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1. Περίληυη (Executive Summary) 

Απηό είλαη ην πην ζεκαληηθό θεθάιαην ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ. Πξέπεη λα ζπλνςίδεη ζε 2-3 

ζειίδεο ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδίνπ, ην νπνίν ζα αλαιύεηαη ιεπηνκεξώο ζηα επόκελα 

θεθάιαηα.   

Η πεξίιεςε (Executive Summary) είλαη ην πξώην πξάγκα πνπ δηαβάδεη έλαο αμηνινγεηήο ηνπ 

ζρεδίνπ γεληθά ή έλαο πηζαλόο επελδπηήο.  Μηα θαινγξακκέλε πεξίιεςε δεκηνπξγεί κηα ζεηηθή 

πξνδηάζεζε γηα ην ηη ζα αθνινπζήζεη ζην ππόινηπν επηρεηξεκαηηθό ζρέδην θαη απνζθνπεί ζην λα 

θαηαιάβνπλ νη πηζαλνί επελδπηέο εάλ αμίδεη λα ζπλερίζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ ζρεδίνπ.  

Η πεξίιεςε δελ είλαη εηζαγσγή! Δίλαη κηα ζύλνςε όισλ όζσλ αλαθέξνληαη ζην ζρέδην θαη 

επνκέλσο δελ πξέπεη λα είλαη κηα πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ζπληάρζεθε ην ζρέδην. 

Βαζηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ ζε απηό ην ζεκείν είλαη 

ζηνηρεία όπσο: 

- ε επηρεηξεκαηηθή επθαηξία 

- ε αλακελόκελε πειαηεία 

- ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία  

- νη αληαγσληζηέο 

- πξνβιέςεηο γηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο  

- αξρηθά εθηηκώκελνη πόξνη (θεθάιαηα) 

- ελδερόκελε ζηειέρσζε ηεο εηαηξίαο 
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2. Προχόνηα / Τπηρεζίες 

Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ πξντόλησλ / ππεξεζηώλ: 

- ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

- ε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο  

- νη αλάγθεο πνπ ηθαλνπνηνύλ  

- ν θύθινο δσήο ηνπο 

- πηζαλέο κειινληηθέο εμειίμεηο ζε ζέκαηα απαξαίηεησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ή 

ηερλνινγίαο.  
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3. Αγορές και Μάρκεηινγκ  

Σα πξντόληα ή νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξάγεη ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε Αγνξά. Σν Δπηρεηξεκαηηθό ρέδην πξέπεη λα εμεηάδεη ζέκαηα όπσο:  

3.1 Ο Κλάδορ  

Πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ (π.ρ. Σξόθηκα-Πνηά ή ύκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ), ζηνηρεία γηα ην 

κέγεζόο ηνπ, ηάζεηο θαη επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο.  

ην ζεκείν απηό ζα κπνξνύζε λα γίλεη θαη κηα αλάιπζε ηνπ θιάδνπ κε βάζε ην κνληέιν ησλ 

πέληε δπλάκεσλ ηνπ Michael Porter (βι. Παξάξηεκα Α) αλ θξηζεί όηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

εηθόλα πνπ πξέπεη λα ζρεκαηίζεη ν αλαγλώζηεο ηνπ ρεδίνπ γηα ηελ αγνξά. 

Όπνπ είλαη δπλαηόλ ζα πξέπεη επίζεο λα εληνπηζηεί θαη ην ηκήκα ηνπ θιάδνπ ή ηεο αγνξάο 

ζην νπνίν ζα εληαρζεί ην πξντόλ / ε ππεξεζία (π.ρ. ζηνλ θιάδν ηξνθίκσλ θαη πνηώλ έλα 

ηκήκα είλαη ε αγνξά ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ) κε ζηνηρεία γηα ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

πνπ ηπρόλ επηθξαηνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο.   
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3.2 Χαπακηηπιζηικά ηυν πελαηών 

Πιεζπζκηαθέο νκάδεο νη νπνίεο εθηηκνύκε όηη ζα απνηειέζνπλ ηελ πειαηεηαθή καο βάζε: 

ειηθηαθό θαη εηζνδεκαηηθό πξνθίι, κνληέια αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, θιπ. Αλ πξόθεηηαη 

γηα πειάηεο πνπ είλαη θαη απηέο επηρεηξήζεηο, λα πεξηγξαθνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, όπσο 

ζε πνην θιάδν αλήθνπλ θιπ. 
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3.3 Οι Ανηαγυνιζηέρ 

Ο αξηζκόο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαγσληζηώλ (κέγεζνο, κεξίδηα αγνξάο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ / ππεξεζηώλ ηνπο ζε 

ζύγθξηζε κε ηα δηθά καο θιπ.)  
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3.4 Σοποθέηηζη (positioning) 

Αηηηνιόγεζε ηεο ζέζεο πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ ηα πξντόληα ή νη ππεξεζίεο καο ζηελ αγνξά 

ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκό. Πσο ζα ηνπνζεηεζνύκε ζηελ αγνξά, αλ ζέινπκε (θαη 

κπνξνύκε) λα ζεσξνύκαζηε πξσηνπόξνη ζηελ πνηόηεηα, ζηελ ηηκή, ζηε δηαθνξνπνίεζε, ζε 

έλα ηδηαίηεξν ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ, θιπ. 

ε απηό ην ζεκείν κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ επίζεο θαη νη ζηόρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ζε όηη 

αθνξά ζηελ απόθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ πξντόληνο / ηεο ππεξεζίαο αλάκεζα ζηα πξντόληα 

πνπ ήδε δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. 
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3.5 Πολιηική πποφόνηορ ή ςπηπεζίαρ  

Πόζν ζπρλά ζα αλαπηύζζνπκε λέα πξντόληα ή ππεξεζίεο ή ζα αλαβαζκίδνπκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηε ζπζθεπαζία ή ηελ νκαδνπνίεζε (ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηέο καο 

θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο); Πσο ζα νξγαλσζεί, αλ ζεσξήζνπκε ζθόπηκν λα ππάξρεη, ην 

ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πξντόλησλ / ππεξεζηώλ; Πνηνη ζα είλαη νη ζηόρνη ηνπ θαη πσο 

ζα αμηνινγείηαη ε απόδνζή ηνπ;   
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3.6 Σιμολόγηζη 

Πνηεο ζα είλαη νη ηηκέο ησλ πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ καο θαη ζε πνηα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ζα 

βαζίδνληαη π.ρ. ζα πνπιάκε θζελόηεξα από ηνπο άιινπο (κπνξνύκε κε βάζε ην θόζηνο;), ζα 

δίλνπκε εθπηώζεηο γηα αγνξά πνζνηήησλ ή γηα πηζηνύο πειάηεο, ζα έρνπκε εηδηθέο ηηκέο γηα 

θάπνηεο νκάδεο πειαηώλ; 
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3.7 Γιανομή 

Πσο ζα θηάζνπλ ηα πξντόληα καο ζηελ αγνξά θαη ηειηθά ζηνλ πειάηε; Μέζα από πνηα 

θαλάιηα; Τπάξρνπλ ζέκαηα ζπληήξεζεο (π.ρ. ςύμε) ή πξνβιήκαηα θζνξάο, όηαλ πξόθεηηαη 

γηα πξντόληα, πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε; Δμεηάδνπκε ηελ πεξίπησζε λα αλαζέζνπκε ηε 

δηαλνκή (outsourcing) ζε θάπνηα από ηηο εηαηξίεο πνπ εμεηδηθεύνληαη ζ’ απηόλ ηνλ ηνκέα 

(logistics); Αλ πξόθεηηαη γηα ππεξεζία, πνπ ζα εγθαηαζηαζνύκε ώζηε ε πξόζβαζε γηα ηνλ 

πειάηε λα είλαη εύθνιε;  
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3.8 Πποβολή/ πποώθηζη πυλήζευν 

Δλέξγεηεο πνπ ζα γίλνπλ γηα λα θάλνπκε ηα πξντόληα ή ηηο ππεξεζίεο καο γλσζηά ζηνπο 

ππνςήθηνπο πειάηεο. Θα θάλνπκε δηαθήκηζε θαη πόζε; ε πνηα κέζα; Θα έρνπκε πσιεηέο 

θαη πόζνπο; Πσο ζα ακείβνληαη, κε πξνκήζεηα, κε κηζζό ή κε έλα ζπλδπαζκό ησλ δύν; Αλ 

πξόθεηηαη γηα είδε πνπ πσινύληαη κέζσ ιηαληθνύ εκπνξίνπ, πσο ζα θαηαθέξνπκε λα κπνύκε 

ζε πξνλνκηαθή ζέζε ζηα ξάθηα, ηη ζπκθσλίεο ζα θάλνπκε, ηη εθπηώζεηο ή άιια θίλεηξα ζα 

δώζνπκε; Με ηη θξηηήξηα ζα επηιέμνπκε ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ ζα καο ππνζηεξίμνπλ ζηελ 

πξνώζεζε/ πξνβνιή; 
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3.9 Πποβλέτειρ Πυλήζευν 

Δδώ ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη πξνβιέςεηο γηα ην επίπεδν ησλ πσιήζεσλ ώζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ παξαθάησ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε. Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε 

πόζεο κνλάδεο ηνπ πξντόληνο ή ηεο ππεξεζίαο πξνβιέπνπκε όηη ζα πνπιεζνύλ γηα θάζε έηνο 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ρέδην θαη λα ην αηηηνινγήζνπκε κε βάζε ηελ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή, ηε δηαλνκή θαη ηελ πξνώζεζε/ πξνβνιή. Οη όπνηεο παξαδνρέο γίλνπλ γηα ηηο 

ζπλζήθεο ηηο αγνξάο κε βάζε ηηο πξνεγνύκελεο αλαιύζεηο ζα πξέπεη λα εμεγνύληαη θαη λα 

αηηηνινγνύληαη ηθαλνπνηεηηθά. 
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4. Παραγφγή - Διατείριζη Λειηοσργιών  

ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα πεξηγξάςνπκε κε ιεπηνκέξεηα ηε κέζνδν παξαγσγήο ησλ 

πξντόλησλ ή παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ. Θα εμεγήζνπκε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή ηε 

δηαδηθαζία παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, ηηο ππνδνκέο πνπ απαηηεί (εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκόο, 

ζπζηήκαηα), ηα ζέκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (πξνζόληα, εθπαίδεπζε πνπ ηπρόλ ζα γίλεη, 

ακνηβέο θαη θίλεηξα). Θα εμεηαζηνύλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξώηεο ύιεο, ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο, κε ηελ πνιηηηθή γηα ηα απνζέκαηα  θαη ηνπο απνζεθεπηηθνύο 

ρώξνπο (όηαλ πξόθεηηαη γηα πξντόληα) θαζώο θαη δεηήκαηα ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ 

εμνπιηζκνύ θαη ησλ ρώξσλ. Δπίζεο ζα αληηκεησπηζηνύλ δεηήκαηα λνκηθά, αζθαιηζηηθά θαη άιια 

(θαηαζηαηηθά θαη ηδξπηηθέο πξάμεηο, άδεηεο, πηζηνπνηεηηθά, ππνρξεώζεηο ζε νξγαληζκνύο – ΙΚΑ, 

ΣΔΒΔ, Δπηκειεηήξην) θαζώο θαη ζέκαηα ηπρόλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηήζεσλ (ISO, HACCP, 

TUV). 
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5. Διοίκηζη (Management) 

ην ζεκείν απηό πξέπεη λα αλαθεξζεί ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο θαη λα γίλεη  

ζπλνπηηθή αλαθνξά ζε θαζέλα από ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε (ζε όζα απ’ απηά έρνπλ ήδε επηιεγεί) 

κε ζηνηρεία γηα ηα πξνζόληα, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θάζε ζηειέρνπο. 

Αλ ζεσξεζεί όηη εληζρύεη ηελ πξόηαζε, κπνξνύκε ζε παξάξηεκα λα παξαζέζνπκε εθηελή 

βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ ζηειερώλ. 
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6. Υρημαηοοικονομικά ηοιτεία 

ηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα εμεγνύληαη κε 

ζαθήλεηα νη ππνζέζεηο θαη νη παξαδνρέο πνπ θαζνξίδνπλ βαζηθά ζεκεία ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο όπσο νη πσιήζεηο θαη ε εμέιημή ηνπο, ηα έμνδα θιπ. 

Δπίζεο πξέπεη λα θαίλεηαη μεθάζαξα ε ζύλζεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ (ζπλνιηθό πνζό 

θαη πνζνζηά ζπκκεηνρήο θάζε κεηόρνπ) θαζώο θαη ν πξνβιεπόκελνο ηξόπνο εμαζθάιηζεο 

ησλ απαηηνύκελσλ θεθαιαίσλ (αλ ζα είλαη κε ίδηα ζπκκεηνρή, αλ ζα πξνέξρεηαη από 

δαλεηζκό ή από εηαηξίεο ζπκκεηνρώλ θαη ζε πνην πνζνζηό θιπ.)  

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζα είλαη ρξήζηκν λα ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Πξόβιεςε απνηειεζκάησλ  

 Πξνβιεπόκελνη Ιζνινγηζκνί 

Δπίζεο κπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ θαη: 

 Πξόβιεςε ηακεηαθώλ ξνώλ  

 Αλάιπζε Νεθξνύ εκείνπ (Break Even Analysis) 

 Πξνζδηνξηζκόο θαη δηαρείξηζε θηλδύλνπ  

Γηα ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ είλαη απαξαίηεηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ρσξίο 

λα είλαη ππνρξεσηηθό, ν νδεγόο (template) ζε κνξθή Excel πνπ παξαηίζεηαη. Σο ελάσιζηο 

σπημαηοοικονομικό ζηοισείο πος ππέπει οπυζδήποηε να ςπάπσει, είναι η «ΠΡΟΒΛΔΨΗ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜAΣΩΝ». Αςηή, ηςπικά, πεπιλαμβάνει μια εκηίμηζη εζόδυν και μια 

εκηίμηζη εξόδυν. 

Δπίζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιια βνεζήκαηα γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε, αιιά θαη γεληθά γηα ηε εθπόλεζε ηνπ ρεδίνπ, όπσο νη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα 

δηάθνξα πξνηεηλόκελα sites (π.ρ. ηνπ Κέληξνπ Απαζρόιεζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ: http://www.kae.gr/ypops_epix/epix_sxedio.htm ).  

ε οποιαδήποηε πεπίπηυζη, δεν είναι ςποσπευηικό για ηοςρ ζςμμεηέσονηερ ζηο 

διαγυνιζμό να σπηζιμοποιήζοςν ηοςρ οδηγούρ, ηα templates και ηα βοηθήμαηα πος 

πποηείνονηαι. Αν μια ζςγκεκπιμένη ομάδα έσει καηά νος να σπηζιμοποιήζει κάποια 

άλλη μεθοδολογία η οποία καλύπηει ικανοποιηηικά ηα βαζικά θέμαηα πος 

ππαγμαηεύεηαι ένα επισειπημαηικό ζσέδιο, είναι ελεύθεπη να ηη σπηζιμοποιήζει. 
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7. ΗΜΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΥΘΟΤΝ 

 

 Ση θαηλνηόκν έρεη ε ηδέα ζαο; 

 Πνηνη αθξηβώο είλαη νη πηζαλνί πειάηεο θαη γηαηί λα ζαο πξνηηκήζνπλ; 

 Μπνξεί ην πξντόλ / ππεξεζία πνπ πξνηείλεηε, λα πξνζθεξζεί ζε αληαγσληζηηθή ηηκή 

ζηνπο πειάηεο θαη ζπγρξόλσο λα ζαο δίλεη ηθαλνπνηεηηθό θέξδνο; 

 Ση κέγεζνο έρεη ε πηζαλή αγνξά ζαο θαη ηη κεξίδην ειπίδεηε λα πάξεηε εζείο, θαη γηαηί; 

 Πώο ζα νξγαλώζεηε ηελ παξαγσγή ζαο; 

 Ση ξίζθα ππάξρνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ζαο;  
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. 

8. Παράρηημα 

Δπισειπημαηική ηπαηηγική 

- Ανάλςζη SWOT 

Γηα λα δηακνξθσζεί ε καθξνπξόζεζκε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο πξέπεη πξώηα λα 

αλαγλσξηζηνύλ θαη λα απνηππσζνύλ ηα δπλαηά θαη αδύλαηα ζεκεία κίαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε 

κε ηνλ αληαγσληζκό θαζώο θαη νη επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ δηαθαίλνληαη ζην επηρεηξεζηαθό ηεο 

πεξηβάιινλ. Η απνηύπσζε απηή είλαη επξέσο γλσζηή σο αλάιπζε SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities & Threats Analysis). 

 Γπλαηά ζεκεία (Strengths) ζεσξνύληαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ θαη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαη 

πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηνπο.  

 Αδύλαηα ζεκεία (Weaknesses) ζεσξνύληαη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο γηα 

ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ κέηξα βειηίσζήο ηνπο. 

Η αλαγλώξηζε θαη απνηύπσζε ησλ δπλαηώλ θαη αδύλαησλ ζεκείσλ πξνθύπηεη από κηα 

αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο (ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

θαη εμέιημε – ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαιή, κέηξηα ή θαη θαθή - ηθαλόηεηεο, ηερλνγλσζία θαη 

εκπεηξία ησλ ζηειερώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ, ηερλνινγηθή πξσηνπνξία ή πζηέξεζε θιπ.). Μηα 

επηρείξεζε π.ρ. κπνξεί λα έρεη πνιύ ηθαλά ζηειέρε θαη πξνζσπηθό (δπλαηό ζεκείν) αιιά 

πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδόηεζε θαη έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ επξεζηηερληώλ γηα θαηνρύξσζε 

θαη πξνβνιή ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο (αδύλαηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα βειηησζνύλ). Κάπνηα 

ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο πηζαλόλ λα απνηεινύλ ζπγρξόλσο θαη δπλαηά θαη 

αδύλαηα ζεκεία π.ρ ην κηθξό κέγεζνο ην νπνίν κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηηο δπλαηόηεηεο 

γξήγνξεο αλάπηπμεο ή αληηκεηώπηζεο επηζέζεσλ από αληαγσληζηέο (αδύλαην ζεκείν) κπνξεί 

όκσο λα δίλεη επειημία ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζε αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (δπλαηό ζεκείν).  

 Δπθαηξίεο (Opportunities) ζεσξνύληαη νη παξάγνληεο – ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνύ 

πεξηβάιινληνο ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα εθκεηαιιεπζεί θαη λα αμηνπνηήζεη 

κέζα από θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο. 

 Απεηιέο (Threats) ζεσξνύληαη νη παξάγνληεο – ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 

πνπ ζα πξέπεη λα αλεζπρήζνπλ ηελ επηρείξεζε θαη πνπ πηζαλώο λα νδεγήζνπλ ζε 

απόθιηζε από ηνπο ζηόρνπο ηεο, αλ δελ ιεθζνύλ κέηξα αληηκεηώπηζήο ηνπο.  

Η αλαγλώξηζε θαη απνηύπσζε ησλ Δπθαηξηώλ θαη ησλ Απεηιώλ πξνθύπηεη από αλάιπζε α) 

ηνπ εμσηεξηθνύ Μαθξν-πεξηβάιινληνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο γεληθόηεξεο νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηθέο θαη  θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαζώο θαη ην γεληθό επίπεδν εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο 

πνπ επεξεάδνπλ ή ζα επεξεάζνπλ ηελ επηρείξεζε (γλσζηή σο αλάιπζε P.E.S.T.) θαη β) ηνπ 

εμσηεξηθνύ Μηθξν-πεξηβάιινληνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηνλ 

θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνύκαζηε (ε νπνία κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζηελ αλάιπζε ησλ 

πέληε δπλάκεσλ ηνπ M. Porter (βι. θαησηέξσ). 
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Η αλάιπζε SWOT ζπλήζσο απνηππώλεηαη ζε πίλαθα όπσο παξαθάησ:  

 

SWOT 

ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ  

(STRENGTHS) 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

(WEAKNESSES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

(OPPORTUNITIES) 

ΑΠΕΙΛΕ 

(THREATS) 
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- Γιαμόπθυζη ηπαηηγικήρ 

Η απνηύπσζε ησλ δπλαηώλ θαη αδύλαησλ ζεκείσλ θαζώο θαη ησλ επθαηξηώλ θαη απεηιώλ ζα 

δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα δηακνξθσζεί ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο γηα ηα επόκελα ρξόληα.  

Η ζηξαηεγηθή ζα πεξηγξάθεη:  

Α) Σνπο ζηόρνπο σο πξνο ηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ,  

ηελ θεξδνθνξία,  

ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ,  

ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ θιπ. ζύκθσλα κε ηελ αλάιπζε SWOT (π.ρ. 

κηα επηρείξεζε κε πεξηνξηζκέλα θεθάιαηα – αδπλακία – δελ κπνξεί λα ζηνρεύεη ζε άκεζε 

ηαπηόρξνλε παξνπζία ζε πνιιέο, γεσγξαθηθά δηάζπαξηεο αγνξέο ελώ ζε κηα άιιε πεξίπησζε 

κηα εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο κπνξεί λα ζηνρεύεη ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο επθαηξίαο πνπ παξνπζηάδεηαη κέζα από ηηο δξάζεηο ηνπ Γ’ Κνηλνηηθνύ 

Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη εηδηθόηεξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο) 

Β) Σηο ελέξγεηεο, απνθάζεηο, δξάζεηο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ  
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- Μονηέλο ηυν πένηε δςνάμευν ηος M. Porter 

 

 

 
 

 

 

ην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελν κνληέιν ησλ πέληε δπλάκεσλ - Five Forces Model- (Michael 

E. Porter “ Competitive Strategy – Techniques for Analyzing Industry & Competitors”) 

γίλεηαη θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ θπξηόηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηάζεσλ ηνπ θιάδνπ 

θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ειθπζηηθόηεηα ηνπ θιάδνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ή επηζπκνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζ’ απηόλ. Σν πεξηβάιινλ ελόο θιάδνπ αλαιύεηαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ παξαθάησ 5 παξακέηξσλ:  

 H είζοδος νέφν ανηαγφνιζηικών επιτειρήζεφν ζηην αγορά 

(Τπάξρνπλ εκπόδηα εηζόδνπ – θεθάιαηα, εμνπιηζκόο, άδεηεο θιπ. – πόζν κεγάια είλαη θαη 

πσο κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ;) 

 O κίνδσνος σποκαηάζηαζης ηφν προχόνηφν ηης επιτείρηζης από άλλα προχόνηα 

(Πξντόληα από άιινπο θιάδνπο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθόηεηα ή ηθαλνπνηνύλ ηηο ίδηεο 

αλάγθεο ησλ πειαηώλ π.ρ. πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ παξάγνληαη από ηε Υαξηνβηνκεραλία 

κπνξνύλ λα ππνθαηαζηαζνύλ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο από πιηθά πνπ παξάγνληαη από ηνλ 

θιάδν ησλ πιαζηηθώλ θαη αληηζηξόθσο) 

 η διαπραγμαηεσηική δύναμη ηφν προμηθεσηών ηης επιτείρηζης 

Τπνθαηάζηαηα 

Πξντόληα 

Έληαζε ηνπ 

Αληαγσληζκνύ 

ζηνλ Κιάδν 

Δίζνδνο λέσλ 

Αληαγσληζηώλ 

Γηαπξαγκαηεπηηθή 

Ιζρύο ησλ 

Πξνκεζεπηώλ 

Γηαπξαγκαηεπηηθή 

Ιζρύο ησλ 

Πειαηώλ 
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(ε νπνία κπνξεί λα είλαη κεγάιε ή κηθξή αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ πξνκεζεπηώλ, ην 

κέγεζόο ηνπο, ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά θιπ.) 

 η διαπραγμαηεσηική δύναμη ηφν πελαηών ηης επιτείρηζης 

(ε νπνία κπνξεί λα πάιη λα είλαη κεγάιε ή κηθξή αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ πηζαλώλ 

πειαηώλ, ην κέγεζόο ηνπο – αλ πξόθεηηαη γηα πειάηεο-εηαηξίεο θιπ.) 

 Ένηαζη ηοσ ανηαγφνιζμού ζηον κλάδο 

(Αλ ππάξρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν κε κηθξά κεξίδηα θαη παξόκνηεο ζηξαηεγηθέο 

θαη θνζηνινγηθή δνκή ή αλ ππάξρνπλ ιίγεο θαη πνιύ ηζρπξέο επηρεηξήζεηο κε ηζρπξά 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, ε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζην αληαγσληζηηθό πεδίν 

θιπ) 


