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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και η μελέτη σκοπιμότητας αποτελούν μία 

οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια για την παραγωγή θεμελιωδών 

αποφάσεων και δράσεων που καθοδηγούν μια επιχείρηση αναφορικά με την 

ταυτότητά της, τους μακροπρόθεσμους στόχους της και τους λόγους ύπαρξής 

της. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός θεωρείται ως μία σημαντική πρακτική 

στρατηγικής διαχείρισης, επιφέροντας σημαντικά οφέλη αναφορικά με τη 

διαχειριστική ικανότητα, τις δομές εξουσίας, την οργανωσιακή κουλτούρα και 

την οργανωσιακή αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Στην Κύπρο, ο 

επιχειρησιακός σχεδιασμός των επιχειρήσεων ολοένα και βελτιώνεται, και 

παρατηρούμε ότι επιχειρήσεις τόσο υφιστάμενες αλλά και νεοεισερχόμενες 

έχουν σαν στόχο την δημιουργία επιχειρησιακού σχεδιασμού ο οποίος τις 

βοηθά στην προσπάθεια που κάνουν για επίτευξη των στόχων τους. Σκοπός 

της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του ζητήματος του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού καθώς και της μελέτης σκοπιμότητας, εστιάζοντας στις 

επιχειρήσεις και κατά πόσο εφαρμόζουν επιχειρησιακό σχεδιασμό με την 

βοήθεια εργαλείων ανάλυσης, μέσω της ανάλυσης της διεθνούς 

βιβλιογραφίας και της εξέτασης διάφορων παραγόντων που σχετίζονται με 

τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την μελέτη σκοπιμότητας στην Κύπρο. 

Επίσης γίνεται μια ανάλυση και αξιολόγηση για την χρήση εργαλείων 

επιχειρησιακού σχεδιασμού, έτσι ώστε να διακρίνουμε κατά πόσο οι 

επιχειρήσεις, τόσο υφιστάμενες όσο και νεοεισερχόμενες αλλά και οι 

εργαζώμενοι σε αυτές, αν έχουν επίγνωση όσον αφορά τα εργαλεία 

ανάλυσης. Παρόλο όμως που βελτιώνεται δεν χρησιμοποιείται, κάτι που ίσως 

οφείλεται στο ότι τα εργαλέια ανάλυσης δεν είναι γνωστά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Μέσα σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό επιχειρησιακό 

περιβάλλον, η ανάγκη για διαρκή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα 

δεδομένα της αγοράς έχει γίνει πλέον επιτακτική. Οι σύγχρονοι οργανισμοί 

οφείλουν να ανταποκρίνονται στις μεταβολές των εξωτερικών παραγόντων, 

για να διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την ανταγωνιστική τους θέση στον 

κλάδο που δραστηριοποιούνται. Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων, που 

αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις εν όψει οικονομικής κρίσης, ο 

γρήγορος ρυθμός μεταβολών των συνθηκών του οικονομικού, τεχνολογικού, 

κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος, η ένταση του ανταγωνισμού στο 

διεθνή χώρο και οι ενοποιήσεις των αγορών κυρίως της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής Κοινότητας, καθιστούν αναγκαίο τον προγραμματισμό για την 

ανάπτυξη και επιβίωση των επιχειρήσεων.  

Από έρευνες που έχουν γίνει, ειδικοί ερευνητές έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ένα υγιή και καλά 

μελετημένο προγραμματισμό, έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας 

σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν και δεν έχουν στρατηγικούς 

προσανατολισμούς, αλλά αντιδρούν παθητικά στις μεταβολές του 

περιβάλλοντος. Ο ουσιαστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις 

στην οικονομία μιας χώρας και η ανάγκη για επιβίωση και ανάπτυξη στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον που δραστηριοποιούνται, καθιστούν αναγκαία όσο 

ποτέ την κατάρτιση ενός στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου που να 

περιλαμβάνει τους μακροχρόνιους στόχους και τις μεθόδους 

πραγματοποίησής τους.  

Το στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο εξειδικεύει τους στόχους του 

στρατηγικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης και τις μεθόδους 

πραγματοποίησης του. Όπως είναι φυσικό, κάθε επιχειρηματικό σχέδιο 

προϋποθέτει την κατάρτιση του αντίστοιχου στρατηγικού σχεδιασμού, έτσι 

ώστε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό επιχειρηματικό σχέδιο να περιλαμβάνει 

και τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης.  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός διαφέρει πολύ 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Μια από τις επικρατέστερες θεωρίες  είναι ότι ο 

στρατηγικός επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι το κύριο εργαλείο για άσκηση 

διοίκησης. Μια άλλη θεωρία είναι αυτή που ‘’πρέπει’’ να εφαρμοστεί ο 

σχεδιασμός γιατί γίνεται από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή απαιτείται 

να γίνει γιατί διασφαλίζει κάποια χρηματοδότηση κτλ. Ανάλογα με το είδος της 

επιχείρησης, τα προβλήματα, τους στόχους, την υπάρχουσα τεχνογνωσία, την 

εμπειρία, την υποδομή και τις αντιλήψεις διαφοροποιούνται οι ανάγκες σε 

θέματα ανάπτυξης του στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδιασμού. Οι ανάγκες 

αυτές μπορεί να είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες, να είναι συνολικές ανάγκες 

ενημέρωσης και εκπαίδευσης, εισαγωγής διαδικασιών προγραμματισμού και 

υποστήριξης στην ανάπτυξη-κατάρτιση στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου.  
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Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, παρόλο που κάποιες επιχειρήσεις έχουν 

καταρτίσει στρατηγικά επιχειρηματικά σχέδια δεν σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί ο  

προαπαιτούμενος στόχος, είτε αυτός αφορά τις γνώσεις που αποκτήθηκαν ή 

θα αποκτηθούν, είτε αφορά την  ωριμότητα σε θέματα στρατηγικού 

επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η ίδρυση μιας μικρής επιχείρησης, δεδομένων 

των εσόδων που αποφέρει και των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται είναι μια 

επίπονη προσπάθεια που απαιτεί αρκετή προετοιμασία. Αν σκεφτεί κάποιος 

να δοκιμάσει αυτήν την πρόκληση, τότε θα πρέπει να κάνει τα πάντα για να 

αυξήσει τις πιθανότητες του για μελλοντική επιτυχία.  

Παρόλο που ο επιχειρησιακός σχεδιασμός έχει καθαρό όφελος και μπορεί να 

δώσει θέσεις ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, πολλές επιχειρήσεις για 

διάφορους λόγους δεν τον εφαρμόζουν. Ίσως αυτό οφείλεται στην έλλειψη 

επίγνωσης κατάλληλων εργαλείων επιχειρησιακού σχεδιασμού, όπως επίσης 

και στο μέγεθος των επιχειρήσεων και στους πόρους που διαθέτουν. 

Επομένως χρειάζεται να γίνει μια έρευνα για διαπίστωση.  

 

1.1 Στόχοι – Σκοπός 

Σκοπός της εργασίας αυτής λοιπόν, είναι να αναπτύξει όσο καλύτερα γίνεται, 

τον προγραμματισμό δράσης μιας επιχείρησης, δηλαδή τον επιχειρησιακό 

προγραμματισμό τόσο στο επίπεδο διοίκησης και οικονομίας όσο και στο 

εμπορικό επίπεδο. Τέλος φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες να μάθουν 

και να γνωρίσουν το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδιασμού και της 

μελέτης σκοπιμότητας των επιχειρήσεων καθώς και τον σημαντικό ρόλο των 

εργαλείων ανάλυσης για την σωστή λήψη αποφάσεων μέσω μιας ανάλυσης 

και αξιολόγησης για την χρήση εργαλείων επιχειρησιακού σχεδιασμού, έτσι 

ώστε να διακρίνουμε κατά πόσο οι επιχειρήσεις, τόσο υφιστάμενες όσο και 

νεοεισερχόμενες αλλά και οι εργαζώμενοι σε αυτές, αν έχουν επίγνωση όσον 

αφορά τα εργαλεία ανάλυσης. 

 

1.2 Δομή 

Στη συνέχεια του άρθρου, θα γίνει ανάλυση του επιχειρησιακού σχεδιασμού 

και της μελέτης σκοπιμότητας για το τι περιλαμβάνουν και σε ποιες κατηγορίες 

χωρίζονται. Έπειτα, θα αναπτυχθούν οι υποθέσεις που θα μελετηθούν και  θα 

ακολουθήσουν οι μεθοδολογικές πτυχές της μελέτης. Θα γίνει μια εκτενής 

αναφορά για τα εργαλεία ανάλυσης και στο πως χωρίζονται. 

Ολοκληρώνοντας τα πιο πάνω θα συζητηθούν τα βασικά αποτελέσματα της 

ανάλυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

Ο Heffron καθορίζει τη στρατηγική ως «τον καθορισμό των βασικών 

μακροπρόθεσμων στόχων μίας επιχείρησης, την υιοθέτηση των δράσεων, 

καθώς και την τοποθέτηση των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των 

στόχων αυτών».  Ο ορισμός αυτός δε, διακρίνει τις διαφορές που υφίστανται 

μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Όμως στην πραγματικότητα οι 

οργανισμοί του δημοσίου παραδοσιακά, δεν υλοποιούσαν συγκεκριμένες 

στρατηγικές στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, οι ρίζες 

του στρατηγικού σχεδιασμού εντοπίζονται στον ιδιωτικό τομέα, αν και ο 

Gibson (1993) υποστηρίζει πως αυτός έχει σημαντικές ομοιότητες με το 

δημόσιο, με βασικότερες εξ αυτών την αναγκαία υποστήριξη της διοίκησης, 

την εσωτερική επικοινωνία, την κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης του 

οργανισμού και τον καθορισμό της μελλοντικής του εξέλιξης. 

Ο σκοπός του στρατηγικού σχεδιασμού σύμφωνα με τον Eadie (2000) είναι η 

επίτευξη μίας επωφελούς ισορροπίας μεταξύ του οργανισμού και του 

εξωτερικού του περιβάλλοντος σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Σύμφωνα με τον 

Bryson (2017), ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μία πειθαρχημένη 

προσπάθεια για την παραγωγή θεμελιωδών αποφάσεων και δράσεων που 

καθοδηγούν έναν οργανισμό αναφορικά με την ταυτότητά του, τους στόχους 

του και τους λόγους ύπαρξής του. Οι Poister & Streib (2005) επισημαίνουν 

πως ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μία συστηματική διαδικασία συλλογής 

πληροφόρησης σχετικά με τη ‘γενική εικόνα’ του οργανισμού, η οποία 

χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση μίας μακροπρόθεσμης κατεύθυνσης και 

τη μετάφραση της σε συγκεκριμένους στόχους και δράσεις. 

Ακόμη, οι Osborne & Gaebler (2012) επισημαίνουν πως ο στρατηγικός 

σχεδιασμός ενσωματώνει διαδικασίες αντικειμενικής ανάλυσης και 

υποκειμενικής αξιολόγησης των οργανωσιακών στόχων και προτεραιοτήτων 

για τη χάραξη της μελλοντικής πορείας δράσης, η οποία διασφαλίζει την 

οργανωσιακή αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα σε μεγάλο χρονικό 

ορίζοντα. Με την πάροδο του χρόνου η συμβατική διαδικασία του στρατηγικού 

σχεδιασμού, έχει εξελιχθεί με βάση διάφορες προσεγγίσεις που έχουν 

αναπτυχθεί από τους Bryson (2017), Nutt & Backoff (2012) και Koteen (2012), 

οι οποίοι ουσιαστικά έχουν ενσωματώσει στην εξεταζόμενη έννοια διάφορες 

σημαντικές διαστάσεις, όπως είναι η αποσαφήνιση της οργανωσιακής 

αποστολής και αξιών, της ανάπτυξης του μελλοντικού οράματος, της 

ανάλυσης των προκλήσεων και ευκαιριών του εξωτερικού περιβάλλοντος, την 

αξιολόγηση των εσωτερικών δυνάμεων και αδυναμιών, τη διαμόρφωση των 

στρατηγικών στόχων, τον εντοπισμό των στρατηγικής σημασίας ζητημάτων, 

την ανάπτυξη και αξιολόγηση των εναλλακτικών στρατηγικών και τον 

προσδιορισμό των πλάνων δράσης.   



12 
 

Ωστόσο μέχρι και σήμερα έντονος είναι ο δημόσιος και ακαδημαϊκός διάλογος 

αναφορικά με την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού στο δημόσιο τομέα, 

ιδιαίτερα αναφορικά με τα ζητήματα του πεδίου εφαρμογής του (Ellingson & 

Wambsganns, 2016), του περιεχομένου του (Hatry, 2018), των εμπλεκομένων 

(Franklin, 2011) και των αποτελεσματικότερων πρακτικών προσεγγίσεων 

(Roberts, 2010). Βέβαια, το σημαντικότερο ζήτημα του στρατηγικού 

σχεδιασμού είναι η εφαρμογή των στρατηγικών πλάνων στην πράξη, 

δεδομένου ότι αυτός ο τύπος επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι χρήσιμος μόνο 

όταν συνδέεται προσεκτικά με την εφαρμογή του. Υπό αυτό το παράγοντα, οι 

Donald (2018) αναφέρουν πως η εφαρμογή των στρατηγικών πλάνων μπορεί 

να παρεμποδίζεται από υπαλλήλους που αισθάνονται ότι απειλούνται από την 

οργανωσιακή αλλαγή ή από πρόσθετους ελεγκτικούς φορείς, μια επισήμανση 

που έχει ιδιαίτερη σημασία για το δημόσιο τομέα. 

Ακόμη, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα στο πεδίο του στρατηγικού σχεδιασμού 

είναι πως διαχειριστές των δημόσιων οργανισμών συχνά δεν καταφέρνουν να 

το συνδέσουν με αντίστοιχες διαδικασίες λήψης αποφάσεων κρίσιμης 

σημασίας. Μάλιστα ο Mintzberg (2014), ένας από τους βασικότερους 

επικριτές του στρατηγικού σχεδιασμού, αναφέρει πως οι εν λόγω διαδικασίες 

πολύ συχνά παρουσιάζονται αποκομμένες από τις λειτουργίες μέτρησης και 

αξιολόγησης, της οργανωσιακής απόδοσης και βέλτιστης τοποθέτησης και 

κατανομής των οργανωσιακών πόρων. Συνεπώς, η αποτελεσματική 

στρατηγική διαχείριση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διαχείριση ενός στρατηγικού 

προγράμματος.  

Σύμφωνος με την άποψη αυτή, ο Koteen (2009) υποστηρίζει πως ο 

στρατηγικός σχεδιασμός είναι μία ευρεία έννοια που ενσωματώνει το σύνολο 

των διοικητικών αποφάσεων και δράσεων που καθορίζουν την οργανωσιακή 

απόδοση σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο Toft (2015) απ’ την άλλη αναφέρει 

πως ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι μία προηγμένη καινοτόμος και συνεκτική 

μορφή στρατηγικής σκέψης που αποσκοπεί στην επέκταση του στρατηγικού 

οράματος σε όλες τις μονάδες του οργανισμού, περιλαμβάνοντας κάθε 

διοικητικό σύστημα.   

Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως πρακτική, άρχισε να εφαρμόζεται πριν από 

περίπου 30 χρόνια, με ένα μεγάλο μέρος της πρώιμης βιβλιογραφίας να δίνει 

έμφαση στις εφαρμογές και στο πεδίο των τοπικών κυβερνήσεων (Denhardt, 

2015). Τα τελευταία χρόνια, ακαδημαϊκοί και ερευνητές έχουν δείξει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στα ζητήματα του στρατηγικού σχεδιασμού, ως μία ορθολογική 

πρακτική της δημόσιας διοίκησης (Streib, Slotkin & Rivera, 2011), ενώ πέρα 

από το στρατηγικό σχεδιασμό, ενδιαφέρον παρουσιάζεται και στο δημόσιο 

διάλογο περί μίας ευρύτερης στρατηγικής διαχείρισης του δημόσιου τομέα. 

Οι Vinzant & Vimzant  (2016) χαρακτηρίζουν το στρατηγικό σχεδιασμό ως τον 

«ακρογωνιαίο λίθο» της στρατηγικής διαχείρισης, επισημαίνοντας πως η 
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επιτυχής εφαρμογή του, απαιτεί την αξιολόγηση των ικανοτήτων του 

οργανισμού σε πεδία όπως είναι η διαχειριστική ικανότητα, οι δομές εξουσίας, 

η οργανωσιακή κουλτούρα, η ηγεσία και η οργανωσιακή δομή.  

Οι Halachmi (2013), επιβεβαιώνοντας την προαναφερθείσα προσέγγιση, 

αναφέρουν πως ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί το κυριότερο στοιχείο 

αλλά όχι την ουσία της στρατηγικής διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει και 

άλλα χαρακτηριστικά καίριας σημασίας, με βασικότερα εξ αυτών την 

εφαρμογή και την αξιολόγηση καθώς και την χρήση εργαλείων ανάλυσης.   

Ακόμη, ο Bryson (2014) υποστηρίζει πως η ίδια η εφαρμογή του στρατηγικού 

σχεδιασμού στους οργανισμούς είναι η ουσία του, λαμβάνοντας υπόψη πως 

τα στρατηγικά σχέδια εφαρμόζονται μέσω της διασύνδεσης αντίστοιχων 

διαδικασιών που εντοπίζονται στα ανώτερα και κατώτερα ιεραρχικά διοικητικά 

επίπεδα. Για το λόγο αυτό, οι Poister & Van Slyke (2002) αναφέρουν πως οι 

οργανισμοί θα πρέπει να προσπαθούν και να εξασφαλίζουν, πως τα 

στρατηγικά τους σχέδια καθοδηγούν τις αποφάσεις του οργανισμού σε όλα τα 

ιεραρχικά επίπεδα, απαιτώντας από όλα τα επιχειρησιακά τμήματα και υπο-

τμήματα να αναπτύσσουν δικά τους στρατηγικά, ετήσια και επιχειρησιακά 

σχέδια, υποστηρίζοντας σε συνολικό οργανωσιακό επίπεδο τους 

στρατηγικούς στόχους και σκοπούς.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Steiss (2015) περιγράφει το στρατηγικό 

σχεδιασμό ως τη διαδικασία που αφορά την εκ των προτέρων λήψη 

αποφάσεων σχετικά με το τι θα κάνει ο οργανισμός στο μέλλον (σχεδιασμός), 

καθορίζοντας το πώς και το ποιος θα το κάνει (διαχείριση οργανωσιακών 

πόρων) και ενσωματώνοντας διαδικασίες παρακολούθησης και υποστήριξης 

των σχετικών δράσεων και λειτουργιών (έλεγχος και αξιολόγηση). Οι Vinzant 

& Vimzant (2016) αναφέρουν πως ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο του 

στρατηγικού σχεδιασμού στους οργανισμούς είναι ο προσδιορισμός μέτρων 

απόδοσης, τα οποία προέρχονται απευθείας από τους στρατηγικούς στόχους 

και σκοπούς και διασυνδέουν το στρατηγικό σχέδιο με τον προϋπολογισμό, 

ως κρίσιμα στοιχεία της στρατηγικής διοικητικής διαδικασίας. Οι Poister & 

Streib (2014), υποστηρίζουν επίσης πως οι λειτουργίες διαχείρισης της 

οργανωσιακής απόδοσης έχουν ουσιαστική σημασία στο στρατηγικό 

σχεδιασμό, και επισημαίνουν την ανάγκη διαχείρισης της απόδοσης κάτι που 

θεωρούν πολύ σημαντικό.    

 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως σημαντικές διαφοροποιήσεις υφίστανται 

ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, με σαφείς προεκτάσεις σε 

ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού. Οι Nutt & Backoff (2012) σημειώνουν πως 

οι βασικές διαφορές ενσωματώνουν τρεις τύπους παραγόντων, τους 

περιβαλλοντικούς, τους συναλλακτικούς και τους οργανωσιακούς, ενώ ο 

Heffron επισημαίνει πως οι δημόσιοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν επιπλέον 
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εμπόδιο κατά το στρατηγικό σχεδιασμό τους, καθώς δημιουργούνται από 

πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες σε ένα βαθμό καθορίζουν τη δομή και τους 

στόχους τους. Έτσι, οι ιδεολογικές προεκτάσεις του δημόσιου τομέα δε 

συνεισφέρουν στον αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό λαμβάνοντας 

υπόψη και το στοιχείο της γραφειοκρατίας.   

Βέβαια, στην πραγματικότητα η διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού 

στους δημόσιους οργανισμούς διαφοροποιείται σημαντικά. Ωστόσο, ο 

σημαντικότερος λόγος για τον οποίο εφαρμόζουν το στρατηγικό σχεδιασμό 

είναι η οργανωσιακή αλλαγή, βάσει των μοναδικών κάθε φορά απαιτήσεων 

της κοινωνίας και του εξωτερικού περιβάλλοντος (Wheeland, 2004). Για 

παράδειγμα ορισμένες πόλεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας, λόγω 

της πτώσης της βιομηχανίας, ενώ άλλες έρχονται αντιμέτωπες με ραγδαίες 

δημογραφικές αλλαγές, προσαρμόζοντας ανάλογα τους στρατηγικούς 

στόχους και τις αντίστοιχες δράσεις τους (Gibson, 2013).  

Η πολυπλοκότητα των δημόσιων οργανισμών σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα 

αναφορικά με την εφαρμογή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στρατηγικού 

σχεδιασμού έχει αναδειχθεί από αρκετούς ερευνητές. Όπως για παράδειγμα 

οι Boyne & Walker (2004) υποστηρίζουν ότι, οι στρατηγικές των δημόσιων 

οργανισμών είναι πολυεπίπεδες και εξαιρετικά πολύπλοκες, διότι ένα σύνολο 

επιμέρους στρατηγικών σχεδίων θα πρέπει να εφαρμόζονται την ίδια στιγμή. 

Ακόμη, οι Andrews(2006), εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ στρατηγικής και 

οργανωσιακής απόδοσης σε 120 δημόσιους οργανισμούς, λαμβάνοντας 

υπόψη περιορισμούς του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως είναι η ανάγκη 

ευημερίας του τοπικού πληθυσμού και η διαφορετικότητα των αναγκών σε 

δημόσιες υπηρεσίες, αποδεικνύουν πως η αποτελεσματικότερη προσέγγιση 

του στρατηγικού σχεδιασμού είναι ο εκ των προτέρων προσδιορισμός των 

στρατηγικών στόχων και όχι η εφαρμογή στρατηγικών πλάνων ως αντίδραση 

στο εξωτερικό περιβάλλον.   

Οι Llewellyn & Tappin (2013) υποστηρίζουν πως ο στρατηγικός σχεδιασμός 

ως διοικητική πρακτική αποτελεί ένα νέο πεδίο διοίκησης, δεδομένου ότι για 

τους δημόσιους οργανισμούς η ανάγκη στρατηγικής διαχείρισης φαίνεται να 

είναι περιορισμένη λόγω του ότι η επιβίωσή τους δεν βρίσκεται σε άμεσο 

κίνδυνο. Η διαπίστωση αυτή έχει επισημανθεί εδώ και αρκετά χρόνια από 

τους Snow & Hambrick (1999), οι οποίοι υποστηρίζουν πως η στρατηγική 

σκέψη δεν είναι παρούσα στους δημόσιους οργανισμούς, διότι η βιωσιμότητά 

τους δεν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό περιβάλλον και τις 

δυναμικές που το διαμορφώνουν, όπως συμβαίνει στις επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα. 

Οι Poister & Streib (2014) αναφέρουν πως, ο στρατηγικός σχεδιασμός ως 

εργαλείο διοίκησης άρχισε να εφαρμόζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1980, 

ως απάντηση σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Συνεπώς, μπορεί να 

υποστηριχθεί πως κατά τη διάρκεια περιόδων δημοσιονομικής λιτότητας, 
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όπως συμβαίνει επί του παρόντος στην Ελλάδα, οι δημόσιοι οργανισμοί είναι 

πιθανότερο να υιοθετούν πρακτικές στρατηγικού σχεδιασμού, σε μία 

προσπάθεια να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους παραμένοντας εντός προϋπολογισμών και 

διασυνδέοντας τη χρηματοδότηση με τις σημαντικότερες προτεραιότητες της 

επιχείρησης. Δεδομένου λοιπόν πως η αβεβαιότητα και οι περιορισμοί της 

χρηματοδότησης είναι εγγενή στοιχεία τωνεπιχειρήσεων, αυτοί θα πρέπει να 

καθορίζουν συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και αποτελέσματα ώστε να 

είναι σε θέση να εξασφαλίζουν τη συνέχιση της χρηματοδότησής τους από 

τους κρατικούς φορείς (Llewellyn & Tappin, 2013). 

Παράλληλα, ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί και ένα εργαλείο βελτίωσης 

του εξωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης της  αποτελεσματικής τοποθέτησης 

των διαθέσιμων οικονομικών πόρων από την πλευρά της κυβέρνησης και των 

υπόλοιπων εμπλεκόμενων ελεγκτικών δημόσιων φορέων. Ο Green (2020) 

υποστηρίζει πως η χρήση του στρατηγικού σχεδιασμού καθοδηγείται από την 

ανάγκη των κυβερνήσεων να ελέγχουν τις δημόσιες δαπάνες μέσω της 

αύξησης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων οργανισμών. Η ανάγκη 

αυτή αντανακλάται στην ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται από τις κυβερνήσεις 

στην αντιστοίχιση των στόχων απόδοσης με τα ανώτατα όρια 

χρηματοδότησης (Hendrick, 2000) 

Παραδοσιακά, η σχέση αυτή μεταξύ αποτελεσμάτων και κόστους δεν ήταν 

σαφής και για το λόγο αυτό, ο στρατηγικός σχεδιασμός θεωρείται ότι 

διορθώνει αυτήν την ανεπάρκεια. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από 

την έρευνα του Berry (2015), ο οποίος εξετάζοντας τους λόγους υιοθέτησης 

εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού στις ΗΠΑ, αποδεικνύει πως οι 

σημαντικότεροι εξ αυτών είναι οι παρακάτω: (1) η αντιληπτή ανάγκη 

καθορισμού μίας σαφούς αποστολής και οργανωσιακής κατεύθυνσης, (2) η 

προηγούμενη θετική εμπειρία από εφαρμογές στρατηγικού σχεδιασμού, (3) η 

επιθυμία μίμησης μίας καλής επιχειρησιακής πρακτικής από τον ιδιωτικό 

τομέα, και (4) η δημοσιονομική ύφεση και η ανάγκη επίλυσης ανταγωνιστικών 

πιέσεων για την κατανομή των διαθέσιμων οικονομικών πόρων βάσει 

προτεραιοτήτων. Συμπερασματικά, η λογική πίσω από την εφαρμογή του 

στρατηγικού σχεδιασμού βασίζεται στους αδιαμφισβήτητα περιορισμένους 

οικονομικούς πόρους, στην αντιστοίχιση στόχων απόδοσης και 

χρηματοδότησης και στην ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου των οργανισμών 

από την διοίκηση. 

 

Τα οφέλη του στρατηγικού σχεδιασμού είναι πολλαπλά και εκτείνονται σε ένα 

ευρύ φάσμα επιπτώσεων και αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τον Pindur (2012), 

ο στρατηγικός σχεδιασμός βοηθάει στον εντοπισμό των σημαντικότερων 

ζητημάτων που απασχολούν την επιχείρηση, καθώς και των απαραίτητων 

πόρων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ενώ η διαδικασία σχεδιασμού 
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ενημερώνει τους πολίτες για τις λειτουργίες και τους στόχους του οργανισμού, 

υποστηρίζοντας παράλληλα τις τοπικές αρχές κατά την προσπάθειά τους να 

φέρουν σε επικοινωνία τις διαφορετικές ομάδες ενδιαφέροντος (πολίτες, 

επιχειρήσεις, κλπ). Επιπλέον, ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να βελτιώσει 

την οργανωσιακή απόδοση και την ικανότητα του οργανισμού να επιτύχει τους 

στόχους που θέτει η κεντρική κυβέρνηση (Pindur, 1992).  

Ακόμη, οι Poister & Streib (2014) καταδεικνύουν πως το σημαντικότερο 

όφελος του στρατηγικού σχεδιασμού είναι πως αυτοί έχουν τη δυνατότητα να 

επικεντρώνονται στα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, 

θεσπίζοντας αντίστοιχους οργανωσιακούς στόχους. Επιπρόσθετα, κρίσιμα 

οφέλη είναι πως ο στρατηγικός σχεδιασμός βελτιώνει την επικοινωνία με τις 

ομάδες ενδιαφέροντος του εξωτερικού περιβάλλοντος, ενισχύει τη διαχείριση 

και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παράλληλα βελτιστοποιεί την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων. Οι ίδιοι ερευνητές επισημαίνουν 

πως, σημαντικό όφελος του στρατηγικού σχεδιασμού είναι πως υποβοηθάει 

τη διαχείριση της απόδοσης (Performance Management), ένα από τα 

σημαντικότερα σύγχρονα εργαλεία της οργανωσιακής διοίκησης, 

υποστηρίζοντας την ίδια στιγμή τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς τους πολίτες.   

Σε κάθε περίπτωση, ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί σήμερα ένα ιδιαίτερα 

αποδοτικό εργαλείο αποτελεσματικής διαχείρισης, τόσο σε όρους ποιότητας 

στην παροχή υπηρεσιών και αποδοτικής οργάνωσης, όσο και σε 

οικονομικούς όρους, δεδομένων των περιορισμένων διαθέσιμων οικονομικών 

πόρων. Έτσι, ένα σχέδιο στρατηγικής δράσης θέτει συγκεκριμένους στόχους 

και διαδικασίες, απελευθερώνοντας πόρους από μη παραγωγικές λειτουργίες 

σε περισσότερο αποδοτικές (Cambell, 2013).   

Βέβαια, η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού και γενικότερα στους 

οργανισμούς δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, αλλά αντιθέτως συναντά μία 

σειρά εμποδίων. Ένα από τα σημαντικότερα είναι το οικονομικό κόστος, 

δεδομένων και των σταθερών εσόδων, τα οποία διαμορφώνονται βάσει των 

καθημερινών λειτουργιών της επιχείρησης. Άλλα σημαντικά εμπόδια που 

συναντούν οι επιχειρήσεις κατά το στρατηγικό σχεδιασμό είναι η 

πολυπλοκότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, λόγω της 

γραφειοκρατίας, καθώς και το γεγονός ότι οι τοπικές κυβερνήσεις στηρίζονται 

όλο και περισσότερο στη συνεργασία και στη δικτύωση με άλλους 

κυβερνητικούς, μη κερδοσκοπικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς για την 

εκτέλεση των λειτουργιών τους, με αποτέλεσμα να δημιουργεί δυσκολίες στην 

υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού (Boyne, 2016).  

Ο Hughes (2013) αναγνωρίζει πως υπάρχουν περισσότερα προβλήματα και 

περιορισμοί κατά την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού στο δημόσιο 

τομέα σε σχέση με τον ιδιωτικό, αν και επισημαίνει πως οι δημόσιοι 

οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από αντίστοιχες 
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στρατηγικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα με τον Berry (2011), ο δημόσιος τομέας 

παρουσιάζει ορισμένα εμπόδια στο πεδίο της στρατηγικής διαχείρισης, λόγω 

της ασάφειας των στόχων της δημόσιας πολιτικής και των ανταγωνιστικών και 

ασταθών πολιτικών σκοπών της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, ο 

επιχειρηματικός σχεδιασμός επισημαίνει πως οι δημόσιοι οργανισμοί θα 

πρέπει να ικανοποιούν ένα ευρύ φάσμα ομάδων ενδιαφέροντος, οι οποίες 

ασκούν εξουσία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, 

περιορίζοντας την εσωτερική οργανωτική αυτονομία ανάπτυξης 

συγκεκριμένων πολιτικών.   

Ακόμη, οι Douglas & Vizant (2012) υποστηρίζουν πως η ανάπτυξη και 

εφαρμογή στρατηγικών πλάνων απαιτεί ένα σημαντικό αριθμό πόρων, οι 

οποίοι δεν είναι πάντα διαθέσιμοι στους δημόσιους οργανισμούς, ενώ οι 

Claver (2014) αναφέρουν πως αυτοί χαρακτηρίζονται από σημαντικά 

μικρότερο βαθμό αυτονομίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ένα ακόμη 

ζήτημα κρίσιμης σημασίας είναι η διαφορά στρατηγικής κουλτούρας που 

εντοπίζεται ανάμεσα σε οργανισμούς. Οι Christensen & Laegreid (2009), 

εξετάζοντας την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού 

στους οργανισμούς της Νορβηγίας, παρατηρούν πως αυτός 

προσανατολίζεται λιγότερο στην ανάγκη εφαρμογής ριζικών μεταρρυθμίσεων 

και περισσότερο στην ανάγκη εξισορρόπησης πολιτικών ζητημάτων, όπως 

είναι τα δικαιώματα του πολίτη, η ισότητα, οι κώδικες επαγγελματικής 

συμπεριφοράς και η ικανοποίηση των συμφερόντων των θιγόμενων μερών. 

Ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών έχει αναπτύξει πρακτικά πλαίσια που 

αποτελούνται από βασικά συστατικά για τις διαδικασίες στρατηγικού 

σχεδιασμού των επιχειρήσεων. Οι τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

πλαισίων αυτών επεξηγούνται από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος των οργανισμών, δεδομένου ότι 

δεν υπάρχει μία σαφής προσέγγιση που ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις 

(Bryson, 2004).   

Ωστόσο, υπάρχει ένας αριθμός συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και 

συστατικών που εφαρμόζονται στις περισσότερες εξ αυτών, τα οποία είναι τα 

ακόλουθα (Donald,2001; Poister, 2003; Bryson, 2004): (1) το σχέδιο του 

στρατηγικού σχεδιασμού, (2) ο καθορισμός του οράματος, της αποστολής και 

των αξιών του οργανισμού, (3) η αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος (SWOT analysis), (4) η αξιολόγηση των ομάδων 

ενδιαφέροντος (stakeholders analysis), (5) ο εντοπισμός και ανάλυση των 

βασικότερων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός, (6) ο καθορισμός 

των στόχων και του τρόπου επίτευξής τους, (7) η δημιουργία στρατηγικών για 

την επίτευξη των στόχων, (8) η εκτίμηση της σκοπιμότητας των στρατηγικών, 

(9) η δημιουργία και εφαρμογή σχεδίων δράσης, και (10) η αξιολόγηση, 

παρακολούθηση και επικαιροποίηση των διαδικασιών και γενικώς η χρήση 
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των εργαλείων ανάλυσης η οποία παίζει ένα από τους σημαντικότερους 

ρόλους στην δημιουργία επιχειρησιακού σχεδιασμού.   

Σύμφωνα με τους Poister & Streib (2005), τα βασικά στοιχεία του στρατηγικού 

σχεδιασμού είναι τα παρακάτω: (1) θέσπιση στόχων, αποστολής και 

προτεραιοτήτων (εστίαση του στρατηγικού πλάνου στις προτεραιότητες, 

υποστήριξη υπαλλήλων για την εστίαση στους οργανωσιακούς στόχους, 

καθορισμών σαφών προτεραιοτήτων, προσανατολισμός της κοινότητας σε 

μία αποστολή), (2) διαχείριση εξωτερικών σχέσεων (διατήρηση 

υποστηρικτικών διακυβερνητικών σχέσεων, επικοινωνία με ομάδες πολιτών 

και άλλες ομάδες ενδιαφέροντος, επίτευξη δημόσιας υποστήριξης), (3) 

διαχείριση και λήψη αποφάσεων (διατήρηση λειτουργικής οργανωσιακής 

δομής, εφαρμογή αποδοτικών διοικητικών συστημάτων, χρήση εργαλείων 

αξιολόγησης, λήψη ορθολογικών αποφάσεων σε σχέση με τα προγράμματα, 

τα συστήματα και τους πόρους), (4) εποπτεία και ανάπτυξη υπαλλήλων 

(παροχή καθοδήγησης, έλεγχος των δραστηριοτήτων των υπαλλήλων, 

παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ενδυνάμωση υπαλλήλων για 

τη λήψη αποφάσεων προς το δημόσιο συμφέρον και (5) διαχείριση απόδοσης 

(αποτελεσματική διαχείριση λειτουργιών, παροχή υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας, επίτευξη οικονομικών στόχων εντός του προϋπολογιστικού 

πλαισίου).   

Ακόμη, η αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του στρατηγικού 

σχεδιασμού στους δημόσιους οργανισμούς πραγματοποιείται σε τέσσερα 

επίπεδα: (1) εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης διαδικασίας στρατηγικού 

σχεδιασμού, (2) διαμόρφωση ενός εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού, 

(3) πραγματοποίηση αλλαγών αναφορικά με την κατανομή των διαθέσιμων 

πόρων για την υποστήριξη της υλοποίησης των στρατηγικών στόχων, και (4) 

πραγματοποίηση αλλαγών στις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης για την 

παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου 

με την βοήθεια χρήσης εργαλείων ανάλυσης.   

Τέλος, σύμφωνα με τον Poister (2015) οι κρισιμότεροι παράγοντες επιτυχίας 

του στρατηγικού σχεδιασμού στους οργανισμούς είναι οι παρακάτω: (1) 

βαθμός εμπλοκής των ομάδων ενδιαφέροντος (πολίτες, εργαζόμενοι, 

διευθυντές, κρατικοί φορείς), (2) στοιχεία σχεδιασμού (αξιολόγηση 

σκοπιμότητας προτεινόμενων στρατηγικών, ανάπτυξη πλάνων δράσης), (3) 

διαδικασία προϋπολογισμού (αντιστοίχιση στρατηγικού πλάνου με όρια 

χρηματοδότησης, παραγωγή δεδομένων σχετικά με τους στρατηγικούς 

στόχους και τους διαθέσιμους πόρους, αντιστοίχιση προϋπολογισμού με 

στρατηγικές προτεραιότητες), (4) διαχείριση απόδοσης (ετήσιες αξιολογήσεις 

τμημάτων και προϊσταμένων βάσει επιτευχθέντων στόχων, αντιστοίχιση 

στόχων απόδοσης με το στρατηγικό πλάνο, αναπροσαρμογές στον 

προϋπολογισμό σύμφωνα με τη συμβολή των νέων δράσεων), και (5) 

μέτρηση απόδοσης (αξιολόγηση προγραμμάτων σύμφωνα με την απόδοση, 
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δημιουργία βάσης δεδομένων απόδοσης για τη μέτρηση των στρατηγικών 

στόχων που επιτυγχάνονται, τακτική αναφορά επιτευχθέντων στόχων στους 

πολίτες και τους ενδιαφερόμενους δημόσιους φορείς), (6) χρήση εργαλείων 

ανάλυσης για την δημιουργία επιχειρησιακού σχεδιασμού καθώς και για την 

επίτευξη των στόχων που έχουν βάλει. 

Η καλύτερη κατανόηση των παραγόντων για την μελέτη και την δημιουργία 

επιχειρησιακού σχεδιασμού καθώς και για την χρήση εργαλείων μπορούν να 

επηρεάσουν τον σχεδιασμό ενός κατάλληλου προγράμματος και να 

μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο του σε πολιτικές δημιουργίας επιχειρηματικού 

σχεδιασμού. Δεδομένης της παρούσας κατάστασης της βιβλιογαφίας, 

παρατηρόυμε μία σημαντίκή μελέτη για το όλο θέμα αλλά δεν υπάρχει αρκετή 

μελέτη ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου. Παρόλο που ο επιχειρησιακός 

σχεδιασμός έχει καθαρό όφελος και μπορεί να δώσει θέσεις ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, πολλές επιχειρήσεις για διάφορους λόγους δεν τον 

εφαρμόζουν. Ίσως αυτό οφείλεται στην έλλειψη επίγνωσης κατάλληλων 

εργαλείων επιχειρησιακού σχεδιασμού. Επομένως, η παρούσα μελέτη 

επιδιώκει να αναπτύξει όσο καλύτερα γίνεται, τον προγραμματισμό δράσης 

μιας επιχείρησης, δηλαδή τον επιχειρησιακό προγραμματισμό, έτσι ώστε 

αναγνώστες να μάθουν και να γνωρίσουν το αντικείμενο του επιχειρηματικού 

σχεδιασμού και της μελέτης σκοπιμότητας των επιχειρήσεων καθώς και τον 

σημαντικό ρόλο των εργαλείων ανάλυσης για την σωστή λήψη αποφάσεων 

μέσω μιας ανάλυσης και αξιολόγησης για την χρήση εργαλείων 

επιχειρησιακού σχεδιασμού.  

 

2.1 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 

 

Στην απλούστερη μορφή του, ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένας οδηγός - 

χάρτης πορείας για την επιχείρηση, που περιγράφει καθορισμένους στόχους 

και λεπτομέρειες για το πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Καταγράφει αυτό 

που πρέπει να συμβεί, το γιατί, το πόσο θα κοστίσει η επένδυση και το πότε. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι το πιο σημαντικό εργαλείο διαχείρισης για κάθε 

επιχείρηση. Καθορίζει τη στρατηγική, συγκεκριμένες τακτικές και 

δραστηριότητες. Το κάθε επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να παρέχει βασικές 

πληροφορίες σε σχέση με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την τακτική 

επανεξέταση και την αναθεώρηση. 

 Ένα επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο που έχει στόχο την εξασφάλιση 

επιχειρηματικού δανείου ή την εξεύρεση επενδυτών, θα πρέπει να 

στοιχειοθετεί ότι η επιχείρηση θα δημιουργήσει ικανοποιητικά έσοδα για την 

κάλυψη των εξόδων. Στην περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο 

προορίζεται για κάποιον επενδυτή, συχνά το σημαντικότερο κριτήριο για να 

λάβει την απόφαση να επενδύσει σε μια επιχείρηση είναι η ποιότητα των 

ανθρώπων και της ομάδας. Άρα, το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να 
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απαντά επαρκώς σε ερωτήματα, σε σχέση με τα πρόσωπα που θα διοικούν 

την επιχείρηση όπως, «Πόσο έμπειροι είναι οι άνθρωποι που πρόκειται να 

διαχειριστούν αυτή την επιχείρηση;», «Έχουν γνώση του κλάδου;», «Έχουν 

αναπτύξει επιτυχημένες επιχειρήσεις στο παρελθόν;». Φυσικά, σημαντικά 

είναι και τα δεδομένα της αγοράς. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να 

παρέχει στοιχειοθετημένες απαντήσεις για το μέγεθος της αγοράς, τις ανάγκες 

της αγοράς, την ανάπτυξη της αγοράς, την επεκτασιμότητα της επιχείρησης 

και τη δυνατότητα προστασίας της, καθώς και την στρατηγική για πιθανή 

έξοδο από την αγορά. Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας είναι αν η 

επιχείρηση απευθύνεται σε εξωτερικό ή εσωτερικό κοινό. Έχουν διεξαχθεί 

αρκετές έρευνες που επιβεβαιώνουν ότι ο στρατηγικός  επιχειρησιακός 

σχεδιασμός επηρεάζει θετικά την απόδοση μιας επιχείρησης.  

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αυξάνει τις επιδόσεις τόσο των νέων όσο και 

των υφιστάμενων μικρών επιχειρήσεων, και η σχέση επιχειρησιακού 

σχεδιασμού και αύξησης επίδοσης, μετριάζεται από διαφορετικούς 

παράγοντες. Με βάση την έρευνα σε δείγματα από πιο εδραιωμένες μικρές 

επιχειρήσεις, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός έχει ισχυρότερη θετική επίδραση 

στην απόδοση απ’ ότι σε δείγματα που αποτελούνται μόνο από νεοσύστατες 

επιχειρήσεις. Αυτό φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα διάφορων παραμέτρων 

όπως η αβεβαιότητα, οι περιορισμένες πληροφορίες και η έλλειψη δομών και 

διαδικασιών που μπορούν να περιορίσουν την απόδοση του επιχειρηματικού 

σχεδιασμού. Σαν αποτέλεσμα η έρευνα προτείνει σε πρώτο στάδιο, την 

παράλληλη υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδιασμού και εκπαίδευσης, έτσι 

ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη και η σταδιακή αύξηση των πόρων που 

κατανέμονται στον τομέα του σχεδιασμού.  

Ένα ερώτημα το οποίο συναντάμε συχνά είναι το πόσο συχνά θα πρέπει να 

αναθεωρείτε το επιχειρηματικό σχέδιο. Η πιο σημαντική παράμετρος του 

επιχειρηματικού σχεδιασμού είναι το χρονοδιάγραμμα ανασκόπησης και 

αξιολόγησης του. Σε κάθε συνάντηση ανασκόπησης και αξιολόγησης 

εξετάζεται η πρόοδός σε σχέση με τους στόχους που έχουν καθοριστεί. Το 

επιχειρηματικό σχέδιο δεν είναι ποτέ απόλυτα σωστό, αφού βασίζεται σε 

υποθέσεις που επηρεάζονται από συνεχόμενες εξελίξεις. Γι’ αυτό η τακτική 

ανασκόπηση και η αξιολόγηση είναι ζωτικής σημασίας, έτσι ώστε να 

ενσωματώνονται σε αυτό αλλαγές που μπορεί να προκύπτουν. Πρόκειται για 

μια συνεχιζόμενη διαδικασία στα πλαίσια της οποίας επανεξετάζεται διαρκώς 

η διαδικασία και προσαρμόζεται η πορεία, με βάση τα νέα δεδομένα που 

προκύπτουν διασφαλίζοντας παράλληλα την σωστή πορεία προς τους 

σημαντικότερους στόχους που έχουν καθοριστεί.  

Επίσης, χρειάζεται αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών  στόχων 

παρόλο που αυτό δεν αλλάζει πολύ συχνά για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στην 

περίπτωση νέων επιχειρήσεων μπορεί να χρειάζεται συχνή αλλαγή της 

στρατηγικής τους στα πλαίσια αναζήτησης του κατάλληλου επιχειρηματικού 



21 
 

μοντέλου. Για νεοσύστατες επιχειρήσεις που βρίσκονται στα αρχικά στάδια 

ανάπτυξης, μπορεί να χρειάζεται περισσότερος χρόνος συναντήσεων σε 

σχέση με πιο εδραιωμένες επιχειρήσεις. Η επιλογή του κατάλληλου 

επιχειρηματικού σχεδίου καθορίζεται από τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να εξυπηρετεί 

πολλούς διαφορετικούς σκοπούς, το επιχειρηματικό σχέδιο χρειάζεται να έχει 

την κατάλληλη μορφή ανάλογα με την κάθε επιχείρηση. Πριν αρχίσει η 

ετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου, πρέπει να καθοριστεί ποιο είναι το 

κοινό στο οποίο απευθύνεται και ποίοι είναι οι στόχοι. Παρόλο που σε όλα τα 

επιχειρηματικά σχέδια ανεξάρτητα από τη μορφή και τη χρήση τους 

περιλαμβάνονται κοινά στοιχεία, όπως οι προβλέψεις πωλήσεων και η 

στρατηγική μάρκετινγκ. Η κατάλληλη μορφή για ένα συγκεκριμένο 

επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το κοινό στο 

οποίο απευθύνεται και τον τύπο της επιχείρησης που αφορά. Το 

αποτελεσματικό επιχειρηματικό σχέδιο είναι αυτό που ταιριάζει με την 

προβλεπόμενη χρήση του. Η κατανόηση της διαφορετικής χρήσης ενός 

συγκεκριμένου τύπου επιχειρηματικού σχεδίου είναι σημαντική έτσι ώστε να 

δημιουργήσετε την κατάλληλη πορεία για το μέλλον της επιχείρησης. 

Όσον αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τον επιχειρηματικό 

σχεδιασμό για τη στρατηγική διαχείριση της επιχείρησης, όχι μόνο για να 

αντιμετωπίσουν αλλαγές στις αγορές αλλά και για να επωφεληθούν από νέες 

ευκαιρίες. Μια υφιστάμενη επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο για να ενισχύσει την στρατηγική της, για να κάνει 

αξιολόγησει και βελτίωση των επιδόσεων της, για να διαχειρίζεται σωστά τις 

ευθύνες και τους στόχους της, για να παρακολουθεί τα αποτελέσματα, και για 

να βελτιστοποιεί τη διαχείριση και τον προγραμματισμό της επιχείρησης. Ενώ 

στην περίπτωση μιας νεοσύστατης επιχείρησης, το επιχειρηματικό σχέδιο 

εστιάζει στην επεξήγηση για το τι πρόκειται να κάνει η νέα επιχείρηση και πώς 

θα εκπληρώσει τους στόχους της. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο εκκίνησης 

διευκρινίζει επίσης πόσα χρήματα απαιτούνται για την έναρξη των 

δραστηριοτήτων της, καθώς και για τα αρχικά στάδια λειτουργίας της, μέχρι 

την επίτευξη κερδοφορίας. Η ανάγκη για επιχειρησιακό σχεδιασμό για κάθε 

νεοσύστατη επιχείρηση είναι προφανές, γιατί βοηθά στο να υπάρξει 

υπολογισμός στο πόσα χρήματα χρειάζεται και πότε θα τα χρειαστεί η 

επιχείρηση έτσι ώστε να ανταπεξέλθει και να επιτύχει τους στόχους που θα 

θέσει. Γενικά κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα για μια υφιστάμενη επιχείρηση 

μπορεί να στοχεύει στη μείωση των εξόδων, στην αύξηση των πωλήσεων ή 

σε συνδυασμό και των δύο.  

Στην περίπτωση δημιουργίας επιχειρηματικού σχεδίου για την έναρξη 

δραστηριοτήτων από μια νέα επιχείρηση λογικά ο στόχος θα είναι η είσοδος 

στην αγορά και η επίτευξη καθορισμένου μεριδίου αγοράς, ενώ για την 

επιτυχημένη είσοδο στην αγορά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα 

αναμενόμενα έξοδα, έτσι ώστε να μπορεί η επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική. 
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Το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου, πρέπει να προσφέρει 

μετρήσιμες λύσεις στα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα πλαίσια της 

Ανάλυσης Αγοράς, έτσι ώστε να δημιουργούνται για την επιχείρηση οι 

προϋποθέσεις για να αξιοποιήσει τις προοπτικές που έχουν διαπιστωθεί. 

Ένα επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει ενότητες οι οποίες 

αποτελούν βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης: 

• Διευθυντική περίληψη επιχειρηματικού σχεδίου: συνήθως είναι η 

πρώτη ενότητα σε ένα επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο και χρειάζεται να 

περιλαμβάνει πληροφορίες όπως, ποια είναι και τι προσφέρει η 

επιχείρησή, τον σκοπό του επιχειρηματικού σχεδίου και το μέγεθος της 

αγοράς που απευθύνεται η επιχείρηση. 

• Επισκόπηση επιχείρησης: Η επισκόπηση της επιχείρησης είναι 

συνήθως η δεύτερη ενότητα σε ένα επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο και 

περιλαμβάνει πληροφορίες για την πορεία ανάπτυξης, την διοικητική 

ομάδα, την τοποθεσία των εγκαταστάσεων, την αποστολή και τη 

νομική δομή της επιχείρησης. 

• Ανάλυση Αγοράς: Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τα δεδομένα που 

αποτελούν μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου. Πρέπει να 

περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση του τι προσφέρει στην αγορά η 

επιχείρηση, ποια πρόβληματα επιλύουν τα προϊόντα και υπηρεσίες 

που προσφέρει καθώς και την ανάλυση του μεγέθους της αγοράς μαζί 

με τον ανταγωνισμό που υπάρχει και στην συνέχεια θα πρέπει να 

επεξηγούνται και να επισημαίνονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

της επιχείρησής. 

• Σχεδιασμός της στρατηγικής μάρκετινγκ: Η συγκεκριμένη ενότητα 

περιλαμβάνει τον καθορισμό της στρατηγικής μάρκετινγκ όπου 

αναλύονται διάφορες παραμέτροι ανάλογα με την δομή, της κάθε 

επιχείρησης και καταρτίζεται το πλάνο με την βοήθεια συγκεκριμένων 

δείκτών για την παρακολούθηση και μέτρηση των αποτελεσμάτων. 

• Ανάλυση της επένδυσης: Η ανάλυση επένδυσης είναι απαραίτητη για 

κάθε επιχειρηματικό σχέδιο, αφού περιλαμβάνει περιγραφή όλων των 

παραμέτρων της προτεινόμενης επένδυσης και καθορίζει 

συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους. Επίσης σε αυτή την ενότητα 

αναφέρονται οι ανθρώπινοι πόροι καθώς και το κεφάλαιο που θα 

χρειαστεί η επιχείρηση. 

• Οικονομικές προβλέψεις: Συνήθως είναι η τελευταία ενότητα σε ένα 

επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτή η ενότητα αποτελεί το αναλυτικό 

οικονομικό πλάνο του επιχειρηματικού σχεδίου και θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

o Κατάσταση κερδοζημιών: παρέχει μια επεξήγηση για την 

κερδοφορία που πέτυχε ή τις ζημιές που υπέστη  η επιχείρησή 

κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Μια 

τυπική κατάσταση κερδοζημιών περιλαμβάνει τα έσοδά, δηλαδή 

τις πωλήσεις και το κόστος πωλήσεων. Αυτά τα τρία στοιχεία 
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έσοδα, κόστος πωλήσεων και μικτό περιθώριο είναι τα 

κυριότερα στοιχεία του επιχειρηματικού μοντέλου. 

o Κατάσταση ταμειακών ροών: είναι μια εξήγηση για το πόσα 

μετρητά εισέπραξε η επιχείρησή, πόσα μετρητά πλήρωσε και το 

τελικό ταμειακό υπόλοιπό της για την υπό εξέταση περίοδο. 

o Ισολογισμό: Ο ισολογισμός παρουσιάζει την πορεία της 

επιχείρησης. Παρουσιάζει μια κατάσταση  με το πόσα μετρητά 

έχει στην τράπεζα η επιχείρηση, πόσα της οφείλουν οι πελάτες 

και πόσα χρωστάει στους προμηθευτές αλλά και σε δάνεια. 

o Προβλέψεις πωλήσεων: είναι αυτά που υπολογίζει ότι θα 

πουλήσει η επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης 

περιόδου. Οι προβλέψεις πωλήσεων ακολουθούν διαφορετική 

λογική η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά 

και στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 

o Ανάλυση νεκρού σημείου: Νεκρό σημείο είναι το επίπεδο 

πωλήσεων στο οποίο τα συνολικά έσοδα μιας επιχείρησης 

ισούνται με τα συνολικά της έξοδα. 

o Ανάλυση Καθαρής Παρούσας Αξίας: Η μέθοδος της Καθαρής 

Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) βασίζεται στην έννοια του υπολογισμού 

της παρούσας αξίας μελλοντικών χρηματικών ροών. Η μέθοδος 

αυτή αποτελεί την διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των 

εσόδων μίας επένδυσης και της παρούσας αξίας των δαπανών 

της. Τόσο τα έσοδα όσο και οι δαπάνες προεξοφλούνται με τον 

ίδιο συντελεστή, ο οποίος αντιπροσωπεύει το κόστος κεφαλαίων 

της επιχείρησης. 

o Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης: Ο Εσωτερικός 

Συντελεστής Απόδοσης είναι το επιτόκιο εκείνο το οποίο 

εξισώνει το αρχικό κόστος της επένδυσης με την παρούσα αξία 

των μελλοντικών ταμειακών ροών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 

όταν ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης υπερβαίνει το 

κόστος κεφαλαίου της εταιρείας τότε η περιουσία της 

επιχείρησης αυξάνεται και συνεπώς το επενδυτικό σχέδιο 

πρέπει να γίνει αποδεκτό. 

Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε τον σκοπό στρατηγικής μάρκετινγκ. Η 

στρατηγική μάρκετινγκ είναι μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση στον 

προγραμματισμό, προσανατολισμένη στο μέλλον, με βασικό στόχο την 

επίτευξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο στρατηγικός 

σχεδιασμός περιλαμβάνει ανάλυση της αρχικής κατάστασης της επιχείρησης, 

πριν από τη διαμόρφωση, την αξιολόγηση και την επιλογή ανταγωνιστικής 

θέσης στην αγορά, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και των 

στόχων μάρκετινγκ της εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά, η στρατηγική μάρκετινγκ 

χρησιμοποιείται έτσι ώστε μια επιχείρηση να αναπτύξει συνεργασίες με τους 

πελάτες της. Χρησιμοποιείται επίσης για να γνωρίζει η επιχείρηση τους 

πελάτες της, με βάση τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τα οφέλη των 

προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει και επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση 

του πληθυσμού - στόχου να αγοράσει συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες 
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που διαθέτει η επιχείρηση. Οι στρατηγικές μάρκετινγκ μπορεί να είναι εντελώς 

καινοτόμες ή μπορεί να είναι στρατηγικές που έχουν δοκιμαστεί 

προηγουμένως και βοηθούν μια επιχείρηση να υπερισχύσει έναντι του 

ανταγωνισμού. Αφού καθοριστεί η στρατηγική μάρκετινγκ, ακολούθως 

καταρτίζεται το πλάνο μάρκετινγκ το οποίο εξηγεί πώς μπορεί να εφαρμοστεί 

η στρατηγική στην πράξη, με βάση τα μετρήσιμα δεδομένα. Ένα πλάνο 

μάρκετινγκ επικεντρώνεται στην προσέλκυση νέων και τη διατήρηση 

υφιστάμενων πελατών και περιλαμβάνει αριθμούς, δεδομένα και στόχους. 

Ένα πλάνο μάρκετινγκ περιγράφει όλα τα εργαλεία και τις τακτικές που θα 

χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση για να πετύχει τους στόχους πωλήσεων της. 

Είναι το σχέδιο δράσης της που καθορίζει τι θα πουλάει , ποιος θα θέλει να το 

αγοράσει και τις τακτικές που θα χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει 

πωλήσεις. 

Στην περίπτωση που δεν χρειάζεται ένα επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο, 

δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό επιχειρηματικό σχέδιο, για εσωτερική 

χρήση, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικά δεδομένα σε μορφή λιστών «bullet 

points». Είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις που 

εφαρμόζουν καλές πρακτικές διατηρούν πάντα ενημερωμένο το 

υποστηρικτικό επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η χρήση υποστηρικτικού 

επιχειρηματικού σχεδίου είναι πιο γρήγορη, πιο εύκολη και πιο 

αποτελεσματική, επειδή δεν περιλαμβάνει περιλήψεις, περιγραφές και 

λεπτομέρειες και δεν απαιτεί την έκταση ανάλυσης που είναι απαραίτητες για 

ένα κανονικό επιχειρηματικό σχέδιο. Ένα υποστηρικτικό επιχειρηματικό 

σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερεις κύριους άξονες, οι οποίοι αποτελούν βασικές 

λειτουργίες μιας επιχείρησης: 

• Την στρατιγική: Περιλαμβάνει τον καθορισμό της αγοράς στόχου και 

το τι προσφέρει η επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τη διαφοροποίηση 

της από τον ανταγωνισμό. 

• Τακτικές για υλοποίηση της στρατηγικής: Περιλαμβάνει αποφάσεις 

μάρκετινγκ όπως τιμολόγηση, κανάλια διάθεσης, ιστοσελίδα, μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, προώθηση και διαφήμιση. 

• Παραμέτρους για τη μέτρηση της προόδου: Περιλαμβάνει λίστα με 

συγκεκριμένες υποθέσεις, μετρήσιμες παραμέτρους απόδοσης, 

καταμερισμό ευθυνών για συγκεκριμένα καθήκοντα και εργασίες και 

ποια αριθμητικά δεδομένα πρέπει να παρακολουθεί η επιχείρηση. 

• Απαραίτητα αριθμητικά δεδομένα: Αυτό αποτελεί το βασικό 

οικονομικό πλάνο της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των 

προβλέψεων πωλήσεων, του προϋπολογισμού δαπανών και 

ταμειακών ροών. 

Στην περίπτωση που είστε νέος επιχειρηματίας που μόλις ξεκινά μια νέα 

επιχείρηση ή έμπειρος επιχειρηματίας που αναπτύσσει ένα επιχειρηματικό 

σχέδιο, τότε το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει μια καλή 

ανάλυση της αγοράς. Πρέπει να δείχνει ότι η επιχείρηση κατανοεί την αγορά. 
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Τα εργαλεία που πρέπει να αναλυθούν, έτσι ώστε να στοιχειοθετηθούν τα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τη θέση 

της επιχείρησης στην αγορά και να επισημανθούν τα προβλήματα και οι 

προοπτικές του κλάδου και της επιχείρησης σας, συμπεριλαμβάνουν τα 

ακόλουθα εργαλεία: 

 

Ανάλυση PESTEL 

Η ανάλυση PESTEL είναι ένα στρατηγικό εργαλείο του μάρκετινγκ που 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση του μακροπεριβάλλοντος μίας επιχείρησης. 

Με την έννοια του περιβάλλοντος δεν εννοούμε το φυσικό περιβάλλον αλλά τα 

συστήματα και τις δομές που περιβάλλουν μία επιχείρηση. Έτσι η ανάλυση 

PESTEL αναλύει: 

• Το Πολιτικό περιβάλλον (Political) 

• Το Οικονομικό περιβάλλον (Economical) 

• Το Κοινωνικό περιβάλλον (Social) 

• Το Τεχνολογικό περιβάλλον (Technological) 

• Το Φυσικό περιβάλλον (Environmental) 

• Το  Νομικό περιβάλλον (Legal) 

 

 

Ανάλυση SWOT 

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος μίας επιχείρησης, όταν η επιχείρηση πρέπει να λάβει μία 

απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει ή με σκοπό την επίτευξή 

τους. 

Κατά την ανάλυση SWOT μελετώνται τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα 

(Weaknesses) σημεία μίας επιχείρησης, οργανισμού ή και περιοχής, καθώς 

και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats) που υπάρχουν. 

 

Ανάλυση PORTER 

Υπάρχουν διάφορες δυνάμεις που επιδρούν στην ικανότητα ενός οργανισμού 

να ανταγωνίζεται. Ο Μάικλ Πόρτερ (Michael E. Porter), ανέπτυξε το μοντέλο 

των πέντε ανταγωνιστικών δυνάμεων που δείχνει την ένταση του 

ανταγωνισμού σε μια βιομηχανία και καθορίζει την σχετική ελκυστικότητα και 

κατά συνέπεια την κερδοφορία της. Όπως προκύπτει, όσο έντονος είναι ο 

ανταγωνισμός τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η βιομηχανία και το αντίστροφο. 

Μια εταιρεία, όπως παρουσιάζεται στο μοντέλο, αντιμετωπίζει τις εξής 

εξωτερικές απειλές και ευκαιρίες: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
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1. Υποκατάστατα προϊόντα 

2. Απειλή από νεοεισερχόμενες εταιρείες 

3. Διαπραγματευτική ισχύς πελατών 

4. Διαπραγματευτική ισχύς προμηθευτών 

5. Τοποθέτηση και αντιπαλότητα μεταξύ υφιστάμενων ανταγωνιστών 

 

 

 

Ανάλυση κατά PARETO 

Το κατά Παρέτο αποτελεσματικό (ή κατά Παρέτο βέλτιστο) είναι εκείνο κατά το 

οποίο, μία μεταβολή στην τιμή ή στην ποσότητα βελτιώνει τη θέση κάποιου 

χωρίς όμως παράλληλα να χειροτερεύει τη θέση κάποιου άλλου. Με λίγα 

λόγια, η κατά Παρέτο αποτελεσματικότητα μας βεβαιώνει ότι έχουμε βελτίωση 

της κοινωνικής ευημερίας στο σύνολό της, αφού έχουμε την καλυτέρευση ενός 

ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων, χωρίς να χειροτερεύει η θέση κανενός άλλου. 

Αξιολόγηση Επένδυσης 

Αποτελεί την προσπάθεια εξισορρόπησης του επενδυτικού κινδύνου με την 

προσδοκώμενη απόδοση. Στόχος της αποτίμησης του επενδυτικού σχεδίου 

είναι να πείσουμε τους υποψηφίους να χρηματοδοτήσουν την επένδυση γιατί 

προσφέρει πραγματικά καλύτερη απόδοση, καλύτερη από άλλες διαθέσιμες 

εναλλακτικές επιλογές στην αγορά. 

Με τη μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) εκτιμούμε τη διαφορά 

μεταξύ μιας παρούσας αξίας των καθαρών ταμειακών ροών της επένδυσης 

και της αρχικής επενδυτικής δαπάνης, δηλαδή του καθαρού οικονομικού 
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πλεονάσματος της επένδυσης. Αποδεκτή επένδυση θεωρείται εκείνη που 

προσφέρει ΚΠΑ>0 και μάλιστα με περιθώριο ασφάλειας της πρόβλεψης 

ανάλογο του κινδύνου της επένδυσης. 

 

2.2  Μελέτη Σκοπιμότητας 

Ως μελέτη σκοπιμότητας ορίζουμε τη διαδικασία εντοπισμού προβλημάτων 

και ευκαιριών στοχοθέτησης, εξεύρεσης κατάλληλων λύσεων καθώς και την 

ανάλυση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων. Εάν η μελέτη δείχνει 

ότι η επιχειρηματική ιδέα είναι βιώσιμη, το επόμενο στάδιο είναι η υλοποίηση 

της. Τα αποτελέσματα της μελέτης βιωσιμότητας συμβάλλουν στον αναλυτικό 

σχεδιασμό και μειώνουν τον χρόνο συλλογής πληροφοριών κατά την διάρκεια 

υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι μελέτες σκοπιμότητας 

περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή της επιχείρησης, 

τα προϊόντα της, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, το σύστημα 

αποθήκευσης και διανομής της, τους παραγωγικούς συντελεστές της καθώς 

και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείται σημαντική για τη λειτουργία της. 

Επίσης η μελέτη σκοπιμότητας είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης της 

καινοτομίας, δοκιμάζοντας την διαδικασία και την ικανότητα καινοτομίας στις 

επιχειρήσεις. Η καινοτομία είναι μια διαδικασία διαχείρισης που θα 

τροφοδοτήσει την εταιρεία για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο μέλλον. Το 

πεδίο της καινοτομίας περιλαμβάνει όχι μόνο την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

αλλά και την ανανέωση νέων εσωτερικών διαδικασιών. Τα αποτελέσματα των 

μελετών αυτών συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση 

υλοποίησης όλων των επενδυτικών προσπαθειών του επιχειρηματικού 

σχεδίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 Εισαγωγή 

Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στην μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για 

την συλλογή και την επεξεργασία όλων των δεδομένων  που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της έρευνας. Με την επιλογή του 

θέματος τέθηκε ο βασικός στόχος της παρούσας έρευνας ο οποίος είναι να 

εξετάσει και να παρουσιάσει κατά πόσον οι επιχειρήσεις διεξάγουν με τον 

σωστό τρόπο επιχειρησιακό σχεδιασμό και μελέτες σκοπιμότητας. Σκοπός 

της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθούν ποιες πρακτικές 

εφαρμόζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις έτσι ώστε να διαπιστώσουν τα 

πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα τους. Για την καλύτερη συλλογή και 

διεξαγωγή των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν δύο ειδών δεδομένα, τα 

πρωτογενή και τα δευτερογενή. Η συζήτηση πρόκειται να ολοκληρωθεί 

λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της έρευνας, την εκτέλεση και τις απαντήσεις 

που λήφθηκαν από το δείγμα ενδιαφέροντος. 

3.2 Συλλογή δεδομένων 

Στην παρούσα έρευνα, η άντλξηση των προτογενών δεδομένων επιτεύχηκε 

μέσω ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια με σύνολο 

απαντήσεων 117 (δείγμα Ν=117). Κύριος λόγος επιλογής της  ποσοτικής 

έρευνας αποτέλεσε το γεγονός ότι μέσω των ερωτηματολογίων μπορεί να 

συλλεχθεί μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα, το οποίο έπειτα μέσω της  

στατιστικής ανάλυσης θα μπορεί να γενικευτεί στον πληθυσμό. Ταυτόχρονα, 

το ερωτηματολογίο  μπορεί να απαντηθεί σε μικρό χρονικό διάστημα από 

τους ερωτηθέντες ενώ την ίδια στιγμή απαιτεί χαμηλό κόστος.  Επίσης, μέσω 

του ερωτηματολογίου έχουμε την  δυνατότητα συλλογής πληροφοριών και 

απόψεων, μέσα από κατανοητές, ακριβείς και σύντομες  ερωτήσεις.  Το 

ερωτηματολόγιο δίνει την δυνατότητα στον ερωτηθέντα να εκφράσει ελεύθερα 

τη γνώμη του καθώς διατηρείται η ανωνυμία του. Επίσης σε αυτήν την έρευνα 

χρησιμοποιούνται δευτερογενή δεδομένα τα οποία μπορούν να δώσουν 

γνώσεις και πληροφορίες γύρω απο το υπάρχον θέμα, έτσι ώστε να 

αποτυπώσει όσον το δυνατό καλύτερα το θεωρητικό υπόβαθρο. Η συλλογή 

δευτερογενών δεδομένων υλοποιήθηκε μέσα απο την μελέτη δημοσιευμένων 

άρθρων, εκθέσεων και διαδικτυακών πηγών. Συνολικά δόθηκαν 150 

ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν τα  117. 

Οι ερωτήσεις έχουν μορφή πολλαπλής επιλογής ενώ στις πλείστες 

χρησιμοποιείται η κλίμακα Likert με κλίμακα 7 βαθμίδων (Καθόλου έως Πάρα 

πολύ). Στην συνέχεια το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε με την βοήθεια  του 

εργαλείου Google Forms και στη συνέχεια στάλθηκε σε επιχειρήσεις και 

εργαζόμενους τις Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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Με σκοπό να αποτυπωθεί όσο καλύτερα το θεωρητικό υπόβαθρο της 

εργασίας χρησιμοποιήθηκαν δευτερεύοντα δεδομένα. Για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού, διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, όπου 

παρουσιάστηκαν και καταγράφτηκα σχετικές θεωρίες και γνώσεις. Για την 

υλοποίηση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης πάρθηκαν πληροφορίες από 

δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα, έκθεσης και διαδικτυακές ιστοσελίδες. 

3.3 Ερευνητικά εργαλεία 

Για την ετοιμασία του ερωτηματολογίου, την επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

και την παρουσίασή τους χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία. Αρχικά, 

χρησιμοποιηθηκε η εφαρμογή Google Forms για την ετοιμασία του 

ερωτηματολογίου. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκε το 

λογισμικό IBM SPSS, το οποίο είναι ένα στατιστικό πακέτο ανάλυσης 

δεδομένων. Μέσα από το πρόγραμμα υπήρξε η δυνατότητα να 

δημιουργηθούν αναφορές, να μοντελοποιηθούν, να αναλυθούν και να 

αναπαρασταθούν δεδομένα μέσα από ένα μεγάλο αριθμό στατιστικών 

συναρτήσεων. Τέλος για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά προγράμματα του Microsoft Office, Word, 

Excel και Power Point. 

3.4 Δείγμα και μεθοδος δειγματοληψίας 

 

Δείγμα αποτελεί κάθε απαντημένο ερωτηματολόγιο το οποίο αντιστοιχεί σε 

κάθε επιχείρηση ή εργαζόμενο ανεξάρτητος φύλλου, ηλικίας και τοποθεσίας 

με προϋπόθεση ότι εργάζεται. Για το σκοπό αυτό, συλλέχτηκαν δείγματα από 

117 εργαζομένους (Ν=117), το οποίο θεωρήθηκε ικανοποιητικό. Στην 

συνέχεια σκοπίμως η δειγματοληψία ήταν τυχαία. Σκοπός αυτού ήταν να 

παρέχεται η δυνατότητα να εξασφαλίζει την ίδια δυνατότητα σε κάθε μονάδα 

του πληθυσμού να συμπεριλήφθη στο δείγμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

4.1 Ανάλυση ερωτηματολογίου 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται παράθεση των στατιστικών αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Αρχικά  η ανάλυση αφορά τα δημογραφικά στοιχεία ενώ ακολουθεί η 

ανάλυση της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων για των επιχειρησιακό 

σχεδιασμό και τις μελέτες σκοπιμότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 1 

 

Η πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορούσε το φύλο των 

συμμετεχόντων. Συνολικά οι συμμετέχοντες ήταν 117 εκ των οποίων οι 60  

ήταν γυναίκες με ποσοστό 51,28% και οι υπόλοιποι 57 άντρες με ποσοστό 

48,72%.    

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 2 

 

H δεύτερη ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορούσε την ηλικιακή ομάδα του 

δείγματος. Εδώ παρατηρήθηκε μια ποικιλομορφία απαντήσεων. Η 

πλειοψηφία με ποσοστό 64,10% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα των 26-35. 

Αρκετό ήταν και το ποσοστό με 22,22% στην ομάδα 36-45. Στη συνέχεια 

ακολουθούν με 9,40% οι ηλικίες 18-25 με 2,56% οι ηλικίες 46-55 και με μόλις 

1,71% οι ηλικίες 56+. 
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Γραφική παράσταση 3 

 

Η τρίτη ερώτηση σχετιζόταν με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. 

Όπως παρατηρείται και πιο πάνω το 48,72% είναι κάτοχοι πτυχίου ενώ 

ακολουθούν με ποσοστό 40,17% οι κάτοχοι μεταπτυχιακού και 8,55% η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κάτοχοι Διδακτορικού ανέρχονται στο 2,56%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 4 

 

Αναφορικά με την θέση που κατέχουν οι συμμετέχοντες στις επιχειρήσεις τους 

σε σύνολο 117 απαντήσεων, το 54,70% είναι γραφειακό προσωπικό με 64 

απαντήσεις, ακολουθεί το εργατικό προσωπικό με ποσοστό 27,35% και 32 

απαντησεις και τέλος το διευθυντικό προσωπικό κατέχει ποσοστό 17,95% με 

21 απαντήσεις. 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 5 

 

Σχετικά με το ποιό είναι το μέγεθος της επιχείρησης στην οποία εργάζονται οι 

συμμετέχοντες, η πλειοψηφία με 50 απαντήσεις και ποσοστό 42,74% 

απάντησε ότι δουλεύει σε μεσαία επιχείρηση, το 36,75% με 43 απαντήσεις 

απάντησε σε μικρή ενώ με 24 απαντήσεις και ποσοστό 20,51% απάντησε ότι 

δουλεύει σε μεγάλη επιχείρηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 6 

 

Αναφορικά με την ερώτηση «Σε ποιούς τομείς δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

στην οποία εργάζεστε» διακρίνεται ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχει 

απαντήσει ότι η επιχείρηση στην οποία εργαζονται ασχολείται με το θέμα των 

υπηρεσιών με ποσοστό 60,68% ενώ ακολουθούν το λιανικό εμπόριο και η 

βιομηχανία με ποσοστό 15,38%. Τα εργοτάξια και ο γεωργικός και 

κτηνοτροφικός εξοπλισμός με ποσοστό 3,42% και 1,71% αντίστοιχα. Τέλος, 

με ποσοστό μόλις 0,85% έχουν συγκεντρώσει οι τομείς όσο αφορά την 

γεωργία, τα ΜΜΕ, το ραδιόφωνο και τον τραπεζικό τομέα. 
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Γραφική παράσταση 7 

 

Η έβδομη ερώτηση του ερωτηματολογίου αφορούσε το αν η επιχείρηση 

δραστηριοποιείται εκτός συνόρων. Σε σύνολο 117 απαντήσεων το 56,41% 

απάντησε “Όχι”  με σύνολο απαντήσεων 66, ενώ το 43,59% απάντησε “Ναι” 

με σύνολο απαντήσεων 51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Γραφική παράσταση 8 

 

Στην ερώτηση αν «Ο οργανισμός διεξάγει στρατηγικό σχεδιασμό για να 

καθορίσει σαφείς στόχους για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους», 

παρατηρούμε  ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων με ποσοστό 25,64% έχει 

απαντήσει “Λίγο” ενώ με ποσοστό 23,08% ακολουθεί η απάντηση “Αρκετά”. 

Ακολούθως η απαντήσεις “Πάντα” και “Πολύ λίγο” συγκέντρωσαν ποσοστό 

15,38% και 11.11% αντίστοιχα. Οι απαντήσεις “Ελάχιστα” και “Σχεδόν πάντα” 

έχουν συγκεντρώσει το ίδιο ποσοστό απαντήσεων το οποίο είναι 10,26% ενώ 

τέλος η απάντηση “Καθόλου” έχει συγκεντρώσει ποσοστό 4,27%.  
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Γραφική παράσταση 9 

 

Ακολούθως στην ερώτηση «Η οργάνωση έχει μια σαφή ουσιαστική γραπτή 

δήλωση που αντικατοπτρίζει τον σκοπό, τις αξίες και τους πελάτες που 

εξυπηρετούνται», η πλειοψηφία των ερωτηθέντων με ποσοστό 29,06% έχει 

απαντήσει “Αρκετά”, ακολουθεί η απάντηση “Πάντα” με ποσοστό 18,80%, 

στην συνέχεια οι απαντήσεις “Λίγο” και “Σχεδόν πάντα” συγκεντρώνουν 

ποσοστά 16,24% και 15,38% αντίστοιχα. Τέλος με ποσοστά 8,55%, 7,69% 

και 4,27% είναι οι απαντήσεις “Ελάχιστα”, “Πολύ λίγο” και “Καθόλου”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 10 

 

Σχετικά με το αν ο στρατηγικός σχεδιασμός επανεξετάζεται και τροποποιείται 

τακτικά, όπως απαιτείται, για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο περιβάλλον 

σε σύνολο 117 απαντήσεων, το 73,50% των ερωτηθέντων έχει απαντήσει 

“Ναι” ενώ οι υπόλοιποι έχουν απαντήσει “Όχι” με ποσοστο 26,50%. 
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Γραφική παράσταση 11 

 

Αναφορικά με την ερώτηση αν «Το συμβούλιο εγκρίνει επισήμως το γραπτό 

στρατηγικό σχέδιο και την μελέτη σκοπιμότητας, και παρακολουθεί την 

κατάσταση της εφαρμογής του», διακρίνεται ότι η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων έχει απαντήσει “Αρκετά”, “Πάντα” και “Λίγο” με ποσοστό 

23,08%, 22,22% και 17,95% αντίστοιχα. Ακολουθούν οι απαντήσεις “Σχεδόν 

πάντα”, “Πολύ λίγο” και “Ελάχιστα” με ποσοστά 11,11%,10,26% και 9,40% 

αντίστοιχα. Τέλος η απάντηση “Καθόλου” συγκέντρωσε ποσοστό 5,98%.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 12 

 

Στην ερώτηση αν όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία 

σχεδιασμού ένα ποσοστό της τάξεως του 47% έχει απαντήσει “Ναι” ενώ η 

απάντηση “Μερικές φορές” συγκέντρωσε ποσοστό 36,75%. Τις λιγότερες 

απαντήσεις έχει συγκεντρώσει η απάντηση “Οχι” με ποσοστό 16,24%. 
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Γραφική παράσταση 13 

 

Σχετικά με το αν το σχέδιο αναπτύχθηκε με την αξιολόγηση της ποιότητας και 

τον εντοπισμό των ισχυρών και αδύναμων σημείων του οργανισμού, σε 

σύνολο 117 απαντήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχει 

απαντήσει “Ναι” με ποσοστό 82% ενώ μόλις το 18% έχουν απαντήσει “Όχι”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 14 

 

Στην συνέχεια, στην ερώτηση «Εάν το σχέδιο αναπτύχθηκε με τον εντοπισμό 

των ευκαιριών και των απειλών που αντιμετωπίζει ο οργανισμός», 

παρατηρούμε και πάλι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχει απαντήσει “Ναι” 

με ποσοστό 75%, ενώ το ποσοστό που έχει συγκεντρώσει η απάντηση “Όχι” 

είναι 25%. 
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Γραφική παράσταση 15 

 

Αναφορικά με το αν ο οργανισμός προσδιορίζει τις πιο κρίσιμες 

προτεραιότητες ή ζητήματα που αντιμετωπίζει, με βάση τα αποτελέσματα της 

εσωτερικής αξιολόγησης και της εξωτερικής έρευνας, παρατηρούμε ότι σε 

σύνολο 117 απαντήσεων η πλειοψηφία απάντησε “Ναι”  με ποσοστό 51% 

ακολουθεί η απάντηση “Μερικές φορές” με ποσοστό 37% και τέλος η 

απάντηση “Όχι” με 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 16 

 

Στην ερώτηση αν «Ο στρατηγικός σχεδιασμός θέτει συγκεκριμένους στόχους 

και χρονοδιαγράμματα», η επιλογή “Πάντα”  μάζεψε τις περισσότερες 

απαντήσεις με ποσοστο 25,64%, η απάντηση “Λίγο” πήρε ένα ποσοστό της 

τάξεως του 19,66% ενώ οι απαντήσεις “Αρκετά” και “Σχεδόν πάντα” 

συγκέντρωσαν το ίδιο ποσοστό απαντήσεων το οποίο είναι 18,80%. 

Ακολούθως η απάντηση  “Πολύ λίγο” κατέχει ποσοστό 7,69%. Τέλος  οι 

απαντήσεις “Ελάχιστα” και “Καθόλου” συγκέντρωσαν ποσοστά 5,13% και 

4,27% αντίστοιχα. 
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Γραφική παράσταση 17 

 

Σχετικά με το αν στρατηγικός σχεδιασμός και η μελέτη σκοπιμότητας 

περιλαμβάνουν χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη των συνολικών 

στρατηγικών στόχων, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχουν 

απαντήσει “Ναι”  με ποσοστό 84% ενώ μόλις το 16% έχει απαντήσει “Όχι”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 18 

 

Ακολούθως οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν αν το σχέδιο θεσπίζει 

μια διαδικασία αξιολόγησης για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη 

των στόχων. Κυρίαρχη απάντηση σε αυτό το ερώτημα ήταν η επιλογή 

“Αρκετά” με ποσοστό 29% με την επιλογή “Λίγο” να ακολουθεί με 21%. Η 

τρίτη δημοφιλέστερη απάντηση ήταν η επιλογή “Σχεδόν πάντα” με 19% ενώ η 

επιλογή “Πάντα” συγκέντρωσε ποσοστό 13%. Τέλος οι επιλογές “Πολύ λίγο”, 

“Ελάχιστα” και “Καθόλου” είναι οι επιλογές που μάζεψαν τις λιγότερες 

απαντήσεις με ποσοστό 9%, 6%, 3% αντίστοιχα. 
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Γραφική παράσταση 19 

 

Αναφορικά με το αν διατίθενται επαρκείς πόροι για την έγκαιρη εξασφάλιση 

της επίτευξης των στόχων, η απάντηση με το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν το 

“Αρκετά” με 27% ενώ η απάντηση “Πολύ” ακολουθεί με ποσοστό 22%. Οι 

απαντήσεις “Πολύ λίγο”, “Λίγο”  και “Πάρα πολυ” σύγκέντωσαν ποσοστά 15%, 

15% και 12% αντίστοιχα. Τέλος οι απαντήσεις “Ελάχιστα” και “Καθόλου” 

συγκέτρωσαν μειωμένες απαντήσεις. Το “Ελάχιστα” συγκέντρωσε ποσοστό 

5% ενώ η απάντηση “Καθόλου” συγκέντρωσε ποσοστό 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 20 

 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν αν 

«Το έγγραφο στρατηγικού σχεδίου αλλάζει έτσι ώστε να παρέχεται νέα 

έκδοση στους σχετικούς ενδιαφερόμενους». Πρώτη σε απαντήσεις ήταν η 

επιλογή “Λίγο” με ποσοστό 26%, ακολουθεί η απάντηση “Σχεδόν πάντα” με 

21% ενώ τρίτη σε επιλογές είναι η απάντηση “Αρκετά” με ποσοστό 17%. Η 

απαντήσεις “Πολύ λίγο” και “Πάντα” βρίσκονται κοντά σε απαντήσεις αφου 

συγκέντρωσαν ποσοστά 14% και 10% αντίστοιχα. Τέλος οι επιλογές, 

“Καθόλου” και “Ελάχιστα”  είναι οι επιλογές που μάζεψαν τις λιγότερες 

απαντήσεις με ποσοστό 7% και 6% αντίστοιχα. 
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Γραφική παράσταση 21 

 

Στόχος της πιο πάνω ερώτησης ήταν να δούμε κατά πόσο οι επιχειρησεις 

χρησιμοποιούν εργαλεία για ανάλυση της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Το 

25,5% των ερωτηθέντων απάντησε “Λίγο” ενώ το 23% απάντησε “Αρκετά”. Η 

επιλογή “Καθόλου” συγκέντρωσε ποσοστό 13,5%, με τις επιλογές “Σχεδόν 

πάντα”, “Πολύ λίγο” και “Πάντα” να ακολουθούν με ποσοστα 12%, 11% και 

10% αντίστοιχα. Τέλος το 4% των ερωτηθέντων έχει απαντήσει “Ελάχιστα”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 22 

 

Στην πιο πάνω γραφική παράσταση οι καταναλωτές κλήθηκαν να 

απαντήσουν αν στην δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού συμπεριλαμβάνεται 

και η ανάλυση της Καθαρής Παρούσας Αξίας. Το πιο μεγάλο ποσοστό του 

δείγματος με 26,50% δήλωσε “Λίγο” ενώ ακολουθούσε η απάντηση “Αρκετά” 

με 19,66%. Ωστόσο, ποσοστό της τάξεως 15,38% και 13,68% απάντησε 

“Πολύ λίγο” και “Καθόλου”. Οι απαντήσεις “Πάντα”, “Σχεδόν πάντα” και 

“Ελάχιστα” έχουν μαζέψει ποσοστά 11%, 9,40% και 4,27% αντίστοιχα. 
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                  SWOT                                                                           PESTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 PORTER                                                                         PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 23 

Στις πιο πάνω γραφικές βλέπουμε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά 

με την ερώτηση αν «Η επιχείρηση στην οποία εργάζονται χρησιμοποιεί 

εργαλεία ανάλυσης για την δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού». Στην 

συγκεκριμένη ερώτηση υπήρχαν τέσσερα εργαλεία ανάλυσης, SWOT, 

PESTEL, PORTER και PARETO. Αξιοσημείωτο είναι ότι και στις τέσσερις 

γραφικές η δημοφιλέστερη απάντηση είναι η επιλογή “Καθόλου” η οποία 

συγκέντρωσε ποσοστά 30% για τα εργαλεία ανάλυσης SWOT και PORTER, 

31% για το PESTEL και ποσοστό 32% για το εργαλείο PARETO. Ακολουθεί η 

απάντηση “Πολύ λίγο” με ποσοστά 25% όσο αφορά το εργαλείο ανάλυσης 

SWOT, 21% για το εργαλείο PARETO και ποσοστά 20% και 19% για το 

PESTEL και PORTER αντίστοιχα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες απάντήσεις για 

το εργαλείο ανάλυσης SWOT, οι απαντήσεις “Ελάχιστα”, “Λίγο” και “Αρκετά” 

ακολοθούν με ποσοστά 16%, 15% και 7% αντίστοιχα. Τέλος οι απαντήσεις 
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“Πάντα” και “Σχεδόν πάντα” έχουν μαζέψει το μικρότερο ποσοστό με 5% και 

2%. Για το εργαλείο PESTEL οι απαντήσεις, “Λίγο” “Ελάχιστα” και “Αρκετά 

συγκέντρωσαν ποσοστά 18%, 13% και 9% αντίστοιχα ενώ οι απαντήσεις 

“Σχεδόν πάντα” και “Πάντα” μάζεψαν ποσοστά 5% και 4%. Το εργαλείο 

PORTER όσον αφορά τις απαντήσεις “Ελάχιστα”, “Λίγο” και “Αρκετά” 

συγκεντρώνει ποσοστά 17%, 15%,και 12%. Τα λιγότερα ποσοστά έχουν 

μαζέψει οι απαντήσείς “Σχεδόν πάντα” και “Πάντα” με 4% και 3%. Για το 

εργαλείο PARETO οι απαντήσεις “Ελάχιστα”, “Λίγο” και “Σχεδόν πάντα” 

συγκεντρώνουν ποσοστά 17%, 9% και 8% αντίστοιχα ενώ οι απαντήσεις 

“Πάντα” και “Αρκετά” έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά με 7% και 5%. 

 

              SWOT                                                                              PESTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PORTER                                                                              PARETO 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 24 

 

Στη συνέχεια, στην ερώτηση «Σε ποιο βαθμό κατά την άποψή σας τα 

παραπάνω εργαλεία ανάλυσης επηρεάζουν θετικά την δημιουργία 
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στρατηγικού σχεδιασμού», παρατηρήθηκε μία ποικιλομορφία απαντήσεων 

απο τους συμμετέχοντες. Και σε αυτή την ερώτηση η δημοφιλέστερη 

απάντηση και για τις 4 γραφικές είναι η επιλογή “Καθόλου” η οποία 

συγκέντρωσε ποσοστά 26% για τα εργαλεία ανάλυσης PESTEL και PORTER, 

24% για το εργαλείο ανάλυσης  PARETO ενώ η ανάλυση SWOT 

συγκέντρωσε ποσοστό 23%. Όσον αφορά τις υπόλοιπες απάντήσεις για το 

εργαλείο ανάλυσης SWOT, ποσοστό 21,37% απάντησε “Πολύ λίγο” ενώ το 

18,80% απάντησε “Λίγο”. Το 15,38% δηλώνει “Ελάχιστα” ενώ την ίδια στιγμή 

το 11,11% απάντησε  “Πάρα πολυ”. Τέλος, το 5,98% απάντησε “Αρκετά” και 

το 4,27% “Πολύ”. Ακολούθως, για το εργαλείο PESTEL οι απαντήσεις, 

“Ελάχιστα”,και “Πολύ λίγο” συγκέντρωσαν τις ίδιες απαντήσεις με ποσοστό 

18,80% ενώ η απάντηση “Λίγο”  συγκέντρωσε ποσοστό 15,38%. Οι 

απαντήσεις “Αρκετά”, “Πάρα πολυ” και “Πολύ” συγκέντρωσαν ποσοστά 

9,40%, 6,84% και 5,13% αντίστοιχα. Όσον αφορά το εργαλείο PORTER, η 

δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση είναι η επιλογή “Ελάχιστα” με 18,80%. Οι 

απαντήσεις, “Λίγο” και “Αρκετά” συγκέντρωσαν τις ίδιες απαντήσεις με 

ποσοστό 13,68%. Τέλος οι απαντήσεις “Πολύ λίγο”, “Πολύ” και “Πάρα πολυ” 

συγκέντρωσαν τα μικρότερα ποσοστά με 12,82%, 7,69% και 6,84% 

αντίστοιχα. Για το εργαλείο PARETO, ποσοστό 17% απάντησε “Ελάχιστα” 

ενώ με ποσοστό 12,82% ακολουθούν οι απαντήσεις “Πολύ λίγο”, “Λίγο”,  

“Αρκετά” και “Πολύ” ενώ το μικρότερο ποσοστό κατέχει η απάντηση “Πάρα 

πολυ”  με 7,69%. 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 25 

 

Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου είχε να κάνει με το κατά πόσο οι 

συμμετέχοντες θεωρούν ότι η χρησιμοποίηση εργαλείων ανάλυσης βοηθούν 

στην δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού. Σε σύνολο 117 απαντήσεων, η 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων με 105 απαντήσεις δήλωσε “Ναι” 

με ποσοστό 90% ενώ μόλις 12 απαντήσεις έχει συγκεντρώσει η επιλογή “Όχι” 

με ποσοστό 10%. 
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4.2 Ανάλυση ερωτηματολογίου με συνδιασμό ερωτήσεων 

 

Στο παρόν στάδιο γίνεται ανάλυση των στατιστικών αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Η ανάλυση γίνεται για δύο ερωτήσεις ταυτόχρονα και παρουσιάζεται 

στις πιο κάτω γραφικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 26 

Στην πιο πάνω γραφική έχει γίνει ένας συνδιασμός για το μέγεθος της 

επιχείρησης και στον αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται εκτός συνόρων. 

Παρατηρούμε ότι στις κατηγορίες “μεσαία” και “μεγάλη” η πλειοψηφία έχει 

απαντήσει ότι η επιχείρηση δρασηριοποιείται εκτός συνόρων με ποσοστά 

24,79% και 11,97% ενώ στην κατηγορία “μικρή” παρατηρούμε το αντίθετο με 

την δημοφιλέστερη απάντηση να είναι το όχι με ποσοστό 29,91%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 27 

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο και την ηλικία των ερωτηθέντων 

παρατηρούμε ότι στις ηλικίες 18-25, 26-35 και 36-46 οι δημοφιλέστερες 

απαντήσεις είναι πτυχίο και μεταπτυχιακό, ενώ στις ηλικίες 46-55 και 56+ η 
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απαντηση πτυχίο κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Άξιο αναφοράς είναι ότι η 

απάντηση διδακτορικό εμφανίζεται μόνο στην ηλικιακή κατηγορία 26-35 με 

ποσοστό 2,56%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 28 

Ο επόμενος συνδιασμός ερωτήσεων είχε να κάνει με το μορφωτικό επίπεδο 

των ερωτηθέντων και την θέση στην οποία εργάζονται. Είναι αξιοσημείωτο να 

αναφέρουμε ότι οι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού στην πλειοψηφία τους 

εργάζονται ως γραφειακό προσωπικό με ποσοστά 24,79% και 27,35% 

αντίστοιχα, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 6,84% και 9,40% κατέχουν 

διευθυντικές θέσεις. Άξιο αναφοράς είναι ότι από τους 117 ερωτηθέντες οι 

κάτοχοι διδακτορικού είναι 3 άτομα εκ των οποίων και οι 3 είναι στην 

κατηγορία εργατικού προσωπικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 29 

Στην συνέχεια αναλύσαμε το φύλο των ερωτηθέντων και την θέση που 

κατέχουν στην επιχείρηση. Όσον αφορά τους άντρες βλέπουμε ότι οι 

απαντήσεις βρίσκονται σε κοντινά επίπεδα, ενώ σε ότι αφορά τις γυναίκες 

παρατηρουμε μία μεγάλη απόκληση μεταξύ των απαντήσεων. Και σε αυτή την 
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ερώτηση η δημοφιλέστερη απάντηση και για τα 2 φύλα ειναι το γραφειακό 

προσωπικό με ποσοστό 34,19% για τις γυναίκες και 20,51% για τους άντρες. 

Ακολουθεί η απάντηση εργατικό προσωπικό με 11,11% για τις γυναίκες και 

16,24% για τους άντρες, ενώ η απάντηση διευθυντικό προσωπικό έχει 

μαζέψει το μικρότερο ποσοστό με 5,98% για τις γυναίκες και 11,97% για τους 

άντρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραφική παράσταση 30 

Στόχος του πιο πάνω συνδιασμού ήταν να αναλύσουμε την θέση των 

εργαζομένων στην επιχείρηση και κατα πόσο συμμετέχουν στην διαδικασία 

σχεδιασμόυ. Παρατηρώντας την πιο πάνω γραφική βλέπουμε ότι όσοι 

εργαζόμενοι κατέχουν γραφειακή θέση, συμμετέχουν στην διαδικασία του 

σχεδιασμού με ποσοστό 29,91%, ενώ το 18,80% μερικές φορές εν,ω ένα 

ποσοστό της τάξης του 5,98% δήλωσε ότι δεν λαμβάνει μέρος στην 

διαδικασία σχεδιασμού. Το 11,97% των εργαζομένων που κατέχουν 

διευθυντική θέση λαμβάνουν μέρος στην διαδικασία σχεδιασμού, το 4,27% 

μερικες φορές ενώ το 1,71% καθόλου. Τέλος όσον αφορά το εργατικό 

προσωπικό, το 8,55% δεν συμμετέχει καθόλου στην διαδικασία σχεδιασμού, 

το 13,68% λαμβάνει μέρος μερικές φορές ενώ μόλις το 5,13% έχει συμμετοχή 

στην διαδικασία σχεδιασμού.  
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4.3 Συσχετίσεις μεταξύ των σημαντικών μεταβλητών 

 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του ερωτηματολογίου θεωρήθηκε σημαντικό 

να εξεταστούν οι γραμμικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών με την 

βοήθεια του λογισμικού στατιστικής ανάλυσης SPSS και της δυνατότητας των 

επιλογών “Correlation και Bivariate”. Μέσα από τον συντελεστή συσχέτισης 

μπορούμε να ελέγξουμε κατά πόσο δύο ή περισσότερα χαρακτηριστικά 

μεταβάλλονται ταυτοχρόνως. Όλες οι τυχόν συσχετίσεις μεταξύ των 

ερωτήσεων κυμαίνονται κοντά στο 1 ή -1. Το πρόσημο του συντελεστή 

συσχέτισης δίνει πληροφορίες εάν είναι θετική ή αρνητική η κατεύθυνση και η 

αριθμητική του τιμή κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1 για την ισχύ της σχέσης μεταξύ 

δυο μεταβλητών. Ωστόσο, όταν η τιμή είναι θετική ή αρνητική και είναι πάνω 

από 0,3 τότε μπορεί να αρχίζει να παρατηρείται συσχέτιση έστω και χαμηλή. 

Την ίδια στιγμή για τιμές άνω του +/- 0,7 διακρίνεται ότι υπάρχει μία αρκετά 

υψηλή συσχέτιση. Πιο κάτω θα παρουσιαστούν οι κυριότερες συσχετίσεις που 

έχουν εξαχθεί μέσω της ανάλυσης. 

 

 

 

Πίνακας 1 

 

Πιο πάνω παρατηρούμε την συσχέτιση ανάμεσα στο αν ο οργανισμός διεξάγει 

στρατηγικό σχεδιασμό για να καθορίσει σαφείς στόχους για τις επιχειρήσεις 

και τους εργαζόμενους και στο αν η οργάνωση έχει μια σαφή, ουσιαστική 

γραπτή δήλωση που αντικατοπτρίζει τον σκοπό, τις αξίες και τους πελάτες 

που εξυπηρετούνται. Όπως πατατηρούμε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson 

r σε επίπεδο σημαντικότητας 99% είναι 0,780 άρα υπάρχει μία θετική 
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γραμμική σχέση ανάμεσα στην διεξαγωγή στρατηγικού σχεδιασμού έτσι ώστε 

να καθοριστούν σαφείς στόχοι καθώς και στο αν η οργάνωση εχει μια σαφή 

γραπτή δήλωση που αντικατοπτρίζει τον σκοπό και τις αξίες. Η πιο πάνω 

μεταβλητές παρουσιάζουν μια αρκετά υψηλή συσχέτιση, δηλαδή όταν ο 

οργανισμός διεξάγει στρατηγικό σχεδιασμό τότε η οργάνωση έχει σαφή 

δήλωση που αντικατοπτρίζει τον σκοπό, τις αξίες και τους πελάτες που 

εξυπηρετούνται. 

 

 

 

 

Πίνακας 2 

 

Η επόμενη γραμμική σχέση που παρατηρείται είναι ανάμεσα στο αν ο 

στρατηγικός σχεδιασμός θέτει συγκεκριμένους στόχους και 

χρονοδιαγράμματα και στο αν το σχέδιο θεσπίζει μια διαδικασία αξιολόγησης 

για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων. Με συντελεστή 

συσχέτισης Pearson r ίσο με 0,816 και επίπεδο σημαντικότητας 99%, βλέουμε 

ότι υπάρχει μια αρκετά υψηλή συσχέτιση η οποία μας δέιχνει ότι όταν ο 

στρατηγικός σχεδιασμός θέτει συγκεκριμένους στόχους και 

χρονοδιαγράμματα τότε είναι πιό εύκολη η μέτρηση της προόδου για την 

επίτευξη των στόχων. 
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Πίνακας 3 

Πιο πάνω μπορεί να παρατηρηθεί εμφανώς η σημαντική σχέση ανάμεσα στην 

προσπάθεια υποβολής συγκεκριμένων στόχων και χρονοδιαγραμμάτων για 

τον στρατηγικό σχεδιασμό που θέτει μια επιχείρηση και στο αν διατίθενται 

επαρκείς πόροι για την έγκαιρη επίτευξη των στόχων. Ο συντελεστής 

συσχέτισης Pearson r είναι 0,668 και είναι μέτριας προς υψηλής συσχέτισης. 

Συνεπώς, η πιο πάνω θετική γραμμική σχέση θέλει να παρουσιάσει ότι όσοι 

περισσότεροι πόροι διατίθενται τόσο πιο εύκολα μπορεί η επιχείρηση να 

εκπληρώσει τους συγκεκριμένους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα που έχει 

θέσει για τον στρατηγικό σχεδιασμό. 

 

Πίνακας 4 

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson r είναι 0,939 και το επίπεδο 

σημαντικότητας 99%. Συνεπώς υπάρχει μία θετική γραμμική σχέση ανάμεσα 
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στην δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμόυ συμπεριλαμβανομένης και της 

Καθαρής Παρούσας Αξίας και στην ανάλυση της Καθαρής Παρούσας Αξίας με 

την χρήση βοηθητικών εργαλείων. Ωστόσο, η γραμμική σχέση είναι υψηλής 

συσχέτισης, η οποία μας δείχνει ότι όταν η επιχείρηση χρησιμοποιεί εργαλεία 

για αναλυση της Καθαρής Παρούσας Αξίας, τόσο πιο εύκολο είναι να 

συμπεριληφθεί στην δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού. 

 

   

 

Πίνακας 5 

Η γραμμική σχέση που παρατηρείται πιο πάνω είναι ανάμεσα στο αν το 

συμβούλιο εγκρίνει επισήμως το γραπτό στρατηγικό σχέδιο και την μελέτη 

σκοπιμότητας και παρακολουθεί την κατάσταση της εφαρμογής του και στο αν 

το έγγραφο στρατηγικού σχεδίου αλλάζει έτσι ώστε να παρέχεται νέα έκδοση 

στους σχετικούς ενδιαφερόμενους. Με συντελεστή συσχέτισης Pearson r ίσο 

με 0,723 και επίπεδο σημαντικότητας 99%, βλέουμε ότι υπάρχει μια αρκετά 

υψηλή συσχέτιση η οποία μας δέιχνει ότι όταν το συμβούλιο εγκρίνει 

επισήμως το γραπτό στρατηγικό σχέδιο και την μελέτη σκοπιμότητας και 

παρακολουθεί την κατάσταση της εφαρμογής του, σε περίπτωση που κάτι δεν 

πάει καλά τότε το έγγραφο στρατηγικού σχεδίου αλλάζει έτσι ώστε να 

παρέχεται νέα έκδοση στους σχετικούς ενδιαφερόμενους. 

 

4.4 Έλεγχος υποθέσεων 

Με την βοήθεια της ανάλυσης SPSS, πιο κάτω θα παρουσιαστούν οι βασικές 

υποθέσεις της έρευνας. Με βάση το δείγμα και τη χρήση πιθανοτήτων θα 

εξεταστούν οι υποθέσεις αν είναι αποδεκτές ή όχι. Αρχικά ορίζεται η μηδενική 

υπόθεση η οποία συμβολίζεται με H0 και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ των μεταβλητών που μελετώνται . Από την άλλη, η εναλλακτική 
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υπόθεση συμβολίζεται με H1 και αναφέρεται στην εκτίμηση που κάνει ο 

υπεύθυνος της έρευνας αναφορικά με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των 

μεταβλητών που μελετά. Ουσιαστικά πρόκειται για την ερευνητική υπόθεση. 

(Παπαγεωργίου 2017) 

 

Υπόθεση 1 

H0: Το επίπεδο διεξαγωγής στρατηγικού σχεδιασμού για καθορισμό στόχων 

είναι αρνητικά συνδεδεμένο με την δημιουργία ουσιαστικής γραπτής δήλωσης 

που αντικατοπτρίζει τον σκοπό, τις αξίες και τους πελάτες που 

εξυπηρετούνται. 

H1: Το επίπεδο διεξαγωγής στρατηγικού σχεδιασμού για καθορισμό στόχων 

είναι θετικά συνδεδεμένο με την δημιουργία ουσιαστικής γραπτής δήλωσης 

που αντικατοπτρίζει τον σκοπό, τις αξίες και τους πελάτες που 

εξυπηρετούνται. 

 

Υπόθεση 2 

H0: Τα χρονοδιαγράμματα και οι στόχοι που θέτει ο στρατηγικός σχεδιασμός 

είναι αρνητικοί συνδεδεμένοι με το σχέδιο που θεσπίζει μια διαδικασία 

αξιολόγησης για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων. 

H1: Τα χρονοδιαγράμματα και οι στόχοι που θέτει ο στρατηγικός σχεδιασμός 

είναι θετικά συνδεδεμένοι με το σχέδιο που θεσπίζει μια διαδικασία 

αξιολόγησης για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων.  

 

Υπόθεση 3 

H0: Η χρησιμοποίηση εργαλείων για την ανάλυση της Καθαρής Προύσας 

Αξίας (ΚΠΑ) είναι αρνητικά συνδεδεμένη με την δημιουργία στρατηγικού 

σχεδιασμόυ η οποία συμπεριλαμβάνει και την ανάλυση της Καθαρής Προύσας 

Αξίας (ΚΠΑ).  

H1: Η χρησιμοποίηση εργαλείων για την ανάλυση της Καθαρής Προύσας 

Αξίας (ΚΠΑ) είναι θετικά συνδεδεμένη με την δημιουργία στρατηγικού 

σχεδιασμόυ η οποία συμπεριλαμβάνει και την ανάλυση της Καθαρής 

Προύσας Αξίας (ΚΠΑ). 

 

Υπόθεση 4 

H0: Η έγκριση του γραπτού στρατηγικού σχεδιασμού και της μελέτης 

σκοπιμότητας είναι αρνητικά συνδεδεμένη με την αλλαγή του στρατιγικού 
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σχεδιασμού έτσι ώστε να παρέχεται νέα έκδοση στους σχετικούς 

ενδιαφερόμενους. 

H1: Η έγκριση του γραπτού στρατηγικού σχεδιασμού και της μελέτης 

σκοπιμότητας είναι θετικά συνδεδεμένη με την αλλαγή του στρατιγικού 

σχεδιασμού έτσι ώστε να παρέχεται νέα έκδοση στους σχετικούς 

ενδιαφερόμενους. 

 

Ο έλεγχος υποθέσεων έγινε με τη χρήση του ειδκού λογισμικού SPSS . Τα 

λογισμικά στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων υπολογίζουν το επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας  (p-value ή significance), δηλαδή την ακριβή 

πιθανότητα το συγκεκριμένο στατιστικό αποτέλεσμα να έχει προκύψει τυχαία. 

Εάν η τιμή p-value ή significance λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη του 0,05 τότε 

δεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση και απορρίπτουμε την εναλλακτική. Ωστόσο 

εάν το p-value είναι μικρότερο η ίσον του 0,05 τότε απορρίπτουμε την H0 και 

δεχόμαστε την H1. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, βάσει των ελέγχων που 

πραγματοποιήθηκαν για τις πιο πάνω υποθέσεις. 

• Όσον αφορά την 1η υπόθεση , με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση (Sig ,000). Δηλαδή όταν ο 

οργανισμός διεξάγει στρατηγικό σχεδιασμό για να καθορίσει σαφείς 

στόχους για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους τότε και η 

οργάνωση έχει μια σαφή, ουσιαστική γραπτή δήλωση που 

αντικατοπτρίζει τον σκοπό, τις αξίες και τους πελάτες που 

εξυπηρετούνται. 

• Όσον αφορά την 2η υπόθεση , με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση (Sig ,000). Συνεπώς όταν ο 

στρατηγικός σχεδιασμός θέτει συγκεκριμένους στόχους και 

χρονοδιαγράμματα τότε και το σχέδιο θεσπίζει μια διαδικασία 

αξιολόγησης για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των 

στόχων. 

• Όσον αφορά την 3η υπόθεση διαπιστώθηκε ότι στην δημιουργία 

στρατηγικού σχεδιασμόυ συμπεριλαμβανομένης και της Καθαρής 

Παρούσας Αξίας γίνεται και ταυτοόχρονη ανάλυση της Καθαρής 

Παρούσας Αξίας με την χρήση βοηθητικών εργαλείων, και συνεπώς η 

μηδενική υπόθεση απορρίπτεται (Sig ,000). 

• Τέλος όσον αφορά την 4η υπόθεση, με βάση τα αποτελέσματα του 

ελέγχου απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση (Sig ,000). Δηλαδή όταν το 

συμβούλιο εγκρίνει επισήμως το γραπτό στρατηγικό σχέδιο και την 

μελέτη σκοπιμότητας και παρακολουθεί την κατάσταση της εφαρμογής 

του τότε και το έγγραφο στρατηγικού σχεδίου αλλάζει έτσι ώστε να 

παρέχεται νέα έκδοση στους σχετικούς ενδιαφερόμενους. 
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4.5 Ανάλυση KMO and Bartlett’s Test 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,825 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2491,368 

df 465 

Sig. ,000 

Πίνακας 6 

Πιο πάνω παρουσιάζεται η ανάλυση KMO and Bartlett’s Test. Το μέγεθος του 

δείγματος ήταν (N=117) το KMO είναι 0.825 συνεπώς και πάνω από το όριο. 

Αυτό υποδεικνύει ότι οι συσχετίσεις ανάμεσα στα δεδομένα είναι υψηλές.  

 

4.6 Γραμμική και Λογιστική Παλινδρόμηση 

Μετά την ανάλυση KMO and Bartlett’s Test προκύπτει η γραμμική 

παλινδρόμηση. Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να προβλέψουμε την τιμή μίας 

μεταβλητής με βάση την τιμή μίας άλλης μεταβλητής. Η μεταβλητή που 

θέλουμε να προβλέψουμε ονομάζεται εξαρτημένη μεταβλητή, ενώ η 

μεταβλητή που χρησιμοποιούμε για να προβλέψουμε την τιμή της άλλης 

μεταβλητής ονομάζεται ανεξάρτητη μεταβλητή. 

 

Πινακας 7 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 7 το R2 είναι αρκετά ψηλό (R2=71%) και 

συνεπάγεται ότι η επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης είναι στενά 

συνδεδεμένη  με την χρησιμοποίηση εργαλείων ανάλυσης, από ένα 

οργανισμό. Επιπρόσθετα, το R με 0,622 υποδηλώνει υψηλή συσχέτιση 

μεταξύ αυτό των δύο μεταβλητών. 
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Πίνακας 8 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 8 το R2 είναι αρκετά ψηλό (R2=74%) και 

συνεπάγεται ότι επιβολή χρονοδιαγραμμάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την χρησιμοποίηση εργαλείων ανάλυσης, από ένα οργανισμό. Επιπρόσθετα, 

το R με 0,858 υποδηλώνει υψηλή συσχέτιση μεταξύ αυτό των δύο 

μεταβλητών 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9 

 

Στον πίνακα 9 παρατηρούμε ότι το R2 είναι αρκετά ψηλό (R2=77%) και 

συνεπάγεται ότι η διερεύνηση εξωτερικών τάσεων καθώς και ο εντοπισμός 

των ευκαιριών και των απειλών που αντιμετοπίζει  είναι στενά συνδεδεμένη με 

την χρησιμοποίηση εργαλείων ανάλυσης, από ένα οργανισμό. Επιπρόσθετα, 

το R με 0,768 υποδηλώνει υψηλή συσχέτιση μεταξύ αυτό των δύο 

μεταβλητών 
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4.7 Εκτίμηση των συντελεστών πολλαπλής παλινδρόμησης 

 

Η γραμμική παλινδρόμηση συνδέει την σχέση με τον γραμμικό συντελεστή 

συσχέτισης. Χρησιμοποιείται για να εκτιμήσει την σχέση που υπάρχει μεταξύ 

μιας ανεξάρτητης μεταβλητής (Χ) και μιας εξαρτημένης (Ψ) μεταβλητής. 

Κύριος στόχος από την εκτίμηση της παλινδρόμησης είναι να εκτιμηθούν οι 

συντελεστές β, οι οποίοι δείχνουν την επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών 

στην εξαρτημένη μεταβλητή. Με τον όρο εξαρτημένη μεταβλητή εννοούμε ότι 

οι τιμές της εξαρτώνται απο τις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής. Η 

πολλαπλή παλινδρόμηση είναι η μοναδική γραμμή που ελαχιστοποιεί το 

άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεων των σημείων απο την ευθεία. 

 

Ψ = β1χ1 + β2χ2 + c 

Όπου 

Ψ: Χρησιμοποίηση εργαλείων ανάλυσης 

β1: Βeta 1ου  παράγοντα  

β2: Βeta 2ου  παράγοντα 

χ1: Κοινωνικό – πολιτιστικοί παράγοντες 

χ2: Οικονομικοί παράγοντες 

c: Σταθερή μεταβλητή 

 
Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 3.490 .597  5.849 .000 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι χρησιμοποίηση 

εργαλείων ανάλυσης βοηθούν στην δημιουργία 

στρατηγικού σχεδιασμου στις επιχειρήσεις; 

[Επίτευξη στόχων] 

.007 .038 .017 .179 .859 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι χρησιμοποίηση 

εργαλείων ανάλυσης βοηθούν στην δημιουργία 

στρατηγικού σχεδιασμου στις επιχειρήσεις;  

[Επιβολή χρονοδιαγραμμάτων] 

.163 .075 .208 2.172 .032 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι χρησιμοποίηση 

εργαλείων ανάλυσης βοηθούν στην δημιουργία 

στρατηγικού σχεδιασμου στις επιχειρήσεις; 

[Διερεύνηση εξωτερικών τάσεων καθώς και ο 

εντοπισμός των ευκαιριών και των απειλών που 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση] 

.259 .110 .242 2.340 .023 
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Η εξίσωση που προκύπτει με βάση τον πιο πάνω πίνακα είναι: 

 

Ψ = (0,21)X1 + (0,24)X2 + 3.490 

 

Με βάση τα αποτελέσματα προκύπτουν τα πιο κάτω: 

 

• Οι 2 ανεξάρτητες μεταβλητές, είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

σημαντικότητας 1%. Αυτό σημαίνει ότι πράγματι οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές συνδέονται και επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή. 

 

• Τo πρόσημο των συντελεστών β1 και β2 είναι θετικό. Αυτό σημαίνει ότι 

η κάθε μια από τις ανεξάρτητες μεταβλητές συνδέεται θετικά με την 

χρησιμοποίηση εργαλείων ανάλυσης στην δημιουργία στρατηγικού 

σχεδιασμού. 

 

• Ο συντελεστής β1 είναι ίσος με 0,21. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση των 

χρονοδιαγραμμάτων για την επίτευξη στόχων κατά μια μονάδα οδηγεί 

σε αύξηση της χρησιμοποίησης εργαλείων ανάλυσης κατά 0.21 

μονάδες. 

 

• Ο συντελεστής β2 είναι ίσος με 0,24. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση των 

οικονομικών οφελών (διερεύνηση ευκαιριών και απειλών) της 

επιχείρησης κατα μία μονάδα οδηγεί σε αύξηση της χρησιμοποίησης 

εργαλείων ανάλυσης κατα 0,24 μονάδες.   

 

• Η σταθερή μεταβλητή είναι ίση με 3.490. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος 

βαθμός χρησιμοποίησης εργαλείων ανάλυσης όταν και οι δύο 

ανεξάρτητες μεταβλητές είναι μηδέν είναι ίσος με 3.490. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στη παρούσα μελέτη επιδιώχθηκε να εξεταστούν το επίπεδο γνώσης των 

κυπριακών επιχειρήσεων και των υπαλλήλων τους όσον αφορά των 

επιχειρισιακό σχεδιασμό και τις μελέτες σκοπιμότητας, την γνώση τους όσον 

αφορά τα εργαλεία ανάλυσης καθώς και οι κοινωνικο-πολιτιστικοι, 

εκπαιδευτικοί, οικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον 

σχεδιασμό και την δημιουργία μιας τέτοιας μελέτης. Επιπλέον, μελετήθηκε 

κατα πόσον οι κυπριακές επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε νέες 

μεθόδους επιχειρισιακού σχεδιασμού. Εξετάστηκε το ζήτημα του στρατηγικού 

σχεδιασμού στις επιχειρήσεις και αναλύθηκαν οι αντίστοιχες πρακτικές που 

εφαρμόζονται σήμερα στην Κύπρο αναφορικά με την κατάρτιση 

επιχειρησιακού σχεδίου από τους οργανισμούς. Δεδομένου ότι δεν υφίστανται 

μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

στρατηγικού σχεδιασμού, στην παραπάνω ανάλυση καταγράφτηκε η δομή και 

το περιεχόμενο για την δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού.  

Σύμφωνα με την ανάλυση που επιχειρήθηκε, ο στρατηγικός σχεδιασμός που 

πραγματοποιείται αποτελεί μία σημαντική πρακτική, με δομικές προδιαγραφές 

και χαρακτηριστικά που εντοπίζονται στις κατευθύνσεις περί στρατηγικού 

σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα, η δομή του επιχειρησιακού σχεδίου σε ότι 

αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό είναι ολοκληρωμένη και ορθολογικά 

σχεδιασμένη, συμπεριλαμβάνοντας εργαλεία για την ανάλυση του εξωτερικού 

και εσωτερικού περιβάλλοντος και την αξιολόγηση των υπόλοιπων 

επιδρούμενων παραγόντων.   

Με τον τρόπο αυτό, ο στρατηγικός σχεδιασμός που επιχειρείται λαμβάνει 

υπόψη τις κοινωνικές τάσεις και απαιτήσεις και δεν είναι αποκομμένος από το 

ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Η δημιουργία του 

στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων είναι στενά συνδεδεμένη με τους 

πολίτες και αποτελεί σημαντικό παράγοντα αφού γίνεται ανάλυση των 

απόψεων αλλά και των αυξημένων αναγκών τους.  

Από την άλλη πλευρά, ως αρνητικό σημείο μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι 

οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου 

δεν αφήνουν σημαντικά περιθώρια ευελιξίας και ενσωμάτωσης νέων ιδεών 

στρατηγικής σκέψης. Παράλληλα, αρνητικό μπορεί να θεωρηθεί και το 

γεγονός ότι αν και η επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν για τα διάφορα 

εργαλεία ανάλυσης παρόλα αυτά το επιχειρησιακό σχέδιο δεν ενσωματώνει τα 

συγκεκριμένα εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης της οργανωσιακής 

απόδοσης στον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Μέσα απο την ανάλυση 

δεδομένων έχουμε παρατηρήση ότι όταν οι επιχειρήσεις χρήσιμοποιούν 

εργαλέια αναλυσης για την επίτευξη των στόχων, για την επιβολή 

χρονοδιαγραμμάτων και γενίκα στον αν θεωρούν οτι η χρησιμοποίηση 

εργαλείων ανάλυσης παιζει καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία επιχειρησιακού 
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σχεδιασμού τα αποτελεσματα είναι πάρα πολύ ψηλά, κάτι που δείχνει 

ξεκάθαρα την αξία και την σημασία που έχουν τα εργαλεία ανάλυσης. Παρόλο 

που ο επιχειρησιακός σχεδιασμός έχει καθαρό όφελος και μπορεί να δώσει 

θέσεις ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, πολλές επιχειρήσεις για διάφορους 

λόγους δεν τον εφαρμόζουν. Ίσως αυτό οφείλεται στην έλλειψη επίγνωσης 

κατάλληλων εργαλείων επιχειρησιακού σχεδιασμού, όπως επίσης και στο 

μέγεθος των επιχειρήσεων και στους πόρους που διαθέτουν 

Συμπερασματικά, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός και οι μελέτες σκοπιμότητας 

των οργανισμών στην Κύπρο αποτελεί μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη προς την 

κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και μπορεί να αποτελέσει 

έναν κεντρικό άξονα για τον περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς, την 

ενίσχυση της νομιμότητας και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματατα 

οποία παρουσιάζονται αλλά ακόμα και τους περιορισμένους οικονομικούς 

πόρους που συναντόυν στις μέρες μας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα 1ο – Ερωτηματολόγιο 

 

Επιχειρησιακός σχεδιασμός και μελέτες σκοπιμότητας 

Το παρόν ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής 

μου εργασίας. Σκοπός του είναι  να διερευνήσει σε ποιο βαθμό οι κυπριακές 

επιχειρήσεις εφαρμόζουν επιχειρησιακό σχεδιασμό και μελέτες σκοπιμότητας 

με την βοήθεια εργαλείων ανάλυσης καθώς και κατά πόσο έχουν επίγνωση 

όσον αφορά τα εργαλεία ανάλυσης και ποια μέτρα λαμβάνονται για το  ζήτημα 

αυτό. 

 

1. Φύλο  

o Άντρας 

o Γυναίκα 

 

2. Ηλικία 

o 18-25 

o 26-35 

o 36-45 

o 46-55 

o 55+ 

 

3. Μορφωτικό Επίπεδο 

o Δημοτικό 

o Γυμνάσιο 

o Λύκειο 

o Πτυχίο-Δίπλωμα 

o Μεταπτυχιακό 

o Διδακτορικό 

 

4. Η θέση σας στην επιχείρηση στην οποία εργάζεστε: 

o Διευθυντικό Προσωπικό 

o Γραφειακό Προσωπικό 

o Εργατικό Προσωπικό 

o Άλλο… 
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5. Ποιο είναι το μέγεθος της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε; 

o Μικρή (<50 υπαλλήλους) 

o Μεσαία (51-250 υπαλλήλους) 

o Μεγάλη (>251 υπαλλήλους 

 

6. Σε ποιον από τους πιο κάτω τομείς δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

στην οποία εργάζεστε; 

o Βιομηχανία 

o Υπηρεσίες 

o Εργοτάξια 

o Λιανικό Εμπόριο 

 

7. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται εκτός συνόρων; 

o Ναι 

o Οχι 

 

 

8. Ο οργανισμός διεξάγει στρατηγικό σχεδιασμό για να καθορίσει σαφείς 

στόχους για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους; 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

              
ΚΑΘΟΛΟΥ               

 
ΠΑΝΤΑ 

 

 

9. Η οργάνωση έχει μια σαφή, ουσιαστική γραπτή δήλωση που 

αντικατοπτρίζει τον σκοπό, τις αξίες και τους πελάτες που 

εξυπηρετούνται; 

 1 2 3 4 5 6 7  

              
ΚΑΘΟΛΟΥ               

 
ΠΑΝΤΑ 

 

10. Ο στρατηγικός σχεδιασμός επανεξετάζεται και τροποποιείται τακτικά, 

όπως απαιτείται, για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στο περιβάλλον; 

o Ναι 

o Οχι 
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11. Το συμβούλιο εγκρίνει επισήμως το γραπτό στρατηγικό σχέδιο και την 

μελέτη σκοπιμότητας και παρακολουθεί την κατάσταση της εφαρμογής 

του; 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

              
ΚΑΘΟΛΟΥ               

 
ΠΑΝΤΑ 

 

12.  Όλοι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στην διαδικασία 

σχεδιασμού; 

o Ναι 

o Οχι 

o Μερικές φορές 

 

 

13.  Το σχέδιο αναπτύχθηκε με την αξιολόγηση της ποιότητας και τον 

εντοπισμό των ισχυρών και αδύναμων σημείων του οργανισμού; 

o Ναι 

o Οχι 

 

14. Το σχέδιο αναπτύχθηκε με την διερεύνηση εξωτερικών τάσεων 

(πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, αγορών κ.λπ.) και 

στη συνέχεια τον εντοπισμό των ευκαιριών και των απειλών που 

αντιμετωπίζει ο οργανισμός;  

o Ναι 

o Οχι 

 

 

15. Η διαδικασία σχεδιασμού προσδιορίζει τις πιο κρίσιμες προτεραιότητες 

ή ζητήματα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός, με βάση τα αποτελέσματα 

της εσωτερικής αξιολόγησης και της εξωτερικής έρευνας; 

o Ναι 

o Οχι 

o Μερικές φορές 

 

 

16.  Ο στρατηγικός σχεδιασμός θέτει συγκεκριμένους στόχους και 

χρονοδιαγράμματα; 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

              
ΚΑΘΟΛΟΥ               

 
ΠΑΝΤΑ 
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17.  Ο στρατηγικός σχεδιασμός και η μελέτη σκοπιμότητας περιλαμβάνουν 

χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη των συνολικών στρατηγικών 

στόχων; 

o Ναι 

o Οχι 

 

 

18.  Το σχέδιο θεσπίζει μια διαδικασία αξιολόγησης και δείκτες απόδοσης 

για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων; 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

              
ΚΑΘΟΛΟΥ               

 
ΠΑΝΤΑ 

 

 

19.  Διατίθενται επαρκείς πόροι (ανθρώπινοι, οικονομικοί, κ.λπ.) για την 

έγκαιρη εξασφάλιση της επίτευξης των στόχων; 

 1 2 3 4 5 6 7  

ΚΑΘΟΛΟΥ 
              

ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 

 

 

20.  Το έγγραφο στρατηγικού σχεδίου αλλάζει έτσι ώστε να παρέχεται νέα 

έκδοση στους σχετικούς ενδιαφερόμενους; 

 1 2 3 4 5 6 7  

              
ΚΑΘΟΛΟΥ               

 
ΠΑΝΤΑ 

 

 

21.  Η επιχείρηση χρησιμοποιεί εργαλεία για αναλυση της Καθαρής 

Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ); 

 1 2 3 4 5 6 7  

              
ΚΑΘΟΛΟΥ               

 
ΠΑΝΤΑ 
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22. Στην δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού συμπεριλαμβάνεται και η 

ανάλυση της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ); 

 1 2 3 4 5 6 7  

              
ΚΑΘΟΛΟΥ               

 
ΠΑΝΤΑ 

 

 

23.  Η επιχείρηση σας ποιο/ποια εργαλεία ανάλυσης χρησιμοποιεί   για την 

δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού; 

 1 Καθόλου 2 3 4 5 6 7 Πάντα 

SWOT               

PESTEL               

PORTER               

PARETO               

 

 

24.  Σημειώστε σε ποιο βαθμό κατά την άποψή σας τα παρακάτω εργαλεία 

ανάλυσης επηρεάζουν θετικά την δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού; 

 1 Καθόλου 2 3 4 5 6 7 Πάρα Πολύ 

SWOT               

PESTEL               

PORTER               

PARETO               
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25.  Θεωρείτε ότι η χρησιμοποίηση εργαλείων ανάλυσης βοηθούν στην 

δημιουργία στρατηγικού σχεδιασμού; 

o Ναι 

o Οχι 

 

 


