόδων από προϊόντα 

και υπηρεσίες μειωμένου ανταλλάγματος.
14.  Εξέλιξη δανειακών αναγκών – χρηματοοικονομικού κόστους.
15.  Εξέλιξη διάρθρωσης κεφαλαίων (δάνεια και επιχορ. Τακτ. Προϋπολογισμός / σύνο-

λο κεφαλαίων).

Οι παραπάνω στόχοι, εκφρασμένοι σε ετήσια βάση, θα αποτελέσουν και το βασικό εργα-
λείο παρακολούθησης και ελέγχου της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης – εφαρμο-
γής του Επιχειρησιακού Σχεδίου για κάθε ένα Δημόσιο Οργανισμό και Επιχείρηση.

7.2  Μεθόδευση Υλοποίησης

Ο δυναμικός χαρακτήρας ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου διάρκειας τουλάχιστο τριών 
ετών και οι ιδιαιτερότητες – κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, που καθορίζουν την αποτε-
λεσματική εφαρμογή του από τους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, επιβάλλουν τη δια-
μόρφωση ευέλικτων και λειτουργικών οργάνων, μηχανισμών και διαδικασιών μεθόδευ-
σης της υλοποίησης των επί μέρους Σχεδίων Δράσης.

1.  Οριοθέτηση χρονικών σημείων δυναμικού ανασχεδιασμού – αναδιαμόρφωσης των 
Αρχικών Σχεδίων Δράσης με βάση τον βαθμό επίτευξης των Λειτουργικών Στόχων 
και τις Μεταβολές του Εξωτερικού Περιβάλλοντος.

 •  Εξαμηνιαία βάση
 •  Ετήσια Βάση
 •  Διετής Βάση

Εξειδίκευση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του Οργανισμού – Επιχείρησης.

Σε ετήσια βάση θα πρέπει να διαμορφώνεται το αναλυτικό πρόγραμμα δράσης του επό-
μενου έτους και η κατά το δυνατό εξειδίκευση του προγράμματος δράσης για το μεθεπό-
μενο έτος.

2.  Σχεδιασμός οργάνων και Μέσων Παρακολούθησης και Ελέγχου της Προόδου.
 •   Εργαλείων και μεθόδων παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης (λ.χ. Διαγράμ-

ματα GANTT).
 •   Μηχανισμών και Οργάνων Ελέγχου και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και της 

προόδου της υλοποίησης.
 •   Οργάνων Λήψης Αποφάσεων για την ανάληψη διορθωτικών δράσεων, οπότε αυτό 

απαιτηθεί.
3.  Προβλέψεις επιπτώσεων / λειτουργικών προβλημάτων προσαρμογής και σχεδιασμός 

μεταβατικών σταδίων προοδευτικής υλοποίησης των επί μέρους Σχεδίων Δράσης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην μείωση των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων των διαδικασι-
ών αλλαγής στο ανθρώπινο δυναμικό.

 •  Ενημέρωση Ανθρώπινου Δυναμικού
 •  Αξιολόγηση εναλλακτικών θέσεων / προτάσεων για αλλαγές
 •  Υιοθέτηση σταδιακών αλλαγών
 •  Έλεγχος / Ανατροφοδότηση διαδικασίας αλλαγών
 •  Υποστήριξη του Ανθρώπινου Παράγοντα
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7.3   Προτάσεις αναπροσαρμογής – διαμόρφωσης κατάλληλου θεσμικού νομο-
θετικού πλαισίου λειτουργίας.

Αναφορά σε θεματικούς τομείς, που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση για την διαμόρ-
φωση του κατάλληλου θεσμικού – νομοθετικού πλαισίου, που θα διευκολύνει θα υποστη-
ρίξει την αποτελεσματική υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου
• Βαθμό λειτουργικής / Οικονομικής Αυτοτέλειας
•  Οριοθέτηση – αποσαφήνιση πεδίου δραστηριοτήτων και σχέσεων με τους καταναλω-

τές – χρήστες των υπηρεσιών τους.

8.  Τελική σημείωση
Η έκταση και ο βαθμός ανάλυσης των διαφόρων ενοτήτων, που περιγράφηκαν πα-

ραπάνω διαφέρουν ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, κ.λπ. του κάθε 
Οργανισμού και Επιχείρησης. Ανεξάρτητα όμως από το βάθος της ανάλυσης που θα χρη-
σιμοποιηθεί, θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι παρακάτω ενότητες:
• Συνοπτική αξιολόγηση – διάγνωση της επιχείρησης
• Βασικές τάσεις στις εξελίξεις του εξωτερικού περιβάλλοντος
•  Σαφής παρουσίαση εταιρικής στρατηγικής και ποσοτικοποιημένων κατά το δυνατόν 

εταιρικών στόχων
• Κύριες δράσεις και στόχοι
• Πρόγραμμα επενδύσεων
• Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία
•  Βασικές υποθέσεις – προϋποθέσεις για την υλοποίηση του σχεδίου και ανάλυση ευαι-

σθησίας
•  Μεγέθη κλειδιά (στόχοι, δείκτες) που θα επιτρέψουν τη σαφή παρακολούθηση υλοποί-

ησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου.
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Entrepreneurship and Enterprise in UK

Abstract
The 1980s and 1990s have seen a re-evaluation of the role of small firms and a renewed 

attention for entrepreneurship. Similarly, governments throughout the world now 
recognise the important role in economic, social welfare and social inclusion played by 
small and medium size enterprises. For instance, enterprise is a key element of the UK 
government’s policy to improve economic performance and social inclusion. Therefore, 
the focus of this lecture is to provide an overview of literatures and personal experiences 
on Entrepreneurship, Enterprise and Economic Development. 

Introduction 
Entrepreneurial activity is vital to building a sustainable and thriving economy; it 

creates employment, growth and wealth (ECSB newsletter, 1997). Drucker (1985) described 
this as a shift from a managerial to an entrepreneurial economy. Many things contribute to 
increasing entrepreneurial activity and the development of an entrepreneurial economy. 
The promotion of enterprise throughout the UK remains at the forefront of Government 
activity which seeks to achieve key policy goals associated with improving productivity 
and alleviating social and economic exclusion.  Soon after re-election in 2001 the British 
government identified enterprise and productivity as its primary economic objective for 
its second term (HM Treasury/DTI, 2001).  

Alongside productivity and competitiveness, enterprise and economic activity are central 
to the British Government’s actions to tackle poverty, unemployment and social exclusion 
(HM Treasury/ODPM, 2003).  The centrality of enterprise in the government’s approach 
to economic policy and rebuilding communities is also outlined in the report ‘Enterprising 
Britain: a modern approach to meeting the enterprise challenge’ (HM Treasury/SBS, 
2002). 

Having, highlighted the importance of entrepreneurial activity and enterprise to the 
development and growth of sustainable and thriving economies goal of this literature 
review is to provide definitions, statistical information, some of the entrepreneurial traits 
and characteristics and to present the business planning process. 
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Small Business Definitions 
The majority of companies start out relatively small, but not every company stays small. 

However, most of the literature on entrepreneurship does not distinguish between those 
businesses that remain small and those that grow to become substantial. In fact defining the 
term small business is indeed very difficult, since there seems to be conflicting ideas upon 
which factors to base the analysis and the definition. In the past quantitative definitions 
have been based on number of employees, size of the premises, sales turnover and profit. 
Qualitative definitions have focused on the special characteristics that distinguish small 
enterprises from larger corporations for example independent management and small 
market share (See Holmes and Gibson 2001 for a report on Definitions). 

Different models can be applied when defining a small business. Listed below are a 
variety of quantitative and qualitative definitions (Bolton Report, 1971). 

Quantitative Definitions 

The Bolton Committee in 1971 formed a definition that had both a quantitative and a 
qualitative element, namely the statistical definition and the economic definition. 

The Bolton Report’s Statistical definition is as follows:- 

Table 1: Definitions by sector

Sector Definition 
Manufacturing 200 employees or less 
Construction 25 employees or less 
Mining and Quarrying 25 employees or less 
Retailing Turnover of £50,000 or less 
Miscellaneous Turnover of £50,000 or less 
Services Turnover of £50,000 or less 
Motor Trades Turnover of £100,000 or less 
Wholesale Trades Turnover of £200,000 or less 
Road Transport Five vehicles or less 
Catering All excluding multiples & brewery managed houses 

Source: available from: http://www.lamp.ac.uk/mit/pdf/report1.pdf

From the data in this table it is concluded that the Bolton Committee define size by the 
number of employees in some sectors but by turnover in others. 

The Companies Act of 1985 has since stated that for a company to be defined as ‘small’ it 
must satisfy at least two of the following criteria: 
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Entrepreneurship and Enterprise in UK

1•  a turnover of not more than £2.8 million; 
2•  a balance sheet total of not more than £1.4 million; 
3•  not more than 50 employees. 

More recently, in 1996 the European Commission adopted a single definition for small 
and medium enterprises (SMEs) that was to be applied across all Community programs 
and proposals from December 1997 onwards. This definition is shown in the following 
table 2. 

Table 2: European Commission’s Definition 

CRITERION MICRO SMALL MEDIUM 
Max. number of employees 9 49 249 
Max. annual turnover n/a 7 million 

euros 
40 million 
euros 

Max. annual balance sheet n/a 5 million 
euros 

27 million 
euros 

Max. % owned by one, or several 
enterprise(s) not satisfying the same 
criteria 

n/a 25% 25% 

Source: available from: http://www.lamp.ac.uk/mit/pdf/report1.pdf

Qualitative Definitions 

The Bolton Report (1971) defined a small business with an economic definition as 
follows:
• One that has a relatively small market share. 
•  One that is managed by its owners or part owners in a personalised way, not by an 

organised managerial structure. 
•  One that is independent with the owners/managers having control of the activities of 

the business. They should only be limited by outside elements in matters of financial 
obligation. 

Hauser (2000) gave the following qualitative factors: 
1•  The identity of ownership and personal responsibility for the enterprises activities; 
2•   The identity of ownership and personal liability for the entrepreneur’s and the 

enterprise’s financial situation; 
3•  The personal responsibility for the enterprise’s success or failure, and 
4•  The personal relationship between employer and employees. 
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Europe’s Enterprises 
A Eurobarometer survey published by the Commission shows that preferences for 

entrepreneurship vary widely in the European Union (EU), ranging from 62 percent of the 
population in Portugal preferring self employment to 28 percent in Finland or 35 percent 
in Sweden and  37 percent in Estonia (available from: http://ec.europa.eu/enterprise/
entrepreneurship/craft/craft-women/conference/speech_rute.pdf).

With respect to women, only 39 percent of them would prefer to become self-employed 
whereas 51 percent of men show this preference. Moreover, two thirds of women admit 
that they have never thought about setting up a business or taking the steps to that end 
(available from: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-women/
conference/speech_rute.pdf).

Small Business Statistical Information 

According to UK National Statistics there were 3.7 million active businesses in the UK at 
the start of 1999, a rise of 1.3 million since 1980 as illustrated on figure 1. 

Figure 1: Number of Enterprises in the UK

Source: National Statistics 

Of the 3.7 million businesses, over 2.3 million were classed as ‘size class zero’, these are 
businesses that are either sole traders or made up of partners without employees. 
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Figure 2 compares small to medium and large sized enterprises. 

Figure 2: Proportion of Businesses, Employment and Turnover

Source: Small Business Service, available at: http://www.berr.gov.uk/bbf/enterprise-smes/index.html

From the data in figure 2 it is illustrated that though the numbers of small businesses are 
large compared to medium and large sized enterprises, but proportionally they do not 
account for much of the employment or turnover in the UK industry. 

Figure 3 compares enterprise formation rate with enterprise exit rate in different 
countries.

Figure 3: Enterprise formation rate and Enterprise exit rate

Sources: Department of Statistics, Singapore, Small Business Service, UK, Small Business Administration 
Office of Advocacy, US, European Commission available from: http://www.spring.gov.sg/.../pd_fig5_2004_
7_28_140.jpg 
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From the data illustrated in figure 3, 1998-2003, Singapore’s average enterprise formation 
rate was the highest with 18 percent. In comparison, the average formation rate for the 
United States (US) and the United Kingdom (UK) for 1998-2002 were 10.1 percent and 
10.3 percent respectively (see Figure 3). On the other hand, Singapore’s exit rate was also 
relatively high at 12.9 percent compared to 9.9 percent and 9.4 percent for US and UK 
respectively. 

Industry patterns 
The share of employment provided by SMEs varies greatly from one sector to another; 

for instance in construction 84 percent of all employment is provided by SMEs, whilst in 
finance the figure is only 21 percent. Table 3 shows the number of enterprises in the UK at 
the start of 2004, along with the turnover and employment in these enterprises.

Table 3: Businesses Employment Turnover UK Industry Summary

Number of enterprises, employment and turnover in the private sector (including 
public corporations and   

nationalised bodies) by number of employees and industry 
section, UK, start 2004       

      Size (number of employees)   
Businesses  (=100%)  None 1  1 - 49  50 - 249  250 + 
             
All industries  4,282,845  72.8  26.4  0.6  0.1 
             

A, B Agriculture, Hunting and 
Forestry; Fishing  169,600  68.9  31.0  0.1  0.0 

C, E
Mining and Quarrying; 
Electricity, Gas and Water 
Supply

 *  *  *  *  *

D Manufacturing  332,045  64.9  32.3  2.2  0.6 
F Construction  862,515  86.6  13.2  0.2  0.0 

G Wholesale and Retail 
Trade; Repairs  570,940  55.3  43.8  0.8  0.2 

H Hotels and Restaurants  137,275  17.9  80.6  1.3  0.2 

I Transport, Storage and 
Communication  264,300  83.1  16.2  0.5  0.2 

J Financial Intermediation  69,730  75.0  23.7  0.9  0.4 

K Real Estate, Renting and 
Business Activities  1,012,910  71.2  28.2  0.5  0.1 

M Education  *  *  *  *  *
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N Health and Social work  240,100  79.2  20.0  0.8  0.1 

O
Other Community, Social 
and Personal Service 
Activities

 476,290  81.1  18.6  0.2  0.1 

             
Employment ( / 1,000)           
             
All industries  21,999  15.7  31.1  11.7  41.5 
             

A, B Agriculture, Hunting and 
Forestry; Fishing  421  39.9  54.1  *  *

C, E
Mining and Quarrying; 
Electricity, Gas and Water 
Supply

 *  *  *  *  *

D Manufacturing  3,571  7.0  25.6  21.5  46.0 
F Construction  1,910  41.1  33.0  8.8  17.1 

G Wholesale and Retail 
Trade; Repairs  4,856  7.7  30.6  8.9  52.9 

H Hotels and Restaurants  1,604  2.0  42.3  11.1  44.6 

I Transport, Storage and 
Communication  1,632  14.6  17.6  8.6  59.2 

J Financial Intermediation  1,101  5.2  9.7  6.1  79.0 

K Real Estate, Renting and 
Business Activities  3,962  19.5  36.3  12.3  31.9 

M Education  *  *  *  *  *
N Health and Social work  1,157  18.5  46.1  15.1  20.3 

O
Other Community, Social 
and Personal Service 
Activities

 1,276  32.3  34.1  7.7  25.9 

Source: Small Business Service Analytical Unit

1.  “None” comprises sole proprietorships and partnerships comprising only the self-
employed owner-manager(s), and companies comprising only an employee director.

Numbers of enterprises are rounded, to the nearest five, in order to avoid disclosure.
* replace data that are deemed to be disclosive.
TABLE 3 UK Industry Summary

Number of enterprises, employment and turnover in the private sector (including 
public corporations and   

nationalised bodies) by number of employees and industry 
section, UK, start 2004       
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      Size (number of employees)   
Turnover ( / £ million, excluding 
VAT) 2  (=100%)  None 1  1 - 49  50 - 249  250 + 

             
All industries  2,350,740  8.1  28.9  14.3  48.7 
             

A, B Agriculture, Hunting and 
Forestry; Fishing  27,860  23.4  67.0  *  *

C, E
Mining and Quarrying; 
Electricity, Gas and Water 
Supply

 *  *  *  *  *

D Manufacturing  464,733  2.0  16.3  17.3  64.5 
F Construction  198,338  23.8  31.0  11.3  33.9 

G Wholesale and Retail 
Trade; Repairs  820,079  4.0  31.4  14.4  50.2 

H Hotels and Restaurants  62,234  4.0  44.1  11.5  40.4 

I Transport, Storage and 
Communication  184,008  6.4  21.0  12.7  59.9 

J Financial Intermediation  -  -  -  -  -

K Real Estate, Renting and 
Business Activities  350,165  14.7  38.9  15.3  31.1 

M Education  *  *  *  *  *
N Health and Social work  44,462  13.3  56.7  16.8  13.2 

O
Other Community, Social 
and Personal Service 
Activities

 106,038  16.2  28.4  7.6  47.8 

Source: Small Business Service Analytical Unit

1.  “None” comprises sole proprietorships and partnerships comprising only the self-
employed owner-manager(s), and companies comprising only an employee director.

2.  Turnover excludes Section J (financial intermediation), where turnover is not available 
on a comparable basis.

* replace data that are deemed to be disclosive.

Source: National Statistics available at: http://www.statistics.gov.uk/STATBASE/Expodata/Spreadsheets/
D7067.xls

From the information on table 3 we can see that Small business is the basis of over 99 
percent of businesses in all sectors, over 55 percent of all employment and over 51 percent 
of all turnovers. 
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Entrepreneurship definitions
Both scholars and practitioners agree that entrepreneurship is an activity that involves 

the discovery, evaluation and exploitation of opportunities to introduce new goods and 
services, ways of organising, markets, processes, and raw materials through organising 
efforts that previously had not existed (Venkataraman, 1997; Shane and Venkataraman, 
2000) The word entrepreneur is widely used and despite its growing importance, there is 
no agreed definition of either what constitute an entrepreneur or entrepreneurship (Kirby, 
2003). There are other words that have derived from this idea, such as `entrepreneurial`. 
Entrepreneurship is what the entrepreneurs does, while entrepreneurial is describing 
how the entrepreneur undertakes what they do (Wickham, 2006).

Johnson (2001) argues that entrepreneurship, in its narrowest sense, involves capturing 
ideas, converting them into products and/or services and then building a venture to take 
the product to market (Johnson, 2001). Entrepreneurship represents also organisational 
behaviour. Moreover, Wennekers and Thurik (1999) suggest that, entrepreneurship 
is a behavioural characteristic of persons. This behaviour has an input and an output 
side: where on the one hand entrepreneurial behaviour requires entrepreneurial skills 
and qualities, it also implies the participation in the competitive process on the other. 
The key elements of entrepreneurship according to Miller (1983) include risk taking, pro 
activity, and innovation. Herron and Sapienza (1992) stated, “Because motivation plays 
an important part in the creation of new organizations, theories of organizational creation 
that fail to address this notion are incomplete”.

Wennekers and Thurik (1999) defined entrepreneurship as:
“Entrepreneurship is the manifest ability and willingness of individuals, on their own, in 
teams, within and outside existing organizations, to:  perceive and create new economic 
opportunities (new products, new production methods, new organizational schemes and 
new product market combinations) and to – introduce their ideas in the market, in the 
face of uncertainty and other obstacles, by making. Decisions on location, form and the 
use of resources and institutions.”

Gender Differences Between Entrepreneurs
The Eurobarometer considers the risk perception of Europeans notably 50 percent of 

them agreed to the statement “one should not start a business if there is a risk it might fail”. 
Again there are significant differences among the EU countries, ranging from 29 percent 
in Ireland to 80 percent in Hungary (Available from: http://ec.europa.eu/enterprise/
entrepreneurship/craft/craft-women/conference/speech_rute.pdf).

In this respect, we could say that women are considered to be more cautious than men 
and the risk of failure is more developed. This is also linked to the fact that potential 
women entrepreneurs often do not have access to information nor to relevant business 
organisations and networking. Responding, in the last decade more organisations are 
developed with focus to support females to set up and develop businesses.  Having 
access to role models and to mentoring schemes can be crucial in encouraging women 
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to go ahead with their business ideas and starting up from feasible and realistic basis. 
(See http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-women/conference/
speech_rute.pdf)

Verheul et.al. (2005) argue that gender is an individual characteristic used to predict 
entrepreneurial self-image. At the macro level, female and male entrepreneurs appear 
to differ with respect to the type of entrepreneurial activity they engage in and the 
way in which they manage this activity (Verheul and Thurik, 2001; U.S. Small Business 
Administration, 1995; OECD, 1998; Carter et al., 1997; Kalleberg and Leicht, 1991; Fischer 
et al., 1993). In addition, the management literature indicates that, as compared to men, 
women tend to underrate their own performance (Wohlers and London, 1989; Lindeman 
et al., 1995).

Summarising some of the main features of women entrepreneurs’ start-ups are the 
following; First of all, a large majority of women tend to start businesses with known 
technologies and in well-established markets. For instance, in most European countries 
women are very active in the service sector, trade and distribution, social enterprises, and 
other. However, they are underrepresented in technology intensive sectors/industries; 
Secondly, women take over existing businesses when they are normally familiar with the 
companies’ activities and often, when they take over a family business they have a lower 
education than those women starting-up from scratch. To illustrate this, a research study 
has shown that in France 33 percent of all business successors are women, and that they 
take over businesses mainly in the services sector. This data is similar in other European 
countries as for example in Austria or in the United Kingdom. Thirdly, with regard to 
financing, women start-ups use less capital than men and have less equity. They prefer 
to look for funding through family and friends but when they get money from banks the 
rate of repayment is higher than in the case of men. This is particularly the case of women 
from ethnic minority groups who have to face stronger obstacles due to their language 
difficulties, low education and lack of skills. In addition, they tend to have difficulty in 
getting access to banks, although banks would not acknowledge this. This means that 
they get financial support for their businesses almost exclusively through family circles.

Concerning venture capital, we know that women-led businesses in traditional sectors do 
not attract venture capital which targets preferably high growth innovative companies. 
And we also know that in Europe there is only a small number of women-led venture 
capital (see http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-women/
conference/speech_rute.pdf, Scott, 1986; Birley, 1989 and Harper and Hailey, 1989). 

Entrepreneurial Characteristics
Starting up a new firm is very much an individual decision, which is why the individual’s 

qualities as an entrepreneur are central in the investigation of entrepreneurship (Littunen, 
2000). During the start-up phase of a firm, the important characteristics of an entrepreneur 
must include among other innovativeness, the will to succeed as well as its ability and 
willingness to act (Tibbits, 1979; Bird, 1989). Casson (1982) argues that the characteristics 
typical of a successful entrepreneur are the ability to take risks, innovativeness, 
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knowledge of how to market functions, manufacturing know how, marketing skills 
business management skills, and the ability to co-operate. Caird (1988) mentions a good 
nose for business, the desire to take risks, the ability to identify business opportunities, 
the ability to correct errors effectively, and the ability to grasp profitable opportunities as 
characteristics of an entrepreneur. Collins and Moore (1970) argued that entrepreneurs are 
tough, pragmatic people driven by needs of independence and achievement. They seldom 
are willing to submit to authority. Bird (1992) sees entrepreneurs as prone to insights, 
brainstorms, deceptions, ingeniousness and resourcefulness. Bird (1992) also argued that 
entrepreneurs are opportunistic, creative, and unsentimental. Busenitz and Barney (1997) 
argue that entrepreneurs are prone to overconfidence and over generalizations. Finally, 
Cole (1959) grouped entrepreneurs to four types: the innovator, the calculating inventor, 
the over-optimistic promoter, and the organisation builder. These types are not related 
to the personality but to the type of opportunity the entrepreneur faces (see also Kirby 
2003).

Character/Personality traits
In studies of entrepreneurship it is possible to differentiate between two schools of 

thought: one based on the trait model and the other on contingency thinking. In studies 
using the trait model, the basic question is why certain individuals start firms and are 
successful as entrepreneurs. In these studies the personality traits of the successful 
entrepreneur are not looked at in the context of the prevailing situation. Following the 
models based on contingency thinking, the characteristics needed in entrepreneurship 
are bound up with the firms’ environment and the prevailing situation (Gilad and Levine, 
1986). Personality characteristics are formed by the interplay between the individual and 
the environment. In this situation, experiences, and changes in the individual’s life play a 
central role. So, becoming an entrepreneur can amount to a change in one’s life which is 
profound enough to have an effect on one’s personality characteristics. The theories most 
commonly applied in research on entrepreneurship are McClelland’s (1961) theory of the 
need to achieve, and Rotter’s (1966) locus of control theory. 

According to McClelland’s theory, individuals who have a strong need to achieve are 
among those who want to solve problems themselves, set targets, and strive for these 
targets through their own efforts. The theory suggests that individuals with a strong need 
to achieve often find their way to entrepreneurship and succeed better than others as 
entrepreneurs. 

According to Rotter (1966), the locus of control of an individual can be seen as either 
internal or external. An internal control expectation refers to control over one’s own life, 
where the results of one’s actions are considered to be dependent either on one’s own 
behaviour or on one’s permanent characteristics. An external control expectation refers to 
the kind of attitude which focuses on the actions of other people, or on fate, luck or chance. 
Based on Rotter’s (1966) theory, the internal control expectation is related to learning, 
and thus motivates and supports active striving. The external control expectation, on the 
other hand, impedes learning and encourages passivity. An internal control expectation 
is usually associated with entrepreneurial characteristics (See also Wong and Sproule, 
1984; Levenson 1981; Kirby, 2003).
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Entrepreneurial motivation
Motivation can in broad terms be considered to comprise on individuals effort, 

persistence and the direction of that effort. In simpler terms motivation is “the will to 
perform” (Brooks, 2006). Herron and Sapienza (1992) said, “Because motivation plays an 
important part in the creation of new organizations, theories of organizational creation 
that fail to address this notion are incomplete”. More recently, Kuratko (1997) reported 
that the lack of empirical research into entrepreneurial motivation was still evident.

Being an entrepreneur, one who is self-employed and who starts, organises, manages, and 
assumes responsibility for a business, offers a personal challenge that many individuals 
prefer over being an employee working for someone else. Entrepreneurs accept the 
personal financial risks that go with owning a business but also benefit directly from the 
potential success of the business. Being an entrepreneur is often viewed as an aversive 
career choice where one is faced with everyday life and work situations that are fraught 
with increased uncertainty, impediments, failures, and frustrations associated with the 
process of new firm creation (Campbell, 1992). 

The topic of motivation in the entrepreneurship literature has evolved along a path 
similar to that of the organisational psychology field. Gilad and Levine (1986) proposed 
two closely-related explanations of entrepreneurial motivation, the “push” theory 
and the “pull” theory. The “push” theory argues that individuals are pushed into 
entrepreneurship by negative external forces, such as job dissatisfaction, difficulty finding 
employment, insufficient salary, or inflexible work schedule. The “pull” theory contends 
that individuals are attracted into entrepreneurial activities seeking independence, 
self-fulfilment, wealth, and other desirable outcomes. Academic scholars suggest that 
individuals become entrepreneurs primarily due to “pull” factors, rather than “push” 
factors (See Keeble et al., 1992; Orhan and Scott, 2001). Research on entrepreneurship 
has also attempted to identify the situational and environmental factors that predict 
entrepreneurial activity, such as job displacement, previous work experience, availability 
of various resources, and governmental influences. However, these empirical studies of 
contextual factors have found low explanatory power and predictive ability (Krueger 
et. al., 2000). Baumol (1990) suggested that entrepreneurs are motivated by the reward 
structure in the economy. This economic perspective on new venture initiation focuses on 
the usefulness, utility, or desirability of an entrepreneurial career.

Praag and Cramer (2001) found that people would become entrepreneurs if the expected 
rewards surpass the wages of employment. Because expected rewards depended on 
assessments of individual ability and attitudes towards risk, perceptions of entrepreneurial 
feasibility were included. Thus the model, like expectancy theory, finds entrepreneurial 
activity to be a function of feasibility and desirability.  These economics-based models 
(Campbell, 1992; Praag and Cramer, 2001; Levesque et al., 2002) explicitly consider the 
role of risk in the decision to become an entrepreneur. Other recent research is based 
on an organizational psychological framework. Bird (1988), stressing the importance of 
entrepreneurial intentions as a precursor to new venture creation, called for development 
of a behavioural, process-oriented model of entrepreneurship.

According to Shapero’s (1982) model of the entrepreneurial event, individuals’ 
behavioural intentions are, also dependent on two main factors: perceived credibility and 
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perceived desirability. Shapero and Sokol (1982) conceptualized perceived desirability as 
the personal attractiveness of starting a business, and perceived feasibility as a perceptual 
measure of personal capability with regard to new venture creation.

Many cognitive models explaining the motivation to start up a new enterprise are 
analogous to Vroom’s (1964) expectancy framework. The Vroom (1964) model explains 
that an individual will choose among alternative behaviours by considering which 
behaviour will lead to the most desirable outcome. Motivation is conceptualized as 
the product of expectancy, instrumentality, and valence. Vroom’s (1964) expectancy 
model establishes a common thread connecting many process-oriented explanations of 
entrepreneurial motivation. 

Finally, Segal, et.al., (2005) introduced a new model that entrepreneurial motivation was 
the construct net desirability for self-employment, which was operationalised as the 
difference between the desirability of self-employment, compared to the desirability of 
working with others. Segal, et.al., (2005) suggested educators, policy makers, and other 
wishing to enhance entrepreneurial activity focus first on increasing entrepreneurial self-
efficacy (See also Kirby 2003).

Opportunity and Opportunity recognition
Casson (1982) and Shane and Venkataraman (2000), define entrepreneurial 

opportunities as situations in which new goods, services, raw materials, markets and 
organizing methods can be introduced through the formation of newmeans, ends, or 
means-ends relationships. These situations do not need to change the terms of economic 
exchange to be entrepreneurial opportunities, but only need to have the potential to alter 
the terms of economic exchange. In addition, unlike optimising or satisfying decisions, 
in which the ends that the decision maker is trying to achieve and the means that the 
decision maker will employ are given, entrepreneurial decisions are creative decisions. 
That is, the entrepreneur constructs the means, the ends, or both (Eckhardt, and Shane 
2003).

An entrepreneurial opportunity is more that just a good business idea. Insightful 
entrepreneurs have interesting ideas all the time. The difference between a successful 
and an unsuccessful venture is often the difference between an intriguing business idea 
and a truly promising opportunity (Longenecker et. al., 2003).

For entrepreneurial opportunities to exist, people must not agree on the value of resources 
at a given point in time. For an entrepreneur to exploit an opportunity, he or she must 
believe that the value of resources, used according to a particular means-ends framework, 
would be higher than if exploited in their current form. In addition, profits are limited if 
the belief is universally shared (Casson, 1982). If all of the current resource owners and 
other potential entrepreneurs shared the entrepreneurs’ belief in the correctness of the 
proposed new means-ends framework, then they would hold the same beliefs about the 
value of resources as the focal entrepreneur. If they based their decisions on these beliefs, 
this situation would limit the ability for the focal entrepreneur to obtain the resources at a 
price that would allow profitable use (Shane and Venkataraman, 2000).
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Research by Mitchell et al., (2002a) has demonstrated that entrepreneurs, compared to 
non-entrepreneurs, have distinct cognitions. In addition, there appears to be a common 
universal culture of entrepreneurship. As Mitchell et al. (2002a) suggest, this knowledge 
can lead to the design of training and education for would-be entrepreneurs, and it can 
influence policy designed to encourage entrepreneurial behaviour. Such research may 
even influence non-entrepreneurs in their decision processes, so that they can become 
more entrepreneurial in their decision behaviours. Mitchell et al.’s (2002a) study findings 
suggest specifically that there are similarities in venture-creation decisions across cultures 
and that entrepreneurs seek and diagnose opportunities and then access required 
resources needed to exploit that opportunity.

With his/her ability and motivation to seek and recognise opportunities (Krueger and 
Brazeal, 1994), authors such as Shane and Venkataraman (2000) have argued that the 
individual entrepreneur is crucial to the success of the venture. In summary, it is argued 
that the identification of common decision processes and behaviours is more important 
than the classification of common demographics and psychographics in trying to better 
understand the phenomenon of entrepreneurship.

Influence of Small businesses and Entrepreneurs on the Economy
The contribution of Small and Medium Sized Enterprise (SME), a universally 

recognized engine for the economic development and employment in the economy has 
been examined extensively over last two decades (Blackburn and Jennings, 1996). In 
addition, business start-ups have a potential role to play in the development of deprived 
areas and local economies although it should be part of a balanced strategy to develop job 
opportunities, regeneration in the area and value adding innovations.   Policy discussion 
associated with start-up also has to be mindful of the high death rates associated with small 
business start-ups (Storey 1994) and the quality of employment they provide (Macdonald 
1996, Marlow et al., 2005). Other research has highlighted the low value added nature of 
many businesses started in this way along with their susceptibility to price-competition 
and inability to generate income flows to materially improve their financial situation 
(Macdonald 1996).  

The quantitative profile of small business within the UK provides us with some very 
important data in relation to the importance of the small business sector. The fact that 
small business accounts for 99 percent of all business activity in the UK leads us quickly 
to the conclusion that as a collective force small business is extremely important. Looking 
however at the figures for employment and turnover we quickly begin to doubt our 
initial conclusion. If 1 percent of all businesses are generating approximately 50 percent of 
employment and turnover then how important is small business in real terms? (available 
from: http://www.lamp.ac.uk/mit/pdf/report1.pdf).

However, Wennekers and Thurik (1999) in their study concluded that “entrepreneurship 
matters”. In modern open economies it is more important for economic growth than 
it has ever been. The reason is that globalization and the ICT-revolution imply a need 
for structural change, requiring a substantial reallocation of resources. This induces an 
intense demand for entrepreneurship (Audretsch and Thurik, 1998 and Casson, 1995).
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Born or MADE?
In studies of entrepreneurship it is possible to differentiate between two schools of 

thought: one based on the trait model and the other on contingency thinking. Littunen, 
(2000) argues that in studies using the trait model, the basic question is why certain 
individuals start firms and are successful as entrepreneurs. In these studies the personality 
traits of the successful entrepreneur are not looked in the context of the prevailing 
situation. Following the models based on contingency thinking, the characteristics 
needed in entrepreneurship are bound up with the firm’s environment and the prevailing 
situation (Gilad and Levine, 1986).

A survey according to Taylor, (2006) may help resolve a debate that has raged for years 
among the self-made set; whether entrepreneurs are born or made. The findings of 
the survey suggest that while entrepreneurship skills can be taught, the survey results 
suggest that the desire to be an entrepreneur usually is not. Rather, as 42 percent of survey 
respondents said they launched their first venture in childhood, it seems as though the 
enterprising spirit is discovered within the individual, not developed by the individual’s 
experience (Taylor, 2006). 

Business Planning and Business Plan
Business planning means the entrepreneur gathers information to understand the 

business opportunity that he/she wants to exploit, to identify potential risks, to develop 
strategies to deal with those risks, and to project financial success (Allen, 2007, Drucker, 
1970; Knight, 1967). The business plan documents how that information will be used to 
create a new business or to grow an existing business (Castrogiovanni, 1996).

Most potential investors wish to see a business plan as a first step in deciding whether or not 
to invest. However, much of the literature on how to write a business plan fails to emphasize 
that different types of investors look at business plans from different perspectives. For 
example, bankers stress the financial aspects of the proposal and give little emphasis to 
market, entrepreneur or other issues. As equity investors, venture capital fund managers 
and business angels have a very different approach, emphasizing both market and finance 
issues. Business angels give more emphasis than venture capital fund managers to the 
entrepreneur and ‘investor fit’ considerations. The implication for entrepreneurs is that 
they must customize their business plan according to whether they are seeking funding 
from a bank, venture capital fund or business angel (Mason and Stark 2004). However, a 
study by Cooper et.al., (1990) found that 28 percent of entrepreneurs seized an opportunity 
because it existed without any formal planning and another 13 percent did it because they 
had no better alternative; so not all new ventures start with a plan.

Nevertheless, planning has there advantages for entrepreneurs: enables them to make 
faster decisions once they are in business; it helps them manage the supply and demand 
of resources more efficiently; and it enables them to achieve their goals timely by defining 
steps to that achievement (Shrader et.al. 1989). 
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The body of the business plan can be divided into four distinct sections:
1) the description of the business, 
2) the marketing plan, 
3) the financial management plan and 
4) the management plan. 

Table 4 presents a suggested outline of the business plan. However, any plan should 
reflect the personality and goals of the company, so there is no one format that works for 
every business.

Table 4: Elements of a Business Plan

Elements of a Business Plan 
•  1. Cover sheet 
•  2. Statement of purpose 
•  3. Table of contents 
I. The Business 
•  A. Description of business 
•  B. Marketing 
•  C. Competition 
•  D. Operating procedures 
•  E. Personnel 
•  F. Business insurance 
•  G. Financial data 
II. Financial Data 
•  A. Loan applications 
•  B. Capital equipment and supply list 
•  C. Balance sheet 
•  D. Breakeven analysis 
•  E. Pro-forma income projections (profit & loss statements) 
•  Three-year summary 
•  Detail by month, first year 
•  Detail by quarters, second and third years 
•  Assumptions upon which projections were based 
•  F. Pro-forma cash flow 
III. Supporting Documents 
•  Tax returns of principals for last three years 
•  Personal financial statement (all banks have these forms) 
•   In the case of a franchised business, a copy of franchise contract and all 

supporting documents provided by the franchiser 
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•  Copy of proposed lease or purchase agreement for building space 
•  Copy of licenses and other legal documents 
•  Copy of resumes of all principals 
•  Copies of letters of intent from suppliers, etc. 

Summarising
Regional variations as well as different patterns in the growth, innovativeness and 

other performance characteristics of small and medium sized firms has attracted a lot 
of research interest. Similarly, the link of Entrepreneurship to Economic Development 
has generated a great deal of interest and some interesting reflections from researchers 
and policy makers. Set within different theoretical contexts, studies provide different 
definitions of entrepreneurship and enterprise, provide different profiles for ‘a typical’ 
entrepreneur and provide a long list with different drivers and motives for entering 
into entrepreneurial activit(ies). Similarly, scholars suggest that there are many factors 
which influence entrepreneurial behaviour, opportunities recognition and businesses’ 
success. However, the majority of scholars and practitioners highlight enterprise and 
entrepreneurial activities as key to economic and regional development and therefore 
agree that enterprise should be high in the agendas of policy makers, educators and 
investors.
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