ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΜ3ΗΙΑΣ
ΓΠΗΠΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
r.E.I.
Κ Α Β Α Λ Α Σ

ϊΚ***!(οΚ*5!:**»
.'SC******;!:***

;l:*Sc:4e*5(t***
;K^)K>loK>K;4ot(:i:
4C***

«/tcK >Κ>Κ:ί(
*;Κ* *** '■¥**
.Κ***
*******·**
.ii********

_Ε_3_Λ_9_.Ι_.

#***
*»* *** ***
*** *** :***
»f** Χί ,***
***

***
**
4ί**
***
Χ:#*
***
XXCXCXOtCXCXCXCXC
XXcx:x;xcxcX(X(X(
***
***

XiSi*

η F Ο Γ Ρ A H I
_ε_Π._Ι_Χ_Ε_Ι_Ρ_Η_Σ_!

_Ι_Ι_Ι_Π!_3_Ϊ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ;ΚΟΥΓΙΩΝ^Σ ΙΩΑΚΜΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑίΑάΑΠΙΔΰΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

5^ Ν

;

Grt-PiUGr/Ti

Ζ Χ Ο Λ Η όΙϋΙΚΗΣΉΣ: ΚΑΙ

ΤΜΗΜΑ AorirrcM
Γ.ε,Ι. Κ Α Β Α

ϋΙΚΟΚΛΠΙΑΓ

Τ. 1. Κ Α Β Α Λ Α Σ

η A ·:
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓ,ΙΤίκΗΣ

____................ __LLZ...Q_r_f;...A_i:LLL.e_I..l_S_tLO_v

Ε Ι Γ Η Γ Η Τ Η Σ .ιΚΟΥΓΙΩΝΑΣ IOAKSnH T
:;ΠΟΥ ΰ Α Ε Τ Ρ τ A :A D A M I ύ Ο Υ I Ά Ρ Υ Φ Α Λ A IA

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Σελ.
Εισαγωγή............................................... I

ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ fMANAGEMENT)
1..ΦΥΣΗ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.....................

3

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ..................

3

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.........................

6

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ...........................

7

5. ΕΙΔΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ......................................

8

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ...........................

10

6.1. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ...........................................

10

6.2. Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ..........................................

12

6.3. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ..........................................

14

6.4. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ............................................ 15
6.5. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ....................................

16

ΜΕΡΟΣ ΛΕΥΤΕΡΟ
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.......

17

1.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ..............

17

1.2. Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ........................

19

1.3. ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ..............................

20

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΛΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.............

24

2.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡ.ΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ..........

24

2.2. ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΛΤΙΣΜΟΥ...............................

26

.2.1. 5ίκ0Π0Σ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.................

27

.2.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..........................

28

2 .2 . 3

ΣΕΛ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣιΜΟΥ...................... 29

2.3

ΕΙΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ................................

31

2 .3 . 1

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ......................

31

2 .3 . 2

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ........................

34

-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ......................................

35
35
36

- 3

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΣΙΣΜΩΝ.................

37

- 4

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ......

39

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.......................

40

ΕΙΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ.......................

41

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.............................

41

6 . 2 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ............................

41

- 6.1.
-

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ...............
Η ΕΥΡΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ...........

- 6 .3 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ...................

42

- 6 .4 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΜΕΣΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.....................

43

- 6 .5 . Τ.ΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ............................

44

2 .4 . ΔΙ.ΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ......................

47

2 .4 .1 . ΓΕΝΙΚΑ..............................................

47

2 .4 .2 . ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ...............

49

2 .4 .2 .1 . ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................

49

2.4.2.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟΧΩΝ...................................

49

2 .4 .2 .3 . ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ..................................

50

2 .4 .3 . ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 52

2.4.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ............................................

52

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ....................

53

2 .4 .3 .3 . ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.........................

54

2.4.3.2

2 .4 .3 .4 . ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.........................

55

2.4.3.5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.................

55

2 .4 .4 . ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ......................

57

ΕΕΛ
2.4.4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.......................................... 57
2.4.4.2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ.............

57

2.4.4.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ................

57

2.4.4.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ....................

58

2.4.4.5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΗΨΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ......

58

2.4.5. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ.ΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ..........

61

2.4.5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..........................................

61

2.4.5.2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ..............

61

2.4.5.3. ΠΡΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧ/ΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.....

62

2.4.6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΤΗΣΕΠΙΧ/ΣΗΣ......

63

2.5. Η ΧΡΗΣΙ.ΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ.ΜΟΥ.................

64

2.6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.........

66

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
1. ΓΕΝΙΚΑ............................................

68

2. ΕΡΩΤΗΜ.ΔΤΟΛΟΓΙΟ....................................

70

3. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ7Ι
TITAN. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ.................

71

UNISOFT ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε..........................

73

NEW LOGIC Α.Ε.....................................

77

ΠΑΝΙΔΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε................................

79

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε..................

84

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ..........................

86

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ......................................

87

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

M lo από τις βασικότερες λειτουργίες του σύγχρονου Μάνα
τζμεντ, αποτελεί ο Προγραμματισμός. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά
ο προγραμματισμός για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις και ενόφη
της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής αγοράς.
Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει σαν σκοπό να εξετάσει τον ρό
λο του προγραμματισμού στις επιχειρήσεις. Δυο είναι τα βασικά
ερωτήματα που προσπαθεί να απαντήσει:
- Τί είναι ο προγραμματισμός και
- Πώς εφαρμόζεται.
Τα ερωτήματα αυτά,είναι που προσδιορίσανε την μεθοδολογία ανά
πτυξης του θέματος.
^Ετσι στο ποώτο μέοος , γίνεται μια σύντομη αναφορά στο ρόλο
του Μάναντζμεντ στην σύγχρονη επιχείρηση.
Το δεύτερο μέσος, αναωέρεται στον προγραμματισμό .
Φυσικά το μέρος αυτό δίνει έμφαση στην λειτουργία του, στον
ιδιωτικό όμως τομέα. Ωστόσο προκειμένου να δοθεί στον αναγνώ
στη μια ολοκληρωμένη εικόνα της λειτουργίας του προγραμματι
σμού, γίνεται μια πάρα πολύ σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής
του προγραμματισμού καί στον δημόσιο τομέα.
Τέλος, στο τοίτο αέοος, εξετάζεται η εφαρμογή του προγραμματι
σμού στις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Τα στοιχεία του μέρους αυ
τού στηρίζονται σε πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν με
ερωτηματολόγιο από 5 Ε,\,\ηνικές επιχειρήσεις.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν για την ο
λοκλήρωση της πτυχιακής μου εργασίας.
Ευχαριστίες απευθύνω σε όλους τους υπαλλήλους των επιχειρήσε-

2 ων που με βοήθησαν yta την συλλογή των στοιχείων από τες επι
χειρήσεις τους.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω, στον επιβλέοντα καθηγητή ιιου
Κ. Κουγιώνα Ιωάννη για την βοήθεια του, στην συγγραφή αυτής
της πτυχιακής εργασίας.
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1.ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Είναι αναιιφισβήτητο ότι για να υπάρξει επιτυχημένη και σωσ
τή οργάνωση σε όλες τις μορφές της συλλογικής ανθρώπινης δρασ
τηριότητας ,είναι απαραίτητη η ύπαρξη διοίκησης.
Με τον όρο ,γενικά διοίκηση εννοούμε εκείνο τον επιστημονι
κό κλάδο που βάσει κανόνων,διοικεί.κατευθύνει ,συντονίζει,προ
γραμματίζει ,διευθύνει ,οργανώνει και ελέγχει .ορθολογικά τις ά
ψυχες και έμψυχες ενότητες της επιχείρησης - τους πόρους

της

όπως και τις λειτουργίες που απορρέουν απο αυτές μέσα στην επιχείρησιακή ολότητα,με σκοπό την πραγματοποίηση των στόχων που
επιδιώκουν.
Δηλαδή διοίκηση δεν είναι τίποτα άλλο,παρά ο συνδιασμός αν
θρώπων και μέσων για την επίτευξη ορισμένων σκοπών.
Πρίν προχωρήσουμε όμως στην ανάλυση του έργου της διοίκησης
πρίν αναφερθούμε στις αρχές της και στις σκέψεις της ,θα κάνου
με μια ιστορική αναδρομή στα εξελιχτικά της στάδια:

2.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η διοίκηση,κάνει την εμφάνιση της ,όταν ο άνθρωπος πίστεψε
ή αναγκάστηκε απο τις συνθήκες να ικανοποιήσει τις πιεστικότε
ρες απο τις ανάγκες του,υιοθετώντας μια μορφή συλλογικής δρά
σης .
Κατ'αρχήν όμως,αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πότε ο άνθρω
πος προσπάθησε να αξιοποιήσει την κατά ένα μέρος ,αναγκαστική
κοινωνική συμβίωση με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και

- 4 καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών του.
Στην Αρχαία Κίνα και την Αίγυπτο βρίσκουμε διατάξεις και
κανόνες που ρυθμίζουν θέματα αμοιβών,επιβλέφης και καταμερι
σμού της εργασίας. Στην Αρχαία Ελλάδα ο Πρωταγόρας,διδάσκει
για την ηγεσία και τον καταμερισμό της εργασίας,ο Εενοφώντας
στον "Οικονομικό"αναφέρεται επίσης στον καταμερισμό των έργων
ο Πλάτωνας τέλος,στην "πολιτεία "τονίζει την σημασία του κατα
μερισμού αλλά και της εξειδικευμένης εργασίας. Οι αρχές αυτές
του Πρωταγόρα ,Ξενοφώντα και Πλάτωνα ,δηλαδή ο καταμερισμός
της εργασίας και η εξειδικευμένη εργασία,είναι αρχές που υπά
ρχουν και χρηοιμοποιούνται στην σύγχρονη διοίκηση.
Στην Αναγέννηση ο LEONARDO DA LINCI,ασχολείται με την μέτ
ρηση των κινήσεων των εργαζομένων. Το 18ο αιώνα,ο Γάλλος PERΡΟΝΕΤ ,ο ADAM SMITH καμ ο

Β .SAY θεμελιώνουν σκέφεις και αρχές

που προωθούν την διοικητική σκέφη.
Έτσι φθάνουμε και στον 20ο αιώνα,που χαρακτηρίζεται σαν η
εποχή σοβαρών προσπαθειών για τη διοίκηση μιας επιστημονικής
διοίκησης.
Ο Αμερικανός μηχανικός FREDERICK TAYLOR,ο λεγόμενος πατέρας
της επιχειρησιακής διοίκησης ,θεμελιώνει την επιστημονική "Λει
τουργική Διοικητική " .
Ο TAYLOR υπήρξε ο εμπνευοτής και εισηγητής του λεγόμενου τε
χνικού ορθολογισμού,που απόβλεπε στην ποιοτική βελτίωση και πο
σοτική αύξηση της παραγωγής,με τη διαρκή και συστηματική παρα
κολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών σε όλες τους τις φάσεις
και την αποκατάσταση των λαθών της.
Το έργο του,το συνέχισαν το ζευγάρι GILBERT,που ασχολήθηκε
περισσότερο υε προβλήματα κινήσεων,και ο EMERSON ,που στράφη
κε σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής.

- 5 Ο Κοινωνιο-φυχολόγος iMAYO μελέτησε τυς ανθρώπινες σχέσεις
και την συμπεριφορά των εργαζομένων,μέσα και έξω απο την επι
χείρηση, έτσι ώστε να βρει τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας.
Εξέτασε επίσης θέματα

που οδηγούσαν σε πτώση της παραγωγικό

τητας όπως προστριβές,κόπωση ,ρουτίνα ,σύγχυση καθηκόντων,μα
ζικές αποχωρήσεις και αδικαιολόγητες απουσίες. Μεταξύ των ετών
1924 και 1931 πραγματοποίησε έρευνα σε μεγάλη επιχ/ση,στην οπ
οία σημειώνονταν πτώση της παοαγωγικότητας,καταλήγοντας στα
εξής συμπεοάσματα:
α) Το εργατικό δυναμικό μιας επιχ/σης ,δεν αποτελεί ανόργα
νο όχλο,αλλά μια συγκροτημένη ομάδα με σκέφεις,φαντασία
και ανάγκες,που προσπαθεί να τις ικανοποιήσει μέσα απο
την ικανοποίηση των στόχων της Μονάδας στην οποία προσ
φέρει την εργασία του.
β) Οι εργαζόμενοι δεν ενεργούν με μόνη την ικανοποίηση των
πιο σημαντικών αναγκών τους αλλά έχουν ανάγκη αναγνώοισης ,προαγωγής,αρμονικής συνεογασίας,συλλογικής λήφης
αποφάσεων κ.τ.λ.
Τόσο ο TAYLOR όσο και ο ΜΑΥΟ μελέτησαν τα θέματα της διοί
κησης στις επιχ/σεις μονόπλευρα. 0 ένας δίνει έμφαση στον τεχνικοπαοαγωγικό τομέα,ο άλλος στον κοινωνικό ,παραβλέποντας
ότι η επιχείοηση είναι συγκρότηση εργαλείων και ανθρώπων και
ότι ο συνδιασνός και η ανάλυση και των δύο τομέων θα κάλυπτε
ολόκληρο το διοικητικό φάσμα για ορθολογιστική χρησιμοποίηση
τών πόθων ,μεγαλύτεοη παοαγωγικότητα,και καλύτερο κοινωνικό
κλίμα στον επιχειρηματικό χώρο.
Πάντως ,παο'όλα αυτά η συμβολή και των δύο στην σύγχρονη
διοικητική ακέφη ήταν σημαντική

- 6 3.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ol

γενικές αρχές της διοίκησης είναι οι εζής:

Ρ Κατααεοισαός της εργασίας (αυτό αναφέρεται στην εξειδίκευστ
2)

Εξουσία και ευθύνη

3)

Πειθαοχία (Δηλ. σεβασμός στις συμφωνίες με σκοπό την επί

τευξη υποταγής και επίδοσης.)
4)

Ενότητα εντολής (Δηλ. η διοχέτευση εντολών προς μια ομάδα
εργαζομένων απο έναν μόνο προϊστάμενο)

5)

Ενότητα διεύθυνσης ( Η κατεύθυνση καιο συντονισμός της

ομάδας εργασίας ,βάσει προγράμματος απο έναν υπεύθυνο)
6)

Υποταγή του ατόμου στο γενικό συμφέρον

7)

Ανταμοιβή (ικανοποιητική αμοιβή και του εργοδότη αλλά

και του εργαζόμενου.)
8)

Συγκέντοωση (η έκταση της εξουσίας είναι θέμα ειδικών

περιπτώσεων,δηλαδή ανάλογα με την περίπτωση ποικίλει ο
βαθμός συγκέντρωσης ή αποκέντρωσης της εξουσίας η οποία
θα δώσει την καλύτερη συνολική απόδοση)
9)

Ιεοαοχία ( Δηλ. αλυσίδα προϊσταμένων που εκτέινεται απο

τα ανώτερα προς τα κατώτερα επίπεδα της επιχ/σης)
10)Τάξη (Διάκριση σε "υλική "και "κοινωνική "τάξη με βάση
την αρχή

"μια θέση για τον καθένα και ο καθένας στη

θέση του ")^^ ^
11)

Δικαιοσύνπ (όταν λέμε δικαιοσύνη εννοούμε πίστη και αφο

σίωση των εργαζομένων προς το αντικείμενο της εργασίας
τους ,η οποία εξασφαλίζεται απο τα ηγετικά στελέχη της
επιχ/σης με τη δίκαιη και σωστή αντιμετώπιση τους)
12)

Σταθερότητα θητείας (Δηλ. μονιμότητα του προσωπικού,εφόσον

οι απολύσεις και οι νέες χωρίς ουσία προσλήψεις .θεωρούνται
στοιχεία κακοδιοίκησης)
1)ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙ/ΣΕΩΝ. ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΣΕΛ. 115
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Πρωτοβουλία

(Δηλ. ελευθερία ατιο άιιοφη δράσης ,η οποία

θεωρείται αναγκαία για την σωστή εκτέλεση ενός προγ/τος)
14)

0υα6ικό πνέυυα

(Δηλ. ενότητα προσωπικού και πνεύμα

αμοιθαίας συνεργασίας και κατανόησης για την σωστή
λειτουργία μιας επιχ/σης και την επίτευξη των στόχων)

4.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αντικείμενο της διοίκησης είναι οι πόροι,που με την ορθο
λογιστική χρησιμοποίηση τους ,αποβλέπουμε στην ικανοποίηση
των επιχειρησιακών στόχων .Οι πόροι διακρίνονται σε άϋλους
και σε υλικούς.
α)Αϋλοι πόοοι
'Ανθρωποι
Μέθοδες (Τεχνικές,Οικονομικές,Παραγωγικές)
Φήμη
Πληροφορίες κ.λ.π.
β)Υλικοί πόοοι
Πάγια (Κτίοια,μηχανήματα,γήπεδα)
Κυκλοφοούντα (Πρώτες ύλες,πελάτες,προϊόντα)
Διαθέσιμα (Τράπεςες,μετρητά)κ.τ.λ.
Οι πόροι εισέρχονται απο το επιχειρησιακό ή το εξωεπιχειοησιακό περιβάλλον σαν εισρροές στο παραγωγικό κύκλωμα και υφισ
τάμενες τις διεργασίες της Διοίκησης,δηλ. προγραμματισμό .ορ
γάνωση ,δι εύθυνση και έλεγχο,εξέρχονται στο περιβάλλον σαν εκοροές,δηλ. προϊόντα ικανά να καλύφουν ανθρώπινες ανάγκες.
Χωρίς αμφιβολία ο σπουδαιότερος επιχειρησιακός πόρος είναι
η ανθρώπινη εργασία,χωρίς φυσικά να παραβλέπουμε και την σημα
σία των υπό,λοιπων που είναι και αυτοί απαραίτητοι.
Η σημερινή πρόοδος της Οικονομυιης σκέφης τονίζει ότι η

πρόοδος μι-ας κοινωνίας είναι συνάρτηση της ποιότητας της
Διοίκησης.
Η ύπαρξη και η ποιότητα των αναγκαίων πόρων δεν αρκούν για
την ανάπτυξη. Εκείνο που προέχει είναι η ορθολογική του αξιο
ποίηση που είναι αποκλειστικό έργο της Διοίκησης.
'Οταν σε μια κοινωνία όλες οι Οικονομικές Μονάδες αξιοποιούν
με τον πιο ορθολογιστικό τρόπο τους πόρους που τους προσφέρει
το περιΒάλλον ,ικανοποιούν τις ανάγκες τόσο των ίδιων όσο και
των διαφόρων κοινωνικών ομάδων,μέσα και έξω απο την επιχ/ση,
π.χ. εργαζομένων ,καταναλωτών κ.λ.π. προάγοντας έτσι Οικονομι
κά και το κοινωνικό σύνολο.
Ά ρ α μια ορθολογιστική ,Επιστημονική,και Ανθρώπινη Διοίκηση
αποτελεί σημαντική δραστηριότητα για την ικανοποίηση των ανα
γκών των μελών της Κοινωνίας.
Για την πραγματοποίηση των επιχειρησιακών στόχων (κέρδος,
αύξηση πωλήσεων,επέκταση κ.λ.π.),με την ορθολογιστική χρησι
μοποίηση των πόρων,η Διοίκηση καταφεύγει σε επιμέρους λειτου
ργίες όπως τον Προγραμματισμό ,την Οργάνωση,τη Διοίκηση,την
Στελέχωση και τον Έλεγχο.

5.ΕΙΔΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

α) ΤΥΠΙΚΗ
Σημαίνει σταθερή ,συγκεκοιμένη,καθοοισμένη.Συνοδεύεται και
εξυπηρετείται απο τα παρακάτω συστήματα,όργανα και μεθόδους:
1 .Οργανοόιάγραμμα
2 ..Χωροδ ιάγ ραμμα
3 ..\ειτουργΐΗ0 διάγραμμα
4.

Διάγραμμα περιγραφής έργων

5.

Σύστημα συγκρότησης συμβουλίων

δ.Σύστηαα πρόσληφης προαγωγής καί εκπαίδευσης προσωπικού

3) ΑΤΥΠΗ
Είναι το αντίθετο της τυπικής καί απαντιέται περισσότερο
στη φάση της οργάνωσης των ρσών - λειτουργιών.

γ) ΣΥΝΘΕΤΗ
Το είδος αυτό συνδίάζεί τα χαρακτηρίστί: ; καί των δύο
προηγουαένων μορφών.

Η τυπική ΛίΟίκηση έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα σε
σχέση με την τυπική καί την σύνθετη μοοφή διοίκησης.
Είναι η μέθοσος της επιστημονικής ορθολογιστικής Διοίκησης
που στηρίζόμενη σε ένα -υφηλού επιπέδου προσωπικό καί σε επι
στημονικές μέθοδες καί συστήματα,αποβλέπεί στην αποτελεσματίκότητα .μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο τις πιθανότητες του τυ
χαίου,του υποκειμενικού καί του αναξέλεγκτου. Αποκεντρώνει το
έργο της ,καθοοίζεί τους φορείς ,τους τομείς,τα τμήματα καί
τις θέσεις όπου εκτελείταί παραγωγικό έργο,αναλύει τα προς
εκτέλεση έργα καί εργασίες,παραχωρέί υπευθυνότητες καί εξουσί
ες, μειώνει στο ελάχιστο την σύγχηση καθηκόντων καίεξουοίών,
προάγει την δημιουργική σκέφη καί φαντασία του προσωπικού της
ικανοποιώντας έτσι τους αντικειμενικούς στόχους με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο.
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Η διοίκηση,ο εγκέφαλος δηλ. της επιχείρησης κυβερνά την
επυχ/ση καιαπαιτεί πρόβλεφη,οργάνωση,δυεύθυνση,συντονισμό,
και έλεγχο. Οπωσδήποτε υπάρχουν και. άλλες λειτουργίες με
ορισμένη αποστολή η καθεμιά,οι πιο σημαντικές όμως για την
ομαλή λειτουργία και την επίτευξη των στόχων των σύγχρονων
οικονομικών μονάδων είναι η σύνταξη προγράμματος,η επιλογή
προσωπικού,η επιστημονική οργάνωση της εργασίας,ο συντονισ
μός των ενεργειών και η εναομόνιση των πράξεων.
'Αρα οι 5 βασικές λειτουργίες που ιστορικά αποτέλεσαν τον
πυρήνα για τη μελέτη της διοίκησης είναι:
1. Η Ορχάνωση

(ORGANTZING)

2. Η Στχλχχωση (STAFFING)
3 ._Η_Δχεύθυνση_(DIRECYING)
4. Ο ^Ελεγχος

(CONTROLLING)

5. 0_Π£οχραμματ_ΐ£μός (PLANNING)

6.1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η οργάνωση είναι πρώτα απ'όλα μια πνευματική δραστηριότητα
και δεν έχει σαν αποτέλεσμα κανένα φυσικό επίκτητο προσόν. Η
(1 )

λέξη οργάνωση σημαίνει "δισργάνωση διεύθυνση,διάταξη ". Η λέ
ξη πρσέρχεται απο τη λέξη "όργανο" που σημαίνει "εργαλείο'.'
Οργάνωση είναι τα μέσα με τα οποία όλες οι επιχειρήσεις εμφα
νίζουν κοινωνικά παραδεκτούς σκοπούς και γίνονται ικανές για
την ανάπτυξη αποτελεσματικής δράσης.
Είναι η εναρμόνιση προσώπων και πραγμάτων μεταξύ τους και
των προσώπων με τα πράγματα. Λύο βασικοί όροι την καθιστούν
σημαντική δύναμη: ο αριθμός των όσων συμμετέχουν και οι διά
φορες δραστηριότητες. Μια επιχείρηση η οποία στηρίζεται σε
λ-ΟΜ/ΛΟΥ. ΜΕΓΑ .\E=TF:0 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ.
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γος για οργάνωση,6ηλ. σπάνια τους απασχολεί και αυτό γιατί οι
εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι πολύ γνωστοί μεταξύ τους ή πι
θανών να έχουν κοινά συμφέροντα στην επιχ/ση και έτσι είναι
εύκολο να Βρούνε ένα τρόπο συνεργασίας.
Ακόμη και όταν ο αριθμός των εργαζομένων είναι σημαντικά
μεγαλύτερος ,πάλι είναι δυνατόν να υπάρξει τρόπος συνεργασίας.
Στην περίπτωση όμως που ο αριθμός των εργαζομένων αυξάνει
και οι σχέσεις γνωριμίας είναι πολύ αδύνατες μεταξύ τους,είναι
αναπόφευκτο ότι θα υπάρξουν άτομα που θα διαφέρουν στο χαρακ
τήρα ,στο μορφωτικό επίπεδο,στην ανατροφή,στη συμπεριφορά στις
ατομικές πεποιθήσεις ,στις φίλοδοξίες,με αποτέλεσμα όλα αυτά
να επηρεάζουν τις κοινωνικές και τις επαγγελματικές τους σχέ
σεις. Το διαφοροποιημένο προσωπικό σε συνδιασμό με τις διαφο
ροποιημένες δραστηριότητες της επιχ/σης γρήγορα κάνουν αναγκαία
τη διαίρεση της εργασίας.

Έτσι δημιουργούνται τμήματα που το

καθένα είναι υπεύθυνο για μια ιδιαίτερη φάση μιας λειτουργίας
ή εργασίας. Όταν γίνει αυτή η τμηματοποίηση της εργασίας τότε
ο μανατζερ πρέπει να ενδιαφερθεί για τον ακριβή προσδιορισμό
των σχέσεων ανάμεσα στα διάφορα τμήματα . Έτσι στο σημείο
αυτό έρχεται η οργάνωση ,της οποίας απαστολή είναι "να εναρμοτ
νίσει όλες τις αναγκειες πηγές γι

εκπληρώσει επιθυμητούς

αντικειμενικούς σκοπούς".
1)

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΧ. ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ.
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Ο άνθρωπος δεν είναι,απλά και uovo ο φορέας ενός απο τους
συντελεστές της παραγωγής,της εργασίας,αλλά σύμφωνα με τις
πιο νέες αντιλήφεις και φυχοθιολογική μονάδα,με ιδιαίτερες
ανάγκες,ροπές και απαιτήσεις,συντελεί στην επίτευξη των επι
χειρησιακών στόχων.'Αρα στο ανθρώπινο υλικό πρέπει καινα εί
ναι φυσικό να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση,γιατί αποτελεί τον
σπουδαιότερο πόρο της επιχ/σης.
'Ετσι με τη λειτουργία της στελέχωσης καταβάλλεται ιδιαίτε
ρη προσπάθεια ώστε να διατηρηθούν και να εξελιχθούν οι ανθρώ
πινοι πόροι κάθε οργανισμού. Δηλαδή με την στελέχωση έχουμε
την τοποθέτηση των κατάλληλων ανθρώπων σε επίκαιρες θέσεις που
δημιουργούνται απο την οργανωτική δομή.
Προσδιορίζονται οι ανθρώπινες ικανότητες που απιτούνται
για την συγκεντρωμένη δουλειά και περιλαμβάνει την απογραφή,
αξιολόγηση και επιλογή υποφηφίων και των προϊσταμένων για να
εκπληρώσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα τους.
Η επάνδροση μιας επιχ/σης με ικανά στελέχη και η σωστή κα
θοδήγηση και εκπαιδευτική τους και γενικότερα η διοίκηση του
προσωπικού,είναι ένας απο τους πιο νευραλγικότερους τομείς
της επιχείρησιακής διοίκησης και σημαντικό παράγοντα για την
αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.
Η φροντίδα για την πρόσληφη,την εκπαίδευση,τις αποδοχές
τους όρους και συνθήκες εογασίας και την υποκίνηση του προ
σωπικού ,ανήκει στην Υπηρεσία Διοίκησης Προσωπικού. Η φροντί
δα όμως για την επιλογή,την πρόσληφη και την εκπαίδευση των
διοικητικών στελεχών ανήκει στα διοικητικά στελέχη που κατέ
χουν υφηλές θέσεις εογασίας μέσα στην ιεραρχική κλίμακα.
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Ά ρ α ,γενικά,η στελέχωση περιλαμβάνει την επιλογή των προ
σώπων που καλύπτουν διοικητικές βαθμίδες στη γραμμική οργά
νωση ,αναλαμβάνουν λειτουργικά έργα στη λειτουργική οργάνωση,
επιτελικές θέσεις στην επιτελική και μεικτή οργάνωση και θέ
σεις μελών συλλογικών οργάνων στην οργάνωση με επιτροπές.
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'Εργο της διεύθυνσης είναι να ενεργοποεί το προσωπικό και
να δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές ,να παίρνει μέτρα και να
καθορίζει την πορεία της επιχείρησης. Ουσιαστικά,η διεύθυνση
διαμοιράζεται σε όλη την ιεραρχία του ανώτερου προσωπικού,μια
και ο καθένας έχει τη φροντίδα για το τμήμα του,συνήθως όμως
με τον όρο διεύθυνση εννοούμε κυρίως τον επικεψαλή της επι
χείρησης.
Επίσης είναι η τέχνη της διαΒίθασης σωστών εντολών,ώστε η
εκτέλεση τους να γίνεται γρήγορα και ορθά. Είναι η ικανότητα
που πρέπει να διαθέτει ο MANAGER να γίνεται απόλυτα κατανοητός
απο τους άλλους,αωού ο ίδιος ξέρει τι ζητά,να μπορεί να το εξ
ηγήσει στους συνεργάτες του και δεν απαιτεί περισσότερα απο
όσα τους επιτρέπουν οι δυνάμεις τους.
Η διεύθυνση επομένως ,συνοπτικά,είναι η τέχνη του ορθού
χειρισμού του ανθρώπινου παράγοντα και η δυνατότητα επιτυχη
μένης επικοινωνίας σε επαγγελματική Βάση,με απώτερο σκοπό το
μεγαλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα για την επιχ/ση.
Κατά τον FAYOL όλα αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν
τηρούνται οι εξής αρχές:
1) Τέλεια γνώση του προσωπικού
2) ΑποΒολή των ανίκανων
3) Γνώση των συμΒάσεων του προσωπικού με την επιχ/ση
4) Καλό παοάόειγμα
5) Περιοδικές επιθεωοήσεις
6) Συμβούλια που απαρτίζονται απο το διευθυντή και τους
συνεργάτες του για τη λήφη αποφάσεων και αναφορές των
όσων έχουν γίνει
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Σκοπός του ελέγχου είναι να διαπιστωθεί κατά πόσο συμφω
νούν

οι διάφορες ενέργειες με το πρόγραμμα που έχει καθορι

στεί

και τις αρχές που έχουν γίνει παραδεκτές.

Επίσης να επισημάνει τις τυχόν αρνητικές αποκλίσεις και να
θέσει σε λειτουργία όλες εκείνες τις δραστηριότητες που είναι
απαραίτητες για την διόρθωση των σφαλμάτων.
Με το πλήθος των πληροφοριακών στοιχείων που παρέχει ,επι
τρέπει την σε βάθος ανάλυση των αιτίων της απόκλισης απο το
πρόγραμμα.
0 έλεγχος λοιπόν οδηγεί απο διοικητική άποψη ,στην πεποίθη
ση ότι όλη η μηχανη της οργάνωσης είναι πληρης και λειτουργεί
ομαλά.
Για να είναι αποδοτικός ο έλεγχος πρέπει:
1) Να γίνεται έγκαιρα
2) Να θέτει σε κίνηση δραστηριότητες που να βασίζονται στα
πορίσματα του .
Η αποστολή του είναι τριπλή:
α) Κανονική .
β) Κυρωτική .
γ) Δημιουργική
Επίσης ο έλεγχος έχει σαν αποστολή όχι μόνο την διόρθωση
και την επιβολή κυοώσεων,αλλά και την πρόληψη απο τις αρνη
τικές αποκλίσεις.
Δηλαδή δεν αοκεί μόνο νασυγκρίνει τ 'αποτελέσματα με την
πρόβλεψη,αλλά να ποοσαρμόζει την πρόβλεψη στην πραγματικότητα.
Έτσι ο έλεγχος απο την ποιοτική εκτίμηση οδηγείται στην πο
σοτική μέτρηση και βοηθά ώστε η αβέβαιη υποκειμενική κρίση να
αντί κατασταθεί με αντικειμενικά τεκμήρια.
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6.5 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο προγραμιιατι,σμός είναι, η σημαντικότερη απ'όλες τις λειτου
ργίες.
Η σημασία του για την επιχ/ση και για την αποτελεσματική
διοίκηση είναι μεγάλη και δεν μπορεί να αγνοηθεί απο κανέναν.
Για να κατανοήσουμε όμως την ουσία και την έννοια του προ
γραμματισμού καθώς και την τεράστια σημασία του ώς βασικής δι
οικητικής λειτουργίας,παοακάτω θα εξετάσουμε λεπτομερώς τη
λειτουργία του ,τις αρχές που τον διέπουν ,την χρονική έκταση
των προγραμμάτων επιχειρησιακής δράσης και τα είδη,τη διαδικα
σία που ακολουθείται κατά την λειτουργία του και τη χρησιμότη
τα του. Τέλος η εωαομογή του στηνπράξη απο τις Ελληνικές Επι
χειρήσεις εξετάζονται σε δείγμα πέντε Ελληνικών επιχειρήσεων
που λειτουργούν “την περιοχή της θεσ/νίκης.
Πριν αναλύσουμε το ρόλο του προγραμματισμού στις επιχειρή
σεις ,πάρα πολύ σύντομα και επιγραμματικά αναρερόμαστε στο ρό
λο του προγραμματισμού σε επίπεδο Εθνικής Οικονομίας ,έτσι
ώστε να δώσουμε στον αναγνώστη μια συγκροτημένη εικόνα της
σημασίας και λειτουργίας του προγραμματισμού.

Μ Ε Ρ Ο Σ

II

1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1.1 ^Εννοίί

σημασία του Προγραηαατίσηοό

Ο προγραμματισμός σαν τομέας της Οικονομικής Επιστήμης,με
λετάει όλες τις οικονομικές επιλογές,έτσι ώστε οι αναπτυξια
κοί στόχοι που έχουν προκαθοριστεί να επιτευχθούν με τον απο
τελεσματικότερο τρόπο. Είναι μια διαδικασία ιεράοχησης των
αναγκών ,αξιολόγησης των αναπτυξιακών πόρων .καθορισμού των
στόχων .εναρμόνιση των αναγκών με τους πόρους και των

στόχων

με τα μέσα επίτευξης τους.
Περιλαμθάνει τρείς φάσεις :
α) τη διαδικασία εκτόνησης του προγράμματος.
β) την οργάνωση της εφαρμογής του.
γ) τον έλεγχο,την αξιολόγηση της υλοποίησης του.
0 προγραμματισμός βοηθάει στην καλύτερη ικανοποίηση των
αναγκών του πληθυσμού μέσα απο την πλήρη χρησιμοποίηση των
παραγωγικών συντελεστών και των διατιθέμενων πόρων της Οικο
νομίας της.
Ά ρ α ο προγραμματισμός μιας Εθνικής Οικονομίας είναι η μέθο
δος η οποία μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της ευημερίας του
πληθυσμού,υποδεικνύοντας την άριστη επιλογή στην χρησιμοποίη
ση των παραγωγίίΐών της δυνάμεων. 0 στόχος αυτός της ευημμερίας
του κοινωνικού συνόλου,προσόιορίζεται μόνο στο πολιτικό επίπε
δο όηλ. στο επίπεδο του Κράτους. Η κοινωνική ευημερία δηλ. κα
θορίζεται απο την κοατική θέληση όπως εκφράζεται απο το πολιτι
κό κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία.
Αλλά και στο ζήτημα τωνπροτεραιοτήτων των επενδύσεων σε
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Υπάρχει όμως το πρόβλημα της συμμετοχής στις επιλογές του
προγραμματισμού,σε σχέση υε τους στόχους και τις προτεραιότη
τες του προγράμματος. Ό σ ο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του
πληθυσμού και των φορέων του,τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότη
τα επιτυχίας στους στόχους που τίθενται.
Στην περίπτωση Οικονομιών της Αγοράς,η σχετική συναίνεση
και συμφωνία των ιδιωτικών επιχ/σεων είναι απαραίτητη στη
διαδικασία του προγραμματισμού.
Σε σχέση τώρα με τις φάσεις του προγραμματισμού,η πρώτη
δηλαδή η διαδικασία εκτόνησης του προγράμματος είναι η πιο
σύνθετη. Και αυτό γιατί,η πολιτική εξουσία,δεν καθορίζει συνή
θως ποσοτικούς στόχους,αλλά ένα γενικό πλαίσιο προτεραιοτήτων.
Μετά οι υπηρεσίες του προγραμματισμού κάνουν τις προτάσεις
τους ,σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν και απο πλευρά
ποιοτικής και ποσοτικής διαθεσιμότητας πόρων και απο πλευρά
οικονομικής πολιτικής.
Στη συνέχεια η πολιτική εξουσία ,σε συνεργασία με τις επι
χειρήσεις και τους κοινωνικούς φορείς ,προχωρεί σε πιο συγκε
κριμένους στόχους,επιλέγοντας τις δυνατότητες. Ό λ α αυτά τα
στοιχεία ,τα χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές και επεξεργάζο
νται όλα τα μέτρα πολιτικής που θα πρέπει να πάρει η πολιτική
εξουσία,για να υλοποιήσει τους στόχους της.
'Αρα η ορθή εφαρμογή τουπρογράμματος και η επίτευξη των στό
χων ,εξαρτάται απο την πολιτική εξουσία και την αξιοποίηση
όλων των αναπτυξιακών πόρων.
Εξαρτάται επίσης και απο την οικονομική συγκηρία,η οποία
μπορεί να μετέβαλε εντελώς τα δεδομένα,πάνω στα οποία στηρίχθηκαν οι προγραμματιστές.
Εξαρτάται απο το Βαθμό συμμετοχής των επιχ/σεων στην επί-

τευξη των στόχων και. τέλος εξαρτάταί αιιο τον ακρί3η unoAoYu
σμό των προγραμματιστών.

1.2 Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Σε μια οικονομία όπου δεν υπάρχει άριστη διανομή του εισο
δήματος ,ούτε άριστη κατανομή των πόρων,ο προγραμματισμός εί
ναι απαραίτητος για την αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων
που θα μεγιστοποιεί το παραγωγικό αποτέλεσμα.
Σε μια συνολική προσπάθεια ανάπτυξης μιας χώρας,ο προγραμ
ματισμός μπορεί να χαράξει τις προτεραιότητες και να αμΒλύνει
τα προβλήματα αντιοικονομικής χρησιμοποίησης των συντελεστών.
Η αναγκαιότητα του προγρααματισμού είναι ιδιαίτερα σημαντι
κή σε οικονομίες με ανεπτυγμένο καταμερισμό εργασίας,με κοινω
νικό χαρακτήρα της παραγωγήςκαι αλληλεξάρτηση μεταξύ των δια
φόρων κλάδων και τομέων της κοινωνίας.
Έ ν α πρόγραμμα οικονοαικής ανάπτυξης που στηρίζεται στην συμ
μετοχή και την αποδοχή αποτις επιχειρήσεις καιτους εργαζομένους
δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της καθυστέρησης της οικονομίας
μπορεί όμως να κινητοποιήσει τις παραγωγικές δυνατότητες που
έχει μια χώρα,να προσανατολίσει τις επενδύσεις και να πετύχει
ένα πνεύμα μεγαλύτερης συνεργασίας ανάμεσα στις κοινωνικές ομά
δες και τάξεις.
Η επιτυχία φυσικά κάθε προγράμματος εξαρτάται απο την συμ
μόρφωση τωνοικονομικών ομάδων στους στόχους που επιλέγονται
απο την πολιτική εξουσία και τους αρμόδιους φορείς.
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1,3 ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Το ζήτημα της συμμόρφωσης των ουκονομίκών μονάδων στους
στόχους που επιλέγονται απο την πολιτική εξουσία καιτους
αρμόδιους φορείς αποκτά μεγάλη σημασία γιατί απο αυτό εξαρτάται η επιτυχία κάθε προγράμματος.
Υπάρχει προφανώς η δυνατότητα υποχρεωτικής συμμόρφωσης των
επιχ/κών μονάδων ,εφόσον αυτές ελέγχονται ,εκτός αν πρόκειται
για Οικονομία της Αγοράς οπότε μόνο ένα μέρος των επιχ/σεων
θρίσκεται κάτω απο τον κρατικό έλεγχο.
Στην περίπτωση που οι επιχ/σεις ελέγχονται απο το Κράτος
και υποχρεώνονται να εφαρμόσουν τις κρατικές επιλογές ,τότε
έχουμε τον :
α) Επιτακτικό προγραμματισμό
Στον επιτακτικό προγραμματισμό καθορίζεται το τι καιπόσο
θα παραχθεί ,πως,που

και πότε θα παραχθεί και σε ποιους θα

κατανεμηθεί. Όπως εφαρμόζεται ο προγραμματισμός στις χώρες
του υπαρκτού σοσιαλισμού η διαδικασία είναι αρκετά περίπλοκη.
Γίνεται σε τρία επίπεδα: Εθνικής οικονομίας,επιχειρήσεων και
περιφερειών,δήμων και κοινοτήτων.
0 επιτακτικός προγραμματισμός εμφανίστηκε για πρώτη φορά
στην Σοβιετική 'Ενωση . Στην μεταπολεμική περίοδο άρχισε να
εφαρμόζεται και στις άλλες χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού.
Τα πρώτα σχέδια έχουν χαρακτήρα ανασυγκρότητης .ταυτόχρο
να σε ό/\ες τις χώρες όημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις και το
θεσμικό σύστημα του προγραμματισμού.(με τις κρατικοποιήσεις,
τις κοινωνικοποιήσεις κ.,\.π)
Στη Σοβιετική Ένωση και αε άλλες χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης πραγματοποιήθηκαν απο το 1950 και μετά τα πρώτα πεν
ταετές σχέδια. Κύριοι στόχοι ήταν η αξιοποίηση των εγχώριων
πόρων και η πλήρης απασχόληση. 0 προγραμματισμός χαρακτηριζό
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μεθόδου των ισοζυγίων,την κυριαρχία των συγκεντρωτικών μεθό
δων σχεδιασμού και διεύθυνσης της οικονομίας,τηνκατανομή υπο
χρεωτικών δεικτών του κεντρικού σχεδίου,την εφαρμογή διοικητι
κών μέτρων. Το σχέδιο έγινε έτσι,το κύριο διοικητικό μέσο στα
χέρια μιας ιεραρχημένης κεντρικής εξουσίας.
Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι,ο Επιτακτικός προγραμματι
σμός ασκεί καθοριστική επίδραση στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού.Συνέβαλε στην επι
τάχυνση των ρυθμών μεγέθυνσης ,στη γρήγορη εκβιομηχάνιση,στη
δημιουργία πλήρους απασχόλησης ,στην έλλειφη της αβεβαιότητας
και στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου.
Πιο μικρή ήταν η συμβολή του στην τεχνολογική ανάπτυξη στην
αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας.

β)Στην περίπτωση που οι επιχ/σεις δεν ελέγχονται και δεν
υποχρεώνονται στην εφαρμογή των στόχων έχουμε τον:
Ενδεικτικό

προγραμματισμό

Στον ενδεικτικό προγραμματισμό η επίτευξη των στόχων δεν
στηρίζεται στην "υπακοή"των επιχ/σεων αλλά στην βελτίωση των
θεσμικών συνθηκών λειτουργίας τηςοικονομίας στην πληροφόρηση
και στην παροχή κατάλληλων κινήτρων στις επιχ/σεις. Τα κίνη
τρα αυτά έχουν σκοπό να προσανατολίσουν τις επιχ/σεις προς
τους επιθυμητούς απο την πολιτική εξουσία στόχους. Μόνο οι
επιχ/σεις και οι οργανισμοί που ελέγχονται απο το Κράτος υπο
χρεώνονται να ακολουθούν τους στόχους του προγράμματος.
Η εφαρμογή του ενδεικτικού προγραμματισμού .χαρακτηρίζει
τις δυτικές χώρες π.χ. Ολλανδία και Γαλλία.
Στην Ολλανδία ο προγραμματισμός άρχισε στην προπολεμική περίοδο.

- 22 Στη Γαλλία τα προγράμματα είναι, εν μέρευ ενδεεκτι,κά και εν
μέρει κανονεστυκά .0 κανονυστικός χαρακτήρας σημαίνει ότι, η
Κυβέρνηση παροτρύνει με διάφορα κίνητρα τη δραστηριότητα,των
επιχειρήσεων πσυ βρίσκσνται σε αρμονία με το κεντρικό πρόγραμ
μα.
Απο τις αναπτυσσόμενες χώρες προηγείται το Ιράκ και η Τουρ
κία , 01 οποίες επεξεργάστηκαν τα πρώτα σχέδια πριν απο το Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο.
'Οσο αφορά τώρα τον χαρακτήρα και την επίδραση του ενδεικτι
κού προγραμματισμού,έχουμε 3 κατηγορίες χωρων:
1.χώρες όπου πραγματοποιείται η σύνδεση μεταξύ προγράμματος
και οικονομικής πολιτικής ,π.χ. Γαλλία,Ολλανδία,Νορβηγία.
2.. χώρες όπου ο προγραμματισμός έχει χαρακτήρα προσανατολισ
μού όπως: Αγγλία και Βέλγιο.
3..

χώρες όπου αξιοποιούνται μόνο μερικά στοιχεία του προγραμ

ματισμού π.χ. Δανία ,Δυτ. Γερμανία,Η.Π .A . κ.λ.π.

γ)'Ενα τρίτο είδος προγραμματισμού είναι ο Δημοκρατικός
ποογραμματισμός
Αυτός αποτελεί μια προσπάθεια υπέρβασης των προβλημάτων,
που τίθενται απο την δυνατότητα της Πολιτικής εξουσίας να
πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. Στηρίζεται στην αρχή της
όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής των Κοινωνικών φορέων
και των επιχ/σεων και στον προσδιορισμό των στόχων και των
μέσων του προγράμματος. Βασική αρχή του είναι η διοικητική
οικονομική και κοινωνική αποκέντρωση.
Έ ν α απο τα πρώτα πειράματα του Δημοκρατικού Προγραμματισ
μού,αποτελεί το Γιουγκοσλαβικό σύστημα αυτοδιαχείρισης. Το
σύστημα αυτό ενίσχυσε το οημοκρατικό χαρακτήρα του προγραμ-
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κονομικού προγραμματισμού. Το χαρακτηριστικό του γνώρισμα εί
ναι ότι στηρίζεται στον μηχανισμό των κοινωνικών συμβολαίων
και των αυτοδιαχειριστικών συμβάσεων. Έτσι μ'αυτό τον τρόπο
επιδιώκεται η εναρμόνηση των σχεδίων και των συμφερόντων της
Ομοσπονδίας των Δημοκρατιών και των επιχ/σεων.
Προς την κατεύθυνση του δημοκρατικού προγρ/σμού αναπτύχθη
κε το σύστημα σχεδιασμού στην Ουγγαρία. Το σύστημα αυτό απο
τελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αποκέντρωση και τη διόρυνση
των μορφών συμμετοχικής δημοκρατίας. Εξασφαλίζει την καλύτερη
ικανοποίηση των αναγκών ,την προσαρμογή των επιχ/σεων και των
καταναλωτών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Δεν έλυσε όμως το
πρόβλημα της ισορροπίας της οικονομίας,λόγω της οικονομικής
κρίσης αλλά και των ατελειών του.
Στην Ελλάδα ο προγραμματισμός είχε ενδεικτικό χαρακτήρα,μέ
χρι το 1982.Το πενταετές πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής
Ανάπτυξης 1983-87 αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση του
δημοκοατικού προγραμματισμού.

δ)Τέλος υπάρχει το στοιχείο της ευελιξίας των στόχων και
της δυναμικής παρουσίας του κοινωνικού συνόλου ,το οποίο δί
νει στον προγρ/σμό του χαρακτήρα του Ενεργού ποογρ/σμού.
Μετά απο την μικρή αυτή εξέταση του προγραμματισμού που
συναντάται στα κράτη .μπαίνουμε στο αντικείμενο μας ,στον
προγραμματισμό των επιχειρήσεων και του ρόλου του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΟΝ

2.1

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κατά την δημιουργία ενός περι3άλλοντος για την αποτελεσμα
τική απόδοση ατόμων που εργάζονται μαζί σε ομάδες,το ουσιαστι
κότερο καθήκον είναι να φροντίσουνε ώστε οι στόχοι και οι αντι
κειμενικοί σκοποί,καθώς και οι μέθοδοι επίτευξης τους,να κατανοηθουν απόλυτα. Για να είναι αυτή η ομαδική προσπάθεια αποτε
λεσματική ,οι άνθρωποι πρέπει να ξέρουν τι προσδοκάται απο αυ
τούς να εκπληρώσουν.
Αυτή είναι η λειτουργία του προγραμματισμού.
Ή

με άλλα λόγια είναι η λειτουργία του μάνατζμεντ που καλύ

πτει τις ενέργειες του

μάνατζερ για τον καθορισμό των αντικει

μενικών στόχων της συλλογικής δραστηριότητας στο σύνολο της,αλ
λά και των μερών της,και τη μεθόδευση των ενεργειών που πρέπει
να γίνουν για την πραγματοποίηση της. Ο προγραμματισμός είναι
η δασικότερη απ'όλες τις διοικητικές λειτουργίες. Είναι η πιο
θεμελιώδης δραστηριότητα της διοίκησης. Αποτελεί τη διαδικασία
επιλογής ,μεταξύ διαφόρων εναλλακτικών λύσεων,της μελλοντικής
δραστηριότητας της επιχείρησης σαν σύνολο και για κάθε τμήμα
της.
Είναι η έρευνα και η προπαοασκευή ταυτόχρονα του μέλλοντος.
Με τον προγραμματισμό αποφασίζουν εκ των προτέρων τι θα γίνει
πως θα γίνει και ποιος πρέπει να το πραγματοποιήσει. Βασική
δηλ. εκδήλωση του,είναι η κατάρτιση προγράμματος δράσης,που
ουσιαστικά είναι ένας πίνακας του μέλλοντος της επιχ/σης,στον
οποίο όιαγράφοτναι οι απώτεροι στόχοι,η πολιτική που θα ακο
λουθηθεί για την πραγματοποίηση τους,οι σταθμοί που θα διανυ-

- 25 θούν και τα νιέσα που θα πραγματοποιηθούν. 'Αρα ο πίνακας αυ
τός καθορίζει μακρόπνοης δράσης σχέδια και αποτελείται απο
μια σειρά προθλέφεων. Βασικό στοιχείο για την κατάρτιση προ
γράμματος δράσης αποτελεί η πρόβλεφη,η οποία στηρίζεται σε δε
δομένα του παρελθόντος,στοιχεία του παρόντος και ενδείξεις
του μέλλοντος.
Με τούτο γεφυρώνεται η παρούσα θέση μιας επιχείρησης και η
θέση που αυτή επιθυμέί.Κάνει δυνατό να συμβούν πράγματα που
διαωοοετικά δεν θα συνέβαιναν. Αν και το ακριβές μέλλον σπά
νια προβλέπεται και παράγοντες αναξέλεγκτοι μπορεί να παρεμ
βληθούν ακόμη και στα καλύτερα προγράμματα ,αν δεν υπάρχει
προγραμματισμός ,τα γεγονότα αφήνονται στην τύχη. Ο προγραμ
ματισμός είναι μια απαιτητική διαδικασία.Και ένα τέτοιο πρό
γραμμα δράσης που κάνει μια επιχ/ση πρέπει να το χαρακτηρί
ζουν :
1) Συντονισμός των τμημάτων του προγράμματος,
2)
3)

Συνέχεια μεταξύ των διαφόρων σταδίων
Δυνατότητα προσαρμογής στις αναγκαίες μεταβολές,

και4)Μεγάλη ακρίβεια.
0 προγραμματισμός αρχικά,αναπτύχθηκε στις σοσιαλιστικές
χώρες και στη συνέχεια υιοθετήθηκε στις χώρες του δυτικού
κόσμου. Αυτός χρησιμοποιήθηκε απο το δημόσιο τομέα σαν δια
δικασία της οικονομικής ανάπτυξης και τελευταία αποτέλεσε
αντικείμενο των επιχειρηματικών μονάδων του ιδιωτικού τομέα.
Απο πολλούς επιστήμονες υποστηρίζεται η άποφη ότι η ανάπτυ
ξη του επιχειρηματικού προγραμματισμού υπήρξε τόσο επαναστα
τική όσο και η τεχνο,\ογική πρόοδος.Οι διευθυντές παραγωγής
ανακάλυφαν ότι χωρίς προγραμματισμό τα λάθη τους εμφανίζο
νταν σε διάστημα ημεοών,όταν οι γραμμές παραγωγής σταματού
σαν λόγω απουσίας ή κακής σύνδεσης ενός εξαρτήματος. Επίσης

- 25 OL εταιρείες που είχαν καλή δυοίκηση προγραμαάτι,ςαν πάντα
εγκαίρως, να ανταποκρι,θούν στος ανάγκες τους σε μετρητά πρίν
δρεθούν με επιταγές χωρίς αντίκρυσμα.
Αλλά γενικά ο προγραμματισμός σαν αναγνωριζόμενη διοικη
τική λειτουργία αναπτύχθηκε αρκετά πρόσφατα. Τώρα ο καθένας
σχεδόν προγραμματίζει. Οι επιχειρήσεις, όλων των ειδών, στη
ρίζονται λιγότερο στη διαίσθηση και περισσότερο σε προβλέψεις
και αναλύσεις.
'Ετσι έχει φτάσει, σήμερα, η λειτουργία του προγραμματισμού
να είναι η σπουδαιότερη και βασικότερη απ'όλες τις λειτουργί
ες. Η σπουδαιότητα της αυτή, είναι φανερή από το γεγονός ότι
σαν κύριο έργο έχει να περιορίζει στο ελάχιστο τους επιχειρη
ματικούς κινδύνους και να εκμεταλλεύεται τις παρουσιαζόμενες
ευκαιρίες, με τον καλύτερο και επωφελέστερο τρόπο, κατά την
πορεία δράσης της επιχείρησης.'Εχει γίνει έτσι απαραίτητος
για την επιβίωση των επιχειρήσεων και αποτελεί ζωτικό συστα
τικό στοιχείο πολλών επιχ/σεων που αναπτύσσουν επιτυχημένη δρα
στηριότητα.

2.2

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Για να υπάρξει όμως ορθός προγραμματισμός δηλ. κατάρτιση
προγραμμάτων τα οποία να επιτύχουν , απαιτείται να διέπεται
από ορισμένες θεμελιώδεις αρχές. Η σημασία του προγραμματι
σμού είναι δυνατόν να κατανοηθεί από αυτές τις βασικές αρχές,
οι οποίες αναφέρονται στον σκοπό και τη φύση του προγραμματι
σμού, στην διάρθρωση των προγραμμάτων και τέλος στην διαδικα
σία του προγραμματισμού.
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

'Οπως έχουμε αναφέρει^σκοπός του προγραμματισμού είναι η
εκμετάλλευση των ευκαιριών απο τη μία και η ελαστιχοποίηση
των κινδύνων απο την άλλη. 0 σκοπός όμως και η φύση του προ
γραμματισμού γίνονται πιο φανεροί και πιο κατανοητοί απο την
ανάλυση 3 πλευρών του:
- Την αρχή της συμβολής στην επιτυχία των στόχων,
- Την αρχή της αποδοτικότητας των προγραμμάτων και
- Την αρχή της προτεραιότητας ή του προβαδίσματος του προ
γράμματος .

I. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας επιχείρησης,θα πρέπει το
περιεχόμενο των σκοπών κάθε γενικού προγράμματος και όλων των
επιμέρων προγραμμάτων να διευκολύνει στην εκπλήρωση αυτών των
στόχων .'Ωστε για να υπάρχει επιτυχία του προγράμματος θα χρει
άζεται συνέχεια και συνέπεια μεταξύ των στόχων ,οι οποίοι θα
είναι ανάλογοι με τους σκοπούς της επιχείρησης.

II

. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η αποδοτικότητα ενός προγράμματος εξετάζεται σε συνάρτηση
με τον παράγοντα ”χρόνο"και "κόστος^δηλαδή εξετάζεται η συμβολήτου προγράμματος στην επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης
σε σχέση με τις δαπάνες που έγιναν για την κατάρτιση και εφαρ
μογή του.
Έ ν α πρόγραμμα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ,έναντι
όμως πολύ υΦηλών ή μη απαραίτητων δαπανών.

Ill

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Η ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

'Ολες OL 5ι,ouκητLκές λειτουργίες της οργάνωσης, επανόρώσεως
διευθύνσεως και ελέγχου αποβλέπουν στο να βοηθήσουν την πρα
γματοποίηση των επιχειρηματικών στόχων. Των στόχων που καθο
ρίζονται με τον προγραμματισμό. 'Αρα ο προγραμματισμός κατέ
χει το προβάδισμα όλων των άλλων διοικητικών λειτουργιών,από
το γεγονός ότι θέτει τους απαοαίτητους στόχους για όλες τις
λειτουργίες μιας επιχείρησης.Επιπλέον πρέπει να καταστρωθούν
προγράμματα προς επίτευξη αυτών των στόχων,πολύ πριν ο MANAGER
να γνωρίζει το είδος των οργανωτικών σχέσεων,τα απαιτούμενα
προσόντα του προσωπικού,το είδος του ελέγχου,που πρέπει να
εφαρμόστεί κ.λ.π.

2.2.2

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Για να είναι αποδοτικός και αποτελεσματικός ο προγραμματι
σμός ,πρέπεινα υπάρχει ένα γενικό πρόγραμμα,το οποίο όμως για
να έχει επιτυχία,απαιτεί την ύπαρξη επιμέρους προγραμμάτων.
Έτσι έχουμε ένα σύνθετο σύστημα προγραμμάτων που αλληλοεξαρτώνται ,εναρμονίζονται και το ένα προϋποθέτει το άλλο. Επομέ
νως τα παράγωγα αυτά προγράμματα θα πρέπει να διέπονται απο
μερικές βασικές αρχές,για να εναρμονίζονται και να συμβάλλουν
αποτελεσματικά στην εκπλήρωση του αρχικού προγράμματος της επι
χείρησης.
Οι αρχές αυτές είναι :
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.Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με αυτή την αρχή τα άτομα μίας επιχείρησης που ασ
χολούνται με τον προγραμματισμό,όσο περισσότερο συμφωνούν να
χρησιμοποιήσουν ομοεί-δείς προϋποθέσεις ,τόσο καλύτερος και συ
ντονισμένος θα είναι αυτός ο προγραμματισμός.
II.

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ

Σύμφωνα με τους Η.ΚΟΟΝΤΖ και C.ODONNELL "όσο σαφέστερα γί
νουν κατανοητές οι στρατηγικές και οι πολιτικές,τόσο συνεπέσ
τερο και αποτελεσματικότερο θα είναι το πλαίσιο των επιχειρη(1 )

σιακων προγραμμάτων'.'

Σύμφωνα μ'αυτό θα πρέπει απο τους υπεύθυνους MANAGERS να
κατανοηθεί απόλυτα η επιχειρηματική πολιτική έτσι ώστε να επι
τευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι της επιχ/σης.
III.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σ'αυτή την αρχή,σύμφωνα πάλι με τους Η.ΚΟΟΝΤΖ και C.O'DON
NELL , ’όσο καλύτερα είναι διαοθρωμένα τα προγράμματα για να
παράσχουν ένα κατάλληλα συντονισμένο χρονικά δίκτυο παράγωγων
και υποστηρικτικών προγραυμάτων ,τόσο αποτελεσματικότερα και
αποδοτικότερα θα συμΒάλλουν στην επίτευξη

στόχων της

(2 )

χείρησης

2.2.3

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στην διαδικασία του προγραυματισμού έχουμε 4 βασικές αρχές
που είναι οι εξής:
I

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙ.ΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Σύμφωνα με αυτή την αρχή,όταν έχουμε μια σειρά εναλλακτικών
λύσεων υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλεγεί η ευνοϊκότερη
εναλλακτική λύση,όσο περισσότερο μπορεί να αναγνωρίσει και να
επεξηγήσει κανείς τους παράγοντες εκείνους που είναι περιορι1), 2) ΑΡΧΕΣ ΛΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Π. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ.

OTLHOL ή HpiotuoL yla την επίτευξη του επιθυμητού στόχου.
II

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η επιτυχία στην πρόθλεφη,που είναι αναγκαία για την επιτυ
χία του προγραμματισμού,μπορεί να υπάρξει όταν ακολουθηθεί μια
σειρά υποχρεωτικών ενεργειών,οι οποίες προκύπτουν απο μια από
φαση που έλαβαν τα υπεύθυνα ,για τον προγραμματισμό,στελέχη
της επιχείρησης.
Η σειρά των ενεργειών αυτών που θα πρέπει να ακολουθηθεί
στον λογικό προγραμματισμό .εξασφαλίζεται με την αρχή της δέσ
μευσης.
III

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με αυτήν την αρχή,όση περισσότερη ελαστικότητα έχει
κάθε πρόγραμμα ώς προς τις μεταβολές των συνθηκών ,τόσο μικρό
τερος είναι ο κίνδυνος απωλειών λόγω απροσδόκητων γεγονότων.
Το κόστος όμως αυτής της ελαστικότητας θα πρέπει να σταθμί
ζεται με το κόστος των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν εξαιτίας
της.
IV

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

Όσο περισσότερο ο προγραμματισμός εκτίθεται στο μέλλον,τό
σο αυξάνονται οι κίνδυνοι απο την αβεβαιότητα του μέλλοντος
και την μελλοντική μεταβολή του περιβάλλοντος της επιχείρησης.
Οι κίνδυνοι αυτοί συνδέονται με τη ζωή και τη δράση της επι
χείρησης,των στόχων της,αλλά και την ίδια την υπόσταση της.
Έτσι είναι απαραίτητη και σημαντική η εφαρμογή κατάλληλης
πολιτικής που περιλαμβάνει τον περιοδικό έλεγχο απο τα αρμό
δια στελέχη της επιχείρησης,έτσι ώστε να διορθώνονται τα προ
γράμματα όταν χρειάζεται ,για να διατηρηθεί η πορεία της επι
χείρησης προς τον στόχο της.
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ΕΙΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μετά απο την ανάλυση αυτών των αρχών που όπως έχουαε πε£
προηγουμένως,ε£ναι θεuελuώ6εLς για τον προγραμματισμό και την
σημασία του,και πριν κάνουμε μια εκτενέστερη αναφορά στην λει
τουργία του και την χρησιμότητα του ,θα πρέπει σ'αυτό το ση
μείο να αναφέρουμε και ποιές κατηγορίες προγραμματισμού υπάρ
χουν,και τι ακριβώς είναι αυτές οι κατηγορίες.Έτσι έχουμε:
I) Με_βάσιι. χην ;;ipovJ^κί ^ι^ κ ε ^ α
α) Τον μακροπρόθεσμο.Είναι ο προγραμματισμός όταν το πρό
γραμμα που καταρτίζεται αναφέρεται σε περισσότερα απο
5 χρόνια.
β) Μεσοπρόθεσμος, όταν αναφέρεται σε 2-5 χρόνια,
γ) Βραχυχρόνιος,όταν αναφέρεται σε χρονικό διάστημα μέχρι
2 χρόνια.
11)

Με_βίσΓΐ χον λεχτου^γχκό χοϋέα χηχ

α) Πρόγραμμα πωλήσεων
β) Πρόγραμμα παραγωγής
γ) Πρόγραμμα χρηματοδότησης
δ ) Πρόγραμμα προσωπικού

2.3.1

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διάφορες έρευνες που έχουν γίνει .έδειξαν ότι οι περισσότε
ρες εταιρίες ασχολούνται με μακροπρόθεσμο προγραμματισμό,ενώ
η περίοδος προγραμματισμού άρχισε να επεκτείνεται. Μια έρευνα
που έγινε απο τον εκδοτικό οίκο MCGRAW-HILL το 1956,αποκάλυφε
ότι ο αριθμός τωνμεγάλων εταιριών πουπρογραμματίζουν για περί
οδο 3-5 χρόνων είχε διπλασιαστεί κατά τα προηγούμενα λίγα χρό
νια και ότι ακόμη καιμικρές και μεσαίες επιχ/σεις αναλάμβαναν
όλο και περισσότερο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Σχεδόν το ένα

- 32 τρίτο των εταυρίών που εξετάστηκαν είχαν εγκαθιδρύσευ τα προ
γράμματα μακροπρόθεσμου σχεόιασμού τους τα προηγούμενα 2 ή 3
χρόνια. Υπήρχε όμως και ένας αυξανόμενος αριθμός εταιριών που
θάσιζαν τα σχέδια τους σε προβλέψεις ενός μέλλοντος ,δέκα ώς
είκοσι χρόνια μπροστά. 0 μακροπρόθεσμος προγραμματισμός έχει
εξακολουθήσει να κερδίζει έδαφος ώς σήμερα που είναι σχεδόν
σημάδι διοικητικής ετοιμότητας να υπάρχει στην επιχ/ση κάποιο
τμήμα μακροποόθεσμου προγραμματισμού.Το 1962 μια μελέτη του
AiMERICAN MANAGEiMENT ASSOCIATION ανέφερε ότι 5 χρόνια φαίνοταν

)αν
να είναι ο κανόνας για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμόJtl,
και υπήρχαν περίοδοι προγραμματισμού που εκτείνονταν ως είκοσιπέντε χρόνια και περισσότερο.Αναλύονταν μελέτες περιπτώσεων
η έκθεση του ΑΜΑ κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι εταιρίες φαί
νονταν να βασίζουν την περίοδο προγραμματισμού τους σ'ένα μέλ
λον που μπορούσε λογικά να προβλεφθεί. Συγκεκριμένα τώρα,το
1973 ,μια μελέτη που έγινε για το PLANNING EXECUTIVES INSTITU
TE και περιέλαβε ένα δείγμα 400 σχεδών εταιριών ,αποκάλυφε
επίσης ότι 86% των εταιριών που είχαν μακροπρόθεσμο προγραμ
ματισμό χρησιμοποιούσαν μια χρονική περίοδο 3 εώς 5 χρόνια,και
μόνο 1% σχεόίαζε για περίοδο μεγαλύτερη απο 10 χρόνια. Ακόμη
περισσότερο ήταν εκπληκτικό ότι 19% των εταιριώνπου εξετάστη
καν δεν είχαν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.
Προκειμένου τώρα να καταρτιστεί απο την ομάδα των επιτελών
μιας επιχείρησης ένα πρόγραμμα μακροχρόνιας δράσης,το οποίο
να έχει τη δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής στην πρακτική
θα πρέπει να ληφθούν υπόφη ιδιαίτερα οι μελλοντικές πωλήσεις
έτσι ώστε να καθοριστεί το ύφος της απαιτούμενης παραγωγής.
Γενικά οι παράγοντες που επιδρούν στην κατάρτιση αυτού του

1)

STEWART THAMPS0N, HOW COMPANIES PLAN.Μελέτη No 54

( NEW YORK: AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION 1962)σελ. 23-31

προγράμματος είναι τόσο εξωτερικοί όσο και εσωτερικοί.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Είναι οι εξής:
1) Η Οικονομία,δηλαδή οι τάσεις και τα ρεύματα που παρατη
ρούνται στην οικονομία και η δυνατότητα τους να επιδράσουν
στην αγορά.
2) Η αγορά: δηλαδή η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά,οι
ευκαιρίες που παρουσιάζει το επιχειρησιακό περιδάλλον για
τις σημερινές καιμελλοντικές δραστηριότητες της επιχείρη
σης,η ζήτηση,ο ανταγωνισμός κ.λ.π.
3) Η τεχνολογία: η οποία με την ραγδαία εξέλιξη της συμβάλ
λει στην εξαφάνιση των παλαιών αγορών και στην δημιουργία

Ωστε η γνώση των τεχνολογικών εξελίξεων είναι σημαντικό
τατη για την τεχνολογική πρόβλεψη και πρόγνωση,που είναι
απαραίτητη,προκειμένου να καταρτιστεί σωστά ένα μακροπρό
θεσμο πρόγραμμα.
Η τεχνολογική αυτή πρόβλεψη έχει δυαδικό χαρακτήρα.Δηλαδή
αφορά απο την μία την πρόβλεψη των εξελίξεων που θα σημει
ωθούν στην τεχνολογία καιαπό την άλλη τις ευκαιρίες και
απειλές που θα εμφανιστούν λόγω αυτών ακριβώς τωντεχνολογικών εξελίξεων.
Η ποόγνωση τώρα των ευκαιριών που οφείλονται στις τεχνολο
γικές εξελίξεις θα γίνει με την κατάρτιση των κατάλληλων
προγραμμάτων δράσης,με την προοπτική παραγωγής νέων μέτρων
με μελλοντική τεχνολογική προσαρμογή επενδύσεων,χρησιμοποιηση νέων μεθόδων μηχανημάτων κ.λ.π.
Παράλληλα όμως θα πρέπει να Ληφθεί σοβαρά υπ'όψην και η
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επιχείρηση εζαιτίας των επικείμενων μεταβολών που προκαλεί

η τεχνολογική εξέλιξη,δηλαδή ανάγκη επιμόρφωσης των

εργαζομένων ,αναμόρφωση της ζήτησης ,οργανωτική αναδιάρ
θρωση

κ.λ.π.

4)Κυβερνητική πολιτική:δηλαδή οι τυχόν μεταβολές στην οι
κονομική και δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης που
μπορούν να επηρεάσουν γενικά την οικονομική δραστηριόητα
και επομένως τις επιχειρήσεις.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Οι εσωτερικοί παράγοντες αναωέρονται σε μια σειρά προπα
ρασκευαστικών εργασιών που πρέπει να αναλυθούν και να ιεραρχη
θούν για να λειτουργήσει το κύριο πρόγραμμα. Επίσης,σοβαρά υπ
όψη θα πρέπει να ληρθεί- το γεγονός ότι η οικονομικοί πόροι εί
ναι περιορισμένοι και φτάνουν μέχρι ένα ορισμένο σημείο και
επομένως έχουν την δυνατότητα να επιδρούν σημαντικότατα στην
όλη ανάπτυξη των προγραμμάτων.

2.3.2

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Βραχυχρόνιος/Ονομάζεται ο προγραμματισμός,όταν το πρόγραμ
μα που καταρτίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο,είναι
άμεσης δράσης.

Η αξία και η σημασία του βραχυχρόνιου προγραμματισμού έγ
κειται στο γεγονός ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα διαπιστώ
νεται η διορατικότητα ή μη των υπεύθυνων μιας επιχείρησης.
Στις επιχ/σεις η υλοποίηση βραχυχρόνιου προγραμματισμού
γίνεται με την χρήση προϋπολογισμών.

Πρίν προχωρήσουμε καλό

είναι να κάνουμε μια μικρή ανάλυση τους.

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι

1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΏΝ
Τα εργαλεία που χρησυμοποιούνται απο τον μάνατζμεντ για την
κατάρτιση προγραμμάτων,είναι οι προϋπολογισμοί.
Οι προϋπολογισμοί είναι μια ποσοτική έκφραση ενός προγράμ
ματος .Φανερώνουν το τί έχει αποφασίσει να κάνει ο μάνατζμεντ
μιας επιχ/σης και τι αναμένει να πετύχει.Έτσι σαν ένα συγκοοτημένο σύνολο αποφάσεων για τις διάφορες δραστηριότητες καιπρογράμματα καλύπτουν την επιχ/ση σαν σύνολο αλλά καικάθε τμήμα
της χωριστά για μια ορισμένη περίοδο.
Είναι η διαδικασία με την οποία το μάνατζμεντ αποφασίζει
πως θα χρησιμοποιηθούν -οι πόροι της επιχ/σης μέσα σε μια ορισ
μένη περίοδο και προβλέπει τα αποτελέσματα των αποφάσεων. Η πε
ρίοδος αυτή είναι συνήθως ,βράχε ία,δηλ. δεν υπερβαίνει τον ένα
χρόνο.
Ένας δηλ. απο τους πρωταρχικούς σκοπούς του είναι να κάνει
το μάνατζμεντ σε όλα τα επίπεδα να επανεξετάσει περιοδικά τις
διάφοοες δραστηριότητες της επιχ/σης και να θεωρήσει εναλλακτι
κά προγράμματα και μεθόδους δοάσης. Με τον προϋπολογισμό ακίν
δυνα διευθύνεται η επιχ/ση πάνω στο χαρτί μόνο,όχι στην πραγμα-

■

τικότητα.Έτσι επιχειρούνται διάφοροι συνδιασμοί ,σε μια προσ
πάθεια να βρεθεί εκείνη η περίπτωση ,εκείνο το πρόγραμμα το
οποίο θα έχει την καλλύτερη εφαρμογή. Οι μεγάλες επιχ/σεις για
το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς διερευνητές και ειδι
κά προγράμματα προετοιμασίας προϋπολογισμών. Τα αποτελέσματα
αυτών των αναλύσεων είναι να μεταβληθεί η έμφαση απο το ένα
προϊόν στο άλλο ,να ειαέλθουν σε νέες αγορές,ή ακόμα και νασταμα-
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λεσμα να είναι να μην γίνουν μεταδολές και όλα να παραμεί
νουν όπως έχουν. Οποιοδήποτε και να είναι το αποτέλεσμα,ο
προϋπολογισμός έχει επίσης σκοπό να υπενθυμίσει το μάνατζμεντ
ότι τίποτα δεν είναι τόσο σταθερό όσο η αλλαγή . Ότ ι έχει
αποδώσει στο παρελθόν δεν θα αποδώσει αναγκαία και στο μέλ
λον. Οι μέθοδοι του παρελθόντος μπορεί να αποδειχθούν κατασ
τροφή για το μέλλον. Οι οργανισμοί οι οποίοι δεν τον κατανο
ούν αυτό .παραμένουν στατικοί ,χάνουν την ζωτικότητα τους και
αποτυγχάνουν τελικά,εκτός άν εμφανιστεί ένα προοδευτικό μάναντζμεντ καιπροωθήσει τα πράγματα πάλι προς την πρόοδο.

2.

Η ΕΥΡΕΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Οι προϋπολογισμοί χρησιμοποιούνται κυρίως απο μεγάλες επιχ/σεις οι οποίες τις χρησιμοποιούν καθημερινά σαν εργαλεία στην
λήψη των αποφάσεων. Οι προϋπολογισμοί όμως είναι πολύ χρήσιμοι
και για τις μεσαίες και τις μικρές επιχ/σεις. Πάρα πολλές πτώχεύσεις αλλά και μη εξασφαλισμένες δημιουργίες πολλών μικρών
επιχειρήσεων θα μπορούσαν να αποφευχθούν άν γινόταν μια έγκαι
ρη προσπάθεια να μπούνε σε μια σειρά και να υλοποιηθούν τα
όνειρα πολλών φιλόδοξων ,όμως ανοργάνωτων στη σκέψη και χωρίς
συστήματα επιχειρηματιών,οι οποίοι δεν αντιμετώπισαν ποτέ κατ
ευθείαν την αβεβαιότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι
προϋπολογισμοί για τις μικρές επιχ/σεις δεν χρειάζεται να εί
ναι τόσο σημαντικοί και εξειδικευμένοι,αλλά κάποιοι προϋπολο
γισμοί οποιοσδήποτε φύσης και έκτασης είναι χρήσιμοι τόσο για
τις επιχ/σεις όλων των μεγεθών όσο και για τους διάφορους ορ
γανισμούς ,οι οποίοι δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.Στην
πραγματικότητα πολλοί επιχειρηματίες χρησιμοποιούν τους προϋ
πολογισμούς χωρίς να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη τους και αυτό

ouuSatveL όταν ο επιχειρηματίας λαμβάνει υπ'όφην του το μέλλον
όταν παίρνει τις αποφάσεις . Πολλοί μάναντζερς ισχυρίζονται
ότι"οι αβεβαιότητες και οι ειδικές συνθήκες του κλάδου τους
(1 )

κανουν τους προϋπολογισμούς μη πρακτικού^'. Και όμως πάντα μπο
ρεί να βρεί κανένας έστω και μια επιχ/ση στον ίδιο κλάδο η
οποία να χρησιμοποιεί τους προϋπολογισμούς.Οι επιχ/σεις αυτές
είναι συνήθως οι καλύτερες στον κλάδο,οι πιο προοδευτικές και
οι πιο οργανωμένες, οι οποίες θεωρούν τους προϋπολογισμούς σαν
απαοαίτητο εργαλείο και αναγκαία βοήθεια στην εργασία τους.
Είναι εξάλλου γεγονός ότι οι μάνατζερς αντιμετωπίζουν πολλούς
κινδύνους καιπρέπει να παλέφουν με την αβεβαιότητα είτε με
προϋπολογισμούς είτε χωρίς .
Οι υποστηρικτες των προϋπολογισμών ισχυρίζονται ότι τα οφέ
λη απο αυτούς σχεδόν πάντα ξεπερνούν το κόστος της ετοιμασίας
τους.
Τουλάχιστον μερικοί προϋπολογσισμοί θα είναι χρήσιμοι σχε
δόν σε κάθε οργανισμό. 'Οταν οι προϋπολογισμοί χρησιμοποιούνται
κατάλληλα,διευκολύνουν τον προγραμματισμό ,παρέχουν συγκεκρι
μένους στόχους οι οποίοι αποτελούν τη βάση για συγκρίσεις και
εκτιμήσεις της αποτελεσματικότητας,προάγουν την επικοινωνία
και τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της επιχ/σης
και διευκολύνουν τον απολογιστικό έλεγχο αυτής.

3.

ΤΑ ΠΛEO^ίEKTHMATA ΤΩΜ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΏΝ

Μερικά απο τα «ημαντικότερα πλεονεκτήματα των προϋπολογισμών
είναι τα εξής:
1) Υποχρεώνει το υάνατζμεντ να αναλύει τις δραστηριότητες
της επιχ/σης με περισσότερη λεπτομέρεια και πιο δημιουργι-

ιέΰος της προσοχής του μάνατζμεντ απο το
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παρόν στο μέλλον.
3)

Καθιστά ικανό το μάνατζμεντ να προ3λέφει προΒλήματα και

ευκαιρίες έγκαιρα και να τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.
4)

ΥποΒοηθά κατά κάποιο τρόπο και ενθαρρύνει τα κίνητρα για

εργασία και υφηλη απόδοση απο τον μάνατζμεντ ώστε να επι
τευχθούν οι στόχοι και οι επιδιώξεις της επιχ/σης.
5)

Υπενδθυμίζει συνεχώς τους μάνατζμεντ για τις ενέργειες

και τις δραστηριότητες που αποφάσισαν να ακολουθήσουν .
6)

Αποτελεί την Βάση για συγκρίσεις και έλεγχο.

7)

Αποτελεί ένα μέσο συντονισμού των δραστηριοτήτων δια μέ

σου της συνεργασίας όλων εκείνων που θέλουν να πετύχουν
ένα κοινό σκοπό.
8)

Βοηθούν να κατανοήσουν τα διάφορα μέλη του μάνατζμεντ τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άλλοι και τους παράγοντες
που αλληλεπηρεάζουν στη λειτουργία της επιχ/σης.
9)
10)

0 προϋπολογισμός χρησιμοποιείται σαν οδηγός δράσης.
Επιβάλλει στην επιχ/ση να διατηρεί επαρκή στοιχεία και

λεπτομερή αρχεία,που έχουν σχέση με τα στάδια επίτευξης των
στόχων που καθορίζει ο προϋπολογισμός.
11)Με τον προϋπολογισμό όλοι μέσα στην επιχ/ση είναι ενή
μεροι και προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξοικονομήσουν ή να
μην σπαταλήσουν άσκοπα τους παραγωγικούς συντελεστές και
πόρους της επιχ/σης.
12)

Με τον προϋπολογισμό η διοίκηση αυτοεκτιμήται και μετρά

ει την πρόοδο που έχει κάνει σε όλα τα στάδια.
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4.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Για την σωστή και εύκολη κατάρτιση του προϋπολογισμού
και για την πραγματοποίηση των σκοπών του είναι απαραίτη
τες ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές είναι:
α)Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή οργανωτική διάρθρω
ση και η λογιστική οργάνωση της επιχ/σης.
Η επιχ/ση πρέπει να υποδιαιρείται σε μικρά τμήματα διευ
θύνσεις και κλάδους που είναι γνωστά σαν κέντρα ευθύνης.
Τα κέντρα αυτά υποδιαιρούνται σε μικρότερα τμήματα που
διοικούνται απο ένα υπεύθυνο πρόσωπο που έχει την ευθύ
νη για τον έλεγχο του προϋπολογισμού στον τομέα του.
'Ετσι κάθε πράγμα διαχωρίζεται και αναλύεται κατά τμήμα
τα.Επίσης πρέπει να καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι
ευθύνες των διοικητικών στελεχών των παραπάνω κέντρων.
Επίσης ένα βελτιωμένο λογιστικό σύστημα βοηθάει την εύ
κολη ενημέρωση και έγκαιρη παροχή των στοιχείων που περι
λαμβάνονται στις απολογιστικές εκθέσεις που υποβάλλονται
στη διεύθυνση. Βοηθάει επίσης στη συστηματικότερη παρα
κολούθηση της πορείας κάθε κέντρου ευθύνης.
β)Απαοαίτητη προϋπόθεση επίσης αποτελεί η στενή συνεργα
σία των στελεχών της επιχ/σης και η ύπαρξη ενός αρμόδιου
φορέα της διεύθυνσης προϋπολογισμού για την επεξεργασία
των επιμέρους προϋπολογισμών της κατάρτισης του γενικού
προϋπολογισμού.
ό)Τελευταία προϋπόθεση είναι η σωστή εκτίμηση των παρα
γωγικών δυνατοτήτων της επιχείρησης.
Η παραγωγική δυναμικότητα της επιχ/σης δεν πρέπει να υπερεκτιμηθεί ή υπεκτιμηβεί γιατί τότε όλοι οι προϋπολογι-

σμοί θα συντάσσονται, με λανθασμένη βάση και δεν θα
ανταποκοίνονται στην πραγματικότητα.

5.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο γενικός προϋπσλογισμός διακρινεται στσυς:
1. ΠρουπολΡ2 ΐσμού£ £ου ισολογισμού

και περιλαμβάνει:

α)τους ταμειακούς,
β)τους προϋπολογισμούς κεφαλαιουχικών δαπανών,
γ)προϋπολογισμούς επενδύσεων,
δ)προϋπσλογισμούς κεφαλαίων κίνησης,
ε)προϋπολογισμούς αποθεμάτων,α'υλών,
στ)προϋπολογισμούς χρεωστών,πιστωτών,
ζ)τους προβλεπόμενους ισολογισμούς ,
2. Προϋπολθ£ΐ£μού£ £ων ο:ποτ£λ£σμά_των χρήσης που περιλαμβάνει:
α)προϋπολογισμοί πωλήσεων,
β)προϋπολογισμοί κόστους πωληθέντων εμποοευμάτων,
γ)προϋπολογισμοί εξόδων λειτουργίας,
δ)προβλεπόμενα αποτελέσματα χρήσης.
3.

Ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχ/σης καιτην οργανωτική
της διάρθρωση μπορούμε να διακρίνουμε τους προϋπολογισμούς

στις εξής κατηγοοίες:
α) Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ί

εφοδιασμού

β)

παραγωγής

γ)
6)
ε)

διάθεσης
επενδύσεων
χρηματοδότησης

ιί.λ. π ,

5 . ΕΙΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

6.1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το πρόγραιιμα και,

ol

ΠΏΛΗΣΕΩΝ
προϋπολογισμού πωλησεων ετοιμάζεται πριν

απ'όλους τους άλλους προϋπολογισμούς ,γίατύ αποτελούν τη βάση
καί προϋπόθεση της κατάρτισης των προϋπολογισμών όλων των άλ
λων δραστηριοτήτων των διαφόρων τμημάτων της επίχ/σης.Η ποσό
τητα των προϊόντων που πρόκειται να παοαχθεύ εξαρτάταί απο τον
προϋπολογισμό των πωλησεων.Ο προϋπολογισμός παραγωγής, για απαιτουμενες α'ύλες,εργατικά και γενικά έξοδα,εξαρτάται απο τις
προβλέψεις των πωλήσεων.Επίσης ο προϋπολογισμός των εξόδων πωλήσεων και των διοικητικών εξόδων σχετίζονται άμεσα με τον προ
ϋπολογισμό των πωλήσεων.Οι ταμειακοί προϋπολογισμοί βασίζονται
οτα έσοδα των πωλήσεων και τις πληρωμές των αγορών.Ακόμη ο προβλεπόμενος λογαριασμός των αποτελεσμάτων χρήσης και των μικτών
και καθαρών κερδών εξαρτάται απο τον προϋπολογισμό των πωλήσεων.
'Αρα η διαδικασία του προϋπολογισμού αρχίζει με τον καθορισμό
των αναμενόμενων ή δυνατών πωλήσεων.Αν ο πρϋπολογισμός αυτός
δεν είναι ρεαλιστικός και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότη
τα ,τότε όλοι οι άλλοι προϋπολογισμοί θα είναι και αυτοί ξένοι
προς την πραγματικότητα και τελείως άχρηστοι.
Υπεύθυνος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού πωλήσεων εί
ναι συνήθως ο διευθυντής του τμήματος του μάρκετινγκ της επι
χείρησης .

6.2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αφού ετοιμαστεί ο προϋπολογισμός των πωλήσεων πρέπει με βά
ση αυτόν να καταρτιι

εί ο προϋπολογισμός παραγωγής,ο οποίος θα
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άμεσων και έμμεσων υλικών,τον ττροϋπολογοσμόάμεσης εργασίας
καθώς και τον τιροϋπολογοσμότων γενοκών βοομηχανοκών εξόδων.
Ακόμη μετά τον καταρτισμό του προϋιιολογοσμού των ιχωλήσεων
θα μπορέσει η επο/ση να ετοιμάσει τον προϋπολογισμό εισροών,
μετρητών ,τους προϋπολογισμούς αγορών και διαφόρων εξόδων,το
ταμειακό πρόγραμμα κ.λ.π.
0 προϋπολογισμός είναι μια εκτίμηση, μια πρόβλεψη των ποσο
τήτων των προϊόντων που πρέπει να παραχθούν κατά την διάρκεια
της περιόδου του προϋπολογισμού. Για την ετοιμασία του,πρέπει
πρώτα να απορασιστεί η πολιτική που αφορά το σχετικό επίπεδο
των αποθεμάτων. Κατόπιν θα προσδιοριστεί ο συνολικός αριθμός
κάθε προϊόντος που πρέπει να παραχθεί στηνπερίοδο του προϋπο
λογισμού .Τελικά θα πρέπει να γίνει κατανομή και αναλυτικός
προγραμματισμός της παραγωγής κατά χρονική περίοδο δηλ, κατά
τρίμηνο,μήνα,εβδομάδα,κ.λ.π.
Υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό παραγωγής είναι οι διευθηντές παραγωγής.

6.3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Έ να γενικό σύστημα προϋπολογισμού περιλαμβάνει και στοιχεία
για τον έλεγχο των διαωόοω»; υλικών που χρησιμοποιούνται στην
παραγωγική 6iatικασία.Το επίπεδο των α'υλών εξαρτάται ;
α)απο τις ανάγκες της παραγωγής για α'ύλες,
β)απο το επιθυμητό επίπεδο των αποθεμάτων των α'υλών,και
γ)απο τις αγορές των α'υλών.
Μετά τον καθορισμό των ποσοτήτων κάθε προϊόντος που πρέπει
να παραχθεί θα πρέπει να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες ά ύλες
η άμεση εργασία και να γενικά βιομηχανικά έξοδα.
Για να εξετάσουαε τις ί ύλες στην αναγκαία ποσότητα και στο
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α)ένας αναλυτικός προϋπολογισμός ά υλών που θα καθορίζει
την ποσότητα και το κόστος α'υλών,και
3)ένας σχετικός προϋπολογισμός αγορών ά υλών.Δηλ για τον
προγραμματισμό των α'υλών απαιτούνται 4 επι μέρους προυπολογισμοί ,οι έξης:
Ι.Τον προϋπολογισμό των ά υλών,που καθορίζει τις ποσότητες
κάθε υλικού που απαιτούνται στην
2.

παοαγωγή κάθε προϊόντος.

Τον προϋπολογισμό αγορών,που καθορίζει τις ποσότητες και

τον χρόνο που χρειάζεται κάθε υλικό,τις ποσότητες που
πρέπει να αγοοαστούν ,τον χρόνο παοάδοσης και το κόστος
των υλικών αυτών.
3.

Προϋπολογισμός αποθεμάτων ά υλών,που καθορίζει την ποσότη

τα
4.

και το κόστος των αποθεμάτων των α'υλών.

Ποοϋπολογισμός κόστους χρησιμοποιηθέντων ά υλών,ο οποίος

καθορίζει το κόστος των α'υλών που χρησιμοποιήθηκαν στην
παραγωγή.

6.4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΜΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασικό παράγοντα του κόστους των παραγόμενων προϊόντων μαζί
με τις ά ύλες και τα γενικά βιομηχανικά έξοδα αποτελεί και η
άμεση εργασία. Σε πολλές επιχ/σεις το κόστος εργασίας είναι
πολύ μεγαλύτερο απο το συνολικό κόστος των δύο άλλων κατηγορι
ών κόστους. Και άν αυτό δεν συμβαίνει όμως απαιτείται πάντοτε
προσωπική μελέτη και συστηματικός έλεγχος του κόστους της άμε
σης εργασίας. 0 προγραμματισμός και ο έλεγχος του κόστους ερ
γασίας περιλαμβάνει ;
1) τον καθορισμό των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό,
2) τηνπρόσληφη του προσωπικού,
τη ν
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το υ.
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τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και περιγραφής του έργου,

5)

την εκτίμηση της απόδοσης,

6)

τις διαπραγματεύσεις με συνδικαλιστικά όργανα,

7)

τον καθορισμό μεθόδων και ημερομισθίων,

8)

την παραγωγή,αύξηση μισθών και την πολιτική απολύσεων,

9)

την παροχή κινήτρων για αύξηση της παραγωγικότητας

10)

την συμμετοχή στην λήφη των αποφάσεων,

11)

την συμμετοχή των εργαζομένων στην άμεση εργασία η

οποία μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένη παραγωγή
ορισμένων προϊόντων.

6.5

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ.ΜΟΣ

0 ταμειακός προϋπολογισμός περιλαμθάνει προΒλέφεις εισροών
μετρητών ,εκροών μετρητών και χρηματοοικονομικών αναγκών (δα
νεισμού ),όπως επίσης και τον έλγχο των μετρητών. 0 ταμειακός
προϋπολογισμός συνδέεται άμεσα με τον ετεροχρονισμό των δια
φόρων συναλλαγών και της εισροής και εκροής μετρητών ,με τις
ανάγκες για μετρητά καθώς επίσης και με το πλεόνασμα μετρητών.
Το πλεονέκτημα των μετρητών συνεπάγεται για την επιχ/ση
ορισμένο κόστος, δηλ. τον τόκο που θα μπορούσε να κερδίσει απο
το πλεόνασμα.
Τα ταμειακά προγράμματα είναι απαραίτητα για κάθε επιχ/ση
γιατί έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ του υπό
λοιπου

των μετρητών και των μετρητών για τηνομαλή λειτουργία

της επιχ/σης,την πραγματοποίηση επενδύσεων κλπ. Τα ταμειακά
προγράμματα αναφέρονται στο χρονικό προγραμματισμό των μετρη
τών και για ορισμένη χρονική περίοδο. Είναι συνήθως Βραχυχρό
νια (ένα χρόνο ή 18 μήνες) αλλά πολλές επιχ/σεις κάνουν και
μακροχρόνιες προΒλέφεις μετρητών.

- 45 Ενας ταμειακός προγραμματισμός περιλαμβάνει δύο βασικά
μέρη:
α)τις προβλεπόμενες εισπράξεις μετρητών (εισροές)

και

β)τις ποοβλεπόμενες πληρωμές μετρητών(εκροές)
0 καθορισμός των πιθανών εισροών και εκροών μετρητών επι
τρέπει την πιθανή εκτίμηση της ταμειακής θέσης της επιχ/σης
για την περίοδο του προϋπολογισμού . Όταν γίνεται φανερό,ο
ταμειακός προϋπολογισμός σχετίζεται άμεσα με τις προβλέφεις
των πωλήσεων ,με τους προϋπολογισμούς των διαφόρων εξόδων και
με τον προϋπολογισμό του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.
Άρα τέλος ,για να συνοφήσουμε οι κύοιοι σκοποί του ταμει
ακού ποογράμματος είναι οι εξής:
1)

Να προσδιορίσει την ταμειακή θέση της επιχ/σης.

2)

Να καθορίσει την ανάγκη για δανεισμό ή την διαθεσιμότητα

αχρησιμοποίητών μετρητών για επένδυση.
3)

Να συνεχίσει και συντονίσει τα μετρητά με το κεφάλαιο

κινήσεως,τις πωλήσεις,επενδύσεις,και δάνεια.
4)

Να προσδιορίσει το πλεόνασμα ή έλλειμα των μετρητών

5)

Να καθορίσει την πολιτική και τα όρια της παροχής και

Λήφης πιστώσεων.
6)

Να καθορίσει την πολιτική για συνεχή έλεγχο της ταμεια
κής θέσης.

Μετά απο την διάκριση του προγραμματισμού σε βραχυχρόνιου
και μα)ΐροποόθεσμου θα πρέπει να τονίσουμε μερικά σημεία όσον
αΦΟρά

τη σχέση μεταξύ μακροπρόθεσμου και βραχυχρόνιου προγραμ

ματισμού .
L) Τα μακροπρόθεσμα προγράμματα αναφέρονται στην δομή της
επιχειρηματικής μονάδας. Δηλαδή με αυτά επιδιώκεται να μετα
βληθεί ,βασικά, η δομή και η παραγωγίίΐή ουναμικότητα της επι-

- 46 χεύρησης μέσα σε μια μελλοντική χρονική περίοδο.
Αντίθετα,στα Βραχυχρόνια προγράμματα,η δομή και η παραγωγι
κή δυναμικότητα της επιχειρηματικής μονάδας λαμΒάνεται σαν δε
δομένη . Με αυτά επιδιώκεται η μέγιστη αξιοποίηση της δεδομέ
νης παραγωγικής ικανότητας.
'Ετσι παρατηρούμε ότι οι εξωγενείς και οι ενδογενείς μεταβλη
τές που λαμβάνονται υπ'όψη κατά την κατάστρωοη των μακροπρόθε
σμων επιχειρηματικών προγραμμάτων,είναι διαφορετικές σε σχέση
με εκείνων που λαμβάνονται στα βραχυχρόνια προγράμματα.
'Ετσι για παράδειγμα,κατά τον προγραμματισμό της επιχειρημα
τικής δραστηριότητας της επόμενης χρονιάς η προσφορά του εργα
τικού

δυναμικού λαμβάνεται σαν δεδομένη ενώ στο μακροπρόθεσμο

θα πρέπει να μην ληφθεί δεδομένη αλλά,να εκτιμηθεί με βάση την
συμπεοιφορά.
2) Επίσης τα βραχυχρόνια προγράμματα πρέπει να συμβάλλουν
στην πραγματοποίση των στόχων των μακροπρόθεσμων .Δηλ. κατά
την κατάστρωση τους αυτά τα δύο πρέπει να συνδέονται .Για παρά
δειγμα ,αν υποθέσουμε ότι σε ένα δετές πρόγραμμα προβλέπεται
αύξηση της παραγωγής και πωλήσεων του προϊόντος κατά 30% και
25% αντίστοιχα, θα ήταν σφάλμα αν το κάθε βραχυχρόνιο πρόγραμμα
παραγωγής και πωλήσεων δεν καταρτίζεται με βάση την πρόβλεφη
ότι η μέση ετήσια αύξηση της παραγωγής και των πωλήσεων θα επιδιωχθεί να είναι της τάξεως του 6%

και 5% ,αντίστοιχα.

2.4

2.4.1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Η διαδικασία του προγραμαατι,σμού στην πράξη είναι οι εξής
φάσεις:
α) Γνώση των ευκαιριών επιχειρηματικής δράσεως.
Αυτό σημαίνει ικανότητα αναγνωρίσεως μελλοντικών ευκαιριών
γνώση της θέσης της επιχείρησης μέσα στον κλάδο οικονομικής
δραστηριότητας,απο την μια μεριά και τι αναμένει αυτή να
πετύχει απο την άλλη.
θ) Διατύπωση των σκοπών ή επιδιώξεων της επιχείρηοης
Λογικά οι σκοποί -επιδιώξεις της επιχ/σης,θα πρέπει να κα
θοριστούν απο την ανώτατη ηγεσία της.Οι επιδιώξεις διατυπόνωνται με τη μορφή γενικών κατευθύνοεων και προτεραιοτήτων
οι οποίες αποτελούν τα πλούσια μέσα στα οποία θα διεξαχθεί
η εργασία των υπεύθυνων του προγραμματισμού,
γ) Καθορισμός των στόχων της επιχ/σης.
Η πρώτη ,βασικά ,φάση του προγραμματισμού είναι ο καθορισ
μός των γενικών και μερικών στόχων της επιχ/σης.Οι στόχοι
δείχνουν του τί,τελικά,επιδιώκεται δια των μέοων επιχειρη
ματικής πολιτικής,που αποδίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην
επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λ.π.
5)

Προσδιορισμός και ανάλυση του επιχειρηματικού πεοιβάλ-

\οντος.
Οι περιοριστικοί παράγοντες αποτελούν το πλαίσιο του προ
γράμματος ή το περιβάλλον της επιχείρησης,μέσα στο οποίο
βα εφαρμοστεί το πρόγραμμα και αυνιστούν τις υποθέσεις
του προγραμματισμού. Η ανάλυση των παραγόντων αυτών θα

πρέπει να περιορίζεται στους κρίσιιιους η στρατηγικούς πα
ράγοντες για την εφαρμογή ενός προγράμματος,
ε) Ληφη των επιχειρηματικών αποφάσεων
Αυτή περιλαμβάνει πρώτο,τον προσδιορισμό των εναλλακτικών
λύσεων,δεύτερο,την αξιολόγηση των περισσότερων ευνοϊκών
εναλλακτικών λύσεων μέσα στο πλαίσιο των στόχων που έχει
βάλει η επιχ/ση και τρίτο,την επιλογή εκείνης της εναλλα
κτικής λύσης η οποία θα συμβάλλει καλύτερα στην επίτευξη
των στόχων της επιχ/σης.
στ) Διαμόρφωση της επιχειρηματικής πολιτικής
Αυτή περιλαμβάνει τα μέσα,με τα οποία θα πραγματοποιηθεί
η εναλλακτική λύση που έχει επιλεγεί και που οδηγεί στην
επίτευξη των στόχων. Η επιχειρηματική πολιτική δηλαδή συνιστά ένα οδηγό -πλαίσιο και κατευθύνει τη δράση των στε
λεχών της επιχ/σης,προς την υλοποίηση των επιχ/κών στόχων.
Τα μέσα πολιτικής πρέπει να χαρακτηρίζονται απο συνέπεια
και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης
ζ) Κατάρτιση των επι μέρους προγραμμάτων.
Σύμφωνα μ'αυτό διαμορφώνεται ένα πλαίσιο -οδηγός μέοα στο
οποίο θα κινηθούν οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των επι
μέρους προγραμμάτων της επιχείρησης. Αυτή περιλαμβάνει την
διερεύνηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών καθενός τομέα
επιχειρηματικής δραστηριότητας,τον έλεγχο της εφικτότητας
των στόχων που έχουν τεθεί και τη συστηματική ανάλυση των
περιοριστικών παραγόντων ,τόσο των γενικών όσο και των ει
δικών ,οι οποίοι αναφέρονται στους λειτουργικούς τομείς
της επιχείρησης.
Αυτή είναι η περιληπτική παρουσίαση της διαδικασίας του
προγραμματισμού ..Αναλυτικότερα τώρα έχουμε ώς εξής:

2.4.2

2.4.2.1

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο καθορισμός τών στόχων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή γιατί εί
ναι ένα σημαντικό βήμα του προγραμματισμού.
θεμελιώδης και πρωταρχική ανάγκη κάθε επιχείρησης είναι ο
καθορισμός ενός ή περισσοτέρων κύριων στόχων ,που προσπαθούν
να υλοποιήσουν όλα τα στελέχη και ειδικότερα η ηγεσία των επι
χειρήσεων .Απο τον επιτυχή προσδιορισμών των στόχων της επιχεί
ρησης θα εξαρτηθεί η επιτυχής ή όχι πραγματοποίηση τους.Η ζω
τική σημασία του προσδιορισμού τών στόχων έχει αναγνωριστεί
απο τους περισσότερους MANAGERS.Ακατάλληλοι ή και ανεπαρκείς
στόχοι μπορεί να καθυστερήσουν ή να καταπνίξουν την λειτουργία
της επιχείρησης.

2.4.2.2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΧΩΝ

Οι στόχοι διαφέρουν απο επιχείρηση σε επιχείρηση και υπάρ
χουν

πολλοί σε αριθμό. Βασικά όμως ταξινομούνται σε :

Γενικούς ή κύριους στόχους,οι οποίοι αναφέρονται σε ολόκλητη την επιχείρηση και συνδέονται μ'αυτήν καιόχι με ένα με
μονωμένο τμήμα της.
Ειδικούς ή δευτερέυοντες στόχους,οι οποίοι αναφέρονται σε
επιμέρους τομείς της επιχείρησης και συμβάλλουν στην επίτευ
ξη των κύριων στόχων της.
Κοινωνικούς στόγους.Οι στόχοι της επιχείρησης πρέπει να εί
ναι με τους κοινωνικούς στόχους,γιατί όταν οι επιχειρηματι
κοί στόχοι συγκοούονται με τους στόχους της κοινωνίας,τότε
η πολιτεία πρέπει να λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα ,εναρμονίαεως των με τους κοινωνικούς στόχους.

- 50 ΕιΐίχειρηυατίΗούς στόχους. Ένας ,γενικά, στόχος της επιχεί
ρησης είναι η επιδίωξη ταυ μεγίστου δυνατού κέρδους. Συχνά
αντί αυτός σαν στόχος της επιχείρησης τίθεται η μεγιστοποί
ηση του κεφαλαίου της. Υπάρχει φυσικά ποικιλία απο επιχει
ρηματικούς στόχους εκτός απο αυτούς όπως,η απόκτηση επιχει
ρηματικής δύναμης,η εξασφάλιση της θέσης της διοίκησης ,η
κοινωνική προΒολή κ.λ.π.

2.4.2.3

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΟΝ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΜΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Α.Ο προγραμματισμός γίνεται χρήσιμος μόνο όταν οι στόχοι της
επιχείρησης έχουν επιλεγεί με προσοχή.Σύμφωνα με τον GULICK
"σαφής διατύπωση του σκοπού ο οποίος κατανοήθηκε καθολικά,
(1 )

αποτελεί διακεκριμένη εγγύηση αποτελεσματικής διοίκησης'.'
Ο καθορισμός των στόχων της επιχείρησης μπορεί να επηρεαστεί
απο πολλούς παράγοντες όπως:θεσμικές συνθήκες,τεχνολογικές
συνθήκες,συνθήκες της αγοράς,τεχνική ειδίκευση και δημιουργι
κότητα του ιδρυτή κ.λ.π
Β.Οι στόχοι της επιχείρησης θα πρέπει:
Πρώτον,να είναι σαφώς καθορισμένοι και εφικτοί .Όσο πιο
σαφέστερα προσδιορίζονται οι στόχοι τόσο καλύτερα θα κατα
νοηθούν απο τα άτομα έτσι ώστε να πετύχουν καλύτερα την
υλοποίηση τους.Επίσης όσο περισσότερο οι στόχοι μπορούν
να μετρηθούν ποσοτικά και όσο περισσότερο λαμβάνονται υπ'
όψη οι περιοριστικοί παράγοντες ,τόσο η πραγματοποίηση
τους είναι περισσότερο εφικτή.
Λεύτερο ,για να είναι επιτυχής η πραγματοποίηση των επιχειρηθατικών στόχων θα πρέπει να επιδιώκεται η συμμετοχή
L) ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ. ΛΟΓ.MIX.ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

51 των υπεύθυνων για την κατάρτιση και εφαραογη των προγραμ
μάτων η να γνωστοποιούνται σ'αυτούς.θα πρέπει επίσης να
γνωστοποιηθούν και οι περιοριστικοί παράγοντες,οι οποίοι
ελήφθησαν υπ'όφη κατά τον προσδιορισμό των στόχων.Κάθε
μάναντζερ επιθυμεί,απο τη μία ,να γνωρίζει τι πράττεικαι
απο την άλλη,να έχει συμμετάσχει στον καθορισμό των στό
χων της επιχείρησης.
Τούτο,να είναι συνεπείς μεταξύ τους.Επειδή σε κάθε επι
χείρηση υπάρχουν πολοί στόχοι ,άρα κάθε στόχος θα πρέπει
να προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τους άλλους στόχους.
Η πραγματοποίηση δηλ. του ενός ,να υποστηρίζει την υλο
ποίηση του άλλου. Για παράδειγμα:
Δεν υωίσταται συνέπεια μεταξύ του στόχου,αυξησεως του
όγκου των πωλησεων για ένα προϊόν κατά 10% όταν αυτό
δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη.
Ούτε είναι δυνατή η αύξηση του όγκου της παραγωγής απε
ριόριστα ,χωρίς να ληιρθεί υπ'όφη ο στόχος ελαχιστοποίησης του κόστους.
Τέταρτο,να θρίσκονται σε ισορροπία και αρμονία μεταξύ τους.
Έτσι θα πρέπει να υπάρχει αρμονία μεταξύ επιχειρηματικών
και κοινωνικών στόχων.Επίσης αρμονία μεταξύ δευτερεύοντων
και κύριων στόχων και τέλος μεταξύ μακροχρόνιων ,μεσοχρόνιων και βραχυχρόνιων στόχων της επιχείρησης.
Πέμπτο,να βρίσκονται σε κάποια ιεράρχηση μεταξύ τους.Οι
στόχοι θα πρέπει να ιεραρχηθούν σύμφωνα με τη σειρά προ
τεραιότητας και το βαθμό σημαντικότητας του καθενός στην
πετυχημένη λειτουργία της επιχείρησης.
'έτσι μέσα σε μια επιχείρηση διακρίνουμε τους γενικούς
στόχους,στη συνέχεια τους στόχους τωνδιευθύνσεων και
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οποίου αποτελούν τους επυ μέρους στόχους

του γενικού στόχου κ.λ.π.
Η πραγματοποίηση ενός υποστόχου συμβάλλει στην υλοποίη
ση του αμέσως προηγούμενου στόχου κ.ο.κ.
"Εκτο,ο προσδιορισμός των στόχων της επιχείρησης επηρε
άζεται απο τις επιδιώξεις των μελών της. Επίσης ο καθο
ρισμός των στόχων αποτελεί δυναμικό φαινόμενο .Δηλαδή οι
στόχοι υπόκεινται σε μεταβολές λόγω αλλαγής του προσανα
τολισμού της ή λόγω μεταβολής του περιβάλλοντος όπως αύ
ξηση του κρατικού παρεμβατισμού, κ.λ.π.

2.4.3.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2.4.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Είδαμε ότι οι περιοριστικοί παράγοντες αποτελούν τις συν
θήκες μέσα στις οποίες το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στο άμεσο
ή μακρινό μέλλον.
Οι κυριότεροι απο αυτούς τους παράγοντες αναφέρονται στο
εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και άλλοι συνδέονται με
το εσωτερικό περιβάλλον της.Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει το
γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον όπως οικονομικοί,πολιτικοί
κοινωνικοί ,τεχνολογικοί ,θεσμικοί,την αγορά των προϊόντων ή
υπηρεσιών και την αγορά των συντελεστών της παραγωγής.
Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει,τις προβλέφεις των πωλήσεω'
τις επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο,την βασική επιχειρηματική πο
λιτική ,τα μεγάλα σε λειτουργία προγράμματα κ.λ.π.
Οι παραπάνω περιοριστικοί παράγοντες διακρίνονται σε :

- 53 α) εξωγενείς,6ηλ. αυτοί που δεν βρίσκονται υπο τον έλγχο
της επιχείρησης,όπως οι παράγοντες του γενικού περιβάλ
λοντος της επιχ/σης.
β) ενδογενείς παράγοντες,δηλ. αυτοί που βρίσκονται υπο τον
πλήρη έλεγχο της επιχ/σης,όπως π.χ. διεύρυνση της αγοράς
διαθέσεως του προϊόντος και
γ) ημιελεγχόμενους παράγοντες,όπως π.χ. η παραγωγικότητα
της εργασίας κ.λ.π. Επίσης οι περιοριστικοί παράγοντες
μπορούν να εκφραστούν σε ποσοτ^ιιιά μεγέθη και σε noj^oY^i^ούς ,δηλ. αυτούς που δεν μπορούν να διατυπωθούν αριθμη-

2.4.3.2.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι πολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η επιχεί
ρηση παίζουν σημαντικό λόγο για τον προγραμματισμό της. Η πο
λιτική σταθερότητα επιδρά ευνοϊκά στον προγραμματισμό της επι
χειρηματικής δραστηριότητας και το αντίθετο όταν υπάρχει πολι
τική αστάθεια.
Επίσης ο επιχειρηματικός προγραμματισμός επηρεάζεται απο τη
μορφή

του οικονομικού συστήματος και του βαθμού του κρατικού

ελέγχου επι της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Άλλοι περιο
ριστικοί παοάγοντες που επηρεάζουν τον προγραμματισμό ,αποτε
λούν η οικονομική .δημοσιονομική και πιστωτική πολιτική του
κράτους ,το μέγεθος και η σύνθεση του πληθυσμού,η απασχόληση
και το εθνικό εισόδημα,το γενικό επίπεδο των τιμών,οι τεχνολο
γικές συνθήκες,και τέλος η πολιτική των εργατικών ενώσεων και
συνδικάτων .
Απο τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι οι υπεύθυνοι του επl3^^κoύ
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σεις του γενικού επιχειρηρατικού περιβάλλοντος επι της δραστη
ριότητας αυτής της ίδιας της επιχ/σης. Αυτό φυσικά παρουσιάζει
δυσχέρειες. Οι περισσότεροι όμως απο τους μάναντζερς γνωρίζουν
την σχέση των επιχ/σεων με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
'Ετσι, άν καταστεί δυνατό να προβλεφθεί η επίδραση του γενικού
επιχειρηματικού περιβάλλοντος επι του σχετικού κλάδου οικονο
μικής δραστηριότητας,τότε θα έχει επιτευχθεί η πρόβλεφη της
επίδρασης του πάνω στην επιχ/ση.

2.4.3.3.

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η'ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει τη
βάση για την πρόβλεφη της αγοράς προϊόντος της επιχείρησης.
Έχουμε ποώτο

την κλαδική ζήτηση του προϊόντος. Τα στατιστι

κά στοιχεία κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας επι του προϊ
όντος της απασχολήσεως ,των τιμών,κ.λ.π. μπορούν να αποτελόσουν
τη βάση πρόβλεφης της κλαδικής ζήτησης του προϊόντος,ειδικότε
ρα ότανεξετάζονται νέες μέθοδοι παραγωγής ,οι μεταβολές στις
προτιμήσεις των καταναλωτών κ.λ.π.
Δεύτερο ,τη ζήτηση τουπροϊόντος της επιχ/σης. Η ζήτηση του
προϊόντος αποτελεί παράγωγο της κλαδικής ζήτησης . Είναι γνωστό
ότι οι περισσότερες επιχ/σεις λειτουργούν κάτω απο συνθήκες
ατελούς ανταγωνισμού. Ά ρ α οι υπεύθυνοι του επιχειρηματικού
προγραμματισμού

πρέπει ,απο τη μιά να γνωρίζουν τις προτιμή

σεις των καταναλωτών 'και την δυνατότητα να καταβάλλουν την τι
μή και απο την άλλη ,την πολιτική και δραστηριότητα των αντα
γωνιστών. Επίσης η επιχ/ση πρέπει να γνωρίζει τους παράγοντες
που αναφέοονται στους ανταγωνιστές αυτών,όπως μέθοδοι και κό
στος παραγωγής των ανταγωνιστών ,τάση ανάπτυξης τους μέσα στην
αγορά κ.λ.π.
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2.4.3.4

ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ

Απο άποφη διοίκησης των επιχειρήσεων διακρίνουμε ,πρώτο,
τον τόπο εγκατάστασης της. επιχείρησης ο οποίος αποψασίζεται
μεταξύ δύο εναλλακτικών λύσεων,δηλ. τουκόστους μεταφοράς των
πρώτων υλών και του κόστους μεταφοράς των τελικώνπροιόντων.
Δεύτερο ,τις πηγές των α'υλών. Το κόστος και η αποτελεσματικότητα μεταφοράς των ά υλών παίζουν αποφασιστικό ρόλο κατά
την επιλογή του τόπου εγκατάστασης της επιχ/σης. Γιατί κανένα
μεταφορικό σύστημα δεν μπορεί να εξασφαλίσει επαρκή προσφορά
πρώτων υλών.
Τρίτο ,την αγορά εργασίας.Η φύση της αγοράς εργασίας είναι
σημαντική κατά την επιλογή του τόπου εγκατάστασης. Η ποιότητα
και η σταθερότητα της εργασίας ποικίλει απο περιοχή σε περιοχή
και απο ομάδα σε ομάδα ατόμων.
τέταρτο,την αγορά κεφαλαίου,που είναι αποφασιστικός περιο
ριστικός παράγοντας. Φυσικά ,υπάρχουν πολλοί τρόποι ευρέσεως
κεφαλαίων. Η επιχ/ση

θα επιλέξει αυτόν τον τρόπο που παρουσι

άζει το χαμηλότερο κόστος με τον μικρότερο κίνδυνο ελέγχου επί
της επιχείρησης.

2.4.3.5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Έχουμε ποώτον τις προβλέφεις των πωλήσεων που κατέχουν απο(ρασιστική θέση στην κατάρτιση των προγραμμάτων. Χαρακτηρίζονται
σαν κυριαρχικός εσωτερικός περιοριστικός παράγοντας ,γιατί απο
τελούν το πλαίσιο με βάση το οποίο καταρτίζονται τα λοιπά προ
γράμματα της επιχ/σης. Απο τις προβλέφεις τωνπωλήσεων μπορεί
να προβλέφει κάποιος την ταμειακή κίνηση της επιχ/σης.
Δεύτερο ,οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο ,επηρεάζουν τον

επιχειρηματικό προγραμματισμό επι μεγάλο χρόνο γιατί οι επενόυ-

- 56 τικές δαπάνες αν πραγϋατοποιηθούν ,επανε ι,σρέουν μόνο μέσω
των αποσβέσεων.
Τρίτο,η κατάρτιση των προγραμμάτων επηρεάζεται απο την βα
σική πολιτική της επιχ/σης ,η οποία συχνά είναι πάγια και δεν
μπορεί να μεταβληθεί.
Είναι θεμελιώδης περιοριστικός παράγοντας γιατί αποτελεί
την προσωπικότητα της επιχείρησης.

2.4.4

2.4.4.1

ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Οπως είδαμε,η λήψη των επLχεLpηuατLκώv αποφάσεων περιλαμβά
νει τον προσδιορισμό των εναλλακτικών λύσεων,την αξιολόγηση
τους και την επιλογή της εναλλακτικής λύσης η οποία συμβάλ
λει στην υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων .Βασικά η λήψη
οποιαδήποτε απόφασης αποτελεί πρόβλημα επιλογής,με βάση ορισ
μένα κριτήρια,μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών λύσεων.

2.4.4.2

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΟΝ

Για να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί ,πρέπει να
αναζητηθούν οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις.Φυσικά ,σε κάθε
περίπτωση υπάρχουν πολλές σε αριθμό με μεγαλύτερο ή μικρότε
ρο βαθμό επίτευξης επιχειρηματικών στόχων.
0 καθορισμός αυτών των εναλλακτικών λύσεων απαιτεί ευφυ'ία
αξυδέρκεια και έρευνα.
2.4.4.3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΟΝ

Για να γίνει η αξιολόγηση όλων των δυνατών εναλλακτικών λύ
σεων θα πρέπει να ναλυθούν οι παράγοντες που συνδέονται με κά
θε μια απο αυτές .Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να είναι ποσοτι
κοί ή ποιοτικοί.
Η ανάλυση και εκτίμηση των ποσοτικών παραγόντων δεν παρου
σιάζει δυσχέρειες. Η ανάλυση όμως των ποιοτικών .δημιουργεί
πολλές δυσκολίες. Γι'αυτό ο ερευνητής θα πρέπει απο την μια
uepi0 να εντοπίσει τους ποιοτικούς παράγοντες,και απο την
άλλη να προσδιορίσει ένα λογικό ποσοτικό μέτρο εκτιμήσεως των.
Αν δεν υφίσταται τέτοιο ιιέτρο, τότε, θα πρέπει να τους αξιολο-

γησει με βάση τη σημαντίκότητα τους καί να εκτιμήσει την πι
θανή επίδραση τους πάνω στο όλο αναμενόμενο αποτέλεσμα.

2.4.4.4

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

Η επιλογή της εναλλακτικής λύσης,μπορεί να κατανοηθεί απο
δύο θεμελιώδης αρχές.
Πρώτο ,την αρχή των εναλλακτικών λύσεων.
Η καλύτερη εναλλακτική λύση,είναι αυτή που συμβάλλειπερισσότερο αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της επιχ/σης.
Δεύτερο,η αοχή των κρίσιμων παραγόντων.
Όσο περισσότερο ο μάναντζερ περιορίζεται στην ανάλυση των
στρατηγικών ή κρίσιμων παραγόντων,με τους οποίους υλοποιεί
ται ο επιθυμητός στόχος της επιχ/σης,τόσο περισσότερο αποτε
λεσματικά αυτός μπορεί να επιλέξει τηνπιο ευνοϊκή εναλλακτι
κή λύση .

2.4.4.5.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΛΗΨΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Α)Η ΕΜΕΙΡΙ.λ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος. Δηλαδή ,έν ένα ορισμέ
νο πρόγραμμα ,στο παρελθόν,είχε επιτυχία καιστην παρούσα κατάστασηεπικρατούν οι ίδιες συνθήκες τότε είναι φυσικό να θεωρή
σουμε ότι τα γεγονότα επαναλαμβάνονται.
Η εμπειρία δηλ. του παρελθόντος βοηθά στη λήφη αποφάσεων σε
παρόμοιες περιπτώσεις,εω'όσον όμως η εμπειρία αυτή αναλύεται
προσεχτικά .
Β) 0 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ
Είναι η εφαρμογή κάθε μιας απο τις εναλλακτικές λύσεις,ώστε
υα διαπιστώσουμε ποιά είναι η νιαλύτερη.Ο W.H NEWMAN τόνισε ότι

"η πει,ρααατίΗή μέθοδος θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν τε!
λευταία διέξοδος ,μετά την χρησιμοποίηση άλλων μεθόδων προ!
,

(1)

γραμματισμου."

'Οπως καταλαβαίνουμε η μέθοδος αυτή είναι πολύ δαπανηρή για
τί απαιτούνται ,κάθε φορά που εφαρμόζονται,σημαντικές δαπάνες
επενδύσεων και ειδικευμένου προσωπικού.
Υπάρχουν φυσικά,αποφάσεις οι οποίες δεν μπορούν να ληφθούν
μέχρι η καλύτερη να διαπιστωθεί πειραματικά. 0 πειραματισμός
μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους. Είτε μια επιχ/ση
να δοκιμάσει ένα νέο προϊόν πρίν επεκτείνει τις πωλήσεις σε
όλη τη χώρα,είτε μια οργανωτική μέθοδος εφαρμοστεί σε κάποια
διεύθυνση ή τμήμα της επιχ/σης πριν υιοθετηθεί απο όλη την
επιχ/ση.
Γ) Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η επιχειρησιακή έρευνα είναι η πιο αποτελεσματική στην επι
λογή μεταξύ

εναλλακτικών λύσεων,ειδικότερα στις περιπτώσεις

λήψεως μεγάλων επιχειρηματικών αποφάσεων. Είναι μια απο τις
πιο περιεκτικές μεθόδους.
Μπορεί να ορισθεί σαν η μέθοδος με την οποία επιτρέπεται η
εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων στην μελέτη εναλλακτικών λύσεων
και την επιλογή της άριστης λύσης,η οποία οδηγεί στηνεπίτευξη
των στόχων που έχουν τεθεί.
Η επιχειρηματική έρευνα κάνει συνήθως χρήση των υποδειγμά
των "αποφάσεων"ή "πολιτικής" , τα οποία βοηθούν στην επιλογή
της καλύτερης απο τις εναλλακτικές λύσεις.
Η διαδικασία της επιχειρησιακής έρευνας περιλαμβάνει,πρώτο
τον ποοσδιορισμό του προβλήματος. Δεύτερο,την διατύπωση του
προβλήματος,υπο μορφή ενός συστήματος μαθηματικών σχέσεων.
Τρίτο ,την λύση του υποοείγματος.Τέταρτο ,την δοκιμή (TEST)
1) ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΟΝ ΣΕΛ.78

ΛΟΓ.MIX.ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

- 60 του υποόεύγαατος .Πέυπτο ,την εξασφάλιση ελέγχου του υποδείγμα
τος και της λύσεως του.Έκτο,την εφαρμογή του,
Παρ'όλο τους διάφορους περιορισμούς που υπάρχουν ,όπως,το
πολυσύνθετο των ανθρωπίνων σχέσεων και ενεργειών,διάφοροι πα
ράγοντες των οποίων δεν είναι δυνατόν ημέτρηση τους,και επίσης
του κενού που υπάρχει μεταξύ μαναντζμεντ και του ειδικού της
επιχειρησιακής έρευνας.
Έ ν τούτοις ,το μέλλον της επιχειρησιακής έρευνας είναι μπο
ρούμε να πούμε αισιόδοξο. Και αυτό γιατί με την χρησιμοποίηση
περισσότερο βελτιωμένων μαθηματικών μεθόδων και υποδειγμάτων
αποφάσεων ή πολιτικής ,μπορεί να αναλυθούν πολυάριθμες συναλ
λακτικές λύσεις και να προσδιοριστεί η πιο άριστη. Αυτό σημαί
νει ,βελτίωση της ποιότητας στην λήφη των επιχειρηματικών απο
φάσεων και βελτίωση της ποιότητας του προγραμματισμού.

Δ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Οι προβλέψεις παίζουν σημαντικό ρόλο ,κατά την διαδικασία
λήφεως των επιχειρηματικών αποφάσεων,όπως και στην περίπτωση
των προβλέψεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

2.4.5

2.4.5.1

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά την λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων ,θα πρέπει να
διαμορφωθούν και να διατυπωθούν τα μέσα της επιχειρηματικής
πολιτικής. Με αυτά θα υλοποιηθεί καθεμιά απότις συναλλακτικές
λύσεις που έχουν επιλεγει.
Τα μέσα πολιτικής της επιχ/σης αποτελούν το πλαίσιο,μέσα
στο οποίο θα πρέπει να

αναπτυχθεί η δράση των στελεχών αυτής

για την πραγματοποίηση των εναλλακτικών λύσεων που έχουν αποψασιστεί.
2.4.5.2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η πολιτική της επιχ/σης διακρίνεται ,πρώτο,στην γενική ή
βασική

πολιτική ,η οποία αναφέρεται στην εφαρμογή ,γενικά

των προγραμμάτων και την λειτουργία της επιχ/σης,προς υλοποί
ηση των στόχων της. Δεύτερο,στην πολιτική πωλήσεων ,η οποία
αναφέρεται στην επιλογή και ανάπτυξη του προϊόντος ή υπηρεσί
ας ,την ανάπτυξη της αγοράς του προϊόντος κ.λ.π.Τρίτο ,την
πολιτική παραγωγής ,η οποία συνδέεται με την παραγωγική ικα
νότητα ,το μέγεθος και έλεγχο της παραγωγής,την πολιτική εφο
διασμού

και αποθεμάτων,το κόστος παραγωγής κ.λ.π. Τέταοτο,την

πολιτική χρηματοδότησης που περιλαμβάνει την χρηματοδότηση των
προγραμμάτων της επιχ/σης,την απόκτηση ιδίου ή ξένου κεφαλαίου
τις πηγές χρηματοδότησης,την πολιτική διάθεσης κερδών κ.λ.π.
πέμπτο,την πολιτική προσωπικού,η οποία αναφέρεται στην πρόσλη
ψη και εξέλιξη του προσωπικού,την εκπαίδευση του,την αμοιβή
και λοιπά οφέλη,συνθήκες εργασίας,εργατικές σχέσεις,δημόσιες
σχέσεις κ.λ.π.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Για να είναι αποτελεσματική η επιχειρηματική πολιτική θα
πρέπει πρώτο,να ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στό
χους ,δηλ. να υλοποιούνται οι στόχοι περισσότερο αποτελεσμα
τικά. Δεύτερο,να είναι συνεπής.Δηλ. να υπάρχει συνέπεια μετα
ξύ της γενικής πολιτικής και της πολιτικής η οποία αναφέρεται
στους επι μέρους λειτουργικούς τομείς της επιχ/σης.Επίσης θα
πρέπει να υπάρχει συνέπεια μεταξύ της πολιτικής αυτών των ίδι
ων των επι μέρους τομέων λειτουργίας της επιχ/σης.Τρίτο,να
διακρίνεται για ευκαμψία προσαρμογής. Επειδή οι στόχοι και οι
περιοριστικοί παράγοντες υπόκεινται σε μεταβολές,η πολιτική
θα

πρέπει να παρουσιάζει δυνατότητες προσαρμογής προς τους

νέους στόχους και το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι αδύ
νατο να προβλεφθούν όλα τα μέσα πολιτικής ,με τα οποία θα επιδιωχθεί η εναλλακτική λύση και οι στόχοι που έχουν τεθεί. Για
αυτό η πολιτική της επιχ/σης θα πρέπει να παρουσιάζει ευκαμφία
προσαρμσγής,έτσι ώστε να μπορούν να υιοθετηθούν νέα διορθωτικά
μέτρα ,χωρίς να ανατρεπεται η ολη δομή

των προγραμμάτων.

Τέταοτο,να γνωστοποιείται και να γίνεται κατανοητή .θα πρέπει
να γνωστοποιείται γραπτώς στους MANAGERS της επιχ/σης και επί
σης θα πρέπει να κατανοηθεί επαρκώς ,γιατί έτσι μόνο θα κατάστεί δυνατή η ορθή εφαρμογή της.
Πέμπτο ,να είναι προσαρμοσμένη με τα προγράμματα και την πο
λιτική των ανταγωνιστών της. θα πρέπει να ληφθούν υπ'όφη τα
προγράμματα ι

πολιτική των ανταγωνιστών της επιχ/σης. Η

επιχ/ση δηλ. να λάβει υπ'οφη

να προσαρμόσει την πολιτική

της πρσς την συμπεριφορά εκεί
1) ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ. ΛΟΓ. MIX. ΑΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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2.4.6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Από ότι είδαμε ο προγραμματισμός δεν μπορεί να αοεθεί στην
τύχη,αλλά θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο οργανωμένης προ
σπάθειας. Η επεξεργασία των επιχ/κών στόχων,η ανάλυση και πρόβλεφη των περιοριστικών παραγόντων και η διαμόρφωση της επιχ/κης

πολίτικης αποτελούν το γενικό πλαίσιο οδηγό ,μέσα στο

οποίο θα κινηθούν οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των επι μέρους
προγραμμάτων της επιχ/σης. Ά ρ α επιβάλλεται να δοθούν σ'αυτούς
γενικές οδηγίες,ποώτο,πάνω στις επιδιώξεις και στους στόχους
που έχουν τεθεί,Δεύτεοο,επί της ανάλυσης των περιοριστικών πα
ραγόντων .Τρίτο ,πάνω στην γενική και επί μέρους επιχειρηματι
κή πολιτική που διαμορφώθηκε . Στη συνέχεια οι μάναντζερς θα
πρέπει να επιληφθούν ατην κατάρτιση των επιμέρους προγραμμάτων
Κατά την διαδικασία καταρτήσεως πρέπει να γίνει πρώτο,ο έλεγχος
της εψικτότητας τών στόχων

που έχουν τεθεί.Δεύτεοο ,η συστη

ματική διερεύνηση των περιοριστικών παραγόντων της επιχ/σης
και τοίτο,η ανάλυση των προβλημάτων και των αδυναμιών κάθε
έναν απο τους λειτουργικούς τομείς της επιχ/σης.Έτσι διαμο
ρφώνεται το πρόγραμμα των πωλήσεων ,της παραγωγής,της χρηματο
δότησης, τον προϋπολογισμό

κ.λ.π.

2.5

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Χωρίς τον TipoYpauuaTuouo η enLxeppnuaxt.Mn δραστηριότητα θα
ήταν ένα τυχαίο γεγονός. 0 προγραμματισμός είναι αναγκαίος και
χρήσιμος.Η χρησιμότητα του αυτή φαίνεται απο το ότι:
2.5.1. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ,
Εφ'όσον όλες οι αποφάσεις σχετικά με την επιχ/ση παίρνονται
κάτω απο συνθήκες αβέβαιες και αμφίβολες.'Αοα η αξία του προ
γραμματισμού έγκειται στο γεγονός ότι μ'αυτόν περιορίζεται η
αβεβαιότητα και ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι που συνδέονται
με την επιχειρησιακή ζωή και δράση και οι οποίοι προκύπτουν
απο μελλοντική μεταβολή του περιβάλλοντος της επιχ/σης.Ή άμυ
να αυτή κατά της αβεβαιότητας και των επιχειρησιακών κινδύνων
συνίσταται στην εφαρμογή κατάλληλης πολιτικής και ειδικότερα
στην χρησιμοποίηση εναλλακτικών προγραμμάτων επιχειρησιακής
δράσης. Αλλά και στην περίπτωση που υπάρχει πάλι ο προγραμμα
τισμός επιβάλλεται γιατί πρώτο,υφίσταται η ανάγκη επιλογής
εκείνης της λύσης,απο την οποία θα επιτευχθεί καλύτερα ο στό
χος της επιχ/σης. Δεύτερο ,μετά την επιλογή της καλύτερης λύ
σης είναι απαραίτητη η κατάστρωση των προγραμμάτων,ώστε κάθε
διεύθυνση ή τμήμα της επιχ/σης να συμβάλλει στην επίτευξη των
στόχων της.

2,5.2

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

0 προγραμματισμός και ο έλεγχος αποτελούν αδιαίρετες και
αναπόσπαστες μεταξύ τους δραστηριότητες της διοίκησης .Μια
δράση που δεν προγραμματίζει δεν μπορεί να ελεγχθεί,γιατί ο
έλεγχος συνεπάγεται σύγκριση των πραγματικών αποτελεσμάτων
με όσα προγραμματίστηκαν και διόρθωση των αποκλίσεων που δια
πιστώνονταιΕτσι τα ποογράμματα συνιστούν τα πρότυπα για τον

2.5.3

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕΙΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Ο προγραμματισμός έχει σαν αποτέλεσμα την λεπτομερειακή
ανάλυση όλων των στοιχείων της επιχ/σης,η μελέτη και γνώση
των οποίων διευκολύνει την προσπάθεια μείωσης του κόστους σε
όλους τους τομείς δραστηριότητας της επιχ/σης,τη λήφη των
αναγκαίων μέτρων για την αύξηση της αποδοτικότητας, τη δυνα
τότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες
και την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας και ορθολογικής οργά
νωσης της επιχ/κής δράσης.

2.5.4

ΣY^ΓTEΛEI ΣΤΟ ΣΑΦΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΣΚΟΠΩΝ που επιδιώκονται απο την επιχ/ση ,τόσο στο

σύνολο όσο και κατά τομείς και συγκεντρώνει την προσοχή στην
επίτευξη τους. 0 καθορισμός των αντικειμενικών σκοπών επιτρέ
πει στα διοικητική στελέχη ,να αποκτήσουν μια πλήρη εικόνα
της μελλοντικής πορείας της επιχ/σης και επειδή μεταξύ των
σκοπών αυτών υπάρχει στενή αλληλεξάρτηση,αντιλαμβάνονται την
ανάγκη επιδίωξης της πραγματοποίησης τους σε όλους τους το
μείς δράσης της επιχείρησης.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο πετυχημένος προγραμματι,σμός είναυ:
2.6.1 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ
Κατά τον προγραμματισμό καθορίζονται οι αντικειμενικοί
στόχοι της συλλογικής δραστηριότητας,ενώ το υπόλοιπο της δια
δικασίας αποβλέπει στην διατύπωση κάποιου σχεδίου δράσεως για
την επίτευξη τους.
Οι αντικειμενικοί στόχοι αρχικά καθορίζονται υποκειμενικά
και γι'αυτό δεν πρέπει να οοιστικοποιούνται ,μέχρι να κατα
στρωθεί το πρόγραμμα δράσης με το οποίο θα επιτευχθού.
2.6.2 ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τον προσδιορι
σμό των τάσεων που επικρατούν στην αγορά,και των τάσεων των
προβλημάτων και των εν.διαψερόντων της πελατείας.
Αυτά τα στοιχεία πρέπει να διοχετεύονται στην διαδικασία
του προγραμματισμού.
2.6.3 ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Οι παράγοντες που δεν ελέγχονται ,πρέπει να εντοπίζονται
απο τους μάναντζερ. Με την χρησιμοποίηση όλων των πληροφορι
ών που μπορούν ν^ : συγκεντρωθούν καιτην ορθολογική κρίση των
(1 )

μάναντζερ πρέπει

; διατυπώνονται "θέσεις -παραδοχές" σχετι-

κά με το τι αναμένεται
Οι θέσεις-παραδοχές είν.

Ό μέλλον για αυτούς τους παράγοντες
συνυφασμένες με τις αξίες και τα

πιστεύω των μάναντζερ. Σ'αυτές περιλαμβάνονται και οι προσόο
κίες της κοινωνίας. Οι θέσεις-παραδοχές βρίσκουν την ολοκλή
ρωση τους στη διατύπωση της αποστολής της επιχ/σης,και είναι
αυτές που καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές που θα καθο
δηγούν τα μέλη τους στη λήψη των αποφάσεων τους.
I)

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
i-QTOY Λ. ΜΠΟΥΚΗ.
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2.6.4 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ
Και, άλλου ,εκτός των μάναντζερ ,έχουν στουχεύα ,εμπειρίες
φαντασία

καυ δημυουργυκή υκανότητα που μπορεί να αποτελούν

προσφορά στο προγραμματισμό της οργανώσεως.
2.6.5 ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΏΣ ΤΟΥ;
Το κάθε τι που πρέπει να γίνει πρέπει να ανατεθεί σε συγ
κεκριμένα άτομα για να εκτελεστοί 3άση κάποιου χρονοδιαγράμ
ματος .
2.6.6 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Κάθε πρόγραμμα πρέπει να κατανέμεται σε χρονικές περιόδους
ώστε αυτό να αποτελέσει τη βάση του συντονισμού και του ελέγ
χου του.
2.6.7 ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Η αναθεώρηση του προγραμματισμού δεν πρέπει να αφήνεται
στην τύχη.
2.6.8 ΠΕΤΥΧΑΙΝΕΙ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Χωρίς την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων ο προγραμ
ματισμός αποτελεί απλή θεωρητική άσκηση,χωρίς πρακτική αξία.

Μ Ε Ρ Ο Σ

III

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1)

ΓΕ.νίΚΑ
'Ενα βασικό εργαλείο, για να μπορέσουμε να δούμε την εφα

ρμογή του προγραμματισμού και να μαζέψουμε πρωτογενή στοιχεία
για την συγκεγκριμένη λειτουργία των επιχ/σεων στην Ελλάδα,
είναι το ερωτηματολόγιο. Με αυτήν την μέθοδο συγκεντρώθηκαν
όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία με βάση τις απαντήσεις που
έδωσαν 5 μεγάλες επιχ/σεις στην περιοχή της θεσ/νίκης, σ 'ένα
συγκεγκριμένο ερωτηματολόγιο.
Η μέθοδος αυτή έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, την συλλογή
των στοιχείων από πρωτογενείς πηγές.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε με προσωπικά συνέντευξη
και όχι με το τηλέφωνο.
Το μόνο μειονέκτημα αυτού του τρόπου , είναι ότι για να συγκε
ντρωθούν

αυτά τα στοιχεία απαιτείται πολύς χρόνος, γιατί τα

άτομα με τα οποία ήρθαμε σε επαφή, χρειάστηκαν λίγο καιρό για
να σκεφτούν και να τα μελετήσουν.
Για την ορθή σύνταξη του ερωτηματολογίου, βασιστήκαμε σε
ορισμένους βασικούς κανόνες σύνταξής του όπως :
α) Προσπαθήσαμε να μην είναι πολύ μεγάλο, ώστε να μην κουρά
ζει τους ερωτώμενους, χωοίς να σημαίνει βέβαια ότι μειώσαμε
τον αοιθμό των ερωτήσεων σε βάρος της ποσότητάς των πληροφο
ριών που θέλαμε.
β) Στο ερωτηματολόγιο, προσπαθήσαμε να μην δημιουργούμε δυσκο
λίες απάντησης, να είναι σαφής και κατανοητές στα πλαίσια
των γνώσεών τους.

- 69 γ) Να έχει συνταχθεί έτσε, που να 3οηθά στην στατυσττκη ανά
λυση .
δ) Να υπάρχει αλληλοεξάρτηση και λογική στη σειρά των ερωτή
σεων .
Όλες οι συνεντεύξεις έγιναν στους χώρους εργασίας τους,
όλοι συνεργάστηκαν με μεγάλη προθυμία, μας διέθεσαν αρκετό
χρόνο, αν και τους απασχολούσαμε με κάποιο τρόπο από την ε
ργασία τους και γενικά η στάση τους απέναντι μας και απένα
ντι στην προσπάθειά μας να υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύ
τερα την εργασία μας, ήταν θετική και ενθαρρυντική.

- ΊΟ 2)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

α) Εφαομόζεται τον προγραμματισμό στην επιχ/σή σας;
Και αν ναι τί είδος; Βραχυχρόνιο, μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθε
σμο.

β)Ποια η διαδικασία του προγραμματισμού που ακολουθείται;

γ) Υπάοχουν ειδικά άτομα που ασχολούνται με τον προγραμματι
σμό και πσισί είναι;

δ) Υπάοχει ένα ετήσιο πρόγραμμα μάρκετινγκ και πωλήσεων;

ε) Βασίζονται τα προγράμματα σε δεδομένα από έρευνα αγοράς;

στ) Υπάρχουν καθορισμένοι στόχοι πωλήσεων;

ζ) Υπάοχουν προϋπολογισμοί πωλήσεων και πόσο χρησιμοποιούνται;

η) Είναι το πρόγραμμα ευέλικτο; Κάθε πότε αναπροσαρμόζεται;

θ) Ποια μέθοδος λήψης επιχ/κών αποφάσεων ακολουθείται;
I) Εμπειρία του παρελθόντος,
II) Πειραματισμό,
III)

Επιχειρησιακή έρευνα,

IV) Προβλέψεις.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧ/ΣΗ

1η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
TITAN. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
6.5

ΧΙΑ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ

1) Ναι, εφαρμόζουμε τον προγραμματισμό στην επιχείρησή μας.
Εφαρμόζουμε και τα 3 είδη του.
2) Η διαδικασία που ακόλουθείται,σε άλλες περιπτώσεις είναι
η μηδενική 3άση και σε άλλες η διαδικασία που στηρίζεται στον
απολογισμό.
3) Υπάοχσυν ειδικά άτομα, υπεύθυνοι γενικά του τμήματος προ
γραμματισμού, οι οποίοι όμως δεν εργάζονται ξέχωρα από τήν ό
λη λειτουργία της επιχ/σης, από τα υπόλοιπα τμήματα, αλλά έ
ρχονται σε επαφή και συνεργάζονται με όλους τους προϊστάμε
νους υπηρεσιών.
4) Υπάρχει πρόγραμμα πωλήσεων το οποίο μπορεί να είναι και ε
βδομαδιαίο και μηνιαίο και ετήσιο όπως επίσης και πρόγραμμα
μάρκετινγκ.
5) Οπωσδήποτε τα προγράμματα βασίζονται σε δεδομένα από έρευνες αγοράς για την σωστή λειτουργία τους και την επιτυχία τους.
Ευγκεγκριμένα το πρόγραμμα πωλήσεων βασίζεται στην επιχειρη
σιακή έρευνα ενώ το πρόγραμμα μάρκετινγκ σε έρευνα που κάνουν
τα διάφορα γραφεία.
6) Στόχοι πωλήσεων υπάρχουν καθορισμένοι, πριν πραγματοποιη
θούν οι πωλήσεις αυτές και μπορεί να είναι δύο ειδών:
ρεαλίί

στόχοι αυτοί δηλ. που σίγουρα αναμένεται να πρα-

γματοποιηθούν :

οι επιθυμητοί δηλαδή οι στόχοι αυτοί που

τθυμούν να πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα (

αυτό η οχι.

7) Υπάρχουν προϋπολογισμοί πωλησεων σίγουρα. Eivau όμως φυσυΜ0, κατά την πραγματοποίηση των πωλησεων της επτχ/σης μας να
εμφανιστούν πολλές αποκλίσεις με τους προϋπολογισμούς που κά
νουμε, οι οποίες όμως δικαιολογούνται γιατί είναι πολύ φυσικό
να υπάρχουν διαψορές σε σχέση με τα αποτελέσματα.
8) Το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε γενικά είναι οπωσδήποτε
ευέλικτο και ανά μήνα αναπροσαρμόζεται με 3άση τα νέα δεδομέ
να που θα δημιουργηθούν και τις προβλέψεις μας.
9) Κατά την λήφη των αποφάσεων μας ακολουθούνται και οι 4 μέ
θοδοι δηλ. και εμπειρία του παρελθόντος και πειραματισμός και
επιχειρησιακή έρευνα καθώς και προβλέψεις.
Επίσης, εκτός από αυτές ακολουθείται και η ομαδική λήψη απο
φάσεων και τέλος και η συναινετική διαδικασία.

2η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
UNISOFT BOP. ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΝ

1)

Εφαρμόζεται προγραμματισμός στην επιχ/σή μας. Ο πρσγ/σμός

αυτός όμως, γίνεται ξεχωριστά ανά τμήμα και ανά φάση λειτου
ργίας.
- Το τμήμα παραγωγής προγραμματίζει τόσο 3ραχυπρόθεσμα όσο
και μακοοπρόθεσμα. Και φυσικά στον προγ/σμό λαμ3άνονται υπ'όφη τόσο οι σημερινές συνθήκες της αγοράς και οι απαιτήσεις
της όσο και οι εξελίξεις στην τεχνολογία προκειμένου να καθο
ριστεί σε τι 3αθμό θα ενσωματώνουν την ποιο σύγχρονη τεχνολο
γία προκειμένου να καθοριστεί σε τι 3αθμό θα ενσωματώνουν την
ποιό σύγχρονη τεχνολογία τα προ'ίόντα μας.
- Το τμήμα Οικονομικών υπηρεσιών προγ/ζει με 3άση τις προ3λέφεις σε έσοδα που 3γαίνουν από τον προγ/σμό του τμήματος πωλήσεων για το ύφος των πωλήσεων της χρονιάς, το ύφος των εξό
δων

που θα πραγματοποιηθούν και σε τι δραστηριότητες θα επε-

νδυθούν τα χρήματα.
- Το τμήμα πωλήσεων προγ/ζει το ύφος των πωλήσεων με 3άση τον
αριθμό των πωλητών που διαθέτει (Δίκτυο Διανομής) και τα προϊ
όντα που του διαθέτει το τμήμα παραγωγής.
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο προγραμματισμός είναι κυρίως
3ραχυπρόθεσμος. Σε άλλες περιπτώσεις όμως υπάρχει μακροπρόθε
σμος ποογ/σμός που εξαρτάται και είναι πιθανόλ^ να μεταθληθεί
από τις εξελίξεις στην αγορά.
2)

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ανάλογη με τα τμήματα

rtou υπάρχουν στην επιχ/σή μας και αναλόγως χρησιμοποιούνται
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και διάφορες μέθοδοι,
Π.χ, όταν ο προγραμματισμός αψορά Οικονομικές Υιιηρεσίες χρη
σιμοποιούνται ο Ταμειακός προγ/σμός, ο προγ/σμός Επενδύσεων
κερδών και ο προγ/σμός Κατανσμής εσόδων-εξόδων. Όταν ο προ
γραμματισμός αρσρά την παραγωγή νέων προϊόντων ακολουθούνται
διαδικασίες που αφορούν την πρόβλεφη και ανάλυση των στόχων
και συγχρόνως τις ενέργειες υποδσμής που απαιτούνται για την
υλοποίηση του προγ/σμού.
Οι υπεύθυνοι τώρα όλων των τμημάτων παίρνουν κάποιες απο
φάσεις για τον προγραμματισμό, συγκεντρώνονται όλα τα στοι
χεία, συζητούνται και αναλόγως εφαρμόζονται.
3)

Η επιχ/ση έχει κατορθώσει να υιοθετήσει ένα σύστημα συμ-

μετσχής των εργαζόμενων στις αποφάσεις που παίρνει. Συγκεντρώ
νονται δηλαδή όλες οι επιθυμίες και οι προβληματισμοί των ε
ργαζόμενων από τον επικεψαλή του κάθε τμήματος και αξιοποιούνται σε συνεργασία με την διεύθυνση της επιχ/σης. Τόσο οι
προγρ/σμοί του κάθε τμήματος χωριστά όσο και ο Γενικός προ
γραμματισμός της εταιρίας γίνεται από τους υπεύθυνους σε συ
νεργασία με την διεύθυνση της επιχ/σης.
Για την δραστηριότητα αυτή υπάρχουν ώρες απασχόλησης από
τα συγκεγκριμένα άτομα καθ'όλη την διάρκεια της χρονιάς.
4)

Η εταιρία καθορίζει το ετήσιο πρόγραμμα πωλήσεων και ΜΑ-

PKETING τουλάχιστον 6 μήνες πριν την είσοδο της κάθε χρονιάς
σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και τα δεδομένα της αγοράς
και των καταναλωτών.
Συγκεγκριμένα,καθορίζει τον αριθμό των προϊόντων που θα
διατεθούν

σ τη ν

αγορά, το δίκτυο διανομής μέσω του οποίου θα

διατεθούν και τις μεθόδους-τρόπους προώθησης τους.
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Ολα τα τιρογ/τα που καταρτίζει η επιχ/ση Βασίζονται σε δε

δομένα της αγοράς που κινείται. Είτε αυτά λέγονται προγράμμα
τα παραγωγής νέων προϊόντων, είτε προγράμματα βελτίωσης υπάρχοντων προϊόντων, μετά από έρευνα προϊόντων ανταγωνιστών
μας, είτε προγ/τα οικονομικών επενδύσεων ή προώθηση πωλήσεων, στηρίζονται σε δεδομένα κυρίως που αντλούμε με διάφορες
μεθόδους από την αγορά και κυρίως με μυνήματα που μας δίνει
η ίδια η αγορά από μόνη της, μια και ο αριθμός των πελατών
μας εγγυάται το αποτέλεσμα αυτών των μυνημάτων για λογ/σμό
της αγοράς.
6) Σε μηνιαία βάση καθορίζονται ένα χρόνο πρίν, οι στόχοι πωλήσεων της εταιρείας σε επίπεσο προϊόντων περιοχής και ακό
μα κατά πελάτη.
Φυσικά παίρνονται υπ'όφη οισυνθήκες και οι ιδιαιτερότητες
της κάθε περιόδου έτσι ώστε να καθοοιστούν οι στόχοι αυτοί,
όσο πιο κοντά γίνεται στην πραγματικότητα.
0 συντελεστής εκτίμησης στόχων, μέχρι σήμερα που εφαρμό
ζεται το πρόγραμμα καθορισμού στόχων, δεν έπεσε σε ποσοστό
κάτω του 82%.
7) Προϋπολογισμοί πωλήσεων υπάρχουν και χρησιμοποιούνται για
τον καθορισμό των στόχων των πωλήσεων.

Σε συνάρτηση πάντα με το μέγεθος της αγοράς, τα προϊόντα
που διαθέτουμε γι'αυτήν ή που θα διαθέσουμε και τις μεθόδους
με τις οποίες θα τα διαθέσουμε, συντάσσεται ο προϋπολογισμός
πωλήσεων ανά προϊόν και περιοχή πωλήσεων και καθορίζεται η
ελαστικότητα του προϋπολογισμού , θετική ή αρνητική.
8) Το πρόγραμμα είναι σίγουρα ευέλικτο και αναπροσαρμόζεται
με βάση διάφορα δεδομένα, τις διάφορες συνθήκες και ιδιαιτε
ρότητες της αγοράς και των πελατών μας.
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Ανάλογα με την απόφαση που πρέπει να ληφθεί, χρησιμοποι

ούνται διάφορες μέθοδοι.
Η μέθοδος όμως του πειραματισμού, δεν χρησιμοποιείται σε
καμμιά περίπτωση, γιατί δεν το επιτρέπουν τα δεδομένα της α
γοράς που κινούμαστε.
Σε πολλές περιπτώσεις, σε συνάρτηση με τις προθλέφεις μας
για την πορεία ενός επερχόμενου προϊόντος, σε σχέση με τις α
νάγκες που αυτό καλύπτει, παίρνονται αποφάσεις τολμηρές, για
επενδύσεις που ωστόσο βασίζονται εκτός από τις προβλέψεις,
στην εμπειρία και το όνομα της επιχ/σης.
Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις οι αποφάσεις που παίρνονται, είναι αποτέλεσμα της επιχ/κής έρευνας και των κατευθύ
νσεων της αγοράς και του χώρου όπου δραστηριοποιούμεθα.

3η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
NEW LOGIC A. E.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1)

Εφαρμόζουηε τον προγραμματι,σαό στην επιχ/σή μας.
Εφαρμόζουμε όμως μόνο τα δυο είδη δηλ. τον βραχυπρόθεσμο

και τον μεσοπρόθεσμο. Δεν προγραμματίζουμε γι,α πωλήσεες

kol

γενικά γι,α την κίνησή της εταιρίας μας, για τόσο μεγάλο χρο
νικό διάστημα. Είναι και τέτοιο το αντικείμενο της εταιρίας
μας που δεν μας επιτρέπει να κοιτάξουμε πολύ μακριά.
2) Για να γίνει ο προγραμματισμός συνεργαζόμαστε όλα τα μέλη
της εταιρίας. Κάνουμε ορισμένες συνελέυσεις, ακούγονται απόφεις, ανταλάσσονται ιδέες και παίρνονται κάποιες αποφάσεις
που αργότερα υλοποιούνται.
3) Ειδικά άτομα δεν υπάοχουν, μια και το μέγεθος της εταιρίας
δεν είναι τόσο μεγάλο, ώστε να υπάρχει ειδικό τμήμα με τους
ανάλογους υπεύθυνους.
Αλλά όπως ανέφερα προηγουμένως, μ'αυτό το θέμα όπως και με
πολλά άλλα επίσης, όλα τα μέλη της εταιρείας συνεργαζόμαστε
μεταξύ μας για να παρθέί

κάποια απόφαση.

4) Πρόγραμμα πωλήσεων και μάρκετινγκ υπάρχει οπωσδήποτε.
Πρέπεινα ξέρουμε περίπου που θα βαδίζουμε. Κοιτάμε τις συνή
θειες κας τις ανάγκες των καταναλωτών, αναλόγως φυσικά πολλών
παραγόντων που τους επηρεάζουν, με σκοπό να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας, προσελκύοντας περισσότερες πελάτες.
5) Για έρευνα τώρα στην αγορά, γίνεται όπως ανέφερα προηγουμένως,ατ'-ζ συνήθειες και γούστα των καταναλωτών καθώς και στις
τιμές των ανταγωνιστών μας για να γνωρίζουμε τις συνθήκες που
επικρατούν.
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Στόχοι τιωλήσεως, σίγουρα υπάρχουν, πριν πραγματοποιηθούν

αυτές. Φυσικά, υπάρχουν σίγουρα αποκλίσεις με τα τελικά απο
τελέσματα, γι'αυτό λαμβάνονται υπ'όφη οι συνθήκες κάθε περιό
δου και γενικά όλα όσα τις επηρεάζουν έτσι ώστε οι αποκλί
σεις αυτές να μην απομακρυνθούν και πολύ από την πραγματικό
τητα.
7) Προϋπολογισμοί πωλήσεων υπάρχουν και τους χρησιμοποιούμε
όταν πρέπει να κάνουμε ένα σωστό προγραμματισμό.
Είναι πιστεύω απαραίτητο εργαλείο, γιατί μας βοηθάει να
προβλέφουμε έγκαιρα κάποιο πρόβλημα ποθ θα μας παρουσιαστεί
και να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.
8) Το πρόγραμμα είναι σίγουρα ευέλικτο.
Υπάρχουν πάντα παράγοντες, είτε πολιτικοί, είτε κοινωνικοί
που μπορούν να επηρεάσουν και έτσι αναπροσαρμόζεται συχνά,όποτε κρίνεται αναγκαίο.
9) Ακολουθούμε και τις 4 μεθόδους λήφης επιχ/κών αποφάσεων,
σε μεγαλύτερο ποσοστό όμως την μέθοδο της εμπειρίας του πα
ρελθόντος. Συγκεγκριμένα, την μέθοδο αυτή κατά 60%, τον πει
ραματισμό κατά 20% και τέλος την επιχ/κή έρευν και τις προβλέφεις κατά 10%.

4η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ. ΠΑΝΙΔΗΣ Α.

1)

Εφαραόζουαε τον TtpoYpauuaxLOuo στην επι,χείρηση μας καυ μά

λιστα και τα 3 είδη. Πιο συγκεγκριμένα:
0 Βραχυχρόνιος προγρ/σμός μας,αφορά την ηρόβλεφη ττωλησεωνυποχρεώσεων μηνάς. Γίνεται με βάση στοιχεία προηγούμενων μη
νών, σε συνδυασμό με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά
δηλ. Πάσχα, Χριστούγεννα κ.λ.π. Επίσης κατανέμονται και οι υ
ποχρεώσεις του επόμενου μήνα.
0 μεσοπρόθεσμος προγ/σμός, αφορά την πρόβλεφη πωλήσεωνυποχρεώσεων εξάμηνου. Τα στοιχεία επίσης λαμβάνονται από τα
προηγούμενα χρόνια. 0 προγ/σμός αυτός αφορά επίσης,την διαφή
μιση των προϊόντων μας καθώς και την σχέση μας με τις ανταγω
νιστικές .
0 μακροπρόθεσμος προγραμματισμός τέλος, γίνεται σε ετήσια
βάση. Αυτός αΦΟρά την πορεία της εταιρείας γενικά μέσα σ'αυτήν την ετήσια βάση, την θέση της στην αγορά, τις πωλήσεις,
τους στόχους πωλήσεων, τον ανταγωνισμό, μελέτη των καταναλω
τών και των συνηθειών τους, όπως επίσης και μελέτη των προϊ
όντων δηλαδή, αύξηση των ποικιλιών, αντικατάστασή τους με νέα
σε περίπτωση που δεν γίνονται δεκτά από την αγορά και τους
καταναλωτές, αλλαγή προμηθειών κ.λ.π. Επίσης προγραμματίζεται
η επικ

νια με τους πελάτες κατόχους κάρτας του καταστήμα-

τοςίκάρτα εκπτωτική).
ο προγ/σμός

νει σωστά, στηρίζεται σε

στοιχεία τα οποία βασίζονται είτε σε στοιχεία του παρελθόντος
είτε σε μελέτες όσο το δυνατόν πιο σχετικών περιόδων. Τα στοι-

χεια

αυτά προέρχονται από το λογιστήριο. Συγκεγκριμένα, ο

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής καταρτίζει καταστάσεις με όλα τα πα
ραπάνω στοιχεία. Βγαίνουν φωτοαντίγραφα από αυτές τις κατα
στάσεις και μοιράζονται στους υπεύθυνους πωλήσεων-αγορών και
στο Γενικό Διευθυντή. Αυτός συγκαλεί συμΒουλια σε τακτά δια
στήματα για την χάραξη στρατηγικής και την λήφη αποφάσεων. Οι
αποφάσεις αυτές παίρνονται από το Διοικητικό συμβούλιο της
εταιρίας.
3)

Δεν έχουμε ειδικό τμήμα προγραμματισμού. Απλώς κάθε τμήμα

χωριστά, παίρνει τις αποφάσεις του στην διαδικασία που θα α
κολουθήσει και μετά από συνελεύσεις των υπεύθυνων όλων των
τμημάτων καθώς και των διευθυντών, καταλήγουμε σε συμπεράσμα
τα και αναλόγως τα υλοποιούμε.
Υπάρχει ένα κλίμα συνεργασίας, ανταλλαγής απόφεων και αλληλοεκτίμησης.
4) Πρόγραμμα πωλήσεων και μάρκετινγκ υπάρχει και καθορίζεται
σε σχέση με τα πρσηγούμενα έτη, και σε σχέση με τα δεδομένα
της αγοράς και των καταναλωτών.'Ολα τα στοιχεία και οι πληρο
φορίες που συγκεντρώνονται, συζητούνται στα διοικητικά συμβού
λια για την λήφη αποφάσεων.
Η όλη διαδικασία αυτή, αφορά την αύξηση των πωλήσεων, προ
σέλκυση νέων πελατών

και εύρεση τρόπων για να υλοποιηθούν

αυτοί οι στόχοι.
5) Τα προγράμματα μας βασίζονται σε δεδομένα από έρευνες αγο
ράς Π οποία έρευνα γίνεται σχεδόν κάθε μέρα. Συγκεγκριμένα,
γίνεται έρευνα σε τιμές προϊόντων που πωλούν οι ανταγωνιστές
μας, όπως επίσης και έρευνα για την εξεύρεση νέων μεθόδων πώ
λησης rtou είτε χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές μας, είτε γίνο
νται γνωστές από σεμηνάρια, συμπόσια κ.λ.π. που έχουν σκοπό
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την αελέτη της αγοράς, τις συνήθειες του καταναλωτή, τις
ανάγκες και τα γούστα τους.
6)

Στόχοι πωλήσεων υπάρχουν και είναι απαραίτητο εργαλείο για

την άσκηση πολιτικής στην επιχ/ση και προσπαθούμε να επιτευ
χθούν όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίΒεια, πράγμα που θα
σημαίνει την επιτυχία του προγράμματος της εταιρείας καθώς
και την υλοποίηση πολλών ακόμα στόχων που εξαρτώνται άμεσα α
πό την επιτυχία του στόχου των πωλήσεων όπως π.χ. επενδύσεις,
διαφήμιση, καινούογια

προϊόντα, καλύτερες πληρωμές λόγω μεγα

λύτερης ρευστότητας και με άλλα λόγια καλύτεροι όροι συναλλα
γής με τους προμηθευτές της εταιρίας, μείωση του εξωτερικού
δανεισμού κ,λ.π.
Οι στόχοι για τις πωλήσεις ανά τμήματα ειδών πρώτα και με
τά στο σύνολό του καταστήματός πάντα συνδυάζονται με τις προβλέχεις και για τα έξοδα που θα προκύφουν για την αντίστοιχη
χρονική περίοδο. Άρα είναι αδιανόητο να χωρίσουμε αυτά τα δύο,
γιατί από μόνες τους οι πωλήσεις και η αναμενόμενη αύξησή
τους δεν μας λένε τίποτα αν δεν υπάρχει και παράλληλη μείωση
αναλογικά των δαπανών και εξόδων της εταιρείας για το αυτό
χρονικό διάστημα.
7)

Είναι ευνόητο, μετά από όσα είπαμε, για τις πωλήσεις μας,

το πρόγραμμα που υπάρχει καθώς και οι στόχοι πωλήσεων πού κα
θορίζουμε, ότι υπάοχουν προϋπολογισμοί πωλήσεων.
Με τους προϋπολογισμούς που κάνουμε προσπαθούμε να κατα
ρτίσουμε το καλύτερο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει μετά την κα
λύτερη εφαρμογή.
S) Το πρόγραμμα είναι σαφώς ευέλικτο και μπορεί να είναι τέ

τοιο μια και-

μέγεθος της εταιρείας είναι σχετικά μικρό.

Αυτό δίνει σίγουρα το πλεονέκτημα της άμεσης τροποποίησης κά-

TioLou σχεδίου η προγράαυατος ανάλογα π.χ. με κάποια αλλαγή
στο πρόγραμμα που θα προέλθει από παοάγοντες που δεν έχουν
σχέση με την θέληση της εταιρείας όπως π.χ. απεργίες στα μέ
σα

μαζικής κυκλοφορίας ή απεργία στις Τράπεζες ή άσχημος

καιρός στο καλοκαίρι ή πρόωρος χειμώνας. Τότε η ανάγκη να
τροποποιηθούν τα προγράμματα ακόμη και αν έχουν σχέση με την
διαφήμισή ή την προώθηση ενός προϊόντος

π.χ, μπορεί να τρο

ποποιηθούν ή και να αναβληθούν ή ακόμη και να μην γίνουν πο
τέ πραγματικότητα αν ο καιρός περάσει για το είδος που μιλά
με. Για παράδειγμα αν προγραμματιστεί μια καμπάνια για κου
βέρτες προσφορών τον Σεπτέμβριο και ο καιρός είναι πάρα πολύ
ζεστός, ασφαλώς ο κόσμος δεν έχει ενδιαφέρον να αγοράσει με
αποτέλεσμα, η καμπάνια να αποτύχει και να επιβαρυνθεί η εται
ρεία μόνο τα έζοδά της,
Η καμπάνια αυτή μπορεί να αναβληθεί ή και να ακυρωθεί εφ'ό
σον

το χρονικό διάστημα που θα έπρεπε να γίνει έχει περάσει

χωρίς καμιά επειδείνωση του καιρού, δηλ. χωρίς να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να τονωθεί το ενδιαφέρον του κοινού.
Ασφαλώς το εμπόρευμε θα πρέπει να πωληθεί κάποια άλλη στιγμή,
αλλά σε μακρύτερο χρονικό διάστημα απ'ότι υπολογίζαμε με την
έξαρση αυτής της διαφημιστικής προβολής ή και σε χαμηλότερες
τιμές απ'ότι υπολογίζαμε μια και το ΣΤΟΚ θα είναι μεγάλο σε
σχέση με το εμπόρευμα που καταναλώνουμε κανονικά την περίοδο
του χειμώνα.
9) Για τις μεθόδους λήψης επιχ/κών αποφάσεων ακολουθείται ό
πως προαναφέρθηκα α) η εμπειρία του παρελθόντος β) επιχ/κή
έρευν και γ) προβλέψεις.
Για τον πειραματισμό τώρα, τον εφαρμόζουμε αλλά οπωσδήποτε
περιορισμένα λόγω του αντικειμένου της επιχείρησής μας.
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Ο πειραματισμός στην εταιρεία της λιανικής πώλησης αφορά μόνοορισμένα νέα προϊόντα για τα οποία δεν διαθέτουμε στοιχεία
πωλήσεων από το παρελθόν ή ακόμη είναι νέα προϊόντα όπως μη
χανές αποτρίχωσης για το γυναικείο σώμα και τα οποία προϊόντα
μπαίνουν, τοποθετούνται σε περίοπτη θέση στο κατάστημα για να
δοκιμάσουμε την έλξη που ασκούν στο καταναλωτικό κοινό. Αν τα
αποτελέσματα είναι θετικά προχωρούμε στην υιοθέτηση του προϊ
όντος και μπαίνει στην σειρά των προϊόντων που πωλούμε και α
γοράζουμε όλο τον χρόνο δηλαδή στην φάση της διαρκούς συνεργα
σίας. Πολλές φορές, τις περισσότερες μάλλον, τέτοιες τοποθε
τήσεις γίνονται με ευθύνη των εταιρειών που τις πωλούν και το
κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για την πώλησή τους, έχουν μάλιστα
και δικό τους πωλητή στο αντίστοιχο τμήμα. Τότε ευθύνη της
εταιρείας είναι μόνον η προβολή του καταλληλότερου χώρου προ
βολής των νέων προϊόντων, χωρίς να γίνεται αυτή σε βάρος άλ
λων προϋπαρχόντων.
Η δεύτερη περίπτωση που ασκείται ένα είδος πειραματισμού
είναι η επικοινωνία δια γράμματος-επιστολής, με τους πελάτες
που είναι μέλη του εκπτωτικού CLUB του καταστήματος και στην
περίπτωση αυτή, η επικοινωνία είναι αυτή που μέσα σε μια βδο
μάδα το πολύ, έχει πετύχει ο αντικειμενικός σκοπός μας.
Δηλαδή, πολλές φορές αποστέλλουμε επιστολές στα μέλη του
CLUB, με σκοπό να διεγείρουμε το ενδιαφέρον τους για μια συγκεγκριμένη προσφορά του καταστήματος. Αν αυτό πετύχει χρησι
μοποιούμε την ίδια μέθοδο επικοινωνίας και προβολής ορισμένων
στόχνων μας, μέσω αυτής της οδού. Τα αποτελέσματα είναι ορατά
την πρώτη κιόλας εβδομάδα και οι πελάτες χρησιμοποιούν την επιστολλή μας#
σφέρει .

έχουν τα πλεονεκτήματα που αυτή τους προ

5η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

1) Είγουρα εψαρμόζουαε τον προγραμματισμό στην επιχ/σή μας.
Χωρίς πρόγραμμα είναι αδύνατον να λειτουργήσει, μια επιχ/ση
1500 ατόμων δυναμικού.
Χρησιμοποιούνται και οι 3 τύπο και εφαρμόζονται στο τέλος
κάθε έτους για την επόμενη χρήση.
2) Η διαδικασία του προγραμματισμού είναι η εξής:
Καθορίζονται καταρχήν οι στόχοι από την διοίκηση. Μετά οι επιμέρους διευθύνσεις των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας ,συγκαλούνται σε συμβούλια, εκτιμούν όλους τους παράγοντες και
μετά από συνεργασία καθορίζουν το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί.
3) Στην επιχ/σή μας υπάρχουν διάφορα τμήματα, όπως τμήμα οι
κονομικό, τμήμα παραγωγής, τμήμα γεωπονικό κ.λ.π.
Οι υπεύθυνοι αυτών των τμημάτων συνεργάζονται μεταξύ τους
και αποφασίζουν με την έγκριση της διοίκησης, ποια η διαδικα
σία που ακολουθήσουν.
4) Πρόγραμμα πωλήσεων υπάρχει σίγουρα, μετά από έρευνα αγοράς.
Πρόγραμμα όαως μάρκετινγκ υπάρχει, αλλά όχι πολύ προχωρημένο
γιατί η επιχ/σή μας παράγει μονοπωλιακά προϊόντα. Δηλαδή, οι
πελάτες φάχνουν εμάς, όχι εμείς τους πελάτες.
5) Έρευνα αγοράς γίνεται οπωσδήποτε, για να καταρτιστεί σω
στά το πρόγραμμα πωλήσεων.
6) Στόχοι πωλήσεων υπάρχουν από πριν οπωσδήποτε. Πρώτα καθο
ρίζονται και μετά φαίνονται τα αποτελέσματα από την πραγματο
ποίησή τους.
7) προϋπολογισμοί πωλήσεων έχουμε.
Υπάρχει ο ταμειακός προϋπολογισμός, στον οποίο προβλέπεται τί
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Πρώτα απ'όλα όρως καταρτίζουμε έναν ετήσι,ο προϋπολογισμό τον
οποίο παρακολουθούμε κατά την διάρκεια της χρήσης, για να δια
πιστώσουμε την αξιοπιστία του.
8) Ναι, το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και αναπροσαρμόζεται ανά
λογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες της αγοράς.
9) Μέθοδοι λήφης επιχ/κών αποφάσεων:
α) Λαμβάνεται υπ'όφη.
β) Λαμβάνεται υπ'όφη ανάλογα με τα αποτελέσματα από το ινστι
τούτο ερευνών.
γ) Δεν ακολουθείται και πολύ αυτή η μέθοδος,
δ) Σίγουρα λαμβάνεται υπ'όφη.

4) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Από την παραπάνω έρευνα,τα στοι.χεία της οποίας παραθέσαΙΐε, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσνιατα:
α)

0 προγρααματιατμός εφαρμόζεται σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό

σε όλες τις επιχειρήσεις του δείγματος.
β) 'Ολα τα είδη του

προγραμματισμού εφαρμόζονται από τις ε

πιχειρήσεις, περισσότερο όμως ο βραχυχρόνιο προγ/σμός και λι
γότερο η μεσομακροποόθεσμος.
γ)

Η διαδικασία κατάρτισης Προγραμματισμού , με κάποιες μι

κρές διαφορές από επιχείρηση σε επιχείρηση, είναι κοινή σε ό
λες τις επιχειρήσεις και γίνεται από άτομα των διαφόρων τμη
μάτων

των εταιρειών, που συνεργάζονται μεταξύ τους.

Τα στοιχεία κατάρτισης του προγραμματισμού, βασίζονται
κυρίως στα διαθέσιμα στοιχεία παρελθόντων ετών των επιχειρή
σεων και προβλέφεων σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς.
6)

Πρόγραμμα μάρκετινγκ και πωλήσεων εφαρμόζουν, όπως άλλω

στε αναμενότανε, όλες οι επιχ/σεις με εξαίρεση βέβαια τις ε
πιχειρήσεις που παράγουν μονωπωλιακά προϊόντα (π .χ .Ελλην ική
βιομηχανία Ζάχαρης) όπου δεν δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε
τέτοια προγράμματα.
ε)

τέλος, τα επιμέρους προγράμματα που εφαρμόζουν οι εται

ρείες είναι ευάλωτα, ιδιαίτερα στις μικρότερες επιχειρήσεις
και έτσι μπορούν να τροποποιούνται ευκολότερα ανάλογα με τις
επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.
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1) ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΑΝΘΡΟΠΙΝΟΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ.
ΣΟΤΟΥ Δ. ΜΠΟΥΚΗ.

2) ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΛΟΓ. MIX. ΛΙΑΡ.ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

3) ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΠΕΡΙΚΛΗ Α. ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ.

4) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ BUDGETING
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.
ΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΤΣΑΚΛΑΓΚΑΝΟΣ.

5)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.
HAROLD ΚΟΟΝΤΖ
CYRIL O'DONNELL.

