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Η βιωσιµότητα και η αξιολόγησή της 
(1) 

•  Η	  βιωσιμότητα	  μίας	  επιχείρησης	  μετριέται	  από	  τη	  δυνατότητα	  της	  να	  λειτουργεί	  σε	  έναν	  
μελλοντικό	  χρονικό	  ορίζοντα,	  έχοντας	  την	  ικανότητα	  να	  επιτυγχάνει	  κερδοφόρα	  
αποτελέσματα	  κατά	  τη	  διάρκεια	  αυτού	  του	  διαστήματος.	  	  

•  Ενας	  πολύ	  σημαντικός	  παράγοντας	  για	  τη	  διατήρηση	  των	  δραστηριοτήτων	  και	  τη	  
διασφάλιση	  της	  μελλοντικής	  ανάπτυξης	  κάθε	  επιχείρησης	  είναι	  η	  ικανότητά	  της	  να	  
ανταποκρίνεται	  στους	  βραχυπρόθεσμους	  και	  μακροπρόθεσμους	  οικονομικούς	  στόχους	  που	  
έχει	  θέσει	  

•  Η	  αξιολόγηση	  της	  βιωσιμότητας	  μίας	  επιχείρησης	  ή	  εν	  γένει	  ενός	  επιχειρηματικού	  σχεδίου,	  
εστιάζεται	  στην	  προσπάθεια	  απάντησης	  ενός	  βασικού	  ερωτήματος:	  πρέπει	  να	  
προχωρήσουμε	  με	  την	  προτεινόμενη	  επιχειρηματική	  ιδέα	  ή	  όχι;	  	  

•  Η	  αξιολόγηση	  της	  βιωσιμότητας	  της	  επιχείρησης	  σε	  τακτά	  χρονικά	  διαστήματα	  βοηθά	  στον	  
έλεγχο	  της	  οικονομικής	  της	  υγείας,	  της	  κεφαλαιακής	  της	  διάρθρωσης	  ενώ	  παράλληλα	  
αυξάνει	  τη	  δυνατότητα	  προσέλκυσης	  νέων	  επενδυτών.	  	  
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Η βιωσιµότητα και η αξιολόγησή της 
(2) 

•  Η	  αξιολόγηση	  μίας	  επιχείρησης	  όσον	  αφορά	  στην	  ποιότητα	  των	  
εργασιών	  της	  και	  της	  οικονομικής	  βιωσιμότητας	  δεν	  είναι	  τα	  μόνα	  
στοιχεία	  που	  πρέπει	  να	  εξετάζονται	  κατά	  την	  αγορά	  μιας	  επιχείρησης.	  

•  Θα	  πρέπει	  επίσης	  να	  	  εξετάσουμε	  αν	  η	  επιχείρηση	  είναι	  η	  σωστή	  για	  
εμάς.	  	  

•  Κατά	  την	  αξιολόγηση,	  θα	  πρέπει	  να	  ελέγξουμε	  το	  πόσο	  καλά	  η	  επιχείρηση	  
ταιριάζει	  στους	  προσωπικούς	  μας	  στόχους	  για	  το	  μέλλον	  και	  να	  
αναρωτηθούμε	  τις	  ακόλουθες	  ερωτήσεις:	  
–  Θα	  επιτύχει	  η	  επιχείρηση	  αυτό	  που	  θέλω	  να	  πετύχει;	  
–  Είμαι	  προετοιμασμένος	  να	  διαθέσω	  τον	  χρόνο	  ώστε	  να	  κάνω	  την	  επιχείρηση	  

να	  δουλέψει;	  

–  Θα	  αφοσιωθώ	  σε	  αυτήν	  την	  επιχείρηση;	  
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Η βιωσιµότητα και η αξιολόγησή της 
(3) 

Για	  τη	  διεύθυνση	  μίας	  επιχείρησης	  χρειάζονται	  πολλές	  
ικανότητες	  μεταξύ	  των	  οποίων	  περιλαμβάνονται:	  

•  οι	  δεξιότητες	  οργάνωσης	  και	  προγραμματισμού	  
•  η	  κατανόηση	  των	  χρηματοοικονομικών	  θεμάτων	  

•  η	  ικανότητα	  για	  αποτελεσματική	  πώληση	  προϊόντων	  

•  οι	  δεξιότητες	  διοίκησης	  και	  επικοινωνίας	  

•  οι	  δεξιότητες	  στρατηγικού	  σχεδιασμού	  

•  η	  επαγγελματική	  υγεία	  και	  ασφάλεια	  των	  δεξιοτήτων	  
•  οι	  ικανότητες	  διαχείρισης	  μικρών	  επιχειρήσεων	  

•  η	  ικανότητα	  να	  αναπτύξουν	  ένα	  νέο	  προϊόν	  ή	  υπηρεσία	  

•  η	  δυνατότητα	  να	  παραδώσει	  τα	  προϊόντα	  ή	  τις	  υπηρεσίες	  με	  συνέπεια	  και	  
αξιοπιστία	  	  

•  οι	  δεξιότητες	  μάρκετινγκ	  
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Οι παράγοντες κερδοφορία και 
ανάπτυξη 

•  Υπάρχουν	  δύο	  τουλάχιστον	  παράγοντες	  που	  κρίνονται	  
ως	  σημαντικοί	  για	  τη	  βιωσιμότητα	  μίας	  επιχείρησης:	  	  
– Ο	  πρώτος	  αφορά	  στη	  δυνατότητα	  μίας	  επιχείρησης	  
να	  συνεχίζει	  αποδοτικά	  τις	  δραστηριότητές	  της,	  
επιτυγχάνοντας	  την	  επιστροφή	  της	  αξίας	  επένδυσης	  
των	  ιδιοκτητών,	  συνοδευόμενη	  από	  μία	  
ικανοποιητική	  ανταμοιβή	  

– Ο	  δεύτερος	  έχει	  να	  κάνει	  με	  τη	  δυνατότητα	  της	  
επιχείρησης	  να	  αναπτυχθεί	  περαιτέρω	  και	  να	  
βελτιώσει	  την	  οικονομική	  της	  θέση	  
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Οι τρεις διαστάσεις της αξιολόγησης 

•  Για	  να	  γράψουμε	  μία	  μελέτη	  βιωσιμότητας	  μίας	  επιχείρησης	  
πρέπει	  να	  λάβουμε	  υπόψη	  μας	  τρεις	  κύριες	  διαστάσεις	  της	  
επιχειρηματικής	  δραστηριότητας	  καθώς	  και	  τους	  κινδύνους	  
που	  προκύπτουν	  για	  κάθε	  μία	  από	  αυτές:	  

– Τη	  διάσταση	  της	  αγοράς:	  υπάρχει	  χώρος	  στην	  αγορά;	  
υπάρχει	  δυνατότητα	  τα	  προσφερόμενα	  προϊόντα	  ή	  
υπηρεσίες	  να	  αποδώσουν	  κέρδος;	  	  

– Τη	  λειτουργική	  διάσταση:	  τι	  εξοπλισμό	  ή	  ανθρώπινους	  
πόρους	  θα	  χρειαστούμε;	  Ποιο	  είναι	  το	  κόστος;	  

– Την	  οικονομική	  διάσταση:	  ποια	  τα	  αναμενόμενα	  έξοδα	  ή	  
έσοδα	  της	  επιχείρησης;	  Πόσο	  καιρό	  θα	  χρειαστεί	  μέχρι	  να	  
αποσβεσθεί	  το	  αρχικό	  κόστος	  της	  επένδυσης;	  
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Η διάσταση της αγοράς 

•  Η	  διάσταση	  της	  αγοράς,	  έχει	  να	  κάνει	  με	  δύο	  βασικά	  ζητήματα	  ·∙	  την	  
ζήτηση	  για	  το	  προϊόν	  ή	  τις	  υπηρεσίες	  που	  προσφέρουμε	  και	  τον	  
ανταγωνισμό	  που	  υπάρχει	  στον	  κλάδο.	  Μία	  σειρά	  από	  ερωτήματα	  που	  
πρέπει	  να	  μας	  απασχολήσουν	  κατά	  την	  αρχική	  επεξεργασία	  της	  
επιχειρηματικής	  ιδέας,	  συνοψίζονται	  στα	  παρακάτω:	  

–  Ποίοι	  είναι	  οι	  πελάτες	  που	  στοχεύουμε;	  είναι	  ιδιώτες,	  νοικοκυριά	  ή	  
επιχειρήσεις;	  

–  Ποιος	  είναι	  ο	  πληθυσμός	  των	  υποψήφιων	  πελατών	  μας	  στον	  κλάδο	  ή	  
την	  γεωγραφική	  περιοχή;	  

–  Ποιες	  είναι	  οι	  συνολικές	  πωλήσεις	  στην	  γεωγραφική	  περιοχή;	  
–  Πόσα	  ξοδεύουν	  οι	  πελάτες	  μας	  στο	  προϊόν	  /	  υπηρεσία	  κατά	  μέσο	  όρο	  

σε	  ένα	  έτος;	  

–  Ποίο	  είναι	  το	  τρέχων	  διαμορφωμένο	  επίπεδο	  τιμών	  στην	  αγορά;	  
–  Η	  αγορά	  έχει	  ακόμη	  χώρο	  για	  την	  είσοδο	  νέων	  επιχειρήσεων;	  
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Τυπική	  δομή	  μιας	  ανάλυσης	  αγοράς	  -‐SWOT	  Analysis	  
(όπως	  έχει	  περιγραφεί	  από	  τον	  P.	  Kotler	  παρατίθεται	  στον	  παρακάτω	  πίνακα	  )	  

SWOT ANALYSIS	  

Βοηθητικά για την επίτευξη του στόχου	   Επιζήµια για την επίτευξη του στόχου	  
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ω
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ν	  

STRENGTHS	  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ	  

WEAKNESSES	  
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ	  
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ν	  

OPPORTUNITIES	  
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ	  

THREATS	  
ΑΠΕΙΛΕΣ	  

Πίνακας 1	  



Επιλογή χρόνου – εξόδου σε µια 
αγορά: Η ελληνική εµπειρία 

•  Στο	  παρελθόν	  αναπτύχθηκαν,	  στην	  Ελλάδα,	  διάφορες	  μορφές	  
επιχειρηματικότητας	  με	  περιορισμένο	  κύκλο	  ζωής,	  όπως	  τα	  video-‐club	  της	  
δεκαετίας	  του	  80,	  οι	  ΕΛΔΕ	  της	  δεκαετίας	  του	  90,	  τα	  dvd-‐	  club,	  τα	  μεσιτικά	  
γραφεία	  και	  οι	  κατασκευαστικές	  εταιρείες	  στην	  πρώτη	  δεκαετία	  της	  
χιλιετίας	  που	  διανύουμε.	  	  

•  Ολες	  αυτές	  οι	  αγορές	  χαρακτηρίστηκαν	  από	  την	  αρχική	  υψηλή	  τους	  
αποδοτικότητα	  και	  το	  βραχύβιο	  της	  λειτουργίας	  τους.	  Οι	  επιχειρηματίες	  
που	  ξεκίνησαν	  αυτές	  τις	  αγορές	  ή	  αντιλήφθηκαν	  την	  ύπαρξη	  ζωτικού	  
χώρου	  στο	  ξεκίνημα	  της	  αγοράς,	  έχοντας	  ταυτόχρονα	  κατά	  νου	  τους	  την	  
έγκαιρη	  έξοδο,	  ευημέρησαν.	  	  

•  Τουναντίον,	  όσοι	  ξεκίνησαν	  σε	  αυτές	  τις	  αγορές	  όταν	  ήταν	  ήδη	  ώριμες,	  
μάλλον	  υπέγραψαν	  την	  επιχειρηματική	  τους	  αποτυχία.	  	  

•  Αξίζει	  να	  σημειώσουμε	  εδώ,	  ότι	  όσο	  μεγάλη	  αξία	  έχει	  η	  αναγνώριση	  του	  
κενού	  μίας	  αγοράς,	  άλλη	  τόση	  αξία	  έχει	  η	  αναγνώριση	  της	  κατάλληλης	  
στιγμής	  εξόδου.	  
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Η λειτουργική διάσταση 

•  Η	  λειτουργική	  διάσταση	  αφορά	  στο	  σύνολο	  των	  συστημάτων	  και	  των	  
πόρων	  που	  χρησιμοποιεί	  μία	  επιχείρηση	  για	  να	  λειτουργήσει	  
παραγωγικά.	  Τέτοια	  στοιχεία	  είναι	  η	  οργάνωση	  και	  η	  διοίκηση	  της	  
επιχείρησης,	  οι	  απασχολούμενοι	  πόροι,	  οι	  διαδικασίες,	  η	  τεχνογνωσία	  και	  
οτιδήποτε	  άλλο	  χρησιμοποιείται	  από	  την	  επιχείρηση	  ώστε	  να	  επιτύχει	  το	  
σκοπό	  της.	  	  

•  Μία	  επιχείρηση	  θεωρείται	  τεχνικά	  και	  επιχειρησιακά	  βιώσιμη	  εάν	  
διαθέτει	  την	  απαιτούμενη	  δομή,	  τεχνογνωσία,	  υποδομές	  και	  κεφάλαια,	  
τα	  	  οποία	  θα	  της	  επιτρέψουν	  να	  παραδώσει	  αγαθά	  και	  υπηρεσίες,	  
επιτυγχάνοντας	  το	  προσδοκώμενο	  κέρδος.	  Ιδιαίτερα	  για	  μία	  νέα	  
επιχείρηση,	  θα	  πρέπει	  να	  έχουμε	  υπόψη	  μας	  ότι	  θα	  χρειαστούμε	  
πρόσβαση	  σε	  επιχειρησιακούς	  πόρους	  όχι	  μόνο	  κατά	  το	  στάδιο	  της	  
εγκατάστασης,	  αλλά	  και	  κατά	  την	  ανάπτυξη	  και	  επέκταση,	  λειτουργία	  και	  
συντήρησή	  της.	  
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Τα συστατικά στοιχεία της 
λειτουργίας 

	   Τα	  απαραίτητα	  στοιχεία	  που	  πρέπει	  να	  ελεγχθούν	  
στην	  αξιολόγηση	  της	  λειτουργίας	  μπορούν	  να	  
συνοψισθούν	  στα	  κάτωθι:	  
– Διοίκηση	  -‐	  Προσωπικό	  
– Εγκαταστάσεις	  
– Εξοπλισμός	  
– Προμηθευτές	  εξοπλισμού	  
– Υλικά	  	  -‐	  πρώτες	  ύλες	  
– Προμηθευτές	  υλικών	  -‐	  πρώτων	  υλών	  
– Το	  νομικό	  πλαίσιο	  
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Η οικονοµική διάσταση 

•  Η	  οικονομική	  διάσταση,	  έχει	  να	  κάνει	  με	  τρία	  
από	  τα	  άμεσα	  οικονομικά	  θέματα	  που	  
απασχολούν	  τον	  επιχειρηματία:	  	  
(α)	  ο	  υπολογισμός	  των	  απαιτούμενων	  συνολικών	  
κεφαλαίων	  	  

(β)	  ο	  τρόπος	  κάλυψης	  των	  αναγκών	  σε	  κεφάλαια	  
(ίδια	  –	  ξένα)	  και	  	  

(γ)	  ο	  προϋπολογισμός	  του	  κόστους	  και	  της	  
ωφέλειας	  σε	  διαφορετικά	  εναλλακτικά	  σενάρια.	  	  
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Μερικά καίρια οικονοµικά ζητήµατα 

•  Θα	  είναι	  κερδοφόρα	  η	  επιχείρηση;	  	  
•  Είναι	  αυτή	  η	  κερδοφορία	  βιώσιμη;	  
•  Είναι	  η	  απόδοση	  της	  επένδυσης	  ανάλογη	  προς	  τον	  

αναλαμβανόμενο	  κίνδυνο;	  

•  Η	  τρέχουσα	  οικονομική	  απόδοση	  θα	  συνεχιστεί;	  –	  	  υπάρχει	  
δυνατότητα	  για	  περαιτέρω	  βελτίωση;	  

•  Τι	  θα	  συμβεί	  αν	  δεν	  επιτευχθούν	  τα	  αναμενόμενα	  μεγέθη	  
στους	  επόμενους	  δώδεκα	  μήνες;	  	  

•  Ο	  προβλεπόμενος	  κύκλος	  εργασιών	  θα	  μπορέσει	  να	  καλύψει	  
τα	  αρχικά	  κόστη	  (start-‐up	  costs)	  αφήνοντας	  επαρκές	  
κεφάλαιο	  κίνησης	  για	  τη	  λειτουργία	  και	  την	  ανάπτυξη	  της	  
επιχείρησης;	  
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Αξιολόγηση της βιωσιµότητας µε τη 
χρήση αριθµοδεικτών 

•  Μία	  σημαντική	  μέθοδος	  μέτρησης	  της	  βιωσιμότητας	  της	  
επιχείρησης	  είναι	  η	  μέτρηση	  με	  τη	  χρήση	  αριθμοδεικτών	  
βιωσιμότητας.	  	  

•  Οι	  αριθμοδείκτες	  μετρούν	  τους	  βασικούς	  προσδιοριστικούς	  
παράγοντες	  της	  καθαρής	  οικονομικής	  υγείας	  μίας	  
επιχείρησης.	  	  

•  Ο	  κυριότερος	  παράγοντας	  είναι	  η	  διαθεσιμότητα	  των	  
αναλώσιμων	  καθαρών	  στοιχείων	  του	  ενεργητικού	  για	  την	  
κάλυψη	  του	  χρέους,	  όπως	  εμφανίζεται	  στον	  ισολογισμό	  της.	  
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Οι Λογιστικές Καταστάσεις 
Επιχειρήσεων 

•  Οι	  βασικές	  λογιστικές	  καταστάσεις	  είναι	  ο	  Ισολογισμός,	  η	  
κατάσταση	  Αποτελεσμάτων	  χρήσεως	  (ΚΑΧ)	  και	  ο	  πίνακας	  
διάθεσης	  του	  αποτελέσματος.	  

•  Σε	  αυτές,	  εμφανίζονται	  τα	  περιουσιακά	  στοιχεία,	  οι	  πηγές	  
προέλευσης	  των	  κεφαλαίων	  της,	  τα	  οικονομικά	  
αποτελέσματα	  και	  οι	  προσδιοριστικοί	  παράγοντες	  αυτών,	  
καθώς	  και	  το	  πώς	  γίνεται	  η	  διάθεση	  του	  αποτελέσματος.	  
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Οι κυριότεροι αριθµοδείκτες 
•  Αριθμοδείκτες	  γενικής	  και	  άμεσης	  ρευστότητας	  
•  Αριθμοδείκτης	  ξένων	  προς	  ίδια	  κεφάλαια	  
•  Αριθμοδείκτης	  ιδίων	  προς	  συνολικά	  κεφάλαια	  (αυτονομίας)	  
•  Αριθμοδείκτης	  ιδίων	  κεφαλαίων	  προς	  πάγια	  

(χρηματοδότησης	  παγίων)	  

•  Αριθμοδείκτης	  κυκλοφορούντος	  ενεργητικού	  προς	  συνολικές	  
υποχρεώσεις	  

•  Αριθμοδείκτης	  παγίων	  προς	  μακροπρόθεσμες	  υποχρεώσεις	  	  
•  Αριθμοδείκτης	  κάλυψης	  τόκων	  	  
•  Αριθμοδείκτης	  παλαιότητας	  παγίων	  
•  Αριθμοδείκτες	  αποδοτικότητας	  ιδίων	  και	  συνολικών	  

κεφαλαίων	  

•  Αριθμοδείκτης	  περιθωρίου	  κεφαλαιακής	  μόχλευσης	   18 



Παράδειγµα 

•  Εστω	  σε	  μία	  επιχείρηση	  τα	  ξένα	  κεφάλαια	  είναι	  €600	  και	  τα	  
ίδια	  κεφάλαια	  είναι	  €1.200	  και	  θέλουμε	  να	  βρούμε	  τη	  σχέση	  
μεταξύ	  των	  ξένων	  και	  των	  ιδίων	  κεφαλαίων,	  ώστε	  να	  δούμε	  
σε	  ποια	  αναλογία	  η	  επιχείρηση	  χρηματοδοτείται	  με	  ξένα	  
κεφάλαια	  τρίτων	  και	  σε	  ποια	  με	  ίδια	  κεφάλαια	  των	  
επιχειρηματιών,	  δηλαδή	  να	  δούμε	  την	  κεφαλαιακή	  
διάρθρωση	  
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Με	  τη	  μορφή	  πηλίκου	  

Κεφαλαιακή	  =	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ξένα	  Κεφάλαια	  	  =	  	  	  	  	  600	  =	  	  0,5	  (μισή	  φορά)	  
	  διάρθρωση	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ιδια	  Κεφάλαια	  	  	  	  	  	  	  	  1.200	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  Το	  παραπάνω	  πηλίκο	  δηλώνει	  ότι	  τα	  ξένα	  κεφάλαια	  αναλογούν	  0,5	  φορά	  

στα	  ίδια	  κεφάλαια,	  ότι,	  δηλαδή	  αναλογεί	  0,5	  μονάδα	  ξένων	  κεφαλαίων	  σε	  
κάθε	  1	  μονάδα	  ιδίων	  κεφαλαίων.	  

Με	  τη	  μορφή	  ποσοστού	  

Ξένα	  κεφάλαια	  =	  	  	  	  600	  	  Χ	  	  100	  =	  0,5	  Χ	  100	  =	  50%	  
	  Ιδια	  κεφάλαια	  	  	  	  1.200	  	  

	   Το	  παραπάνω	  ποσοστό	  δηλώνει	  ότι	  τα	  ξένα	  κεφάλαια	  είναι	  το	  50%	  των	  
ιδίων	  κεφαλαίων,	  δηλαδή	  ότι	  αναλογούν	  50	  μονάδες	  ξένων	  κεφαλαίων	  σε	  
κάθε	  100	  μονάδες	  ιδίων	  κεφαλαίων	  



Ανάλυση νεκρού σηµείου 
κυκλοφορίας 

•  Μία	  επίσης	  σημαντική	  μέθοδος	  είναι	  ο	  υπολογισμός	  του	  
σημείου	  του	  κύκλου	  εργασιών,	  όπου	  η	  επιχείρηση	  δεν	  
πραγματοποιεί	  κέρδος	  ή	  ζημία	  και	  ονομάζεται	  νεκρό	  σημείο	  
κυκλοφορίας.	  	  

•  Το	  νεκρό	  σημείο	  αντιστοιχεί	  σε	  εκείνο	  το	  επίπεδο	  των	  
πωλήσεων	  όπου	  τα	  έσοδα	  από	  πωλήσεις	  καλύπτουν	  ακριβώς	  
τα	  συνολικά	  έξοδα	  της	  επιχείρησης.	  
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Έξοδος από την επένδυση 

•  Ολη	  η	  διαδικασία	  της	  αξιολόγησης,	  σαφώς	  έχει	  ένα	  
σημαντικό	  κόστος	  το	  οποίο	  περιλαμβάνει	  προσπάθεια,	  
ενασχόληση	  και	  χρήματα,	  κανείς	  όμως	  δεν	  μπορεί	  να	  
διαφωνήσει	  στο	  ότι	  το	  κόστος	  αυτό	  είναι	  ελάχιστο	  μπροστά	  
στο	  όφελος	  αποφυγής	  μιας	  επιχειρηματικής	  αποτυχίας.	  	  

•  Ειδικά,	  αν	  αυτή	  η	  αποτυχία	  μπορεί	  να	  διαγνωστεί	  από	  την	  
εκκίνηση.	  

22 



Η χρεωκοπία 

•  Μία	  επιχείρηση	  η	  οποία	  δεν	  καταφέρνει	  να	  ικανοποιήσει	  
τους	  σκοπούς	  για	  τους	  οποίους	  δημιουργήθηκε,	  θα	  πρέπει	  
ούτως	  ή	  άλλως	  να	  διακόψει	  τη	  λειτουργία	  της.	  Φυσικά	  εδώ	  
δεν	  αναφερόμαστε	  σε	  προσωρινές	  δυσλειτουργίες	  ή	  
δυσχέρειες,	  αυτές	  είναι	  και	  θα	  συνεχίζουν	  να	  είναι	  μέσα	  στο	  
“παιχνίδι”	  της	  επιχειρηματικότητας.	  	  

•  Αναφερόμαστε	  στην	  κατάσταση	  που	  η	  ρευστοποιήσιμη	  αξία	  
των	  περιουσιακών	  στοιχείων	  της	  επιχείρησης	  είναι	  
μεγαλύτερη	  από	  την	  παρούσα	  της	  αξία	  και	  επομένως	  δεν	  
υπάρχει	  πλέον	  λόγος	  ύπαρξης	  της	  επιχείρησης.	  	  

•  Το	  σύνηθες	  πρόβλημα	  σε	  αυτές	  τις	  περιπτώσεις	  είναι	  η	  μη	  
αναγνώριση	  της	  πραγματικής	  κατάστασης	  και	  η	  μη	  παραδοχή	  
της	  από	  τους	  ιδιοκτήτες.	  	  
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Εάν η επιχείρηση δεν είναι οικονοµικά 
βιώσιµη 

•  Εξετάζουμε	  κατά	  πόσο	  θα	  μπορούσαμε	  να	  μεταβάλουμε	  την	  
επιχείρηση	  ώστε	  να	  γίνει	  πιο	  κερδοφόρα	  (π.χ.	  με	  στόχο	  μια	  
νέα	  αγορά	  ή	  την	  εισαγωγή	  ενός	  νέου	  προϊόντος	  ή	  υπηρεσίας)	  

•  Εξετάζουμε	  τους	  τρόπους	  με	  τους	  οποίους	  θα	  μπορούσαμε	  
να	  μειώσουμε	  το	  κόστος	  ή	  να	  αυξήσουμε	  τις	  τιμές	  πώλησης	  ή	  
τον	  όγκο	  των	  πωλήσεων	  για	  να	  εξασφαλισθεί	  ότι	  τα	  
αναμενόμενα	  κέρδη	  θα	  καλύψουν	  τα	  αναγκαία	  έξοδα.	  

•  Αποφασίζοντας	  έγκαιρα	  ότι	  μια	  επιχειρηματική	  ιδέα	  δεν	  θα	  
λειτουργήσει,	  κερδίζουμε	  	  χρόνο,	  χρήματα	  και	  ενδεχομένως	  
μεταφορικά	  και	  εν	  τέλει	  κυριολεκτικά	  κερδίζουμε	  από	  
εμφράγματα	  αργότερα.	  
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Μην υπογράψετε τίποτα ακόµα!! 

•  Οταν	  αγοράζετε	  μια	  υπάρχουσα	  επιχείρηση,	  βεβαιωθείτε	  ότι	  έχετε	  προβεί	  
στις	  ακόλουθες	  ενέργειες	  πριν	  υπογράψετε	  οποιαδήποτε	  σύμβαση:	  

•  Σκεφτείτε	  τι	  πραγματικά	  αξίζει	  η	  επιχείρηση.	  	  

•  Πρέπει	  να	  ξέρετε	  πως	  ο	  ιδιοκτήτης	  της	  επιχείρησης	  έφθασε	  στην	  εκτίμηση	  
της	  αξίας	  της	  και	  θα	  πρέπει	  να	  είστε	  σε	  θέση	  να	  την	  εκτιμήσετε	  και	  οι	  ίδιοι	  

•  Ζητήστε	  να	  παρατηρήσετε	  τη	  λειτουργία	  της	  επιχείρησης	  για	  να	  δείτε	  πώς	  
λειτουργεί	  πραγματικά	  

•  Ανακαλύψτε	  τον	  πραγματικό	  λόγο	  για	  τον	  οποίο	  η	  επιχείρηση	  είναι	  προς	  
πώληση	  

•  Να	  είστε	  σίγουροι	  για	  το	  τι	  συμπεριλαμβάνεται	  στην	  τιμή	  αγοράς	  (π.χ.	  
περιουσιακά	  στοιχεία,	  οφειλές)	  

•  Εξετάστε	  τις	  προηγούμενες	  επιδόσεις	  της	  επιχείρησης	  

•  Αξιολογήστε	  την	  επιχείρηση	  οικονομικά	  –	  φορολογικά	  -‐	  νομικά	  
•  Συμβουλευτείτε	  έναν	  επιχειρηματικό	  σύμβουλο	  ή	  λογιστή	  
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