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► Σκοπός του κεφαλαίου 
 

 

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι τριπλός. Πρώτα να ανιχνευθεί, να 
προσδιοριστεί και να κατανοηθεί η «οντολογική» διάσταση του επιχειρηµατικού 
σχεδίου, δηλαδή να εντοπιστούν στο σύνολό τους τα στοιχεία που οριοθετούν το 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο.  Στη συνέχεια να προσδιοριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά 
της προσφοράς του Επιχειρηµατικού Σχεδίου στην ίδια την επιχείρηση και στο 
σύνολο των οµάδων διακύβευσης συµφερόντων της. Τέλος, να συστηµατοποιηθεί το 
πλαίσιο κατασκευής του Επιχειρηµατικού Σχεδίου µέσα από τον εντοπισµό και την 
παρουσίαση του συνόλου των παραµέτρων που διαρθρώνουν το πλαίσιο αυτό. Τα 
επιµέρους στοιχεία που θα παρουσιαστούν σε κάθε µία από αυτές τις τρεις 
κατηγορίες διερεύνησης διαµορφώνουν µια σφαιρική εικόνα, διάσταση που είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρη κατανόηση του επιχειρηµατικού σχεδίου 
στην παγκοσµιοποιηµένη αγορά του 21ου αιώνα. 

 

► Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

 
Όταν θα έχετε ολοκληρώσει µε συστηµατικό τρόπο τη µελέτη του κεφαλαίου αυτού 
θα είσαστε σε θέση να 
 

• Κατανοείτε τι είναι το Επιχειρηµατικό Σχέδιο (ΕΣ), που, πότε και από ποιον 
λαµβάνεται η απόφαση εκπόνησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου (ΕΣ), ποιος 
και πως κατασκευάζει ένα Επιχειρηµατικό Σχέδιο (ΕΣ). 

• Γνωρίζετε επακριβώς το πολυδιάστατο ρόλο και την πολύπτυχη συµβολή του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου (ΕΣ) σε µια επιχείρηση 

• Κατανοείτε επακριβώς τους λόγους για τους οποίους οι εν ενεργεία ή οι εν 
δυνάµει επιχειρηµατίες ή οι διάφορες οµάδες έργου σε µία εταιρεία 
καταφεύγουν στην εκπόνηση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΕΣ)  

• Εντοπίζετε τα αναγκαία στοιχεία για την δηµιουργία ενός Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου (ΕΣ) ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης, τους στόχους της και την 
αγορά στην οποία ειδικεύεται  

• Αναγνωρίζετε αλλά και να κατανοείτε την ύπαρξη των επιµέρους ενοτήτων 
που απαρτίζουν ένα Επιχειρηµατικό Σχέδιο (ΕΣ)  

• Αναγνωρίζετε τις ιδιαιτερότητες κατασκευής αλλά και τις επιµέρους ενέργειες 
που οφείλει να κάνει ο κατασκευαστής του Επιχειρηµατικού Σχεδίου (ΕΣ) σε 
κάθε επιµέρους ενότητά του.  

• ∆ιαµορφώνετε µια συνολική εικόνα για τις γνώσεις που απαιτούνται για την 
κατασκευή ενός Επιχειρηµατικού Σχεδίου (ΕΣ) αλλά και να αντιλαµβάνεστε 
µέσα από ποιες διαδικασίες αποκτούνται οι εν λόγω γνώσεις 

• Είστε σε θέση να ξεκινήσετε την κατασκευή ενός Επιχειρηµατικού Σχεδίου 
µέσα από τις προσδιορισµένες οδηγίες κατασκευής στις οποίες θα έχετε 
προηγουµένως εντρυφήσει 

• Έχετε, τέλος, τη δυνατότητα να εκτελείτε τις απαιτούµενες κάθε φορά δράσεις 
και ενέργειες ώστε να συµπεριλάβετε στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο που θα 
επιχειρήσετε να δηµιουργήσετε το σύνολο των επιµέρους διαφορετικών 
στοιχείων – παραµέτρων που είναι απαραίτητο 
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► Έννοιες-κλειδιά 

 

• Θεµελιώδη Ερωτήµατα για το Επιχειρηµατικό Σχέδιο  

• Ενέργειες και ∆ράσεις για τη Κατασκευή του ΕΣ 

• Ικανότητες - ∆εξιότητες για την Εκπόνηση του ΕΣ  

• ∆ιαφοροποιηµένες Ενότητες του Επιχειρηµατικού Σχεδίου  
• Ανάλυση και Εντοπισµός των Ιδιαιτεροτήτων της Αγοραίας και της Κοινωνικής 

Πραγµατικότητας   

• Επιχειρησιακή Στρατηγική Ανάλυση 

• Οριοθέτηση του Στρατηγικού Μάρκετινγκ 

• Χρηµατοοικονοµικές Στρατηγικές Επιλογές  

• Ανάλυση και Αντιµετώπιση Επιχειρηµατικών Κινδύνων 
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 ► Εισαγωγικές παρατηρήσεις  

 

Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο είναι ένα πολύ-εργαλείο για τη κατασκευή του οποίου 
απαιτούνται συνδυασµένες επιστηµονικές και πρακτικές γνώσεις που αντλούνται από 
την αγοραία πρακτική, την κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική 
πραγµατικότητα και την πολυκλαδική επιστηµονική διαδικασία. Παράλληλα, για τη 
κατασκευή αυτού του πολύ-εργαλείου χρησιµοποιούνται επιµέρους επιστηµονικά και 
πρακτικά εργαλεία που δίνουν απαντήσεις στα πολυσύνθετα ερωτήµατα που τίθενται 
πριν και κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Τέλος, για την κατασκευή του πολύ-
εργαλείου αυτού είναι απαραίτητος ο συνδυασµός πολύπλευρων ικανοτήτων – 
δεξιοτήτων του ατόµου ή των ατόµων που την αναλαµβάνουν, όπως είναι η 
αναλυτική οπτική  προσέγγιση, η συνθετική σκέψη, η διερευνητική οπτική, η 
δεξιότητα της ταξινόµησης των στόχων, η ικανότητα της συστηµατικής επεξεργασίας 
και της αποτελεσµατικής κατηγοριοποίησης των πληροφοριών, η ικανότητα του 
διαχωρισµού του ουσιώδους από το επουσιώδες, κλπ. 
 
Επειδή πρόκειται για ένα πολύ-εργαλείο πρέπει να γίνει άµεσα αντιληπτό ότι η 
δηµιουργία του προσδιορίζεται από πολύπλοκες και πολυσύνθετες διαδικασίες και 
πρακτικές οι οποίες αναδύονται από διαφορετικά επιστηµονικά και πρακτικά πεδία. 
Τα επιστηµονικά πεδία που προσφέρουν τις αναγκαίες γνώσεις και τις απαραίτητες 
οριοθετήσεις είναι η οργανωσιακή θεωρία και οι πρακτικές του µάνατζµεντ µε 
κυρίαρχες διαστάσεις τη στρατηγική και πολιτική των επιχειρήσεων, τις 
επιχειρησιακές λειτουργίες και τις οργανωσιακές αλλαγές, η οπτική µάρκετινγκ µε 
όλες τις επιµέρους διαδικασίες της, η χρηµατοοικονοµική διοίκηση και η λογιστική, η 
οικονοµική των επιχειρήσεων και των οργανισµών, η κοινωνιολογία, η πολιτική, η 
διοικητική και η οικονοµική επιστήµη αλλά και η επιστήµη της επικοινωνίας που µε τη 
σειρά της διαµορφώνει τις αναζητήσεις της και αντλεί τα διδάγµατά της από τη 
κειµενογλωσσολογία και την πραγµατολογία, τη ψυχογλωσσολογία και τη 
κοινωνιογλωσσολογία.  
Εκτός από τις παραπάνω γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, που αναζητούνται σε 
πολλούς και διαφορετικούς κλάδους της επιστηµονικής δράσης ώστε να γίνει εφικτή 
η κατασκευή του πολύ-εργαλείου, «Επιχειρηµατικό Σχέδιο», χρειάζεται επιπλέον η 
µεθοδολογική διάσταση. Η µεθοδολογία προσδιορίζει τη διαδικασία, δηλαδή τον 
τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνεται και σταδιακά δηµιουργείται του πολύ-εργαλείο 
αυτό.  
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν διεξοδικά τα παραπάνω επιµέρους απαραίτητα, 
και κυρίως εξειδικευµένα, εργαλεία, οι αναγκαίες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες 
που προµηθεύουν τα διάφορα επιστηµονικά πεδία και οι µεθοδεύσεις που 
απαιτούνται για την κατασκευή ενός πλήρους Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Στην πρώτη 
ενότητα θα παρουσιαστούν τα βασικά ερωτήµατα που βοηθούν στην ουσιαστική και 
πλήρη κατανόηση της πολυπλοκότητας του πολύ-εργαλείου, «Επιχειρηµατικό 
Σχέδιο».  Στη δεύτερη ενότητα θα προσδιοριστεί η επικοινωνιακή διάσταση της 
κατασκευής του Επιχειρηµατικού Σχεδίου ενώ στη τρίτη ενότητα θα παρουσιαστούν 
τα κυριότερα επιµέρους εργαλεία, οι ιδιαίτερες αναγκαίες δράσεις αλλά και οι 
εξειδικευµένες γνώσεις από τα ιδιαίτερα επιστηµονικά πεδία που είναι απαραίτητες 
για την κατασκευή του. Στη τελευταία ενότητα θα παρουσιαστεί η κατασκευαστική 
διεργασία ώστε να γίνει αφενός αντιληπτή η πρακτική αυτή αφετέρου να 
διαµορφωθούν τα πλαίσια για την απαραίτητη εξοικείωση κατασκευής του πολύ-
εργαλείου αυτού.  
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 ► Τα θεµελιώδη ερωτήµατα προσδιορισµού και κατανόησης του 

επιχειρηµατικού σχεδίου 

 

Μια πολύ ευκολότερη κατανόηση του πολύ-εργαλείου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» 
µπορεί να είναι εφικτή µέσα από την οριοθέτηση και την ανάλυση µερικών 
ουσιαστικών, δηλαδή Θεµελιωδών Ερωτηµάτων αναφορικά µε την ύπαρξη και τη 
συµβολή του στην καθηµερινή δράση είτε αγοραία είτε κοινωνική των επιχειρήσεων 
και των κοινωνικών φορέων – οργανισµών αντίστοιχα. Τα θεµελιώδη αυτά 
ερωτήµατα µπορούν να διαµορφωθούν στα πλαίσια απλών αλλά κυρίαρχων 
ερωτήσεων, όπως: Τι είναι το Επιχειρηµατικό Σχέδιο; Γιατί κατασκευάζεται ένα 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο, δηλαδή ποιοι είναι οι λόγοι που συνηγορούν στην υιοθέτηση 
της κατασκευής του; Πού γίνεται η κατασκευή του, δηλαδή σε ποιους χώρους 
πραγµατοποιείται, µε απλά λόγια που διευκολύνεται ή «επιβάλλεται» η δηµιουργία 
του; Πότε επιβάλλεται η δηµιουργία ενός Επιχειρηµατικού Σχεδίου, δηλαδή ποιες 
είναι οι συνθήκες που κάνουν αναγκαία την κατασκευή του και πότε εµφανίζονται οι 
συνθήκες αυτές; Ποιος επιφορτίζεται µε την ευθύνη για τη κατασκευή του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου; Τι περιλαµβάνει ή ποια είναι τα κύρια στοιχεία που 
διαµορφώνουν – προσδιορίζουν το Επιχειρηµατικό Σχέδιο; Πως κατασκευάζεται ένα 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο;  
Το προηγούµενο ερώτηµα προϋποθέτει τη στενή σχέση µε δύο άλλα ερωτήµατα, 
δηλαδή τη ταυτόχρονη, ή και προηγούµενη, απάντηση δύο άλλων ερωτηµάτων: 
Ποιες δράσεις - ενέργειες είναι απαραίτητες για να πραγµατοποιηθεί η κατασκευή του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου; Με ποια υλικά πραγµατοποιείται η κατασκευή του;  
Τέλος για να είναι πλήρης αυτός ο οδηγός των θεµελιωδών ερωτηµάτων θα πρέπει 
να προστεθεί ένα ακόµα ερώτηµα: Πόσο πρέπει να είναι ένα Επιχειρηµατικό Σχέδιο, 
δηλαδή ποιο είναι το ενδεδειγµένο µέγεθός του; Οι απαντήσεις στα πιο πάνω 
ερωτήµατα όχι µόνο θα διευκολύνουν την πλήρη κατανόηση της ύπαρξης και 
συµβολής του Επιχειρηµατικού Σχεδίου αλλά θα βοηθήσουν στον εντοπισµό και στη 
συνέχεια στην αφοµοίωση των απαραίτητων µηχανισµών της κατασκευής του που 
θα παρουσιαστούν στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού. 
 

► Τί είναι ένα επιχειρηµατικό σχέδιο; 
 
Πρόκειται για ένα συνεκτικό κείµενο που διαµορφώνει και προσδιορίζει το πλαίσιο 
λειτουργίας ενός οργανωµένου ή υπό οργάνωση συνόλου για την εκπλήρωση µιας ή 
περισσοτέρων, επιχειρηµατικά προσδιορισµένων, δράσεων σε µια χρονική περίοδο. 
Το οργανωµένο ή υπό οργάνωση σύνολο µπορεί να είναι: µια επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται ή θα δραστηριοποιηθεί στην αγοραία πραγµατικότητα, ένας µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός ή ίδρυµα που δρα ή θα ξεκινήσει τη δράση του είτε σε 
τοπικό είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο στα πλαίσια της εκπλήρωσης ενός 
προσδιορισµένου σκοπού, µπορεί ακόµα να είναι ένα φιλανθρωπικό ίδρυµα. Μπορεί 
επίσης το οργανωµένο σύνολο να προέρχεται από ένα από τα παραπάνω σύνολα 
και να είναι µια οµάδα ανάληψης έργου που θα το διεκπεραιώσει σε προσδιορισµένα 
χρονικά πλαίσια. 
• Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο είναι ένα χρηστικό εργαλείο προσανατολισµού και 
προσχεδιασµένης οριοθέτησης της αγοραίας ή κοινωνικής δράσης των επιχειρήσεων 
και των οργανισµών ή των κοινωνικών φορέων αντίστοιχα. 
 
 
► Γιατί κατασκευάζεται ένα επιχειρηµατικό σχέδιο; 
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Οι λόγοι της δηµιουργίας του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι πολλοί και καλύπτουν 
ένα σύνολο από αναγκαίες διαστάσεις της επιχειρηµατικής πρακτικής που 
αναλαµβάνει το κάθε οργανωµένο σύνολο, επιχείρηση ή κοινωνικός φορέας – 
οργανισµός.  
Ο πρώτος και πολύ σηµαντικός λόγος της κατασκευής του είναι να σχεδιαστεί ο 
τρόπος οργάνωσης της επιχείρησης (αλλά και της οµάδας έργου από την 
επιχείρηση) ή του κοινωνικού φορέα – οργανισµού (αλλά και της οµάδας έργου από 
το κοινωνικό φορέα – οργανισµό) που θα αναλάβει µια συγκεκριµένη αγοραία ή 
κοινωνική δράση αντίστοιχα. Το ΕΣ οργανώνει την µελλοντική δράση, 
προσδιορίζοντας ταυτόχρονα το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων και ενεργειών που 
απαιτούνται για την αποτελεσµατική ολοκλήρωση της στοχευόµενης δράσης. Η 
ύπαρξη µιας καλά σχεδιασµένης οργάνωσης στα πλαίσια του ΕΣ δεσµεύει το σύνολο 
των οµάδων διακύβευσης συµφερόντων (stakeholders) της επιχείρησης ή του 
κοινωνικού φορέα – οργανισµού, στη συστηµατική υιοθέτηση και εφαρµογή των 
επιταγών του σχεδίου.   
Ο δεύτερος λόγος της δηµιουργίας του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, που βρίσκεται σε 
στενή σχέση και συνάρτηση µε τον προηγούµενο, είναι η ανάγκη να καθοδηγηθεί 
αλλά και να συντονιστεί η λειτουργία και να διαµορφωθεί µε τον τρόπο αυτό το 
διοικητικό πλαίσιο της επιχείρησης ή του κοινωνικού φορέα – οργανισµού. Με το ΕΣ 
δίνεται η δυνατότητα της πρότερης γνώσης των απαιτούµενων ενεργειών εντός και 
εκτός της επιχείρησης ή του κοινωνικού φορέα – οργανισµού ώστε να διαµορφωθούν 
οι αναγκαίες συνθήκες για την επιτυχηµένη δραστηριοποίησή της (ή 
δραστηριοποίησή του). Ο αποτελεσµατικός συντονισµός των λειτουργιών της 
επιχείρησης ή του κοινωνικού φορέα - οργανισµού, που προσδιορίζεται από την 
ύπαρξη του Επιχειρηµατικού Σχεδίου διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για τη µείωση 
του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης ή του οργανισµού, για την ενδεδειγµένη 
χρήση του συνόλου των πόρων, υλικών, άυλων και ανθρωπίνων, για την οριοθέτηση 
των «οµαλών» σχέσεων µεταξύ των οµάδων διακύβευσης συµφερόντων της 
επιχείρησης ή του οργανισµού και για την συστηµατική διεκπεραίωση των 
ανειληµµένων υποχρεώσεων της επιχείρησης ή του οργανισµού.  
Ο τρίτος λόγος της δηµιουργίας του Επιχειρηµατικού Σχεδίου συνδέεται στενά µε 
τους δύο προηγούµενους και είναι η συστηµατική διερεύνηση του επιπέδου 
εφαρµογής των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης ή του οργανισµού όπως 
αυτές προσδιορίζονται από το εκάστοτε Επιχειρηµατικό Σχέδιο. Στην περίπτωση 
αυτή το Επιχειρηµατικό Σχέδιο είναι ο πυλώνας για το προσδιορισµό της µεθόδου 
του ελέγχου που είναι ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία της αποτελεσµατικής 
λειτουργίας κάθε επιχείρησης και οργανισµού. Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι ο 
έλεγχος που είναι η διαδικασία αξιολόγησης του επιπέδου υλοποίησης του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου µπορεί πραγµατοποιηθεί στη βάση της διερεύνησης και 
ανάλυσης των πληροφοριών που συλλέγονται κατά την καθηµερινή διαδικασία της 
υλοποίησης αυτής στα πλαίσια της επιχείρησης ή του οργανισµού. Ο έλεγχος της 
αποτελεσµατικής εφαρµογής των δράσεων και ενεργειών που ορίζονται στο ΕΣ 
δίνουν τη δυνατότητα της αντιµετώπισης των παρεκκλίσεων ή της 
αναποτελεσµατικής επιχειρηµατικής ή επιχειρησιακής δράσης είτε µέσα από το 
σύστηµα του επαναπροσδιορισµού των δράσεων εφαρµογής είτε µέσα από την 
αλλαγή ή επικαιροποίηση του ίδιου του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. 
Ο τέταρτος λόγος της κατασκευής του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι να 
προσδιοριστεί η «τοποθέτηση» της επιχείρησης ή του κοινωνικού φορέα – 
οργανισµού µέσα στο αγοραίο ή κοινωνικό περιβάλλον αντίστοιχα σύµφωνα µε το 
είδος της δράσης που θα αναλάβει. Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο δίνει τη δυνατότητα 
προσδιορισµού των πιθανοτήτων και δυνατοτήτων του επιπέδου επιτυχίας της εν 
λόγω δράσης. Αυτή η διάσταση γίνεται πιθανή µέσα από τη διερεύνηση και την 
προσδιορισµένη ανάλυση της συγκεκριµένης αγοράς ή της κοινωνικής 
πραγµατικότητας στις οποίες θα λάβουν χώρα είτε η αγοραία δραστηριότητα είτε η 
κοινωνική δραστηριοποίηση. Με την διερεύνηση των αγοραίων ή κοινωνικών 
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παραµέτρων ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της υπό ανάληψη δράσης διαµορφώνεται 
ένα πλαίσιο γνώσης και συστηµατικής συνειδητοποίησης των λεπτοµερειών 
αναφορικά µε τα προβλήµατα και τις δυσκολίες που εγκυµονεί η συγκεκριµένη 
δράση. Συνεπάγεται ότι το Επιχειρηµατικό Σχέδιο εκτός από το να «τοποθετεί» την 
δράση στα πραγµατικά της πλαίσια εκδήλωσης δίνει τη δυνατότητα της 
συνειδητοποίησης του µεγέθους του ρίσκου που αναλαµβάνεται αλλά ταυτόχρονα 
γίνεται φανερό ότι η αντιµετώπισή του µπορεί να γίνει µόνο µέσα από την ανάπτυξη 
συγκεκριµένων δεξιοτήτων που είναι εξάλλου και ο επόµενος λόγος κατασκευής του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου. 
Ο πέµπτος λόγος της διαµόρφωσης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, που είναι 
απόρροια του προηγούµενου, προσδιορίζεται ως η αναγκαία καταγραφή των 
στρατηγικών επιλογών της επιχείρησης ή του κοινωνικού φορέα – οργανισµού ώστε 
είτε να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες και τα προβλήµατα που προσδιορίζονται στα 
πλαίσια του αγοραίου ή κοινωνικού περιβάλλοντος είτε να γίνει η σωστότερη και 
αποτελεσµατικότερη δυνατή διαχείριση του ρίσκου που αναλαµβάνεται µε την δράση 
που στηρίζει η επιχείρηση ή ο κοινωνικός φορέας – οργανισµός. Το Επιχειρηµατικό 
Σχέδιο είναι το πλέον ενδεδειγµένο πλαίσιο παρουσίασης των επιχειρηµατικών 
στόχων και των στρατηγικών επιλογών της επιχείρησης ή του κοινωνικού φορέα – 
οργανισµού µε αποτέλεσµα να είναι παράλληλα και το πλαίσιο όπου ο καθένας 
µπορεί να διερευνήσει, να αναλύσει και στο τέλος να διαπιστώσει το λελογισµένο ή 
µη, το εφικτό ή µη, δηλαδή το µέγεθος του ρίσκου που αναλαµβάνεται µε την 
πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης δράσης. 
Ο έκτος λόγος συγγραφής του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι να διαµορφωθούν και 
να προσδιοριστούν έµµεσα πλην σαφώς, µέσα από την οργανωτική δοµή τη 
λειτουργική διάρθρωση και την οριστικοποίηση των στρατηγικών επιλογών, αφενός η 
διάσταση και αφετέρου τα όρια της «αισθητής κουλτούρας» της επιχείρησης ή του 
κοινωνικού φορέα – οργανισµού. Το επιχειρηµατικό πλάνο, εφόσον εφαρµόζεται 
στην επιχείρηση ή τον κοινωνικό φορέα – οργανισµό και δεν είναι ένα τυπικό 
έγγραφο που χρησιµεύει µόνο ως µέσο για την εξυπηρέτηση άλλων αναγκών που θα 
παρουσιαστούν αµέσως πιο κάτω,  δίνει τη δυνατότητα της διαπίστωσης του 
εµφανούς της κουλτούρας που «παράγεται» στην συγκεκριµένη επιχείρηση ή τον 
κοινωνικό φορέα – οργανισµό. Για να συµπίπτει όµως η κουλτούρα που διαγράφεται 
στο κείµενο του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι απαραίτητη η πλήρης εφαρµογή του 
στην επιχείρηση ή τον οργανισµό. Η τελευταία παρατήρηση είναι σηµαντική και 
ισχύει για το σύνολο των λόγων ύπαρξης του ΕΣ που έχουν έως τώρα παρουσιαστεί. 
Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο είναι σηµαντικό έγγραφο µόνο όταν οι επιµέρους 
διαστάσεις του εφαρµόζονται µε συνέπεια και καθ’ ολοκληρία. Σε άλλη περίπτωση 
πρόκειται για ένα έγγραφο που εξυπηρετεί µόνο άλλους λόγους ύπαρξης, δύο από 
τους οποίους θα εξεταστούν στους δύο επόµενους λόγους δηµιουργίας του. Επειδή η 
εφαρµογή του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι το κρίσιµο στοιχείο της ύπαρξής του για 
το λόγο αυτό στο τρίτο λόγο ύπαρξης του, λίγο πιο πάνω, αναφέρθηκε η αναγκαία 
διάσταση του επαναπροσδιορισµού του όταν διαπιστώνονται, µέσα από το 
συστηµατικό έλεγχο ότι µερικά από τα στοιχεία του δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
της επιχείρησης ή του κοινωνικού φορέα – οργανισµού. 
Ο έβδοµος λόγος διαµόρφωσης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι να 
συστηµατοποιηθούν και να προσδιοριστούν τα στοιχεία εκείνα που θα επέτρεπαν την 
προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων ή την παραχώρηση δανειακών πιστώσεων 
αναγκαίων για την προώθηση της δράσης που αναλαµβάνει ή επιχείρηση ή ο 
κοινωνικός φορέας – οργανισµός. Πρόκειται για ζωτικής σηµασίας λόγο ύπαρξης του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου, κυρίως στην περίπτωση περιορισµένων ή ανεπαρκών 
κεφαλαίων για την ενεργοποίηση των απαραίτητων µηχανισµών έναρξης και 
ανάπτυξης της υπό ανάληψη δράσης. Στη περίπτωση αυτή το ΕΣ είναι ο καταλύτης 
προσέλκυσης των απαραίτητων κεφαλαίων επένδυσης. Σε µερικές περιπτώσεις ο 
στόχος της προσέλκυσης των κεφαλαίων επένδυσης είναι το µοναδικό στοιχείο 
αιτιολόγησης της δηµιουργίας του ΕΣ µε αποτέλεσµα η εφαρµογή του στην 
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καθηµερινότητα της επιχείρησης να παραµένει το ζητούµενο. Εκτός από την 
προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων µερικές φορές είναι απαραίτητη η ύπαρξη του 
ΕΣ για την αδειοδότηση της επιχείρησης ή την ένταξή της στα πλαίσια κάποιων 
αναπτυξιακών νόµων ή διατάξεων του νόµου ώστε να προκύψουν συγκεκριµένα 
οφέλη για αυτήν. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το ΕΣ είναι το µέσο για να 
προσεγγίσει και να επιτύχει η επιχείρηση ή ο κοινωνικός φορέας – οργανισµός έναν 
στόχο που είναι ζωτικής σηµασίας για την έναρξη ή τη συνέχιση της στοχευόµενης 
δράσης.     
Ο όγδοος λόγος σύνταξης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι παρεµφερής µε τον 
προηγούµενο και αποσκοπεί στην δηµιουργία και ενίσχυση της «θετικής εικόνας» της 
επιχείρησης ή του κοινωνικού φορέα – οργανισµού. Η µεγιστοποίηση της «θετικής 
εικόνας» είναι σηµαντικό στοιχείο για την προσέλκυση συνεργατών είτε στο επίπεδο 
των στελεχών µε σηµαντικές ικανότητες – δεξιότητες, είτε στο επίπεδο των 
προµηθευτών, όπου αναζητούνται οι δυνατόν καλύτερες συνθήκες εµπιστοσύνης και 
διαµόρφωσης αµοιβαίων σχέσεων. Η εικόνα της επιχείρησης είναι επίσης ένας 
καθοριστικός παράγοντας και για τη διαµόρφωση του πελατειακού πλαισίου της. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες το Επιχειρηµατικό Σχέδιο γίνεται το αναγκαίο εργαλείο 
διαµόρφωσης και προώθησης των σχέσεων της επιχείρησης ή του κοινωνικού φορέα 
– οργανισµού µε σηµαντικούς όσο και καθοριστικούς παράγοντες για την λειτουργία 
και την πραγµατοποίηση των προδιαγεγραµµένων στόχων της ή στόχων του 
αντίστοιχα.  
Ο ένατος λόγος διάρθρωσης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι αφανής ή λανθάνων 
αλλά είναι εξίσου σηµαντικός, όπως και οι προηγούµενοι, και διαρθρώνεται στα 
πλαίσια της συστηµατικής εκµάθησης και των πολυποίκιλων µορφών γνώσεων των 
«µυστικών» της πολυπλοκότητας της αποτελεσµατικής λειτουργίας  των 
επιχειρήσεων και των κοινωνικών φορέων – οργανισµών. Η διάσταση της εκµάθησης 
και οι πολλαπλές µορφές γνώσης είτε αποκαλύπτονται και συστηµατοποιούνται 
«µπροστά στα µάτια» αυτών που εργάζονται για την κατασκευή του είτε 
συστηµατοποιούνται στις αντιλήψεις των οµάδων διακύβευσης συµφερόντων που 
συµµετέχουν στην διαδικασία υλοποίησης και εφαρµογής του Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το Επιχειρηµατικό Σχέδιο δεν µπορεί να 
προσδιοριστεί ως ένα στατικό αλλά ως ένα δυναµικό, άρα και ευέλικτο, εργαλείο που 
εγγυάται την ανάπτυξη και προώθηση της «επιχειρηµατικής γνώσης» µέσα από τη 
καταξιωµένη διαχρονική του προσέγγιση αλλά και τη συστηµατική του βελτίωση και 
αναπροσαρµογή στις καθηµερινά αναπροσαρµοζόµενες επιχειρηµατικές, αγοραίες ή 
κοινωνικές, συνθήκες. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι το Επιχειρηµατικό Σχέδιο 
παράγει διαφορετικές µορφές γνώσης για διαφορετικές οµάδες διακύβευσης 
συµφερόντων (stakeholders) είτε στο πεδίο της κατασκευής του είτε στο πλαίσιο της 
υλοποίησης και εφαρµογής του. Παράλληλα, για να είναι ωφέλιµη και διαχρονική η 
γνώση αυτή το Επιχειρηµατικό Σχέδιο πρέπει να είναι ευέλικτο και εύκολα 
προσαρµόσιµο στις νέες συνθήκες της αγοράς ή του κοινωνικού περιβάλλοντος. 
Ένας τελευταίος δέκατος λόγος σύνταξης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου µπορεί να 
είναι η επανεστίαση της επιχείρησης (business refocusing). Σε περιόδους οικονοµικής 
κρίσης όπου οι αγοραίες συνθήκες αναπροσδιορίζονται ή όταν ανακαλύπτεται ότι η 
επιχείρηση δεν έχει προσδιοριστεί σε σωστές οργανωτικά και λειτουργικά βάσεις τότε 
διαµορφώνονται οι απαραίτητες συνθήκες για την δηµιουργία ενός Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου (ή η αναδιάταξη του παλαιού Επιχειρηµατικού Σχεδίου) που θα 
προσδιορίζεται µε γνώµονα νέες οργανωτικές και διοικητικές διαστάσεις.   
Από την παραπάνω παράθεση των λόγων που συνηγορούν στην κατασκευή του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου γίνεται σαφές ότι πρόκειται για ένα σηµαντικό εργαλείο των 
επιχειρήσεων και των κοινωνικών φορέων – οργανισµών που όχι µόνο βοηθά αλλά 
προσδιορίζει τον τρόπο επίτευξης των προδιαγεγραµµένων, από αυτό το ίδιο το 
εργαλείο, στόχων τους. Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο είναι ένα πολύ-εργαλείο µε 
συστηµατικές και σηµαντικές διαστάσεις που επιτρέπει την ανάπτυξη πολλαπλών 
ικανοτήτων – δεξιοτήτων από τις οµάδες διακύβευσης συµφερόντων της επιχείρησης 
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που το κατασκευάζουν και το θέτουν σε λειτουργική εφαρµογή. Μερικές από τις 
ικανότητες αυτές είναι συνδυαστικές, οργανωτικές, λειτουργικές, συντονιστικές, 
ελεγκτικές, καθοδηγητικές, στρατηγικές, προωθητικές και γνωστικές. 
 
► Πού γίνεται η κατασκευή του επιχειρηµατικού σχεδίου; 
 
Το ερώτηµα αυτό δίνει τη δυνατότητά να προσδιοριστεί το χωρικό πλαίσιο στο οποίο 
προωθείται και διαµορφώνονται οι συνθήκες κατασκευής του Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου. ∆ύο είναι τα πλαίσια όπου διαµορφώνονται οι συνθήκες κατασκευής του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου.  
Το πρώτο χωρικό πεδίο είναι το πλαίσιο των εν δυνάµει επιχειρηµατικών σχεδιασµών 
σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο, πριν δηλαδή να έχει διαµορφωθεί και εκδηλωθεί 
έµπρακτα η επιχειρηµατική διάσταση. Πρόκειται για τον ιδιωτικό χώρο που δεν έχει 
ακόµα εµποτιστεί είτε από τις διαδικασίες της αγοραίας πραγµατικότητας, αν η 
επιχειρηµατική δραστηριοποίηση αφορά αυτό το πλαίσιο  δράσεων, είτε από τις 
διεργασίες των κοινωνικών αλληλεξαρτήσεων, αν η δραστηριοποίηση αφορά το 
κοινωνικό πλαίσιο δράσης. Ο χώρος αυτός περιλαµβάνει µεµονωµένα ή 
συνεργαζόµενα άτοµα που είτε έχουν πρότερες επιχειρηµατικές ή εργασιακές 
εµπειρίες είτε όχι και τα οποία σχεδιάζουν την έναρξη και στη συνέχεια την ανάπτυξη 
µιας επιχειρηµατικής δράσης. Οι χώροι αυτοί είναι έξω-επιχειρηµατικοί αφού δεν 
εντάσσονται στο έως εκείνη τη στιγµή επιχειρηµατικό σκηνικό. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί ότι η διάσταση αυτή δεν προδικάζει το επίπεδο της αποτελεσµατικότητας 
και λειτουργικότητας του υπό κατασκευή Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Ο χώρος 
κατασκευής δεν είναι, από µόνος του, θετικός ή αρνητικός παράγοντας στην 
δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου ή µη Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Ο συνδυασµός των 
υπεύθυνων κατασκευής του, οι ικανότητες και δεξιότητές τους, οι επιλογές τους 
αναφορικά µε τη διαδικασία κατασκευής, δηλαδή το πώς επιλέγεται να γίνει το 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο, και τα υλικά κατασκευής που επιλέγονται να 
χρησιµοποιηθούν, είναι οι τέσσερις πλέον καθοριστικοί παράγοντες της επιτυχηµένης 
ή µη δηµιουργίας του.    
Το δεύτερο χωρικό πεδίο είναι το καθαρά επιχειρηµατικό ή κοινωνικό πλαίσιο, 
δηλαδή το πεδίο που είναι ενσωµατωµένο στην αγοραία ή κοινωνική 
πραγµατικότητα. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς φορείς – 
οργανισµούς που έχοντας γνώση του επιχειρηµατικού και κοινωνικού πλαισίου 
αντίστοιχα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για µια επιχειρηµατική δραστηριοποίηση. 
Στο χώρο των επιχειρήσεων και των κοινωνικών φορέων – οργανισµών 
διαµορφώνονται τρία διαφορετικά «τοπία» (πλαίσια) κατασκευής του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου.  
Το πρώτο «τοπίο» (πλαίσιο) στο χώρο των επιχειρήσεων - οργανισµών είναι αυτό 
των νέων επιχειρήσεων ή των κοινωνικών φορέων - οργανισµών που ξεκίνησαν την 
αγοραία ή κοινωνική τους δράση χωρίς προσδιορισµένο σχεδιασµό και στη συνέχεια, 
δηλαδή λίγο αργότερα, µπαίνουν στη διαδικασία της εκπόνησης Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου. Το δεύτερο «τοπίο» (πλαίσιο) εκπόνησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι 
αυτό των ήδη (ή από πολύ καιρό) λειτουργούντων επιχειρήσεων ή οργανισµών όταν 
αποφασίζεται µια νέα δραστηριοποίηση στην αγορά ή το κοινωνικό περιβάλλον, 
αντίστοιχα, και υιοθετείται η ιδέα της κατασκευής του ΕΣ. Το τρίτο «τοπίο» στο χώρο 
των επιχειρήσεων - οργανισµών είναι οι εταιρείες συµβούλων επιχειρήσεων. 
Πρόκειται για το χώρο της «επαγγελµατικής» εκπόνησης Επιχειρηµατικών Σχεδίων. 
Είναι το «τοπίο» - επιχειρήσεις που ασχολούνται επαγγελµατικά µε τη δηµιουργία ΕΣ 
για λογαριασµό των εκάστοτε πελατών τους. 
Από την παραπάνω παρουσίαση γίνεται φανερό ότι υπάρχουν τρεις εκ διαµέτρου 
ιδιαίτεροι τόποι – πλαίσια εκπόνησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Το ιδιωτικό 
πλαίσιο ή «τοπίο» δηµιουργίας, το «τοπίο» ή πλαίσιο των ενεργούντων ή 
δραστηριοποιηµένων επιχειρήσεων και τέλος, το «τοπίο» ή πλαίσιο της 
επαγγελµατικής κατασκευής του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. 
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► Πότε είναι αναγκαία η δηµιουργία του επιχειρηµατικού σχεδίου; 
 
Το συγκεκριµένο ερώτηµα αναφέρεται αφενός στο χρονικό πλαίσιο της κατασκευής 
αφετέρου στην αναγκαιότητα της εκπόνησης ενός του ΕΣ. Η βιβλιογραφική 
ανασκόπηση καταδεικνύει εµπειρικά την ύπαρξη δύο εκ διαµέτρου αντίθετων 
χρονικών στιγµών (πλαισίων) εκπόνησης του ΕΣ. 
Η πρώτη χρονική στιγµή (χρονικό πλαίσιο) είναι η «εµπρόθεσµη εκπόνηση» του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Πρόκειται για τη δηµιουργία του ΕΣ πριν από την 
εκδήλωση της επιχειρηµατικής δράσης. Στην περίπτωση αυτή ο ρόλος του ΕΣ είναι 
να καθοδηγεί και να προσδιορίζει την επιχειρηµατική δραστηριότητα από το ξεκίνηµά 
της. Στο συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο εµπίπτουν είτε οι ιδιώτες που αναλαµβάνουν 
µια νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα, για πρώτη ή πολλοστή φορά, είτε οι 
επιχειρήσεις που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν σε ένα νέο διαδικαστικό στην 
αγορά τους (π.χ. να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή νέων προϊόντων) ή σε µια 
νέα αγορά άλλη από αυτή που ήδη δραστηριοποιούνται και πριν από την 
δραστηριοποίηση αυτή κατασκευάζουν το Επιχειρηµατικό τους Σχέδιο ώστε να 
ορίσουν τις κινήσεις και τα «επιχειρηµατικά τους βήµατα» πριν από την εκκίνηση της 
συγκεκριµένη δραστηριότητας.  
Η δεύτερη χρονική στιγµή (χρονικό πλαίσιο) είναι η «ετεροχρονισµένη εκπόνηση» 
του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Πρόκειται για τη δηµιουργία του ΕΣ αρκετά µετά από 
την εκδήλωση της επιχειρηµατικής δράσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 
επιχειρήσεις ή οι κοινωνικοί φορείς - οργανισµοί που ενώ ξεκινούν τη δράση τους 
χωρίς να διαθέτουν ή να συµβουλεύονται κάποιο Επιχειρηµατικό Σχέδιο όταν 
κατορθώσουν όµως να αντιµετωπίσουν και να αντεπεξέλθουν στο «σοκ της εισόδου» 
στην αγορά ή το κοινωνικό περιβάλλον, αντίστοιχα, και ταυτόχρονα αρχίζουν να 
αναπτύσσονται και να προσδιορίζονται στην αγοραία ή την κοινωνική 
πραγµατικότητα τότε διαµορφώνουν το στρατηγικό σχεδιασµό τους στα πλαίσια του 
ΕΣ που εκπονούν. 
Οι δύο αυτές διαφοροποιηµένες χρονικές στιγµές κατάρτισης του Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου προσανατολίζουν τη συζήτηση προς τη διερεύνηση της διάστασης της 
αναγκαιότητας του ΕΣ.  
Έχει υποστηριχθεί ότι κατά την έναρξη µιας επιχειρηµατικής δράσης, επειδή το 
επίπεδο του κινδύνου και το µέγεθος του ανειληµµένου ρίσκου είναι σε σηµαντικό 
βαθµό αυξηµένα, είθισται να υπάρχει µια σχετική ελευθερία κινήσεων από τη µεριά 
των επιχειρηµατιών για να εκδηλώνονται η αναγκαία τόλµη, ο απαραίτητος 
αυτοσχεδιασµός και η γρήγορη λήψη επιχειρηµατικών και επιχειρησιακών 
αποφάσεων, στοιχεία ζωτικής σηµασίας για τη συνέχιση της δράσης και την 
επιβίωση της νεοσύστατης επιχείρησης. Στα πλαίσια της λογικής αυτής το 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο, αφού δεν είναι δυνατόν να έχει προβλέψει την αντιµετώπιση 
«αγνώστων» επιχειρηµατικών διαστάσεων, προσδιορίζεται περισσότερο ως ένα 
«εµπόδιο» παρά ως ένα επικουρικό  στοιχείο της νέας επιχειρηµατικής δράσης. 
Απόρροια της συγκεκριµένης επιχειρηµατολογίας είναι ότι η ύπαρξη του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην αρχική φάση της 
επιχειρηµατικής δράσης. Με γνώµονα την προηγούµενη λογική έχει επίσης 
υποστηριχθεί ότι η ανάγκη για την ύπαρξη του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι 
αυξηµένη στις περιπτώσεις όπου η επιχειρηµατική δράση και η επιχείρηση που την 
υλοποιεί έχουν πλέον οριοθετηθεί στην αγορά και χρειάζεται µια αποτελεσµατική 
οργάνωση ώστε να είναι εφικτός ο συντονισµός των επιµέρους αναγκαίων 
δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα ο έλεγχός τους.       
 Μπορούν να διαµορφωθούν τρία ουσιώδη επιχειρήµατα για την ανασκευή της 
παραπάνω λογικής: 
Ο βασικός σκοπός του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι η ορθολογική οριοθέτηση των 
επιµέρους ενεργειών που οι συµµετέχοντες σε µια επιχειρηµατική δραστηριότητα 
οφείλουν να τηρούν ώστε να στέφεται µε επιτυχία η δραστηριότητα αυτή. Η έλλειψη 
ενός σχεδίου κατά την ανάληψη τέτοιων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων δεν κάνει 
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την επιχειρησιακή µονάδα που την έχει αναλάβει πιο ευέλικτη αλλά µάλλον 
περισσότερο ευάλωτη στις αγοραίες διακυµάνσεις και µεταβολές, πολύ δε 
περισσότερο εάν πρωταρχικό στοιχείο του σχεδίου αυτού είναι ο συντονισµός και ο 
έλεγχος των επιµέρους δράσεων. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ο αναπροσδιορισµός 
της στρατηγικής των δράσεων αυτών, ώστε να αντιµετωπίζονται µε επιτυχία οι 
αλλαγές της αγοράς, γίνεται ευκολότερα και µε µεγαλύτερη επιτυχία όταν υπάρχει 
ένα οργανωµένο, και κυρίως γραπτό, λειτουργικό των επιµέρους ενεργειών παρά 
στις περιπτώσεις όπου ο συντονισµός των επιµέρους ενεργειών είναι άδηλος. Ένα 
άλλο επιχείρηµα για την ανασκευή της λογικής που παρουσιάστηκε προηγουµένως 
είναι ότι εάν το Επιχειρηµατικό Σχέδιο δεν έχει ενσωµατώσει την ευελιξία των 
επιµέρους ενεργειών στην εναλλακτική στρατηγική επιλογή αυτό το κενό φανερώνει 
κυρίως την αδυναµία του σχεδιαστή να οριοθετήσει και στη συνέχεια να εφοδιάσει το 
ΕΣ µε τον απαραίτητο µηχανισµό ελέγχου και επαναπροσδιορισµού. Γίνεται 
αντιληπτό ότι το ΕΣ δεν είναι παρά ο καθρέπτης των ικανοτήτων - δεξιοτήτων του 
υπεύθυνου της κατασκευής του. Οι τυχόν ελλείψεις ή αδυναµίες του ΕΣ δεν 
δηλώνουν παρά την αδυναµία αλλά και την περιορισµένη κατασκευαστική ικανότητα 
και δεξιότητα του υπευθύνου της κατασκευής αυτής. Με απλά λόγια, το 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο επειδή είναι ένα κείµενο προβάλλει χωρίς περιστροφές την 
εκούσια ή ακούσια «προθετικότητα» (intentionality) του κατασκευαστή του. Το 
τελευταίο επιχείρηµα ανασκευής της λογικής που παρουσιάστηκε πιο πάνω είναι ότι 
η λογική αυτή επενδύει µονοδιάστατα στην ετεροχρονισµένη κατανόηση της 
αγοραίας πραγµατικότητας, ή άλλως στην αναδυόµενη στρατηγική, αδυνατώντας να 
αντιληφθεί τα πλεονεκτήµατα του προγραµµατισµού και στη συνέχεια να επενδύσει 
στην εµπρόθεσµη οριοθέτηση της πραγµατικότητας της αγοράς και κατ’ επέκταση 
στη προσχεδιασµένη στρατηγική λήψης των επιχειρηµατικών αποφάσεων.  
Η βασική και καθοριστική λογική που διαπερνά την δηµιουργία του Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου είναι ο προγραµµατισµός, ο συντονισµός και ο έλεγχος του συνόλου των 
επιµέρους ενεργειών που είναι απαραίτητες για την επιτυχία µιας επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. Εάν το Επιχειρηµατικό Σχέδιο ενσωµατώνει ή δεν εµπεριέχει 
διαδικασίες αντιµετώπισης συγκυριακών καταστάσεων και τους απαραίτητους 
µηχανισµούς αντιµετώπισης των αγοραίων κρίσεων, η έλλειψη αυτή έγκειται στην 
διαµορφωµένη προθετικότητα του κατασκευαστή του, προθετικότητα που δηλώνει 
ταυτόχρονα και το επίπεδο ικανοτήτων – δεξιοτήτων του. Οι επικριτές του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου ή αυτοί που πιστεύουν ότι δεν είναι απαραίτητο εργαλείο, 
τουλάχιστον για τις περιπτώσεις έναρξης µιας επιχειρηµατικής δράσης, αγνοούν την 
πραγµατικότητά του, η οποία προσδιορίζεται από την κειµενική διάσταση του, και η 
οποία διαµορφώνεται στη βάση συγκροτηµένων και ρητά προσδιορισµένων 
µεταβλητών, όπως αυτό θα διαφανεί λίγο πιο κάτω.  
Υποστηρίζεται σε αυτό εδώ το κείµενο ότι το Επιχειρηµατικό Σχέδιο είναι ένα 
απαραίτητο εργαλείο προγραµµατισµού, συντονισµού και ελέγχου της καθηµερινής 
λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισµών και παράλληλα οι όποιες 
στρατηγικές ή λειτουργικές αναγκαίες αλλαγές αποφασίζονται στα πλαίσια των 
επιχειρήσεων / οργανισµών πρέπει να ενσωµατώνονται άµεσα στο Επιχειρηµατικό 
Σχέδιο το οποίο, µε τις αλλαγές αυτές, αναπροσδιορίζεται. 
Η έλλειψη Επιχειρηµατικού Σχεδίου καταδεικνύει το παρακινδυνευµένο της 
επιχειρηµατικής δράσης, κυρίως όταν δεν υπάρχει ούτε ένας συστηµατικός 
προγραµµατισµός, αφού η επιχείρηση που αναλαµβάνει τη συγκεκριµένη δράση δεν 
κατέχει την απαιτούµενη γνώση ή αγοραία εξειδίκευση ώστε να αντεπεξέλθει των 
πολλαπλών κινδύνων που ελλοχεύουν σε κάθε αγοραία δραστηριοποίηση. 
Εξυπακούεται, ότι η ύπαρξη Επιχειρηµατικού Σχεδίου κατά την εκκίνηση των 
επιχειρηµατικών δράσεων δεν εγγυάται την επιτυχία τους, αφού στην περίπτωση 
αυτή η επιτυχία των προγραµµατισµένων δράσεων έγκειται στο επίπεδο της 
λειτουργικότητας του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Η επιτυχία της επιχειρηµατικής 
δράσης που στηρίζεται σε ένα Επιχειρηµατικό Σχέδιο είναι συνδεδεµένη µε το βαθµό 
της εγγύησης για την πραγµάτωση των στρατηγικών στόχων που παρέχει αυτό το 
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Επιχειρηµατικό Σχέδιο µέσα από τις αποτελεσµατικά επιλεγµένες αλλά και τις 
συστηµατικά σχεδιασµένες διαδικασίες και τις επιµέρους διαστάσεις της 
συγκεκριµένης δράσης. 
 
► Ποιός αποφασίζει και ποιός είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία του 
επιχειρηµατικού σχεδίου; 
 
Πρόκειται για δύο διαφορετικές διαστάσεις, την απόφαση για την κατασκευή του ΕΣ, 
και την ανάληψη της ευθύνης εκπόνησης του ΕΣ. Αναφορικά µε την λήψη της 
απόφασης της δηµιουργίας του Επιχειρηµατικού Σχεδίου υπεύθυνοι είναι οι µέτοχοι 
(ιδιοκτήτες) ή οι διαχειριστές (διοικητές) της επιχείρησης ή του οργανισµού. Γίνεται 
αντιληπτό ότι η ευθύνη για τη δηµιουργία του Επιχειρηµατικού Σχεδίου ανήκει στην 
οντότητα (οµάδα διακύβευσης συµφερόντων) που διακυβεύει είτε τα επενδυµένα 
κεφάλαιά της (µέτοχοι) είτε την διοικητική της ικανότητα – δεξιότητα (ανώτατη 
διοίκηση) της επιχείρησης. Είναι επίσης πιθανόν, στις µεγάλες εταιρείες, η αρχική 
αιτίαση για την προσφυγή στην εκπόνηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου να ανήκει 
στο άτοµο ή την οµάδα που εισηγείται την νέα επιχειρηµατική ιδέα. Σε αυτή όµως την 
περίπτωση, όπως και στην προηγούµενη, η τελική λήψη απόφασης για την 
εκπόνηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου ανήκει στην ανώτατη διοίκηση της εταιρείας 
Στις µικρές επιχειρηµατικές δράσεις οι δύο οµάδες διακύβευσης συµφερόντων, η 
οµάδα των µετόχων και η οµάδα των διαχειριστών της επιχείρησης, 
αντιπροσωπεύονται από το ίδιο άτοµο, τον ιδιοκτήτη και διαχειριστή του συνόλου 
των ζητηµάτων – θεµάτων της επιχείρησης που δηµιουργείται για τη διεκπεραίωση 
της επιχειρηµατικής δράσης. Στην περίπτωση αυτή ο εντολοδότης της εκπόνησης 
είναι ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής της επιχείρησης.  
Μετά από τη διερεύνηση της λήψης της απόφασης της κατασκευής του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου θα αναζητηθεί η ανάληψη της ευθύνης εκπόνησης του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Τρεις διαφορετικές οµάδες ατόµων εκπονούν το ΕΣ. Τέλος, 
υπάρχει και µια τέταρτη οµάδα, η οποία όµως δεν αναλαµβάνει την ευθύνη 
εκπόνησης αλλά συµβάλει σηµαντικά επικουρώντας αυτόν ή αυτούς που 
αναλαµβάνουν την ευθύνη εκπόνησης. 
Η πρώτη οµάδα είναι οι εν δυνάµει ή οι ήδη ενταγµένοι στην αγοραία πραγµατικότητα 
επιχειρηµατίες και οι οποίοι αναλαµβάνοντας την επιχειρηµατική δράση 
αναλαµβάνουν και την ευθύνη της εκπόνησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. 
Πρόκειται για τα άτοµα που έχουν µια νέα επιχειρηµατική ιδέα αλλά ταυτόχρονα 
διαθέτουν και τις µίνιµουµ γνώσεις αλλά και ικανότητες – δεξιότητες για να 
αναλάβουν το έργο της εκπόνησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Ένα από τα 
σηµαντικότερα των θετικών στοιχείων αυτής της οµάδας ατόµων στην ανάληψη της 
ευθύνης εκπόνησης του ΕΣ είναι ότι ενδιαφέρεται άµεσα για τα αποτελέσµατά του 
επειδή διακυβεύει ταυτόχρονα σηµαντικά και ποικίλα συµφέροντα σε πολλούς τοµείς. 
Ένα εξίσου, όµως, σηµαντικό µειονέκτηµα στην ανάληψη της ευθύνης εκπόνησης 
του ΕΣ από τη συγκεκριµένη οµάδα ατόµων είναι ότι η άµεση εµπλοκή της και η 
διακύβευση τεράστιων και πολλαπλών συµφερόντων δεν εγγυώνται για την 
απαιτούµενη γνώση και τις αναγκαίες ποικίλες ικανότητες – δεξιότητες που είναι 
απαραίτητες για την εκπόνηση ενός σωστού Επιχειρηµατικού Σχεδίου.  
Η δεύτερη οµάδα ατόµων που µπορεί να αναλάβει την εκπόνηση του ΕΣ είναι τα 
στελέχη µιας εταιρείας µε εγνωσµένη αξία σε θέµατα αντίληψης και γνώσης του 
συνόλου των αγοραίων παραµέτρων που είτε εµπλέκονται είτε όχι στη δηµιουργία 
της νέας επιχειρηµατικής ιδέας. Πρόκειται για άτοµα εγνωσµένης αξίας σε θέµατα 
συστηµατικής εγρήγορσης, διερεύνησης και ανάλυσης των επιµέρους 
επιχειρησιακών διαστάσεων, σύνθεσης των ετερόκλητων στοιχείων και κυρίως 
οριοθέτησης των στρατηγικών στόχων και ανεύρεσης των καταλληλότερων κατά 
περίπτωση πρακτικών - διαδικασιών πραγµατοποίησής των. Οι παραπάνω 
ικανότητες είναι τα πλέον θετικά στοιχεία στην περίπτωση της ανάληψης εκπόνησης 
του ΕΣ από τη συγκεκριµένη οµάδα ατόµων. Σε αρκετές, όµως, περιπτώσεις οι 
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εταιρείες δεν διαθέτουν τα άτοµα µε τις συγκεκριµένες γνώσεις και ικανότητες – 
δεξιότητες. Τότε η ανάληψη της εκπόνησης του ΕΣ είναι µια δύσκολη υπόθεση που 
ίσως εγκυµονεί κινδύνους για τις εν λόγω εταιρείες. Ένας επίσης µεγάλος κίνδυνος 
που διατρέχουν οι επιχειρήσεις που αναθέτουν την εκπόνηση του ΕΣ στη 
συγκεκριµένη οµάδα ατόµων είναι το επίπεδο της δέσµευσης των ατόµων αυτών 
αναφορικά µε την διεκπεραίωση του συγκεκριµένου έργου. Το επίπεδο της 
δέσµευσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που ενεργοποιούνται σε πολύ 
διαφορετικά πεδία, όπως το ψυχολογικό,  το κοινωνικό, το πολιτιστικό, το οµαδικό, το 
διοικητικό και οργανωτικό, κλπ πεδία. Σε αυτούς τους παράγοντες πρέπει να 
προστεθεί και ο συγκυριακός που διαµορφώνει ένα τελείως συµπτωµατικό πλαίσιο.       
Η Τρίτη οµάδα ανάληψης της ευθύνης εκπόνησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι 
οι επαγγελµατίες, δηλαδή οι εξειδικευµένοι σε θέµατα επιχειρηµατικότητας σύµβουλοι 
επιχειρήσεων. Το θετικό στοιχείο της οµάδας αυτής είναι η συστηµατική γνώση και οι 
επιµέρους ικανότητες - δεξιότητες που διαθέτουν σε θέµατα Επιχειρηµατικού 
Σχεδιασµού. Το µεγάλο µειονέκτηµά τους είναι ότι ένεκα τις µεγάλης εξοικείωσης 
τους µε το αντικείµενο της εκπόνησης του ΕΣ, και τη διάσταση της ρουτίνας που 
καλύπτει τις ενέργειές τους, είναι πιθανόν, σε µερικές περιπτώσεις, να µην 
αναγνωρίσουν – εντοπίσουν τις επιµέρους, πάγιες ή συγκυριακές, µεταβλητές που 
λαµβάνουν χώρα κατά την ιδιαίτερη επιχειρηµατική δράση µε αποτέλεσµα το 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο που υλοποιούν να είναι ανεπαρκές ή ακόµα και σηµαντικά 
προβληµατικό για τις επιχειρήσεις που δίνουν την εντολή εκπόνησης στους 
επαγγελµατίες του είδους. 
Η τέταρτη οµάδα είναι καθαρά επικουρική. Εκτός από τις τρεις παραπάνω οµάδες 
ατόµων που αναλαµβάνουν την κύρια ευθύνη κατασκευής του Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου, κατά τη διαδικασία εκπόνησης, παρεµβαίνουν, µε καθαρά επικουρικό ρόλο, 
και άλλες κατηγορίες «ειδικών» οι γνώσεις των οποίων είναι απαραίτητες για την 
διαµόρφωση του τελικού κειµένου του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Πρόκειται για τους 
προϊσταµένους των διαφόρων τµηµάτων της εταιρείας που αναλαµβάνει τη νέα 
επιχειρηµατική δράση, ο καθένας από τους οποίους διαθέτει µια εξειδικευµένη γνώση 
σε ειδικά θέµατα, όπως το µάρκετινγκ, τα χρηµατοοικονοµικά ζητήµατα, τη διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναµικού, κλπ. Σηµαντική αλλά και απαραίτητη είναι επίσης η 
συµβολή επαγγελµατιών που διαθέτουν εξειδικευµένη γνώση όπως οι δικηγόροι τους 
οποίους απασχολεί ή συµβουλεύεται (συνεργάζεται) η εταιρεία. Γίνεται αντιληπτό ότι 
στις περιπτώσεις των νέων επιχειρήσεων, που δεν διαθέτουν τους κατάλληλους 
προϊσταµένους αλλά ούτε τους εξειδικευµένους επαγγελµατίες, όπως για παράδειγµα 
τους δικηγόρους, η επικουρική διάσταση είναι εξαιρετικά αµφίβολη και δηµιουργεί ένα 
επιπλέον πρόβληµα στους νέους επιχειρηµατίες που αναλαµβάνουν την ευθύνη 
εκπόνησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου.  
Ο παράγοντας της ανάληψης της ευθύνης εκπόνησης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 
είναι ο πλέον σηµαντικός της όλης διαδικασίας αφού προσδιορίζει, ως ένα µεγάλο 
βαθµό, το τελικό αποτέλεσµά του. 
 
► Τί περιλαµβάνει το επιχειρηµατικό σχέδο ή ποιά είναι τα κύρια στοιχεία που 
το διαµορφώνουν και το προσδιορίζουν; 
 
Σηµαντικό στοιχείο για τη διάρθρωση του συνολικού περιεχοµένου αλλά και τις 
επιµέρους ενότητες του Επιχειρηµατικού Σχεδίου παίζουν δύο παράγοντες που θα 
εξεταστούν διεξοδικά στην επόµενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου. Πρόκειται για την 
διάσταση της προθετικότητας (intentionality) και τη διάσταση της αποδεκτότητας 
(acceptability) παράγοντες που αντλούν την ύπαρξη και νοµιµοποίησή τους από την 
επιστήµη της κειµενογλωσσολογίας, η συµβολή της οποίας θεωρείται απαραίτητη, 
αφενός για την πλήρη κατανόηση των αναγκαίων ενεργειών στην εκπόνηση του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου, και αφετέρου, για την αποτελεσµατική (λειτουργική) 
διαµόρφωση του συγκεκριµένου κειµένου.  Η «προθετικότητα» προσδιορίζει τη 
«στάση» και τις «προσδοκίες» που έχει ο δηµιουργός του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 
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από το συγκεκριµένο κείµενο – πολύ-εργαλείο. Η δε «αποδεκτότητα» οριοθετείται 
από την στάση που διαµορφώνει ο αποδέκτης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, δηλαδή 
ο αναγνώστης του, αναφορικά µε το αν αντιλαµβάνεται θετικά, αρνητικά ή αδιάφορα 
το συγκεκριµένο σχέδιο. Συνεπάγεται ότι τα δύο αυτά στοιχεία είναι προσδιοριστικά 
για την µορφή και το περιεχόµενο του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. 
Σε γενικές, όµως, γραµµές έχουν καθιερωθεί δύο διαφορετικές δοµές του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Η πρώτη περιλαµβάνει το προσδιορισµό των κυρίαρχων 
γενικών σχεδιασµών που απαιτούνται για τη διαµόρφωση του συνολικού 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Πρόκειται για τρεις βασικούς σχεδιασµούς και δύο πλαίσια 
που είτε τους εισάγουν είτε τους υποστηρίζουν: το Εισαγωγικό Τµήµα (Introductory 
Section), το Σχέδιο της Επιχείρησης ή Επιχειρησιακό Σχέδιο (Company Plan), το 
Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan), το Χρηµατοοικονοµικό Σχέδιο (Financial Plan) 
και τα Έγραφα Υποστήριξης (Supporting Documents). Η δεύτερη δοµική διάταξη του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου περιλαµβάνει περισσότερο τις δράσεις και την έρευνα που 
πρέπει να γίνει σε διαφορετικούς τοµείς ώστε να κατασκευαστεί το Επιχειρηµατικό 
Σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζονται, συνήθως, οι παρακάτω θεµατικές 
ενότητες: η (Λειτουργική) Περίληψη (Executive Summary), η Περιγραφή της 
Επιχειρηµατικής ∆ράσης και της Επιχείρησης που την Αναλαµβάνει (Business 
Description), Προσδιορισµός των Προϊόντων ή / και Υπηρεσιών της Επιχείρησης 
(Products and Services’ Description), Ανάλυση της Αγοράς (Market Analysis), η 
∆ράση Μάρκετινγκ (Marketing Analysis), η Οργάνωση και η Επιχειρησιακή 
Λειτουργία (Operational Activity), η Οικονοµική ∆ραστηριοποίηση (Economical 
Activity), η ∆ιαχείριση Κινδύνων (Risk Management), Παράρτηµα (Annex).   
Και στις δύο περιπτώσεις διαµορφώνονται, στις επιµέρους ενότητες, οι απαραίτητες 
διαδικασίες που οφείλει να έχει λάβει υπόψη του το Επιχειρηµατικό Σχέδιο. 
 
► Ποιές δράσεις- ενέργειες είναι απαραίτητες για να πραγµατοποιηθεί η 
κατασκευή του επιχειρησιακού σχεδίου; 
 
Για να απαντηθεί το συγκεκριµένο ερώτηµα πρέπει να επαναληφθεί για πολλοστή 
φορά ότι πρόκειται για ένα πολύ-εργαλείο, δηλαδή για ένα πολυσύνθετο έργο στην 
εκπόνηση του οποίου απαιτούνται πολύπλευρες δεξιότητες αλλά και συστηµατικές 
γνώσεις σε αρκετούς επιµέρους επιστηµονικούς τοµείς που εξειδικεύονται στη 
διερεύνηση είτε της κοινωνίας είτε της αγοράς. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στο 
ερώτηµα της προηγούµενης υπό-παραγράφου (1.6.) µπορούν να διευκολύνουν στην 
ανεύρεση απαντήσεων και σε αυτό το ερώτηµα. 
Βασικό και καθοριστικό στοιχείο στη κατασκευή του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι η 
αναζήτηση των απαραίτητων πληροφοριών στους επιµέρους τοµείς που 
αναφέρθηκαν στα πλαίσια της απάντησης του προηγούµενου ερωτήµατος. Πρέπει 
να διαµορφωθεί αρχικά ένα ουσιαστικό πλαίσιο στήριξης της νέας επιχειρηµατικής 
ιδέας που προβάλει το Επιχειρηµατικό Σχέδιο. Το πλαίσιο αυτό οριοθετείται µε 
γνώµονα το Στρατηγικό Στόχο, το Όραµα και την Αποστολή της επιχείρησης που 
αναλαµβάνει να υλοποιήσει την επιχειρηµατική ιδέα. 
Η οριοθέτηση των προηγούµενων διαστάσεων απαιτεί την ουσιαστική και 
λεπτοµερειακή γνώση, αφενός του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος της 
επιχείρησης στο οποίο θα «προσδιοριστούν» οι ευρύτερες «κοινωνικές συνέπειες» 
της επιχείρησης που υποστηρίζει τη νέα επιχειρηµατική ιδέα, και αφετέρου της 
αγοράς στην οποία θα λάβει χώρα η δράση υλοποίησης της νέας επιχειρηµατικής 
ιδέας. Άρα απαιτείται η ενεργοποίηση του ή των κατασκευαστών του ΕΣ στην 
αναζήτηση των κατάλληλων πληροφοριών από τη µια µεριά για την κοινωνική, 
οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική πραγµατικότητα και από την άλλη  για την 
πραγµατικότητα της συγκεκριµένης αγοράς. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται είτε 
στις έµµεσες επιπτώσεις που εν δυνάµει µπορεί να έχει το ευρύτερο εξωτερικό 
περιβάλλον στην επιχείρηση που υλοποιεί τη νέα επιχειρηµατική ιδέα είτε στο 
επίπεδο του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται στην 
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ιδιαίτερη αυτή αγορά, στα πλαίσια των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που 
προσφέρουν, στο τρόπο δράσης των πελατών (καταναλωτών ή επιχειρήσεων), στις 
συµπεριφορές που εκδηλώνουν οι προµηθευτές και στο στάδιο ανάπτυξης που 
βρίσκεται η συγκεκριµένη αγορά.  
Στη συνέχεια ο δηµιουργός του Επιχειρηµατικού Σχεδίου οφείλει να προσδιορίσει τις 
απαραίτητες επιχειρησιακές δράσεις για την υλοποίηση της επιχειρηµατικής ιδέας 
αλλά και των στρατηγικών στόχων που έχει θέσει. Πρέπει να σιγουρευτεί ότι ο 
τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησής του είναι ο ενδεδειγµένος για την 
επίτευξη των προδιαγεγραµµένων στόχων. Στο σηµείο αυτό δεν απαιτούνται µόνο οι 
απαραίτητες πληροφορίες αλλά και η ικανότητα άµεσης κατανόησης των συνεπειών 
των επιµέρους οργανωτικών δοµών που επιλέγει για την επιχείρησή του. Άρα ο 
δηµιουργός του Επιχειρηµατικού Σχεδίου δεν χρειάζεται µόνο την ικανότητα της 
ανάλυσης αλλά και την ικανότητα της σύνθεσης, όπως επίσης την ικανότητα της 
αντίληψης - κατανόησης για τις συνέπειες που µπορούν να έχουν οι οργανωτικές και 
λειτουργικές επιλογές του αναφορικά µε την επιχείρηση που υλοποιεί την 
επιχειρηµατική ιδέα.  
Ταυτόχρονα ο δηµιουργός του ΕΣ είναι υποχρεωµένος να διαµορφώσει τις 
απαραίτητες ενέργειες που θα του επιτρέψουν να σχεδιάσει µε αποτελεσµατικότητα 
την δράση του στην αγορά. Χρειάζεται λοιπόν τις κατάλληλες γνώσεις από το χώρο 
του Μάρκετινγκ. Οι γνώσεις αυτές δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσα από 
τυποποιηµένες διαδικασίες αλλά πρέπει να σχεδιαστούν µε γνώµονα τις 
ιδιαιτερότητες του προϊόντος ή και των υπηρεσιών, τις οικονοµικές διαστάσεις της 
επιχείρησης, την οικονοµική συγκυρία και την πραγµατικότητα της αγοράς.  
Τέλος, ο δηµιουργός του Επιχειρηµατικού Σχεδίου οφείλει να λάβει υπόψη του τις 
αναγκαίες χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες της επιχείρησης και να βρει λύσεις στις 
απαιτούµενες από την υλοποίηση της νέας ιδέας ενέργειες. 
Γίνεται αντιληπτό ότι η δηµιουργία του Επιχειρηµατικού Σχεδίου επιβάλλει 
πολλαπλών µορφών δραστηριοποιήσεις από τη µεριά του ή των δηµιουργών του. 
 
► Με ποιά υλικά πραγµατοποιείται η κατασκευή του επιχειρησιακού σχεδίου; 
 
Από τις απαντήσεις στο προηγούµενο ερώτηµα, σε συνδυασµό µε τις απαντήσεις 
που στοιχειοθετήθηκαν στην αρχή του ερωτήµατος που εκφράστηκε στην υπό-
παράγραφο 1.6. µπορούν εύκολα να διαπιστωθούν τα δύο µεγάλα πεδία άντλησης 
των υλικών που είναι απαραίτητα για την αποτελεσµατική δηµιουργία του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Το πρώτο πεδίο περιλαµβάνει τρεις διαφορετικούς χώρους 
που είναι ο χώρος της αγοραίας πραγµατικότητας, ο χώρος της ευρύτερης 
κοινωνικής πολιτικής, οικονοµικής και πολιτιστικής δράσης και ο χώρος 
διαµόρφωσης της επιχειρησιακής πρακτικής, χώροι που τροφοδοτούν το 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο µε τη γνωστική του διάσταση. Από το πεδίο αυτό 
διαµορφώνονται δύο ειδών πληροφορίες – γνώσεις για να κατασκευαστεί το 
γνωστικό πλαίσιο του ΕΣ. Πρόκειται για τα δευτερογενή, από τη µια µεριά, και, από 
την άλλη, για τα πρωτογενή πληροφοριακά στοιχεία. Τα δευτερογενή στοιχεία είναι 
πληροφορίες που µπορούν να συλλεχθούν από πολλές πηγές, πχ. ειδικά ινστιτούτα 
έρευνας, κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, από το διαδίκτυο, επιστηµονικά 
συγγράµµατα, κλπ. Η ανάλυση των στοιχείων αυτών επιτρέπει είτε τη γρήγορη 
διαµόρφωση µιας σχηµατικής εικόνας της αγοράς ή / και της επιχείρησης και των 
ιδιαιτεροτήτων τους είτε την σε βάθος αντιµετώπιση των ιδιαίτερων συστατικών και 
προσδιοριστικών παραµέτρων της αγοράς και της επιχείρησης. Για να είναι δυνατή η 
καλύτερη και αποτελεσµατικότερη χρήση των δευτερογενών στοιχείων χρειάζεται η 
επισταµένη συγκριτική διερεύνησή τους και παράλληλα ο εντοπισµός των εν δυνάµει 
µεταβλητών που µπορούν να αποτελέσουν πηγή για νέες διεργασίες. Για την ειδική 
και αποτελεσµατική επεξεργασία των στοιχείων που επιλέγονται για να διερευνηθούν 
χρησιµοποιούνται εξειδικευµένα εργαλεία του σύγχρονου στρατηγικού µάνατζµεντ, 
όπως το εργαλείο της ανάλυσης των ∆υνάµεων –  Αδυναµιών – Ευκαιριών – 
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Απειλών µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού (S.W.O.T. Analysis), που εξειδικεύεται 
στην ανάλυση των εν δυνάµει δυνατοτήτων της επιχείρησης στην αγορά, το εργαλείο 
της ανάλυσης της πολιτικής, οικονοµικής, κοινωνικό-πολιτιστικής και τεχνολογικής 
διάστασης (PEST Analysis) του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος, που 
εξειδικεύεται στην ανάλυση των εν δυνάµει έµµεσων επιρροών της επιχείρησης από 
το συγκεκριµένο πλαίσιο, το εργαλείο των πέντε δυνάµεων του Porter, που 
εξειδικεύεται στην συστηµατική ανάγνωση των στοιχείων των ιδιαίτερων κλάδων της 
αγοράς, το εργαλείο της ανάλυσης των στρατηγικών οµάδων (strategic group 
analysis), που εξειδικεύεται στην ταυτοποίηση της θέσης της επιχείρησης στο κλάδο 
που δραστηριοποιείται, το εργαλείο της συγκριτικής προτυποποίησης 
(Benchmarking), που ανιχνεύει τα πλεονεκτήµατα των ανταγωνιστών µε στόχο να 
υιοθετηθούν από την επιχείρηση ή τον οργανισµό µε τον αποτελεσµατικότερο δυνατό 
τρόπο, τα εργαλεία πρόβλεψης και προγραµµατισµού των επιχειρήσεων (όπως είναι 
τα Scenarios, Delphi technique και τα Simulation models), που εξειδικεύονται στην 
πρόβλεψη των µελλοντικών αγοραίων και επιχειρηµατικών εξελίξεων, κλπ. Εκτός 
από τα εργαλεία αυτά που βοηθούν στην ανάλυση και διερεύνηση του κοινωνικού - 
αγοραίου και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος ο δηµιουργός του Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου πρέπει να διαθέτει και άλλα «γνωστικού τύπου υλικά» (επιστηµονικής και 
εµπειρικής σύνθεσης και προέλευσης), δηλαδή τις κατάλληλες κατά περίπτωση 
πληροφορίες, που θα τον βοηθήσουν να λάβει κρίσιµες αποφάσεις, όπως είναι ο 
προσδιορισµός των στόχων και της αποστολής της επιχείρησης, η διάσταση της 
οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης, ο τρόπος διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναµικού, η συστηµατική δέσµευσή του στις δράσεις της επιχείρησης αλλά και η 
αντιµετώπιση των κρίσιµων (συγκρουσιακών) καταστάσεων, η διαχείριση των 
χρηµατορροών της επιχείρησης, η επενδυτική δυναµική της επιχείρησης, είτε σε 
κεφαλαιουχικά αγαθά (π.χ. η αγορά του µηχανολογικού εξοπλισµού µιας 
µεταποιητικής µονάδας ή η αγορά έκτασης σε µια βιοµηχανική ζώνη, κλπ), είτε σε 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (π.χ. η επένδυση σε οµόλογα ή σε µετοχές, κλπ), ο 
χρηµατοοικονοµικός προγραµµατισµός και  έλεγχος (όπου χρησιµοποιούνται 
διάφορα εργαλεία ή µέθοδοι, π.χ. η ανάλυση του νεκρού σηµείου, η διαχείριση των 
κεφαλαίων κίνησης και των πιστώσεων, η εισπρακτική πολιτική πιστώσεων, κλπ), η 
πολιτική χρηµατοδότησης αλλά και ανάπτυξης της επιχείρησης, στρατηγικές 
αντιµετώπισης των αγοραίων συγκυριών (όπως η ύφεση, η προώθηση νέου 
προϊόντος από τους ανταγωνιστές, κλπ). 
Τα πρωτογενή στοιχεία συλλέγονται από εστιασµένες έρευνες που οφείλει να 
πραγµατοποιήσει ο κατασκευαστής του Επιχειρηµατικού Σχεδίου ή να τις αναθέσει 
σε εξειδικευµένες επιχειρήσεις. Είναι οι γνωστές έρευνες αγοράς που 
σφυγµοµετρούν τις τάσεις, σε διάφορους τοµείς, της αγοράς και προσφέρουν µια νέα 
γνώση στην επιχείρηση που τις πραγµατοποιεί ή τις αναθέτει σε άλλες εταιρείες µε 
εξειδικευµένη γνώση.  
Στην κατηγορία των υλικών της γνωστικής διάστασης (επιστηµονικής ή / και 
εµπειρικής σύνθεσης και προέλευσης) ανήκουν επίσης οι «αντιλήψεις» του 
δηµιουργού και οι «πρακτικές επεξεργασίας» που τον βοηθούν να συστηµατοποιήσει 
τις προηγηθείσες αναλύσεις ώστε να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις που 
παρουσιάστηκαν πιο πάνω. Τέλος, στη γνωστική διάσταση ανήκουν και τα 
«επικοινωνιακά υλικά» (δες στην ενότητα 2) που είναι άκρως απαραίτητα ώστε το 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο να µπορέσει να πετύχει τον ή τους προδιαγεγραµµένους 
στόχους του και µε βάση τη διάσταση αυτή να χαρακτηριστεί ως ένα αποτελεσµατικό 
κείµενο.  
Το δεύτερο πεδίο άντλησης του απαραίτητου υλικού για τη δηµιουργία του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι οριοθετηµένο στη βάση της επαγγελµατικής εµπειρίας 
ή και της επιστηµονικής οπτικής αλλά αντί να διαµορφώνεται στα πλαίσια της 
γνωστικής διάστασης προσδιορίζεται ή αναδεικνύεται µέσα από τη διάσταση της 
διαίσθησης (intuition). Η ένταξη του διαισθητικού πλαισίου στις διαστάσεις που 
προµηθεύουν τα αναγκαία για την κατασκευή του Επιχειρηµατικού Σχεδίου υλικά 
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µπορεί, σε πρώτο βαθµό, να θεωρηθεί ασύµβατη µε το ορθολογικό πλαίσιο 
συστηµατικής διερεύνησης και επίλυσης των προβληµάτων που αναλαµβάνει να 
διεκπεραιώσει το Επιχειρηµατικό Σχέδιο αφού η διαισθητική διάσταση δεν είναι παρά 
µια πηγαία ενδοατοµική πίστη και εσωτερική «σωφροσύνη» που διαµορφώνει και 
σηµατοδοτεί την πεποίθηση για µια επιχειρηµατική επιλογή. Θα πρέπει να τονιστεί 
ότι πριν από λίγα χρόνια η διάσταση της συναισθηµατικής νοηµοσύνης ήταν µια 
άγνωστη για την επιχειρησιακή πρακτική έννοια αλλά σήµερα είναι από τους πλέον 
προτιµώµενους, από τους ερευνητές, «επιστηµονικούς προορισµούς». Ακριβώς η 
ίδια πρακτική παρατηρείται και µε το τοµέα της διαίσθησης όπου σε όλο το φάσµα 
της διοικητικής επιστήµης αρχίζουν να αναπτύσσονται ερευνητικές πρωτοβουλίες.  
Το υλικό που προµηθεύει η διαισθητική διάσταση είναι το απαραίτητο στοιχείο 
στήριξης της ανάληψης και πραγµατοποίησης του πολύ-εργαλείου «Επιχειρηµατικό 
Σχέδιο, κυρίως κατά τις περιπτώσεις όπου οι εξωτερικές συνθήκες είναι είτε ενάντιες 
στην ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών είτε ασαφείς ή ακόµα και 
προβληµατικές. Η διαίσθηση, που προσδιορίζεται ως µια ένθερµη πίστη στην 
επιτυχία της νέας επιχειρηµατικής δράσης, γίνεται ένα από τα κυρίαρχα στοιχεία 
άντλησης δύναµης και ουσιαστικής ενεργοποίησης των υπεύθυνων για την 
δηµιουργία και τη µετέπειτα υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Τα δύο αυτά 
υλικά είναι τα συστατικά στοιχεία για την ολοκληρωµένη δηµιουργία του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου που συστηµατικά οδηγεί στην επιτυχία της νέας 
επιχειρηµατικής δράσης. 
 
► Πώς κατασκευάζεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο; 
 
Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι απόρροια σύνθεσης των απαντήσεων στα 
προηγούµενα ερωτήµατα. Η κατασκευή του Επιχειρηµατικού Σχεδίου στηρίζεται στα 
υλικά µε τις απαραίτητες προδιαγραφές, στις προσδιορισµένες διαδικασίες και στις 
απαραίτητες  συντονισµένες ενέργειες που  µόλις παρουσιάστηκαν αλλά ταυτόχρονα 
και στην άντληση των κατάλληλων επικοινωνιακών εργαλείων από την αποθήκη της 
κειµενογλωσσολογίας που τα τελευταία χρόνια έχει εφοδιάσει την επιστηµονική 
κοινότητα µε τις αρτιότερες µεθόδους προσέγγισης και διερεύνησης της λειτουργίας, 
δηλαδή της επικοινωνιακής αποτελεσµατικότητας των διάφορων κειµένων, όπως 
είναι και το Επιχειρηµατικό Σχέδιο. Κάθε Επιχειρηµατικό Σχέδιο περιλαµβάνει ένα 
σύνολο διαφορετικών ενοτήτων που απαιτούν διαφορετικές επιµέρους γνώσεις αλλά 
και διαφορετικές διαδικασίες προσδιορισµού τους. Η διαφοροποίηση στον 
προσδιορισµό και την δηµιουργία των ενοτήτων που αποτελούν το Επιχειρηµατικό 
Σχέδιο, η πολυσυλλεκτική γνώση που απαιτείται για την δηµιουργία του και οι 
συντονισµένες αλλά και πολύµορφες δράσεις που είναι αναγκαίες για την σύνταξη 
του το προσδιορίζουν ως ένα σηµαντικό και ταυτόχρονα απαιτητικό πολύ-εργαλείο 
στο χώρο του σύγχρονου µάνατζµεντ. 
 
► Πόσο πρέπει να είναι το επιχειρησιακό σχέδιο; 
 
Το µέγεθος, όπως και η δοµική διάσταση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, είναι 
αποτέλεσµα των στόχων του και των λόγων τους οποίους εξυπηρετεί η απόφαση της 
δηµιουργίας του. Μερικοί συγγραφείς πιστεύουν ότι «ένα σχετικά σύντοµο έγγραφο 
(30-50 σελίδες) διαβάζεται ευκολότερα από τον αναγνώστη και αυτό είναι αναγκαίο 
στην περίπτωση που απευθύνεται σε επενδυτές που καθηµερινά εξετάζουν 
επιχειρηµατικά σχέδια». Γίνεται σαφές, από το παραπάνω απόσπασµα, ότι η 
διαµόρφωση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου πρέπει να περιέχει ένα σύνολο από 
ενδεδειγµένες γνώσεις και πληροφορίες που είναι άρρηκτα συνυφασµένες µε την 
πρόθεση του συντάκτη του αλλά και τις απαιτήσεις του αποδέκτη, δηλαδή του 
αναγνώστη του συγκεκριµένου  κειµένου. Η ερµηνεία του αποσπάσµατος αυτού µας 
οδηγεί κατευθείαν στις θέσεις που προσδιορίζονται στα πλαίσια των ερευνών που 
πραγµατοποιούνται από την κειµενογλωσσολογία αναφορικά µε τον ενδεδειγµένο 
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κατά περίπτωση τρόπο κατασκευής ενός κειµένου όπως είναι το Επιχειρηµατικό 
σχέδιο. 
Το µέγεθος αλλά και ο τρόπος κατασκευής, το πώς της κατασκευής, του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου προσδιορίζονται από τις αναγκαίες επιλογές που πρέπει να 
γίνουν κατά την σύνταξή του και οι επιστήµες που κατεξοχήν ασχολούνται µε το είδος 
των επιλογών αυτών είναι η επικοινωνία και η κειµενογλωσσολογία. 
 
 

 ► Η «επικοινωνιακή διάσταση» της κατασκευής του επιχειρηµατικού 

σχεδίου 

 

Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο οφείλει να «επικοινωνεί» (δηλαδή να µεταδίδει) στον 
αναγνώστη του συγκεκριµένες διαστάσεις που πρέπει να είναι σωστά σχεδιασµένες, 
συστηµατικά οριοθετηµένες και να δηλώνονται ή να υποδηλώνονται ανάλογα µε την 
στρατηγική που θα επιλεγεί από το κατασκευαστή του. Η επικοινωνία στα πλαίσια 
της σύνταξης ενός κειµένου είναι εκ διαµέτρου αντίθετη από την επικοινωνία αλλά και 
τις στρατηγικές που αναπτύσσονται στο προφορικό λόγο. Παράλληλα, οι 
αναπαραστάσεις που ενεργοποιεί ένα γραπτό κείµενο όπως το Επιχειρηµατικό 
Σχέδιο είναι διαφορετικές από τον τρόπο που τις ενεργοποιεί ο προφορικός λόγος. 
Για να επικοινωνεί συγκεκριµένα µηνύµατα και να µπορεί να «επηρεάζει» µε 
συγκεκριµένο, δηλαδή µε προσανατολισµένο τρόπο τον αναγνώστη του, το 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο πρέπει να σχεδιαστεί µε συγκροτηµένο τρόπο που να 
λαµβάνει υπόψη του µερικά βασικά και ουσιώδη χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά αντλούνται από το χώρο της κειµενογλωσσολογίας και υποστηρίζονται από τα 
συγγενή επιστηµονικά πεδία της πραγµατολογίας, της ψυχογλωσσολογίας και της 
κοινωνιογλωσσολογίας. Οι συγκεκριµένοι επιστηµονικοί κλάδοι έχουν σταθεί, τα 
τελευταία χρόνια, αρωγοί στις συστηµατικές προσπάθειες κατανόησης του 
αποτελεσµατικού τρόπου κατασκευής για όλους τους τύπους κειµένων, ένας από 
τους οποίους είναι το Επιχειρηµατικό Σχέδιο. Οι κλάδοι αυτοί βοηθούν στην 
αποκωδικοποίηση των απαραίτητων στοιχείων που διαµορφώνουν την 
αποτελεσµατικότητα ή µη ενός κειµένου. Για να είναι λοιπόν, «αποτελεσµατικό», 
δηλαδή να διαθέτει την ικανότητα να µεταδώσει στον αναγνώστη του ένα ή 
περισσότερα µηνύµατα το Επιχειρηµατικό Σχέδιο πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο από 
στοιχεία τα οποία σχεδιάζονται στα πλαίσια προδιαγεγραµµένων διαστάσεων, όπως 
οι παρακάτω. 
 
► Η διάσταση της προθετικότητας (intentionality) του επιχειρησιακού σχεδίου 
 
Η προθετικότητα είναι ένας κατεξοχήν κειµενικός παράγοντας που αναφέρεται στη 
στάση (attitude) του συντάκτη του κειµένου αναφορικά µε το ίδιο το δηµιούργηµά του. 
Η προθετικότητα είναι η συνειδητή προσπάθεια του συντάκτη του Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου να ενσωµατώσει σε αυτό τα λειτουργικά στοιχεία που θα του προσδώσουν 
τη µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα όσον αφορά µε τους προσδιορισµένους 
εν δυνάµει δέκτες του. Η προθετικότητα είναι ο πλέον σηµαντικός παράγοντας αφού 
προσδιορίζει το σύνολο των επιµέρους κειµενικών παραγόντων. Οι προθέσεις του 
δηµιουργού του Επιχειρηµατικού Σχεδίου προσδιορίζουν και την επιλογή του στις 
επιµέρους διαστάσεις του κειµένου αυτού. Για να είναι δυνατή η επιτυχία στην 
προώθηση των στόχων του δηµιουργού του Επιχειρηµατικού Σχεδίου πρέπει να 
κατέχει τις επιµέρους δεξιότητες – ικανότητες που είναι αναγκαίες για την κατασκευή 
ενός αποτελεσµατικού κειµένου. Πριν όµως από τη διάσταση αυτή οφείλει να έχει 
διασαφηνίσει πλήρως τους επιδιωκόµενους στόχους του και να έχει εντοπίσει τους 
τρόπους µέσα από τους οποίους θα τους πετύχει στα πλαίσια διαµόρφωσης του 

4.3 
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κειµένου του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Ταυτόχρονα πρέπει να έχει προσδιορίσει 
τους αποδέκτες του κειµένου µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, διάσταση που είναι 
σηµαντική στη σύνταξη του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. 
 
► Η διάσταση της αποδεκτότητας (acceptability)  
 
Η αποδεκτότητα αφορά τη στάση του δέκτη του κειµένου κατά την επικοινωνία. Για 
να είναι αποδεκτό ένα Επιχειρηµατικό Σχέδιο πρέπει να παρέχει, στον 
προσδιορισµένο κατά τη σύνταξή του αποδέκτη, τις απαραίτητες συµβολαιακές 
πληροφορίες. Μέσα από τη διαµόρφωση του πλαισίου σύνταξης του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου έχει προσδιορισθεί και ο κοινός αλλά και το ιδιαίτερος 
τρόπος µέσα από τους οποίους ερµηνεύει ή αδυνατεί να οικειοποιηθεί αλλά και 
αποδέχεται ή απορρίπτει ο κάθε ένας από τους διάφορους δέκτες του το 
συγκεκριµένο κείµενο. Η διάσταση της αποδεκτότητας συνεπικουρείται από το 
επίπεδο χρηστικότητας του Επιχειρηµατικού Σχεδίου και τη διάρθρωση των 
προσδοκιών (expectations) των αποδεκτών του. Το επίπεδο της χρηστικότητας του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου προσδιορίζει την λυσιτελή του διάσταση δηλαδή το 
εύχρηστο των πληροφοριών που δεν µπορεί να καλύπτει το ίδιο εύρος ωφελιµότητας 
για το σύνολο των προκαθορισµένων αποδεκτών του. Στο ίδιο µήκος κύµατος µε το 
επίπεδο της χρηστικότητας η διάρθρωση των προσδοκιών των αποδεκτών 
διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για µια κειµενική ερµηνεία που προσδιορίζεται από 
ιδιαιτερότητες που ικανοποιούνται µόνο µε γνώµονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
επιµέρους κατηγοριών των αποδεκτών. Η διάσταση αυτή περιορίζει το πλαίσιο της 
πλήρους ικανοποίησης του συνόλου των αποδεκτών του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. 
Παίρνοντας για παράδειγµα το απόσπασµα από την υπό-παράγραφο 1.10. ένα 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο των 30-50 σελίδων µπορεί να ικανοποιεί την κατηγορία των 
επενδυτών που εξετάζουν καθηµερινά πολλά Επιχειρηµατικά Σχέδια δεν µπορεί 
όµως να είναι ευεργετικό εργαλείο για την κατηγορία των µάνατζερ της εταιρείας που 
αναζητούν στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο τις διευκρινιστικές οδηγίες λειτουργίας της 
επιχείρησης ούτε  για τη κατηγορία των τραπεζιτών – χρηµατοδοτών που για να 
διασφαλίσουν την απόδοση της χρηµατοδότησής τους πρέπει να συλλέξουν 
πολλαπλές πληροφορίες για την επιχειρηµατική δράση και την επιχείρηση που την 
υλοποιεί 
 
► Η διάσταση της πληροφορικότητας (informativity)  
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Επιχειρηµατικό Σχέδιο προσφέρει ένα συµπαγές 
σύνολο πληροφοριών. Η διάσταση της πληροφορικότητας προσδιορίζει το επίπεδο 
της προσφερόµενης πληροφορίας, εάν δηλαδή είναι αναµενόµενη ή απρόσµενη, αν 
κινείται σε γνωστά πλαίσια ή σε άγνωστες διαδικασίες πληροφόρησης, αν κάνει 
σωστή ή µη χρήση της σχέσης µεταξύ γνωστών και άγνωστων στοιχείων και γενικά 
αν η προσφερόµενη πληροφορία συµβαδίζει µε το επίπεδο αποδεκτότητας των 
κατηγοριών των εν δυνάµει καταναλωτών του (αναγνωστών του). Ο συντάκτης του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου οφείλει να διαχειριστεί µε µεγάλη προσοχή και σύνεση το 
σύνολο των πληροφοριών που παρέχει το κείµενό του ώστε να εξυπηρετηθούν οι 
βασικοί στόχοι που έχει θέσει µε την απόφαση της δηµιουργίας του. 
 
► Η διάσταση της αξιοπιστίας (reliability)  
 
Μια από τις κυρίαρχες διαστάσεις κατά τη σύνταξη του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι 
το επίπεδο της αξιοπιστίας του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Πρέπει οι πληροφορίες 
που παρέχει όχι µόνο να είναι διαµορφωµένες και προσφερόµενες µε 
αποτελεσµατικό τρόπο αλλά να είναι κυρίως αξιόπιστες. Για το λόγο αυτό είναι 
αναγκαίο το σύνολο των πληροφοριών που προέρχεται από πρωτογενή ή 
δευτερογενή στοιχεία µέσω αναλύσεων ή µέσω της χρήσης διοικητικών εργαλείων να 
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έχει διασταυρωθεί αλλά και να έχει διαπιστωθεί η λειτουργικότητά του. Η αξιοπιστία 
των πληροφοριών που παρέχονται από το Επιχειρηµατικό Σχέδιο δεν ελέγχεται µόνο 
αναφορικά µε το επίπεδο της «αλήθειας» τους αλλά κυρίως µε γνώµονα τα 
αποτελέσµατα που θα υποστηρίξουν σε βάθος χρόνου. Η αξιοπιστία λοιπόν του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου ελέγχεται καθηµερινά και για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
 
► Η διάσταση της συνοχής (cohesion)  
 
Από τις βασικές διαστάσεις του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι επίσης το επίπεδο της 
συνοχής που θα πρέπει να καταφέρει να παρουσιάζει ώστε το κείµενο να µπορεί όχι 
µόνο να εξυπηρετεί τη διάσταση της πληροφορικότητας αλλά να µπορεί ταυτόχρονα 
να αξιοποιεί το σύνολο των πληροφοριών που προσφέρει. Η συνοχή ενδιαφέρεται 
για «τους τρόπους µε τους οποίους τα συστατικά στοιχεία επιφανειακού κειµένου 
συνδέονται αµοιβαία σε µια ακολουθία». Με απλά λόγια, η συνοχή του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου εξασφαλίζεται µέσα από τη στενή και διαρκή 
αλληλεξάρτηση των στοιχείων που το διαµορφώνουν. Η διάσταση της συνοχής του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου συµβάλει στην αποτελεσµατικότητά του. Συνήθως η συνοχή 
ενός κειµένου προσδιορίζεται µε κριτήρια σηµασιολογικά 
 
► Η διάσταση της συνεκτικότητας (coherence)  
 
Πρόκειται για το ουσιώδες δοµικό σύστηµα του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Η 
συνεκτικότητα του Επιχειρηµατικού Σχεδίου µπορεί να διαµορφωθεί µε γνώµονα 
πραγµατολογικά κριτήρια, δηλαδή λαµβάνοντας υπόψη το καταστασιακό και 
επικοινωνιακό περιβάλλον του συγκεκριµένου κειµένου. Τη συνεκτικότητά του το 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο την κατακτά µε γνώµονα την αποτελεσµατικότητα της µορφής 
του και την συστηµατική δέσµευση του µε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Όπως 
θα διαπιστωθεί καλύτερα αµέσως πιο κάτω το κείµενο του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 
δεν µπορεί να είναι αποκοµµένο από την αγοραία, κοινωνική, πολιτική, οικονοµική 
και πολιτιστική πραγµατικότητες από τις οποίες προσδιορίζεται η ύπαρξή του. 
 
► Η διάσταση της καταστασιακότητας (situationality)  
 
Πρόκειται για τους παράγοντες που καθιστούν ένα κείµενο συναφές µε µια 
κατάσταση. Η διάσταση της καταστασιακότητας του κειµένου είναι και ο βασικός 
παράγοντας «νοµιµοποίησης» του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Η καταστασιακότητα 
του Επιχειρηµατικού Σχεδίου προσδιορίζεται από το πεδίο του επιχειρηµατικού και 
επιχειρησιακού γίγνεσθαι αλλά και από τις διαπροσωπικές ή τις διοµαδικές σχέσεις 
που διαµορφώνονται στο συγκεκριµένο πεδίο µεταξύ των διαφόρων φορέων 
διακύβευσης συµφερόντων (stakeholder). Οι σχέσεις µεταξύ των φορέων 
διακύβευσης συµφερόντων καθορίζουν τη διαµόρφωση του κειµένου του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου και προσδιορίζουν τον τρόπο σύστασής του. Η 
επιχειρηµατική (αλλά και η επιχειρησιακή) επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων φορέων 
(οµάδων) διακύβευσης συµφερόντων προσδιορίζεται και αποκρυσταλλώνεται στο 
επιχειρηµατικό πλάνο. Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο προσδιορίστηκε ως ένα πολύ-
εργαλείο επειδή αποτυπώνει τη σύνθεση πολλών και διαφορετικών επιχειρηµατικών 
και επιχειρησιακών καταστάσεων και πρακτικών. 
 
 

 ► Τα επιµέρους εργαλεία,  οι  ιδιαίτερες αναγκαίες δράσεις και οι 

απαραίτητες εξειδικευµένες γνώσεις για την κατασκευή του 

επιχειρησιακού σχεδίου 

 

4.4 
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Στις προηγούµενες ενότητες έχουν παρουσιαστεί, µε πολύ συνοπτικό τρόπο τα 
επιµέρους εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη δηµιουργία του πολύ-εργαλείου 
«Επιχειρηµατικό Σχέδιο», τα υλικά που είναι απαραίτητα για τη κατασκευή του αλλά 
και οι αναγκαίες για τη σύνταξή του δράσεις. Στην ενότητα αυτή θα δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα αναγκαία για τη δηµιουργία του Επιχειρηµατικού Σχεδίου εργαλεία και 
στις απαραίτητες συστηµατικές γνώσεις για τη κατασκευή του. Για να αποφευχθεί η 
σύγχυση αναφορικά µε την χρηστικότητα των εργαλείων αλλά και αναφορικά µε το 
τρόπο του προσδιορισµού της χρησιµότητας των επιµέρους απαραίτητων γνώσεων 
θα παρουσιαστούν στα πλαίσια των ιδιαίτερων τοµέων δράσης. 
 
► Εργαλεία και απαραίτητες γνώσεις για το ευρύτερο µάκρο περιβάλλον  
 
Η συστηµατική γνώση του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 
που θα υλοποιήσει την επιχειρηµατική ιδέα είναι απαραίτητη για να εντοπιστούν και 
οι έµµεσες επιπτώσεις στην επιχείρηση. Για την ανάλυση του ευρύτερου εξωτερικού 
περιβάλλοντος έχει καθιερωθεί η χρήση του PEST Analysis. Πρόκειται για τη 
συστηµατική ανάλυση των πολιτικών και δηµοσίων - κρατικών επιλογών, των 
οικονοµικών, των κοινωνικών - πολιτιστικών και τέλος, των τεχνολογικών 
διαστάσεων του ευρύτερου περιβάλλοντος. Για να είναι αποτελεσµατική η ανάλυση 
αυτού του τύπου πρέπει να προστρέξει κάποιος όχι µόνο σε αξιόπιστες αλλά και σε 
εύκολα προσβάσιµες πηγές. Υπάρχουν διεθνείς και εθνικοί οργανισµοί που 
εξειδικεύονται στην ανάλυση τέτοιων διαστάσεων, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
∆ιεθνής Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδας, το ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ, Στατιστική Υπηρεσία 
της Ελλάδας, κλπ. Τα στοιχεία που προσφέρουν οι πηγές αυτές διαθέτουν µια πρώτη 
ανάλυση των επιµέρους τοµέων της κοινωνικής πραγµατικότητας. Η συστηµατική 
τους προσέγγιση µπορεί όµως να επιτρέψει την επιµέρους διερεύνηση στοιχείων 
που δεν διαθέτουν εµφανώς νέα στοιχεία. Πρέπει να αποφεύγονται οι γενικεύσεις και 
οι γενικού τύπου αναλύσεις που δεν προσφέρουν καµία ουσιαστική πληροφορία για 
τις ενδεχόµενες έµµεσες επιπτώσεις που οι διεργασίες στους παραπάνω τοµείς 
µπορούν  να επιφέρουν στην επιχείρηση που θα υλοποιήσει την επιχειρηµατική 
δράση. Η διερεύνηση, για παράδειγµα, των τάσεων των καταναλωτών και η 
οριοθέτηση της καταναλωτικής συµπεριφοράς και των στάσεων των καταναλωτών 
απέναντι σε διάφορες αγοραίες καταστάσεις µπορούν να διαµορφώσουν ένα πλαίσιο 
δράσης της επιχείρησης το οποίο µπορεί να γίνει αρχικά αντιληπτό στη συνέχεια να 
σχεδιαστεί και τέλος, να υλοποιηθεί µε επιτυχία, αφού πρωτύτερα θα έχουν 
πραγµατοποιηθεί άλλες επιµέρους δράσεις. 
 
► Εργαλεία και απαραίτητες γνώσεις για την αγοραία πραγµατικότητα  
 
Η σηµαντικότερη όµως περιοχή (πεδίο) διερεύνησης παραµένει, για οποιαδήποτε 
επιχειρηµατική δράση, η αγοραία πραγµατικότητα. Πρόκειται για τον ιδιαίτερο κλάδο 
στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση που θα αναλάβει την υλοποίηση της 
νέας επιχειρηµατικής δράσης. Στο χώρο αυτό έχει καθιερωθεί η προσφυγή στο 
υπόδειγµα ή «εργαλείο» των πέντε δυνάµεων του Porter. Το υπόδειγµα ή «εργαλείο» 
αυτό αναλύει το κλαδικό περιβάλλον της επιχείρησης που υλοποιεί τη νέα 
επιχειρηµατική δράση αναφορικά µε την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων, το 
επίπεδο της διαπραγµατευτικής ικανότητας των προµηθευτών αλλά και των 
πραγµατικών ή εν δυνάµει πελατών της επιχείρησης, το επίπεδο δράσης των 
υποκατάστατων ή / και των συµπληρωµατικών προϊόντων και το επίπεδο της 
διάστασης του ανταγωνισµού µεταξύ των εταιρειών του κλάδου. Οι αναλύσεις των 
παραπάνω διαστάσεων δίνουν µια σαφή εικόνα της αγοραίας πραγµατικότητας και 
των στρατηγικών δυνατοτήτων που έχει η επιχείρηση να την αντιµετωπίσει. 
 Ένα επιµέρους εργαλείο ανάλυσης της αγοραίας πραγµατικότητας που εξειδικεύεται 
στην διερεύνηση αλλά και την εξειδίκευση της ανταγωνιστικότητας στο κλάδο της 
αγοράς είναι η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων. Στα πλαίσια αυτού του τύπου 
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ανάλυσης ο κλάδος κατηγοριοποιείται σε οµάδες επιχειρήσεων µε γνώµονα κάποια 
ουσιαστικά κριτήρια (γεωγραφική κατανοµή, χρησιµοποιούµενη τεχνολογία, κανάλια 
διαµονής, µέγεθος πωλήσεων, κλπ). Στη βάση αυτής της ταξινόµησης 
διαµορφώνονται διάφορες οµάδες επιχειρήσεων που µπορούν να απεικονιστούν 
στους λεγόµενους στρατηγικούς χάρτες και οι οποίες ανταγωνίζονται αµεσότερα 
µεταξύ τους. 
Ένα διαφορετικό εργαλείο ανάλυσης είναι η SWOT που εξειδικεύεται στη διερεύνηση 
τόσο του ενδοεπιχειρησιακού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος και διερευνά τις 
δυνάµεις και τις αδυναµίες της επιχείρησης αλλά και τις ευκαιρίες ή τις απειλές που 
είναι δυνατόν να εµφανιστούν στην αγορά. Ένα από τα κλασικά εργαλεία (µέθοδος) 
της διερεύνησης / ανάλυσης της αγοράς είναι η έρευνα αγοράς, που εντάσσεται στα 
πλαίσια της στρατηγικής µάρκετινγκ, και η οποία, όπως και η SWOT, ασχολείται 
ταυτόχρονα µε το ενδοεπιχειρησιακό και το επιχειρηµατικό (αγοραίο) περιβάλλον. 
Πέρα από τα διάφορα εργαλεία ή υποδείγµατα ανάλυσης γίνεται αντιληπτό ότι η 
αντιµετώπιση της αγοραίας πραγµατικότητας µε τις διαρκείς αλλαγές της απαιτεί µια 
λεπτοµερή και συνεχή πληροφόρηση και ειδικές γνώσης διερεύνησης και ανάλυσης 
ώστε να είναι δυνατή η σωστή και γρήγορη λήψη αποφάσεων από τη πλευρά της 
επιχείρησης. 
 
► Εργαλεία και απαραίτητες γνώσεις για την οργανωτική και λειτουργική 
διάσταση της επιχείρησης  
 
Αν τώρα εστιάσουµε την προσοχή µας, εκτός από την αρχική οριοθέτηση των 
προϊόντων / υπηρεσιών που θα ασχοληθεί η επιχείρηση, στο ενδοεπιχειρησιακό 
περιβάλλον και στον προγραµµατισµό  και την οργάνωση της επιχείρησης θα 
ανακαλύψουµε ότι απαιτείται ένα βαρύ πρόγραµµα συλλογής πληροφοριών, 
αναλύσεων και λήψης αποφάσεων για την αποτελεσµατική λειτουργία της.  Η 
τεχνολογία των πληροφοριών αναπροσδιόρισε συστηµατικά τα τελευταία χρόνια το 
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, αφού πρώτα µετάλλαξε τον 
τρόπο λειτουργίας και δράσης των µάνατζερ. Ταυτόχρονα η διάσταση της λήψης 
επιχειρηµατικών και επιχειρησιακών αποφάσεων ακολουθεί διάφορες µεθόδους µία 
από τις οποίες είναι η µέθοδος των «πολλαπλών βηµάτων λήψης αποφάσεων για 
την επίλυση προβληµάτων» (αναγνώριση και προσδιορισµός του προβλήµατος, 
αναζήτηση των εναλλακτικών λύσεων, επιλογή πορείας δράσης, υλοποίηση της 
απόφασης, αποτίµηση των αποτελεσµάτων). Ένα  σηµαντικό ζήτηµα κατά τη λήψη 
αποφάσεων είναι τα προβλήµατα – εµπόδια αντίληψης (προκαταλήψεις, σφάλµα 
πλαισίου και επιβεβαίωσης, κλιµακούµενη δέσµευση). Για να µπορέσει να 
προσδιοριστεί το οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο της επιχείρησης που 
αναλαµβάνει την υλοποίηση της νέας επιχειρηµατικής δράσης πρέπει πρώτα να  
καθοριστεί ο ή οι στόχοι και η στρατηγικές υλοποίησής τους µε γνώµονα το συνολικό 
πλαίσιο λειτουργίας. Για να διαµορφωθεί το πλαίσιο του προγραµµατισµού είναι 
αναγκαία τα εργαλεία και οι τεχνικές προγραµµατισµού στη βάση των προβλέψεων. 
Πρέπει ο συντάκτης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου να είναι γνώστης των εργαλείων 
αυτών ώστε να µπορέσει να διαµορφώσει τις απαραίτητες συνθήκες 
προγραµµατισµού. Μερικά από τα εργαλεία αυτά είναι η διαµόρφωση σεναρίων 
(τεχνική ∆ελφών, µοντέλα εξοµοίωσης) η συγκριτική προτυποποίηση, κλπ.  
Παράλληλα, στα πλαίσια του προγραµµατισµού και της οργάνωσης της λειτουργίας 
της επιχείρησης ο συντάκτης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου οφείλει να πάρει 
αποφάσεις αναφορικά µε το ανθρώπινο δυναµικό και την καθηµερινότητά του στην 
επιχείρηση. Θα πρέπει πρώτα να πάρει αποφάσεις αναφορικά µε τη δοµή της 
επιχείρησης (λειτουργική δοµή, τµηµατική δοµή, δοµές πλέγµατος, οριζόντιες δοµές, 
δικτυακές δοµές). Αµέσως µετά οφείλει να λάβει υπόψη του τις αναγκαίες θέσεις 
εργασίας (αφού εµπιστευτεί τη τεχνική της ανάλυσης και περιγραφής των θέσεων 
εργασίας) και τέλος να λάβει αποφάσεις για το τρόπο διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναµικού, αποφάσεις που λαµβάνουν υπόψη τους, εκτός από το νοµοθετικό ισχύον 
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πλαίσιο, την αποτελεσµατικότερη συµβολή του στην υλοποίηση της νέας 
επιχειρηµατικής δράσης. Στα πλαίσια αυτά οφείλει να εφαρµόσει το σύστηµα της 
διοίκησης απόδοσης (performance management) που συνάδουν µε το σύστηµα 
αξιολόγησης της απόδοσης (performance appraisal), αλλά και να έχει προγενέστερα 
υιοθετήσει αποδοτικές τεχνικές επιλογής προσωπικού.   
Τέλος, ο συντάκτης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου οφείλει να λάβει υπόψη του τη 
διάσταση του συστηµατικού ελέγχου της δράσης και λειτουργίας της επιχείρησης 
ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να είναι γνώστης των προβληµάτων 
προγραµµατισµού ή οργάνωσης που προκύπτουν. 
Η πολύ σύντοµη παρουσίαση των γνώσεων που οφείλει να έχει στο πεδίο του 
προγραµµατισµού – οργάνωσης – λειτουργίας και ελέγχου της επιχείρησης, ο 
συντάκτης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, και των εργαλείων που πρέπει να 
χρησιµοποιεί για την οριοθέτηση και καταγραφή των διαστάσεων αυτών στο 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να έχει αφενός πολυσύνθετες 
γνώσεις, επιστηµονικής και εµπειρικής σύστασης και προέλευσης, και αφετέρου 
συστηµατικές ικανότητες και δεξιότητες. 
 
► Οι οικονοµικές επιλογές και τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και γνώσεις  
 
Εκτός από τον προγραµµατισµό και την οργάνωση της επιχείρησης ο συντάκτης του 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου πρέπει να αναλάβει και το σύνολο των οικονοµικών και 
χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων είτε αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της οπτικής και 
της λογικής µάρκετινγκ (κοστολόγηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών), είτε στο 
πλαίσιο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού (διαµόρφωση του µισθολογικού 
συστήµατος της επιχείρησης), είτε τέλος, στις καθαρά οικονοµικές και 
χρηµατοοικονοµικές διεργασίες (διαµόρφωση του προϋπολογισµού έναρξης της 
επιχείρησης, ανάλυση κόστους, ανάλυση εσόδων, ταµειακές ροές, απόδοση 
επένδυσης, ανάλυση ευαισθησίας, ανάλυση νεκρού σηµείου, κλπ).   
Γίνεται επίσης αντιληπτό, και αναφορικά µε την περιοχή των οικονοµικών και 
χρηµατοοικονοµικών διεργασιών ότι ο συντάκτης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι 
υποχρεωµένος να έχει µια σφαιρική γνώση γύρω από την αγοραία και επιχειρησιακή 
πραγµατικότητα και να διαχειρίζεται διεξοδικά το σύνολο των εργαλείων και των 
γνώσεων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική κατασκευή του κειµένου αυτού. 
 
 

 ► Η κατασκευαστική  διεργασία- µεθόδευση του επιχειρηµατικού 

σχεδίου 

 
Στην ενότητα αυτή, αφού έχουν διεξοδικά παρουσιαστεί το σύνολο των ενεργειών 
που πρέπει να αναλαµβάνει ο συντάκτης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου των γνώσεων 
που οφείλει να έχει, αλλά πως και που µπορεί να τις προσεγγίσει και µέσα από µια 
συστηµατική διαδικασία εκµάθησης – αφοµοίωσης να τις αποκτήσει, θα διαµορφωθεί 
ένα πλαίσιο άσκησης και εξοικείωσης µε την κατασκευή του Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου. Λαµβάνοντας υπόψη την τακτικά εµφανιζόµενη έως τώρα προτροπή ότι το 
Επιχειρηµατικό Σχέδιο προσδιορίζει τη µορφή του από την οριοθέτηση της πρόθεσης 
του συντάκτη του αλλά και από την ιδιαιτερότητα του δέκτη του θα παρουσιαστεί ένα 
γενικό πλαίσιο σύνταξης του Επιχειρηµατικού Σχεδίου όπου θα µπορούµε 
ακολουθώντας τις υποδείξεις που υπάρχουν σε κάθε επιµέρους ενότητα ή υπό-
ενότητα του να καταλήξουµε στην πραγµατική κατασκευή του.  
Επαναλαµβάνεται, για πολλοστή φορά, ότι η κατασκευή του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 
είναι µια πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί σηµαντικό χρόνο αλλά και πολλές 
δοκιµές και προσπάθειες ώστε στο τέλος να υπάρξει ένα αποτέλεσµα λειτουργικό για 
την επιχείρηση που το υιοθετεί. 

4.5 
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►►Μελέτη περίπτωσης  
 

 

Στο κείµενο που ακολουθεί δίνεται ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο µε διαµορφωµένες 
ενότητες που έχουν επιλεγεί από διάφορα Επιχειρησιακά Σχέδια αλλά και οι 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να διαµορφωθεί ένα Επιχειρηµατικό Σχέδιο για 
µια επιχειρηµατική ιδέα που επιλέγεται πριν από την σύνταξη του ΕΣ αυτού. 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
 
 

Συνοπτική Παρουσίαση 

 

► ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 1: Παρουσιάζεται ο βασικός επιχειρηµατικός στόχος αλλά και οι 
βασικές πληροφορίες σχετικά µε την νέα επιχειρηµατική δράση.  

► ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 2: Πρέπει να δηλωθεί σύντοµα: Ποιοι κάνουν, Τι κάνουν, Για ποιο 
λόγο το κάνουν, Μέσα από ποιες διαδικασίες  

   
 

Περιεχόµενα 

 
 

Περιγραφή της Επιχείρησης 

 

► ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 1: Προσδιορισµός και Περιγραφή των Σταδίων του Εγχειρήµατος, 
Οριοθέτηση του Σκοπού της Επιχείρησης, Στόχοι του συνολικού πλαισίου δράσης, 

Αποστολή της Επιχείρησης, Παρουσίαση της Ιστορίας της Επιχείρησης ή του 
Επιχειρηµατικού Εγχειρήµατος, Επιλογή του τόπου εγκατάστασης 

 

 

Προσδιορισµός και Παραγωγή των Προϊόντων ή ∆ιαµόρφωση των Υπηρεσιών 
 

► ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 1: Βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων / υπηρεσιών, 
Προσδιορισµός των πλεονεκτηµάτων αλλά και των εν δυνάµει «αδυναµιών τους, Τα 

στάδια ανάπτυξης τους. 
 
 

Στρατηγική Μάρκετινγκ 

 

► ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 1: Οριοθέτηση του ανταγωνισµού και η Στρατηγική της 
«τοποθέτησης» της επιχείρησης στην αγορά, Προσδιορισµός της οµάδας στόχου 

των πελατών, Αιτιολόγηση της επιλογής των προµηθευτών, Οριοθέτηση της 
τιµολογιακής πολιτικής και αιτιολόγησή της (κόστος, ποιότητα, κλπ), Προσδιορισµός 
του τρόπου προώθησης των προϊόντων, Παρουσίαση της πιστωτικής πολιτικής, 

Προσδιορισµός της διακίνησης (διανοµή) των προϊόντων – υπηρεσιών, 
Προσδιορισµός του συνολικού αλλά και του κάθε επιµέρους κόστους στα πλαίσια της 

στρατηγικής µάρκετινγκ 
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Προγραµµατισµός και Οργάνωση της Επιχείρησης 

 

► ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 1: Οριοθέτηση προβλέψεων, Οργάνωση της Επιχείρησης, 
∆ιαµόρφωση του ∆ιοικητικού Πλέγµατος της Επιχείρησης, Ο οριοθέτηση της 

διαχείρισης του Ανθρώπινου δυναµικού, ευθύνες του management, διαµόρφωση των 
ρόλων εργασίας  του προσωπικού, επάρκεια του προσωπικού, προσδιορισµός  
προσλήψεων και της εκπαιδευτικής πολιτικής, Προσδιορισµό των συστηµάτων 
υποστήριξης του προσωπικού, Προσδιορισµός του συστήµατος ελέγχου της 

λειτουργίας της επιχείρησης.  
 
 

Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση 

 

► ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 1: Τα οικονοµικά στοιχεία νοµιµοποιούν αλλά και βεβαιώνουν τον 

δέκτη για την σωστή επιλογή όλων των προηγούµενων αναλύσεων που έχουν 

παρουσιαστεί στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο. Παρουσίαση της Κατάσταση Ταµειακών 

Ροών: όπου προσδιορίζονται οι πηγές και οι χρήσεις των κεφαλαίων και οι ανάγκες 

σε νέα κεφάλαια. Αποτελέσµατα, Τα οικονοµικά αποτελέσµατα εξαρτώνται από το 

ύψος των εσόδων και των εξόδων, το κόστος των κεφαλαίων και των αγαθών. 

Ανάλυση Ευαισθησίας, Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. 

 

Στρατηγική Ανάπτυξης της Επιχείρησης 

 

► ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 1: Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τον 
τρόπο ανάπτυξης και αλλαγής της επιχείρησης αλλά και την αντιµετώπιση των 
κινδύνων που ελλοχεύουν σε κάθε αγοραία πρακτική. Προσδιορισµός του 

στρατηγικού πλαισίου ανάπτυξης και οριοθέτηση των σηµαντικότερων κινήσεων της 
αναπτυξιακής διάστασης της επιχείρησης, Παρουσίαση των κυριότερων κινδύνων 
που εν δυνάµει θα αντιµετωπίσει η επιχείρηση και Οριοθέτηση των διαδικασιών ή 

ενεργειών αντιµετώπισής των. 

 
 

Τελικά Συµπεράσµατα 

 

► ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 1: Παρουσιάζονται οι κυριότεροι παράγοντες, ενέργειες και 
δραστηριότητες που αναλύθηκαν στο κείµενο του Επιχειρηµατικού Σχεδίου 

 
 
 

Παράρτηµα 

 

► ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ 1: Παρατίθενται οι διάφοροι πίνακες που τεκµηριώνουν στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν στο σώµα του κειµένου του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Αλλά και 
λοιπά έγγραφα, όπως βιογραφικά των µετόχων ή των στελεχών της επιχείρησης, 

κλπ. 
 

 
. 
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► Σύνοψη 
 
 

Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο δεν είναι ένα θεωρητικό κείµενο ούτε πρόκειται για µια 
«υποτιθέµενη επιχειρηµατική ιστορία». Πρόκειται για ένα πολύ-εργαλείο η κατασκευή 
του οποίου προϋποθέτει τη σαφή γνώση του συνόλου των µεταβλητών που 
λαµβάνουν µέρος. Είναι ένα κείµενο – οδηγός της επιχείρησης στην αγοραία 
πραγµατικότητα. ∆εν µπορεί να γίνει σύνταξη ενός Επιχειρηµατικού Σχεδίου που να 
έχει σηµαντικά αποτελέσµατα εάν δεν γίνει συστηµατική συλλογή των απαραίτητων 
πολυσύνθετων πληροφοριών, αν δεν εντοπιστούν οι ενδεδειγµένες ενέργειες για την 
υλοποίηση των επιχειρηµατικών στόχων και κυρίως αν δεν είναι σαφείς και 
προσδιορισµένοι οι στόχοι του σχεδίου αυτού. Σε κάθε κίνηση σύνταξης των 
επιµέρους ενοτήτων του κειµένου του ΕΣ πρέπει να λαµβάνονται υπόψη το σύνολο 
των επικοινωνιακών µεταβλητών και να επανεξετάζονται οι διαστάσεις τους ώστε να 
ελέγχεται η εν δυνάµει αποτελεσµατικότητά του. Η σύνταξη του Επιχειρηµατικού 
Σχεδίου απαιτεί τη δηλωµένη ή αδήλωτη σύµπραξη πολλών ειδικών αλλά και την 
επεξεργασία πολλών πληροφοριών του ευρύτερου κοινωνικού, του αγοραίου και του 
ενδοεπιχειρησιακού περιβάλλοντος. Το κάθε Επιχειρηµατικό Σχέδιο είναι µια νέα 
πρόκληση και ένα προσδιορισµένο πλαίσιο δράσης που κατευθύνεται από την νέα 
επιχειρηµατική ιδέα, τις γνώσεις, τις ικανότητες – δεξιότητες του συντάκτη αλλά και 
από το επίπεδο της διαίσθησής του. Η σύνταξη του Επιχειρηµατικού Σχεδίου είναι 
ένα δυναµικό διαδικαστικό που εχθρεύεται τη «στατικότητα» και εξειδικεύεται στην 
εξεύρεση εποικοδοµητικών λύσεων. 
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