ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ
Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις
Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤ T
SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική
Ανάπτυξη και Πολιτική
Β) Βαγής αμαθρακής - ΟΡΓΑΝΩΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ - Σμήμα Διοίκησης Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων
Μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

• ΠΕΡΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ
• ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΣΟΛΗ
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ΧΕΔΙΑΜΟ: ΟΡΙΜΟ

Η διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ οι μάνατηερ κακορίηουν τουσ
ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ και τουσ τρόπουσ που κα
χρθςιμοποιιςουν για να τουσ επιτφχουν
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ΧΕΔΙΑΜΟ: ΣΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΟΤ
ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ
Είδος Οργανωτικής
Ευθύνης

Σχεδιασμός: Στόχοι
και πως θα
επιτευχθούν

Είδος ανθρώπινων &
υλικών πόρων που
χρειάζονται & πότε
Πώς θα καθοδηγούνται &
θα διευθύνονται
αποτελεσματικά οι
εργαζόμενοι
Με την παροχή
κριτηρίων ελέγχου
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ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ
ΧΕΔΙΑΜΟΤ
•
•
•
•
•
•

Ο Σχεδιαςμόσ προςδιορίηει που βρίςκεται θ επιχείρθςθ
τϊρα και που κα βρίςκεται ςτο μζλλον.
Μειϊνει τθν αβεβαιότητα, που υπάρχει μελλοντικά, για
τθν επιχείρθςθ
Αίςκθςθ υμμετοχήσ: όλοι οι μάνατηερ εμπλζκονται ςτθν
επιλογι ςτόχων
Δίνει μια ςαφι εικόνα τησ κατεφθυνςησ προσ τθν οποία
βαδίηει θ επιχείρθςθ
υντονιςμόσ: Εξθγεί πϊσ τα ςυςτιματα όλων των μερϊν
τθσ επιχείρθςθσ εναρμονίηονται με το ςφνολο
Διευκολφνει τον ζλεγχο τθσ επιχειρθςιακισ
δραςτθριότθτασ, Προςδιορίηει δθλ. ποιοι είναι υπεφκυνοι
για τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου
Μειϊνει το κόςτοσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ.
6

ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΤ
ΧΕΔΙΑΜΟΤ
• Αρχή του προβαδίςματοσ
• Αρχή τησ ςυμβολήσ ςτην επίτευξη των ςτόχων τησ
επιχείρηςησ: όλα τα προγράμματα τθσ επιχείρθςθσ
ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν
ςτόχων και αυτά ςυντονίηονται με ςκοπό τθν
επίτευξθ του ςυνολικοφ επιχειρθςιακοφ ςτόχου
• Αρχή τησ χρονικήσ δζςμευςησ
• Αρχή τησ οικονομικότητασ των προγραμμάτων
• Αρχή τησ διόρθωςησ
• Αρχή τησ ευκαμψίασ (ή ευελιξίασ) των
προγραμμάτων
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ΣΑΔΙΑ ΣΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ
• Ανυπαρξία ςχεδιαςμοφ. Η διεφκυνςθ τθσ επιχείρθςθσ
αςχολείται μόνο με τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ
• Κατάρτιςη προχπολογιςμϊν. Γίνεται ςυνικωσ μια
εκτίμθςθ των πωλιςεων του επόμενου ζτουσ και των
προςδοκϊμενων εξόδων και χρθματοοικονομικϊν ροϊν,
που ενδεχομζνωσ αντιςτοιχοφν ς' αυτό το επίπεδο
πωλιςεων
• Ετήςια ςχζδια-προγράμματα. Δεν ζχουν μόνο ποςοτικό
χαρακτιρα, αλλά αναφζρονται και ςε ςτρατθγικζσ και
τακτικζσ, οι οποίεσ κα υιοκετθκοφν για να επιτευχκοφν
οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί
• τρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ. Η επιχείρθςθ αντιλαμβάνεται
ότι τα ετιςια προγράμματα ζχουν νόθμα μόνο ςτο
πλαίςιο ενόσ μακροχρόνιου ςχεδίου.
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ΣΤΠΟΙ ΧΕΔΙΩΝ
• Βραχυχρόνια, μεςοχρόνια και μακροχρόνια
ςχζδια
• τρατηγικά και λειτουργικά ςχζδια. Διαφζρουν ωσ
προσ τον χρονικό ορίηοντα, τθν οπτικι και ωσ προσ
το εάν περιλαμβάνουν δεδομζνουσ οργανωςιακοφσ
ςτόχουσ
• χζδια μιασ χρήςησ και διαρκοφσ χρήςησ. Τα
πρϊτα γίνονται για τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν
που προκφπτουν ςε μια ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ.
Τζτοια είναι οι προχπολογιςμοί και τα
προγράμματα εκτζλεςησ οριςμζνων ζργων. Τα
ςχζδια διαρκοφσ χριςθσ είναι οδθγίεσ διαρκείασ
για τον τρόπο δράςθσ των ςτελεχϊν και γενικότερα
των εργαηομζνων.
9

10

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ
• Κακοριςμόσ αποςτολισ
• Προςδιοριςμόσ ςθμερινισ κζςθσ τθσ επιχείρθςθσ
(Ανάλυςθ Εςωτερικοφ & Εξωτερικοφ Περιβάλλοντοσ)
• Κακοριςμόσ ςτόχων
• Διαμόρφωςθ εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν
• Αξιολόγθςθ & επιλογι εναλλακτικϊν ςτρατθγικϊν
• Κατάρτιςθ προγραμμάτων δράςθσ & προχπολογιςμϊν
• Εφαρμογι προγραμμάτων δράςθσ
• Αναπλθροφόρθςθ
• Ζλεγχοσ
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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΧΕΔΙΑΜΟΤ
Προσδιορισμός στόχων της
επιχείρησης
(Προσδιορισμός της δραστηριότητας)

Διαμόρφωση Στρατηγικής
(Προσδιορισμός των τρόπων με τους οποίους
μπορούμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε)

Υλοποίηση Στρατηγικής Κατάρτιση Σχεδίων
(Κατανομή πόρων & ευθυνών για την
επίτευξη των στρατηγικών)

Βαγής αμαθρακής

Εξέταση Παρούσας Κατάστασης
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ΠΟΙΟ ΧΕΔΙΑΖΕΙ;
• Προγραμματιςμόσ ςε επίπεδο Ομίλου: Τοπ
μάνατηερ
• Εγκρίνουν τα ςχζδια ςε επίπεδο μονάδασ και
λειτουργίασ
• Αναηθτοφν δεδομζνα από όλα τα επίπεδα του
μάνατημεντ

• Προγραμματιςμόσ ςε επίπεδο μονάδασ &
λειτουργίασ: Μάνατηερ μονάδασ & λειτουργίασ
• Αναηθτοφν δεδομζνα και από άλλα επίπεδα του
μάνατημεντ
• Η ευκφνθ για ςυγκεκριμζνα ςχζδια βρίςκεται ςτουσ
μάνατηερ ςυγκεκριμζνου επιπζδου άλλα όλοι οι
μάνατηερ πρζπει να εμπλζκονται
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ
Ομίλου

Επιλογή
Στόχων

Αποστολή & Στόχοι
Ομίλου

Στρατηγική
Επιχειρησιακής
Μονάδας

Λειτουργία

Στόχοι Μονάδας

Λειτουργικοί
Στόχοι

Διαμόρφωση
Στρατηγικής

Στρατηγική
Ομίλου

Στρατηγική
Μονάδας

Στρατηγική
Λειτουργίας

Υλοποίηση
Στρατηγικής

Σχεδιασμός
Δομής
Ελέγχου
Ομίλου

Σχεδιασμός
Δομής
Ελέγχου
Μονάδας

Σχεδιασμός
Δομής
Ελέγχου
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Λειτουργίας

Ο ΧΕΔΙΑΜΟ Ε ΜΙΑ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ
Πρόεδρος

Επίπεδο
Ομίλου

Επίπεδο
Μονάδας

Διοικητικό
Συμβούλιο

Φωτισμός
Πλαστικά
Αεροσκάφη
Αυτοκίνητα

Επίπεδο
Λειτουργίας

Παραγωγή

NBC

Χρηματοοικονομικά

Μάρκετινγκ

R&D
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ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΑΠΟΣΟΛΗ
Είναι η περιγραφή του λόγου ύπαρξης της
επιχείρησης (Ο κυρίαρχος σκοπός της)
ε γενικές γραμμές εμπεριέχει πληροφορίες
για τα είδη προϊόντων που παράγει η
επιχείρηση, για το είδος των πελατών της και
για τις αξίες από τις οποίες διακατέχεται.
Είναι μια γενικού χαρακτήρα διατύπωση για
την κατεύθυνση της επιχείρησης.
16

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΔΗΛΩΗ
ΑΠΟΣΟΛΗ
Επιχείρηση Δήλωση Αποστολής

Compaq

AT&T

Η Compaq, με τους συνεταίρους της, θα
παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και
υπηρεσίες που θα μετατρέψουν την
χρήση υπολογιστών σε μια εμπειρία που
επεκτείνει την ανθρώπινη ικανότητα σε
όλα τα επίπεδα - επικοινωνία,
εκπαίδευση, εργασία, παιγνίδι

Είμαστε αφιερωμένοι στο να είμαστε οι
καλύτεροι στο να φέρνουμε τον κόσμο
κοντά - δίνοντας εύκολη πρόσβαση στον
καθένα και τις υπηρεσίες που θέλουν
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και ζητούν - κάθε στιγμή, παντού

ΑΝΑΛΤΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ &
ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Τα ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ είναι απαραίτθτο να
αναλφςουν και να αξιολογιςουν αφενόσ μεν τα
χαρακτθριςτικά του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ
τθσ επιχείρθςθσ και αφετζρου το εςωτερικό τθσ
περιβάλλον, ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να
διαμορφϊςουν τισ κατάλλθλεσ ςτρατθγικζσ
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ΑΝΑΛΤΗ SWOT
Αναγνϊριςθ των:
• Δυνάμεων & Αδυναμιϊν τησ Επιχείρηςησ (Strengths and
Weaknesses)

• Δυνάμεισ: π.χ. ικανότθτα παραγωγισ, ικανότθτεσ
μάρκετινγκ
• Αδυναμίεσ: π.χ. υψθλι μετακίνθςθ εργαηομζνων,
οικονομικι αδυναμία
• Ευκαιρίεσ & Απειλζσ του Περιβάλλοντοσ (Opportunities and
Threats)

• Ευκαιρίεσ: π.χ. νζεσ αγορζσ
• Απειλζσ: π.χ., οικονομικι κρίςθ, ανταγωνιςμόσ
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ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ
ΠΟΘΑ ΕΘΝΑΘ ΣΑ ΘΥΤΡΑ ΜΑ ΗΜΕΘΑ;
- Δπαξθείο νηθνλνκηθνί πόξνη
- Δηδηθεπκέλν εξγαηηθό δπλακηθό
- Θεηηθή εηθόλα ηεο επηρείξεζεο
- Γπλαηόηεηα νηθνλνκηώλ θιίκαθαο
- Πξνσζεκέλε ηερλνινγία

ΠΟΘΕ ΕΘΝΑΘ ΟΘ ΑΔΤΝΑΜΘΕ ΜΑ;
- Αλεπαξθέο κάλαηδκελη
- Πεξηνξηζκέλε γξακκή πξντόλησλ
- Αζαθήο ζηξαηεγηθή θαηεύζπλζε
- Πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα ζην κάξθεηηλγθ
- Μεηνύκελε αληαγσληζηηθή ηθαλόηεηα
ΑΝΑΛΤΗ
SWOT

ΠΟΘΕ ΕΤΚΑΘΡΘΕ ΠΑΡΟΤΘΑΖΟΝΣΑΘ;
- Νέεο πηζαλέο αγνξέο
- Αλαδπόκελεο λέεο ηερλνινγίεο
- Πηζαλή απνρώξεζε αληαγσληζηή
- Δπλντθά θνξνινγηθά κέηξα
- Βειηίσζε αγνξαζηηθήο δύλακεο
πειαηώλ

ΠΟΘΕ ΑΠΕΘΛΕ ΕΜΦΑΝΘΖΟΝΣΑΘ;
- Έιιεηςε πξώησλ πιώλ
- Απμαλόκελεο πσιήζεηο ππνθαηάζηαησλ
πξντόλησλ
- Γπζκελείο δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο
- Γπζκελείο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο
- Πίεζε από πξνκεζεπηέο

ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
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ΔΤΝΑΣΑ ΚΑΙ ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ

•
•
•
•

Αφοροφν τθν υπεροχι ι, αντίςτοιχα, τθ μειονεκτικι κζςθ τθσ
επιχείρθςθσ, εςωτερικά αλλά και ευρφτερα ςε ςχζςθ με τον
ανταγωνιςμό.
Τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία πρζπει να εξεταςτοφν ςτα 4P's
του marketing (προϊόν, τιμι, διανομι και
προϊκθςθ).Ενδεικτικά οι τομείσ ςτουσ οποίουσ μπορεί να
εντοπιςτοφν δυνατά και αδφνατα ςθμεία αφοροφν:
Ση χρηματοδότηςη (για παράδειγμα, αποτελεί πλεονζκτθμα
ςτθν περίπτωςθ που μια βιοτεχνία ζχει υψθλό περικϊριο
κζρδουσ ςτθν παραγωγι του προϊόντοσ A),
Σο υψηλό κόςτοσ ςυντήρηςησ των μηχανημάτων (είναι ζνα
μειονζκτθμα, αν υφίςταται),
Ση διοίκηςη ανθρωπίνων πόρων (δυνατό ςθμείο μιασ
επιχείρθςθσ είναι θ μεγάλθ εμπειρία των υπαλλιλων και θ
άρτια τεχνικι τουσ κατάρτιςθ),
Ση διαχείριςη αποθεμάτων και διακίνηςη πρϊτων υλϊν
(μειονζκτθμα εδϊ μπορεί να αποτελζςει θ ανεπαρκισ
αποκθκευτικι ικανότθτα).
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ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕ

•
•
•
•
•

Για να εντοπιςτοφν οι ευκαιρίεσ και οι απειλζσ του
περιβάλλοντοσ, απαιτείται προςεκτικι μελζτθ των
παραγόντων που ςυνκζτουν το εξωτερικό περιβάλλον τθσ
επιχείρθςθσ.
Το πρϊτο ςκζλοσ τθσ ανάλυςθσ του εξωτερικοφ
περιβάλλοντοσ είναι θ ανάλυςθ του μικρο-περιβάλλοντοσ,
θ οποία επιτυγχάνεται με τθ βοικεια των πζντε δυνάμεων
του Porter ι διαφορετικά με τθ «δομικι ανάλυςθ ενόσ
κλάδου»:
Ανταγωνιςμόσ αντίπαλων εταιρειϊν
Απειλι ειςόδου νζων επιχειριςεων
Δυνατότθτα ανάπτυξθσ υποκατάςτατων του προϊόντοσ
Αγοραςτικι δφναμθ πελατϊν και
Δφναμθ προμθκευτϊν.
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ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕ - 1
Το δεφτερο ςκζλοσ τθσ ανάλυςθσ του μάκροπεριβάλλοντοσ επιτυγχάνεται με τθν εξζταςθ των τομζων:
• Πολιτικι
• Οικονομία
• Κοινωνία
• Τεχνολογία
• Περιβάλλον και
• Νομοκεςία
οι οποίοι μποροφν να επθρεάςουν μια επιχείρθςθ.
Ζνα από τα πλζον δθμοφιλι εργαλεία ανάλυςθσ του
μάκρο-περιβάλλοντοσ είναι θ ανάλυςθ PESTEL θ οποία
προζρχεται από τα αρχικά των παραπάνω λζξεων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
• Σχεδιάηω ςθμαίνει κακορίηω τουσ ςτόχουσ και αποφαςίηω
ςχετικά με τα μζςα για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων
• Το βαςικό όφελοσ του ςχεδιαςμοφ είναι ότι μειϊνει τθν
αβεβαιότθτα, που υπάρχει μελλοντικά για τθν επιχείρθςθ
• Υπάρχουν διάφορα είδθ ςχεδίων και προγραμμάτων
ανάλογα με τα χρθςιμοποιοφμενα κριτιρια. Γνωςτά και
ςυνθκιςμζνα είναι οι προχπολογιςμοί, τα ετιςια
ςχζδια/προγράμματα, τα ςτρατθγικά ςχζδια, τα
λειτουργικά προγράμματα και οι πολιτικζσ
• Η βαςικι πρόκλθςθ για τθν επιχείρθςθ πρζπει να είναι ο
μακροχρόνιοσ, ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ - 1
• Τα βιματα του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ είναι: ο
κακοριςμόσ τθσ αποςτολισ τθσ επιχείρθςθσ, θ ανάλυςθ
του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ τθσ περιβάλλοντοσ,
ο προςδιοριςμόσ των ςτόχων, θ χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ
και θ κατάρτιςθ των ςυγκεκριμζνων προγραμμάτων
• Η ανάλυςθ S.W.O.T. μπορεί να αναδείξει τισ ευκαιρίεσ
που υπάρχουν ςτο περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ, τισ
οποίεσ θ επιχείρθςθ ζχει τθ δυνατότθτα να
εκμεταλλευτεί με τθν κατάλλθλθ αξιοποίθςθ των
δυνατϊν τθσ ςθμείων
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