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0. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

Η Ευρωπαϊκή Επιχειρήσεις & Κέντρα Καινοτομίας (EBN-BIC) είναι οργανισμοί που 

προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και οικονομικούς 

παράγοντες, με κύριο σκοπό να βοηθήσει με τη δημιουργία καινοτόμων ΜΜΕ, καθώς 

και τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων.  

Για να γίνει αυτό, θα παρέχει τεχνική, υλικοτεχνική και οικονομικούς πόρους για 

επιχειρηματίες και εταιρείες, και να παρέχουν εκπαίδευση, συμβουλές και υπηρεσίες 

πληροφόρησης.  

Από τη στιγμή που η επιχειρηματική ιδέα να προκύπτει η στιγμή που έχει 
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προγραμματιστεί για το μέλλον, που προσφέρουν τους πόρους και τις υπηρεσίες που 

απαιτούνται για τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε βιώσιμες επιχειρήσεις, ή για την 

ενίσχυση της βιωσιμότητας των υπαρχόντων ΜΜΕ. Οι αριθμοί το αποδεικνύουν: σε 

δέκα χρόνια, τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Επιχειρήσεων και Καινοτομίας της Castilla y León 

(ΕΔΕ-BIC Castilla y León) έχουν συμβάλει στη δημιουργία / εκσυγχρονισμό των 370 

εταιρειών? Επιπλέον, το 60% των νέων επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκαν να κλείσουν πριν από την πέμπτη επέτειό τους, 

ενώ μόνο το 20% των έργων που προωθούνται από ΚΕΚ αποτύχει.  

Σύμφωνα με το ΚΕΚ μεθοδολογία, η συμβουλών που ελήφθησαν πριν από τη 

δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας αντικατοπτρίζεται σε ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο, ή ανάλυση των προβλέψεων των διαφόρων τομέων μιας 

επιχείρησης: μάρκετινγκ, τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό, την οικονομική-οικονομική 

και νομική-θεσμική.  

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία, αλλά 

και όταν ο στόχος είναι να εκσυγχρονίσει ή να αυξήσει τα κέρδη της υφιστάμενης 

εταιρίας. Τόσο το τελικό αποτέλεσμα, το πλήρες σχέδιο-και Επιχειρήσεων η 

διαδικασία διαλογισμού απαιτούνται για τον καθορισμό του Σχεδίου είναι χρήσιμες: 

εκείνους που εργάζονται για το όφελος σχέδιο από μια βαθύτερη γνώση του σε όλους 

τους τομείς της εταιρείας και ένα ισχυρότερο κίνητρο για την εκτέλεση του σχεδίου.  

Αυτό ΟΔΗΓΟΣ προσφέρει απαντήσεις σε εκείνους που ζητούν οι ίδιοι ερωτήματα 

όπως τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο; Τι είναι; Πώς είναι γραμμένο; Από ποιον; Ποια 

δομή θα πρέπει να ακολουθήσει;  

Ο οδηγός απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηματίες: αυτοί που θέλουν να ξεκινήσουν μια 
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επιχειρηματική δραστηριότητα ό, τι προγραμματισμό από την αρχή, την άρση των 

αβεβαιοτήτων, τη μελέτη και την οργάνωση της εταιρείας τους? Εν ολίγοις, 

γνωρίζοντας όλες τις λεπτομέρειες της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της.  

Το περιεχόμενό του δεν μπορεί να διδάξει πώς οι αποφάσεις του κάθε 

επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να γίνουν, αλλά συνιστά ένα πρώτο βήμα προς τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρίας. Ως εκ τούτου, ο οδηγός περιγράφει τις 

πιο σημαντικές πτυχές του μορφή και το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Σχεδίου, 

και δίνει κάποιες συμβουλές για την διαδικασία της γραφής του. Αυτό θα επιτρέψει 

στους χρήστες για να επιτευχθεί ένα τελικό έγγραφο πιο συνεκτική με τους στόχους 

των επιχειρήσεων τη δημιουργία τους.  

Ο οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδίου λαμβάνει υπόψη την εμπειρία του ΚΕΚ στο 

σχεδιασμό της εταιρείας και την αξιολόγηση, και θα ενσωματωθούν σε ένα ευρύτερο 

σχέδιο για online συμβουλές: έκδοση Web Ceei emprende ® και ένα CD-ROM 

αναπτύχθηκε από EBN-BIC Castilla y León.  

Καταλαβαίνουμε ότι το περιεχόμενο του Οδηγού ολοκλήρωση της διαδικασίας 

κατάρτισης και παροχής συμβουλών που προσφέρονται από το σύστημα που 

αναφέρεται πιο πάνω.  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

 

1.1. Εισαγωγή: Τι είναι η κατευθυντήρια γραμμή Business;  

1.1.1. Έννοια  

1.1.2. Σημασίες του όρου  
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1.1.3. Διάφορα έργα  

1.1.4. Utilities  

1.1.5. Χαρακτηριστικά  

 

1.2. Επιχειρησιακό Σχέδιο Παράδειγμα  

1.2.1. Historia y referencias: diversos autores  

1.2.2. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο της EBN  

1.2.3. Επιχειρησιακό Σχέδιο Γενικό Παράδειγμα: EBN-BIC Castilla y León  

1.2.4. Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Σχεδίου  

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1.0. Εισαγωγή: Τι είναι η κατευθυντήρια γραμμή Business;  

Ας φανταστούμε την ακόλουθη κατάσταση:  

Juan Hidalgo Pérez είναι 27 ετών. Είναι οικονομολόγος και έχει εργαστεί για τα 

τελευταία τρία χρόνια ως χαμηλού βαθμού δημόσιος υπάλληλος για ένα αυτόνομο 

τμήμα. Συνάντησε πρόσφατα Pedro Sánchez, και εντυπωσιάστηκε από την δυναμική, 

χαρούμενος, και την επιχειρηματική προσωπικότητα του. Pedro πρότεινε την ιδέα της 

έναρξης μιας επιχείρησης από κοινού.  

Ο Pedro έχει δουλέψει στον τομέα του τουρισμού και ήταν πάντα παθιασμένος με την 

ιδέα να ξεκινήσουν τη δική του εταιρεία. Τώρα, έχει την πρώτη ευκαιρία για τις 

επιχειρήσεις του και, τέλος, έχει μια μεγάλη ιδέα. Είναι πεπεισμένος ότι με την ιδέα του 

καλά ανεπτυγμένα, θα είναι σε θέση να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα ελκυστικό τομέα 
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και θα δημιουργήσει μια καλή εταιρεία, η οποία θα του επιτρέψει να πραγματοποιήσει 

κέρδη σε λίγο χρόνο.  

Γι 'αυτό, τις τελευταίες εβδομάδες, Pedro επέμεινε στην αφήγηση Juan τα σχέδιά του 

ξανά και ξανά, με στόχο να πάρει τον για να διαμορφώσει μια συνεργασία για να 

εκμεταλλευτεί αυτή τη νέα ευκαιρία. Juan αρέσει η ιδέα, αλλά υπάρχουν μερικά 

σημεία που δεν φαίνονται πολύ σαφής σ 'αυτόν.  

Μια μέρα, με αποφασιστικότητα, Πέδρο Χουάν προσκαλεί να τον συνοδεύσει στην 

τράπεζά του, επειδή έχει κανονιστεί συνάντηση με τον Εμπορικό Διευθυντή του 

τοπικού υποκαταστήματος του για να τον εξηγήσει ποιο είναι το μέλλον των 

επιχειρήσεων του πρόκειται να είναι όπως και να τον ρωτήσω για την πιθανή 

εξωτερική χρηματοδότηση που χρειάζεται για να ξεκινήσει η επιχείρηση.  

Fernando Ortega είναι ο Εμπορικός Διευθυντής της τράπεζας, όπου και Juan Pedro 

έχουν περάσει και ο ίδιος είναι μέλος της Επιτροπής Κινδύνων του υποκαταστήματος, 

όπου επιλύονται οι αιτήσεις πιστώσεων και δανείων των πελατών. Αυτός ο άνθρωπος 

έχει 15 ετών με εμπειρία που εργάζονται για αυτή την τράπεζα και είναι αγαπητό μια 

ανοικτή και κατανόηση πρόσωπο, ένας λάτρης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά 

χωρίς να ξεχνάμε το τι είναι λογικό και συνεκτικό.  

Fernando τους καλωσορίζει και τους καλεί να ζήσουν μαζί στο γραφείο του, όπου 

κάθονται γύρω από ένα μικρό τραπέζι της σύσκεψης. Μετά από μια σύντομη 

εισαγωγή, Pedro παίρνει την πρωτοβουλία και αρχίζει να εξηγήσει την κατάστασή 

τους να Fernando. Όπως Pedro πηγαίνει για το θέμα σε βάθος, Fernando αντανακλά 

πάνω του εσωτερικά και ξεκινά ζητώντας από τον εαυτό του ερωτήσεις.  

Όταν Pedro περιγράφει την επιχείρησή του, αυτός καθορίζει τι θέλει να κάνει και γιατί, 
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αλλά δεν είναι μια λεπτομερή περιγραφή, και ο Fernando θα ήθελα να μάθω 

περισσότερα για το τι και γιατί. Θα θέλουν επίσης να γνωρίζουν, ποιος πρόκειται να 

το κάνει και πώς, πού είναι η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τα οποία είναι τα κύρια 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά της.  

Pedro him διαβεβαιώνει ότι είναι ένας καλός τομέας, αλλά δεν παρέχει καμία 

πληροφορία για να δικαιολογήσει έτσι, όπως το μέγεθος της αγοράς ή τον ρυθμό 

ανάπτυξής της, πόσοι ανταγωνιστές είναι εκεί και τι είναι αυτοί, όπως, πώς θα 

ανταγωνιστεί, αν τυχόν επιχείρηση μπορεί να εισέλθει στην αγορά υπό τις ίδιες 

προϋποθέσεις με εκείνες που έχουν ήδη εξασφαλίσει σε αυτό ή, αντιθέτως, αν 

υπάρχουν παράγοντες που εμποδίζουν την είσοδο μιας νέας εταιρείας με την ίδια 

εγγύηση επιτυχίας και εάν ο τομέας παράγει κέρδη.  

Pedro εγγυάται ότι επιχειρηματική ιδέα του είναι καλή, αλλά, δεν διαθέτει την 

κατάλληλη διάσταση και οργάνωση; Τι είναι το ανθρώπινο δυναμικό της και η ομάδα 

διαχείρισης της αρέσει; Ποια είναι τα υλικά μέσα που χρειάζεται;  

Pedro επιβεβαιώνει την επιχειρηματική ιδέα του είναι βιώσιμο? Ωστόσο, γιατί να μην 

έχει αυτός προβλέπεται οικονομική βιωσιμότητα του έργου; Δηλώσεις εισοδήματος, τα 

υπόλοιπα, η κατάσταση της ρευστότητας;  

Pedro λέει επένδυσή του θα του κοστίσει € 180.000?, Αλλά, τι θα είχε δαπανήσει τα 

χρήματα για την; Είναι ότι οι επενδύσεις αρκετά ή είναι κατάλληλα σύμφωνα με τη 

στρατηγική του;  

Τελευταία, τον Pedro δηλώνει ότι για να είναι σε θέση να ξεκινήσει, χρειάζεται € 

180,000, εκ των οποίων, € 1126.212,54 πρέπει να παρέχονται από μια τράπεζα? Δεν 

είχε πραγματικά ανάγκη τα χρήματα; Έχει ο ίδιος λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για 
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τις αρχικές επιχειρήσεις όπως η πληρωμή του προσωπικού, προμηθευτές πρώτων 

υλών ή των προμηθειών;  

Μόλις τελειώσει με τις εξηγήσεις του, Pedro ζητά Fernando: Τι νομίζετε; Πιστεύετε ότι 

η τράπεζα θα μας δανείσει τα χρήματα;  

Fernando σκέφτεται για λίγο και λέει: Pedro, σας έχω γνωστό εδώ και πολλά χρόνια 

και ξέρω την επιχειρηματική νοοτροπία σας, από τα οποία δεν έχω καμία αμφιβολία? 

Παρ 'όλα αυτά, και παρά τις επεξηγηματικές ερωτήσεις που έχουν να ζητούν, 

εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ερωτήσεις να απαντήσει και να συζητήσουν. 

Μου αρέσει η ιδέα που έχετε θέσει έξω, αλλά υπάρχουν πολλά σημεία που πρέπει να 

αποφασιστεί και να διευθετηθούν. Είστε ζητώντας χρήματα από την τράπεζα και η 

τράπεζα πρέπει να ξέρει όπου τα χρήματα της, πρόκειται να επενδυθούν. Σας 

συστήνω να κάνουμε μια προσπάθεια να οργανώσει και να συνοψίσει όλες τις ιδέες 

σας, τις επιχειρήσεις και προσπαθούν να τους ενσωματώνουν σε κάποιο έγγραφο, 

μαζί με την οικονομική του βιωσιμότητα. Μόλις το έχουμε αναλύσει και να ελέγχεται η 

βιωσιμότητά της, θα συζητήσουμε τους όρους και την εγγύηση του δανείου.  

Όταν Πέδρο Χουάν και αφήστε την τράπεζα, Χουάν λέει: Fernando είναι σωστό, θα 

πρέπει να προετοιμάσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Με τον τρόπο αυτό, θα δείτε 

επίσης με μεγαλύτερη σαφήνεια αν είμαι ενδιαφέρει να συμμετάσχετε σε αυτό το έργο 

μαζί σας.  

Αυτή η απλή κατάσταση είναι χρήσιμο να διδάξουν και να οριοθετήσει τι ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο είναι και οι οποίες είναι μερικά από τα πλεονεκτήματά του. 

Ορίζει κάθε μία από τις ερωτήσεις και τις έννοιες που αναφέρονται στο προηγούμενο 

παράδειγμα.  
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Σας προσφέρουμε αυτό το Οδηγός Επιχειρηματικό Σχέδιο για να βοηθήσει τους 

επιχειρηματίες-υποστηρικτές. Με το έγγραφο αυτό δίνουμε στους επιχειρηματίες οι 

μεθοδολογικές και πρακτικές συμβουλές για τη συγγραφή του έργου.  

Για να το χρησιμοποιήσετε σωστά, είναι αναγκαίο να εξετάσει τις δύο σημασίες του 

όρου "Business Plan": ως έγγραφο και ως διαδικασία προετοιμασίας του Σχεδίου.  

Συνεπώς, ο οδηγός Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα 

ως εξής:  

-Ένα λειτουργικό εργαλείο που βοηθά τους επιχειρηματίες συγκεντρωθούν οι 

αναγκαίες πληροφορίες, μελέτη και να κάνει τις διάφορες αποφάσεις και την εκτέλεση 

των προγραμμάτων δράσης που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου τους.  

-Ένας οδηγός για την παρουσίαση και τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που 

θα τους επιτρέψουν να καθορίσει τις απαντήσεις που οι αναγνώστες περιμένουν.  

 

Ο οδηγός περιγράφει τις πτυχές της δομής και του περιεχομένου που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά την σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά αυτού του οδηγού είναι:  

-Εξηγεί τους λόγους για τους οποίους καθένα από τα σημεία του Επιχειρηματικού 

Σχεδίου είναι σημαντικό και οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να μελετηθεί.  

-Παρέχει ένα ορισμένο ποσό των γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με κάθε πτυχή, 

μέσα από θεωρητικές ή πρακτικές εξηγήσεις, τους ορισμούς, παραδείγματα, κλπ.  

-Θέτει μερικές από τις ερωτήσεις που οι επιχειρηματίες θα πρέπει να αναρωτηθούν, ή 

ότι ο αναγνώστης του Επιχειρησιακού Σχεδίου μάλλον θα ρωτήσω.  

-Δίνει μεθοδολογικά στοιχεία για την απάντηση στα ερωτήματα αυτά (μέθοδοι 
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υπολογισμού, πηγές πληροφοριών ...).  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1.1. Επιχειρηματικό Σχέδιο  

1.1.1. Έννοια  

1.1.2. Σημασίες του όρου  

1.1.3. Διαφορετικά έργα  

1.1.4. Utilities  

1.1.5. Χαρακτηριστικά  

 

1.1.1. Έννοια  

Σε μια ευρεία έννοια, ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι μια προληπτική ανάλυση και 

περιγραφή των διαφόρων τομέων μιας επιχείρησης, μάρκετινγκ, τις δραστηριότητες 

και / ή την παραγωγή, τους ανθρώπινους πόρους, οικονομικές, νομικές και θεσμικές 

πτυχές-, μαζί με το παρόν και το μέλλον των στρατηγικών και σχέδια παρέμβασης.  

 

 

1.1.2. Σημασίες του όρου.  

Μια από τις πρώτες δυσκολίες ενός επιχειρηματία μπορεί να βρει είναι να γνωρίζουν 

την πραγματική χρήση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου και για να μάθετε πώς να 

επωφεληθείτε από αυτό. Έτσι, από την αρχή, οι δύο έννοιες του όρου εντοπίζονται: 

στο ίδιο το έγγραφο και τη διαδικασία παρασκευής του.  

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι, κατά πρώτο λόγο, ένα έγγραφο που απευθύνεται σε 
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διαφορετικούς αναγνώστες, οι οποίοι πρόκειται να διαβάσει και να μελετήσει με 

διαφορετικούς σκοπούς. Το σχέδιο πρέπει να προετοιμαστεί και γραφτεί από 

υποστηρικτές της επιχείρησης ή σε συνεργασία μαζί τους και κάτω από το 

συντονισμό τους.  

Παρ 'όλα αυτά, ο όρος "Business Plan" αναφέρεται επίσης στην διαδικασία 

δημιουργίας του, ως ένα σύνολο εργασιών που πραγματοποιούνται για την επίτευξη 

ενός εγγράφου apt θα καταβληθούν. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει δύο φάσεις.  

- Η πρώτη, η διαδικασία συγκέντρωσης όλων των πληροφοριών και την περιγραφή 

του περιεχομένου του σχεδίου, σύμφωνα με μια έρευνα, παροχή συμβουλών, 

ανάλυση και λήψη αποφάσεων μεθοδολογία.  

- Η δεύτερη, η διαδικασία της γραφής, παράλληλα με την πρώτη φάση.  

Η πιο σημαντική φάση είναι το πρώτο, αν και όλοι οι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι η 

προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου τους είναι να λάβει στυλό και χαρτί και 

αρχίστε να γράφετε. Η διάκριση αυτή είναι τόσο σημαντικό το γεγονός ότι για EBN-

BIC Castilla y León η δημιουργία ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου γίνεται μια 

μεθοδολογία που εφαρμόζεται σε ένα ευρύτερο έργο που ονομάζεται «Πρόγραμμα 

Επιχειρηματίας». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων δομημένο σε 

τέσσερις φάσεις, κατά την οποία η απλή ιδέα γίνεται μια βιώσιμη επιχείρηση:  

- Επιλογή των επιχειρηματικών ιδεών.  

Περιλαμβάνει την προώθηση, την καθοδήγηση και τα κίνητρα δράσεις που στοχεύουν 

στην ανίχνευση ιδεών, έργων και των φορέων των επιχειρήσεων.  

- Ορισμός της ιδέας και διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου.  

Περιλαμβάνει την ανάλυση και την αμοιβαία διαδικασία συνεργασίας, μέσω της 
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οποίας οι υποστηρικτές περιγράφουν την ιδέα τους, να μάθουν γι 'αυτό και να 

προετοιμαστούμε για το μέλλον της διαχείρισης της εταιρείας.  

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:  

α) Η κατάρτιση στα πολλά τεχνικά και διαχείριση περιοχών της εταιρείας.  

β) Πληροφορίες: πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων? συμμετοχή σε συνέδρια, 

συζητήσεις και σεμινάρια? επισκέψεις ή εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες? δράσεις 

μεταξύ περιφερειών ή χωρών για την ανταλλαγή εμπειριών.  

γ) Παροχή συμβουλών για την επίτευξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου.  

- Δημιουργία της εταιρείας  

α) Συμβουλές για την τυπική σύσταση της εταιρίας.  

β) Διαχείριση των πηγών χρηματοδότησης.  

γ) συμβουλές για την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας: μητρώο, φορολογική, της 

εργασίας ... διαδικασίας.  

δ) να εξασφαλίσει διαμονή σε ΚΕΚ ή άλλων πιθανών χώρων.  

- Ανάπτυξη της εταιρείας  

Συμβουλές κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της εταιρείας και την 

παρακολούθηση.  

1.1.3. Διαφορετικά έργα.  

Το δεύτερο πρόβλημα που πρέπει να εξεταστεί είναι η διαφορά ποιότητας μεταξύ της 

εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις-ΜΜΕ-τα 

έργα και την ανάπτυξη της εφαρμογής της για τις νέες επιχειρήσεις.  

Εάν το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρόκειται να υλοποιηθεί από μια υπάρχουσα εταιρεία, 

αυτό θα γίνει ένα πρότυπο σχεδιασμού. Σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ 
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σημαντικό για τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης της εταιρείας, θα 

αξιολογήσει τις πιθανές μελλοντικές εναλλακτικές λύσεις, και να λαμβάνουν 

αποφάσεις, σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα ή επικερδής επιλογή. Με αυτή την 

έννοια, το σχέδιο είναι δύο φορές πιο χρήσιμη, αφού στο εσωτερικό θα 

χρησιμοποιηθεί ως παρακολούθησης και ελέγχου εργαλείο διαχείρισης και, από την 

άλλη πλευρά, θα χρησιμοποιηθεί ως πηγή πληροφοριών για τις εκθέσεις και τους 

προϋπολογισμούς.  

Εάν το Επιχειρηματικό Σχέδιο πραγματοποιείται από την εκκίνηση, το πιο σημαντικό 

μέρος βρίσκεται στην αγορά και την τομεακή ανάλυση, μαζί με τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων.  

Σε αυτό το Τεχνικό Οδηγό σκοπεύουμε να επικεντρωθεί στην δεύτερη προσέγγιση, 

δηλαδή, για τη θεραπεία το Επιχειρηματικό Σχέδιο ως εργαλείο για τη δημιουργία 

νέων επιχειρήσεων. Για τις νέες επιχειρήσεις, ένα επιχειρηματικό σχέδιο γίνεται ένας 

τρόπος για να δηλώσουν τις προθέσεις τους, δεδομένου ότι τα βασικά σημεία της 

πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων θα πρέπει να αναλυθούν.  

Ως εκ τούτου, το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα πρέπει, αφενός, τη συλλογή 

πληροφοριών? Και, από την άλλη, αναλύει και αναφέρει τις αποφάσεις που μια 

εταιρεία πρέπει να κάνει, σχετικά με όλα τα αναγκαία στοιχεία (προϊόν, τους πελάτες, 

την αγορά, τον ανταγωνισμό, την τεχνολογία, τη χρηματοδότηση ,...) για να πάρει η 

εταιρεία από το έδαφος, μαζί με όλους τους τομείς: εμπορία, την εκμετάλλευση ή / και 

Παραγωγής, Ανθρωπίνων Πόρων, Οικονομική, Οικονομικά και Νομικά-Θεσμικά.  

Κατά τη σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου, οι επιχειρηματίες πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι το έγγραφο αυτό θα μπορούσε να διαβαστεί από 
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τους επενδυτές, πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, προσωπικό, οι τράπεζες, οι 

σύμβουλοι και οι δημόσιοι οργανισμοί.  

Από την άποψη του, που γράφει το Επιχειρηματικό Σχέδιο, δηλαδή, οι φορείς, πρέπει 

να δίνουν το σωστό βαθμό και την εκτίμηση για τη διαδικασία γραφής του. Έχοντας 

μια τελική έκδοση του εγγράφου είναι σημαντική, αλλά το μονοπάτι που παίρνει για 

να μπορεί να είναι ακόμη πιο ουσιαστική. Θα πρέπει να είναι μια διαδικασία 

αναζήτησης πληροφοριών, μελέτη, ανάλυση και αποτίμηση του έργου δική τους 

επιχείρηση.  

Ένα τρίτο πρόβλημα τους φορείς ενδέχεται να συναντήσετε είναι οι διαφορετικοί 

τρόποι για την αντιμετώπιση των διαφόρων πτυχών του Επιχειρησιακού Σχεδίου, 

ανάλογα με το αν πρόκειται για βιομηχανική ή μιας δραστηριότητας παροχής 

υπηρεσιών. Στον Οδηγό αυτό, παραθέτουμε τις διαφορές μεταξύ αυτών των δύο 

καταστάσεων, και γιατί είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε 

έναν πολύ διαφορετικό τρόπο.  

1.1.4. Utilities  

Διαφορετικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για το Επιχειρηματικό Σχέδιο μπορεί να 

θεωρηθεί σύμφωνα με δύο σημαντικές φάσεις της εταιρείας, τη σύσταση: πριν και 

μετά την έναρξη της δραστηριότητας.  

Από πρακτική άποψη, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων, το επιχειρηματικό 

σχέδιο έχει τρεις βασικές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας:  

 

1. Οδηγός για να σχεδιάσουν και να διευθύνουν μια επιχείρηση.  
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2. Εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση χρηματοδότησης από τρίτους? 

Το σχέδιο θα γίνει μια επαγγελματική κάρτα κατά την υποβολή αίτησης για τη 

συνεργασία, βοήθεια ή οικονομική υποστήριξη από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.  

3. Ανάπτυξη νέων στρατηγικών και των νέων δραστηριοτήτων.  

Αυτά τα τρία βοηθητικά προγράμματα ή οι στόχοι είναι χρήσιμες μόνο αν, κατά τη 

διάρκεια σύνταξης του Επιχειρηματικού Σχεδίου, οι επιχειρηματίες αναγκάζονται να 

δείτε όλα τα σημαντικά σημεία, μαζί με τα ελαττώματα και τα λάθη των ιδεών και την 

προσέγγισή τους, συμβολή στην εδραίωση της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού 

σχεδίου και να υπερασπιστεί τις ιδέες μπροστά από ένα τρίτο μέρος.  

Μετά η εταιρεία έχει συσταθεί, το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει επίσης να είναι ένα 

χρήσιμο οδηγό για τις ενέργειες που πρέπει να διενεργούνται από τη στιγμή που η 

εταιρεία που δημιουργείται. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι επιχειρηματίες θα 

πρέπει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα και θα είναι πολύ απασχολημένος που 

ασχολούνται με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους τραπεζίτες, το προσωπικό, 

σύμβουλοι, κ.λπ.  

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλος ο προγραμματισμός πρέπει να 

πραγματοποιείται πριν η εταιρεία έχει συσταθεί. Για τους επιχειρηματίες θα είναι πολύ 

χρήσιμο να υπάρχει ένα έγγραφο αναφοράς, όπως έναν κατάλογο ελέγχου των 

ενεργειών που πρέπει να διενεργούνται κάθε μήνα μια φορά τις δραστηριότητες της 

εταιρείας έχουν ξεκινήσει.  

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα παίζουν μόνο αυτόν τον ρόλο, αν έχει σχεδιαστεί από 

την άποψη αυτή και πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα δράσης όσο το δυνατόν 

λεπτομερέστερα.  
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1.1.5. Χαρακτηριστικά:  

Το σχέδιο θα είναι χρήσιμες μόνο εάν πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

1. Ποιότητα των πληροφοριών: οι πληροφορίες και το ύφος αυτού του εγγράφου 

πρέπει να είναι σαφείς και συνοπτικές, αληθείς και επαληθεύσιμες.  

2. Up-to-ενημερωμένες πληροφορίες: το σχέδιο πρέπει να είναι ένα up-to-ημερομηνία 

του εγγράφου.  

3. Up-to-ενημερωμένες πληροφορίες: το σχέδιο πρέπει να είναι ένα up-to-ημερομηνία 

του εγγράφου.  

4. Συνοχή Απόψεις: πρέπει να είναι μια προσωπική προϊόν των δικαιούχων. Αυτό θα 

κάνει την ανάγνωση και τη διαδικασία πιο εύκολη κατανόηση. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, το σχέδιο θα πρέπει να διαβαστεί από ανθρώπους με λίγο χρόνο για 

χάσιμο (συνιστάται να μην υπερβαίνει τις 80 σελίδες).  

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1.2. Επιχειρησιακό Σχέδιο Παράδειγμα  

1.2.1. Ιστορία και αναφορές: διάφοροι συντάκτες  

1.2.2. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο της EBN  

1.2.3. Επιχειρησιακό Σχέδιο Γενικό Παράδειγμα: EBN-BIC Castilla y León  

1.2.4. Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Σχεδίου.  

 

1.2.1. Ιστορία και αναφορές: διάφοροι συντάκτες.  

Η προέλευση του όρου "Business Plan" προέρχεται από την αμερικανική λογοτεχνία 
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Επιχειρήσεων.  

Υπάρχουν πολλοί συγγραφείς που μίλησαν για το θέμα, δίνοντας διαφορετικές 

μεθοδολογίες για το περιεχόμενο και τη δομή της. Παρ 'όλα αυτά, κάνουν αναφορά σε 

όλα την ύπαρξη δύο βασικά μέρη μέσα σε ένα σχέδιο:  

- Ένα πρώτο μέρος, όπου αναλύονται τα στοιχεία της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας.  

- Μια δεύτερη περίπτωση που ο χρηματοπιστωτικός σχέδιο είναι λεπτομερής, με 

στόχο την εκτίμηση του κέρδους ή περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να παραχθεί 

από την εταιρεία, αλλά και του υπολογισμού του νομισματικού ανάγκες.  

Αυτό το απλό και βασικό περίγραμμα έχει γίνει αποδεκτή από όλους τους 

συγγραφείς. Αν και την ανάπτυξη και λεπτομέρεια όλες τις πτυχές του, όλοι 

συμφωνούν, όταν απαριθμεί τα βασικά σημεία που πρέπει να αντιμετωπίζονται με το 

Επιχειρηματικό Σχέδιο.  

Θα περιλαμβάνει πίνακες που δείχνουν τη δομή των στοιχείων Επιχειρηματικού 

Σχεδίου, σύμφωνα με τρεις συγγραφείς Βόρεια Αμερική (Bryan: «Οδικός Χάρτης για 

την Credit ', βασιλιά:« Η ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου », και Burch:« 

Επιχειρηματικότητα ») και δύο ισπανικά συγγραφείς (Manuel Ludevid και Μονσεράτ 

Ollet: «Como crear su propia Empresa»).  

 

Οδικό χάρτη για 
CREDIT 

ΧΑΡΑΞΗ B.P. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 
 - Περιγραφή 
 - Σχέδιο Προϊόντος 

 
 - Περίληψη 
 - Μελέτη της αγοράς 

 
 - Κάλυμμα: 
   Οι υποψήφιοι  
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  ή το σχέδιο 
υπηρεσίας 
 
 - Σχέδιο Μάρκετινγκ 
 - Σχέδιο λειτουργίας 
 - Οργάνωση 
 - Οικονομικά 

 - Το προϊόν 
 - Σχέδιο Μάρκετινγκ 
 - Οργάνωση και  
   διαχείριση 
 - Χρηματοδοτικό 
σχέδιο 

    Επωνυμία εταιρείας 
 - Πρόθεση 
  δήλωση 
 - Πρόθεση: 
    -Η Εταιρεία:  
    Περιγραφή  
    Η αγορά  
    Ανταγωνιστές  
    Τοποθεσία  
    Διαχείριση  
    Προσωπικό  
    Εφαρμογές  
    Περίληψη  
 -Οικονομικές 
Πληροφορίες  
    Προέλευση και τη 
χρήση  
    των κεφαλαίων  
    Κεφάλαια και 
Υπόλοιπα  
    Δήλωση Εισοδήματος  
    Νεκρό σημείο  
    Ταμειακών ροών  
 -Παράρτημα: 

 

 

 

CÓMO CREAR SU PROPIA EMPRESA 
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 - Ιστορικό του νέου επιχειρηματία: εκπαίδευση, επαγγελματική 
   και την εμπειρία της διαχείρισης 
 - Ορισμός του προϊόντος ή της υπηρεσίας 
 - Σχέδιο Μάρκετινγκ 
     α. Οριοθέτηση Επιχειρήσεων  
     β. Η ανάλυση της αγοράς  
     γ. Εμπορική πολιτική  
- Σχέδιο λειτουργίας  

     α. Θέση της εταιρείας  

     β. Περιγραφή του επιχειρησιακού σχεδίου  
     γ. Διαχείριση Αποθεμάτων  
     δ. Επενδύσεις παγίου ενεργητικού  

 - Σχέδιο Οργάνωσης  
 - Σχέδιο χρηματοδότησης  
 - Νομικό Καθεστώς  
 - Συμπέρασμα 

 

 

 

1.2. 2. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο της EBN  

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Επιχειρήσεων και Καινοτομίας (EBN-BIC) είχε συλληφθεί στο 

πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

ως ένα δίκτυο που παρέχει η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των 

ΚΕΚ. Το 1984, το πρώτο ΚΕΚ μετέχουν σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο που ονομάζεται 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρήσεων και Καινοτομίας (EBN).  

Αν και είναι αλήθεια ότι δεν είναι δυνατόν να δεσμευτούν για τη δημιουργία μιας 

εταιρείας ή μια νέα δραστηριότητα χωρίς την ανάληψη κινδύνων, αποδεικνύεται ότι η 
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πιθανότητα επιτυχίας μπορεί να βελτιωθεί με τη θέσπιση ενός αυστηρού 

Επιχειρηματικού Σχεδίου. Η έλλειψη ποιότητας ή την ανεπάρκεια των 

επιχειρηματικών σχεδίων είναι κατά πάσα πιθανότητα δύο από τις κύριες αιτίες πίσω 

από το ποσοστό αποτυχίας στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων.  

Ο στόχος του ΚΕΚ είναι η μείωση του ποσοστού αυτού με την παροχή 

αποτελεσματικών συμβουλών για την προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για 

τους επιχειρηματίες που υποβάλλουν σχετικό αίτημα.  

Μεταξύ των πόρων που παρέχονται από EBN να ΚΕΚ, μπορούμε να βρούμε το 

μοντέλο της Business Plan, η οποία περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα: Business 

Plan για τις ΜΜΕ.  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ (ΕΔΕ ΜΟΝΤΕΛΟ) 

ΣΧΕΔΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ή πτυχές 

1. Το προϊόν    ή την υπηρεσία Σημερινή κατάσταση και 
προοπτικές της τεχνολογικής εξέλιξης στον τομέα 
του συγκεκριμένου προϊόντος.  
-Συγκριτική μελέτη του προϊόντος που θα ξεκινήσει 
σε σύγκριση με το προϊόν του ανταγωνιστή στην 
αγορά.  
   * Ποιοτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  
   * Σχετικά με τις ανάγκες των δυνητικών πελατών  
   * Από τη σκοπιά της εξέλιξης (ευελιξία, 
δυνατότητα βελτίωσης, κλπ. ..) πιθανές μακροζωία. 
-Εάν είναι απαραίτητο, έγκυρη άδεια ή / και 
«τεχνογνωσία» των συμβάσεων εκμετάλλευσης και 
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της νομικής προστασίας (διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας).  
-Αξιολόγηση του προσπάθειες και το κόστος της 
έρευνας και της ανάπτυξης να προβλέπεται, 
προκειμένου να παραμείνουν στο μπροστινό μέρος 
της προόδου.  
-Κόστος τιμή:  
   * Πρόβλεψη της τιμής κόστους.  
   * Επίδραση στην τιμή του κόστους από τους 
ακόλουθους παράγοντες: παράγονται ή 
συναρμολογούνται (εάν υπάρχει) ποσότητες: την 
εξέλιξη του κόστους των στοιχείων που συνθέτουν 
την τιμή κόστους (πρώτες ύλες και / ή τα κομμάτια 
που θα συναρμολογηθεί? Υπεργολαβίες, 
αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων , 
γενικά έξοδα).  
-Σε ένα γενικότερο τρόπο, δημιουργία της 
σημερινής και της μελλοντικής βαθμό προσαρμογή 
της έννοιας / προϊόν και το ίδιο το προϊόν σε σχέση 
με το τρέχον και το μελλοντικό ανταγωνισμό.  
-Ίδρυση του βαθμού τρωτότητας της νέας εταιρείας 
εξετάζει το προϊόν.  
 

2. Το περιβάλλον Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν τις δυνατότητες και την πρόοδο της 
εταιρείας (κανονισμοί, συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία του κλάδου, προτιμησιακή μεταχείριση, 
κ.λπ.).  
-Η διαθεσιμότητα ειδικευμένου προσωπικού.  
-Ευπάθειας βαθμό σε σχέση με περιβαλλοντικούς 
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παράγοντες. 

3. Η αγορά - Αναγνώριση της παγκόσμιας αγοράς 
(λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό στόχο) σε 
όγκο και σε αξία, με διαίρεση των αναγκών και 
δυνητικής ζήτησης για κάθε τύπο του πελάτη.  
-Ίδρυση των επιπέδων της εφαρμοζόμενης τιμές ή / 
και τις τιμές που μπορούν να ληφθούν σύμφωνα με 
τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.  
-Έρευνα για τις τρέχουσες και δυνητικού 
ανταγωνισμού:  
    * Εξέλιξη των αναγκών και της ζήτησης (σε 
ποιότητα και ποσότητα)?  
    * Εξέλιξη της προσφοράς (σε ποιότητα και 
ποσότητα)?  
    * Αντίκτυπο στις εμπορικές χρήσεις και τα 
επίπεδα τιμών (προμήθειες, εκπτώσεις, όροι 
πληρωμής).  
-Εκτίμηση κινδύνου για τη νέα εταιρεία, σύμφωνα 
με αγορά και τον ανταγωνισμό εξέλιξη.  
 

4. Προϊόντος / της 
αγοράς 

- Καθορισμός της δυαδικότητας προϊόντος / της 
αγοράς 

5. Στόχοι και  
   στρατηγική 

- Ορισμός της φιλοσοφίας της εταιρείας.  
-Ίδρυση των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν σε 
πέντε χρόνια και η πολιτική και οι γενικές 
στρατηγικές που πρέπει να πραγματοποιηθούν, 
προκειμένου να το πράξει μετά από μελέτη πολλών 
εναλλακτικών λύσεων. 

6. -εμπορική πολιτική και στρατηγική / στρατηγικές της 



 Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού  
Σχεδίου  

 
 

Εμπορευματοποίηση νέας εταιρείας.  
-Η τιμή της πολιτικής.  
-Ποιοτική και ποσοτική τους προς επίτευξη στόχους 
σε τρία χρόνια:  
    * Ποσόστωση της αγοράς σε όγκο και αξία  
    * Πρόβλεψη εσόδων για κάθε τύπο πελάτη και, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, για κάθε περιοχή  
-Στρατηγική και προώθηση / σχέδιο επικοινωνίας.  
-Πώληση τεχνικές, οργάνωση πώληση, δικά της 
περιουσιακά στοιχεία (ποσότητα, ποιότητα). Κατά 
περίπτωση, τα κανάλια διανομής, 
προϋπολογισμούς.  
-Εκτίμηση κινδύνου για τη νέα εταιρεία σε σχέση με 
τις εγκριθείσες πολιτικές και εμπορικές στρατηγικές 
και διαθέσιμου προϋπολογισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη τους πόρους και τις αντίστοιχες αντιδράσεις 
των ανταγωνιστών. 

7. Αγορά  
   - Παραγωγή  
   - Αποθήκευση  
   - Αποστολές 

-Αγορά πολιτική (υπεργολαβίες περιλαμβάνεται), η 
οργάνωση της λειτουργίας αγοράς (παραλαβή και 
τον έλεγχο της ποιότητας των αγαθών που 
περιλαμβάνονται), τον προϋπολογισμό.  
-Ύπαρξη ή έλλειψη πολλών πηγών εφοδιασμού 
(τρωτότητα).  
-Premises/shops, Τον εξοπλισμό, τις τεχνικές 
παραγωγής και στην οργάνωση της παραγωγής και 
τον έλεγχο (ακολουθίες, τον προγραμματισμό των 
εργασιών, την παραγωγή, τις ώρες, τις επιδόσεις 
και τον έλεγχο της ποιότητας, κ.λπ.), τον 
προϋπολογισμό.  
-Αποθήκευση και διαχείριση του συστήματος 
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αποθεμάτων? Προϋπολογισμό.  
-Αποστολές υπηρεσίες και τις τεχνικές? 
Προϋπολογισμό.  
-Συντήρηση του προϋπολογισμού (με ή χωρίς 
εσωτερική υπηρεσία συντήρησης).  
-Πρόβλεψη του κόστους των τιμών σε τρία χρόνια, 
σε στόχους που αφορούν την εμπορική.  
-Σε γενικές γραμμές, η αξιολόγηση των κινδύνων 
που συνδέονται με την παραγωγή (ή μέρος της 
παραγωγής) που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά 
της επιχείρησης. 

8. Διαχείριση  
   - Κύρια  
    τμήματα 

-Εταιρική bylaw.  
-Οργάνωση της διαχείρισης του προσωπικού 
(συνεχής εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται)? 
Προϋπολογισμούς.  
-Νομική βοήθεια? Προϋπολογισμούς.  
-Γραμματεία και τα κύρια τμήματα? 
Προϋπολογισμούς.  
-Ασφάλιση? Προϋπολογισμούς. 

9. Οικονομικά  
   - Διαχείριση  
    ελέγχου 

-Δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος της 
διαχείρισης:  
   * Τεχνικές Οργάνωση και υλοποίηση (της 
λογιστικής, της κοστολόγησης και των 
λογαριασμών τιμή κόστους? Της ταμειακής 
διαχείρισης? Του σχεδιασμού του προϋπολογισμού 
και ο έλεγχος? Των χρησιμοποιεί? Της 
δημοσιονομικής διαχείρισης).  
   * Προϋπολογισμών για τους  
-Πόροι και οικονομικές επιδόσεις:  
   * Οικονομικά στόχων απόδοσης σε 3 χρόνια  
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   * Ιδίων κεφαλαίων και εργασίας που απαιτείται 
κεφάλαιο?  
   * Επενδυτικά δάνεια και δάνεια λειτουργίας 
(μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων)?  
   * Σχεδιασμός κέρδος σε 3 χρόνια με λεπτομερή 
ανάλυση των εσόδων και εξόδων, δημιουργία του 
το νεκρό σημείο, και απόσβεσης, δημιουργία 
χρηματοοικονομικών δεικτών?  
   * Διαθεσίμων του προϋπολογισμού.  
-Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι  
   * Δείκτη τρωτότητας σε επίπεδο ιδίων  
   * Δείκτη ευπάθειας σε οικονομικό επίπεδο 
επιδόσεων 

10. Οργάνωση  
     - Δομή 

- Οργανόγραμμα / προσωπικού για κάθε τμήμα.  
-Καθορισμός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
και το προφίλ των στελεχών.  
-Αρχές. 

11. Περίληψη και  
     γενικός  
     Συμπεράσματα 

- Το κλειδί της επιτυχίας.  
-Πλεονεκτήματα και ελαττώματα σε σχέση με 
εκείνες βασικούς παράγοντες.  
Γενικό σχέδιο δράσης. -Ενδεχόμενες σχέδια. 

 

 

1.2.3. Επιχειρησιακό Σχέδιο Γενικό Παράδειγμα: EBN-BIC Castilla 

y León.  

EBN-BIC Castilla y León συμφωνεί με την απαρίθμηση αυτών των βασικών σημείων. 

Παρ 'όλα αυτά παρέχει τη δική του δομή και η μεθοδολογία της, διαμορφώνοντας το 
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δικό της μοντέλο της Business Plan.  

Η πρόταση της EBN-BIC Castilla y León μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα 

εννέα βασικά σημεία, τα οποία καθίστανται συγκεκριμένα σχέδια μέσα στο γενικό 

πρότυπο.  

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΔΕ-BIC Castilla y 
León) 

 

0. Εισαγωγή  

1. Σχέδιο Μάρκετινγκ  

2. Λειτουργικό Σχέδιο / Παραγωγή  

3. Ανθρωπίνων Πόρων Σχέδιο  

4. Επενδύσεων και Τοποθεσία Σχέδιο  

5. Οικονομική-Χρηματοδοτικό σχέδιο  

6. Νομική Δομή  

7. Έργο το χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης.  

8. Περίληψη και αξιολόγηση. 

 
 

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι, σε κάθε περίπτωση, κάθε επιχειρηματικό 

σχέδιο είναι διαφορετικό και είναι απαραίτητο να επαρκής η περιεκτικότητα σε 

συγκεκριμένες ανάγκες της. Γι 'αυτό προσπαθήσαμε να προσφέρει μια ευέλικτη δομή 

και μια αυστηρή μεθοδολογία που θα οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο στόχο: γράψτε 

ένα επιχειρηματικό σχέδιο, με βαθιά γνώση της επιχείρησης, η αγορά και η εταιρεία.  
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1.2.4. Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Σχεδίου.  

Η σχετική σημασία του κάθε τμήματος του Επιχειρηματικού Σχεδίου, καθώς και των 

κάθε θέμα αντιμετωπίζεται, θα ποικίλλουν ανάλογα με τα διαφορετικά σχέδια και δεν 

συνιστάται να επιβάλει ένα ενιαίο πρότυπο σχέδιο με το πεδίο εφαρμογής που 

ορίζονται για κάθε θέμα (τόσες πολλές σελίδες για τα προϊόντα , τόσες πολλές σελίδες 

για την αγορά, κ.λπ.).  

Στη συνέχεια, προτείνουμε ένα τραπέζι με τα κύρια θέματα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, μαζί με τη σημασία τους, λαμβάνοντας 

υπόψη τις διαφορές μεταξύ της βιομηχανίας και των επιχειρηματικών σχεδίων 

υπηρεσίας.  

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τρεις ευρωπαϊκές σχολές διοίκησης 

επιχειρήσεων που ειδικεύεται στην επιχειρηματικότητα (Cranfield, ESADE, Esc 

Λυών), η οποία περιλάμβανε πάνω από εκατό επενδυτές, έχει δώσει περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τη σημασία καθενός από τα στοιχεία που λαμβάνουν μέρος 

σε μια διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης.  

Κατ 'αρχάς, οι περισσότεροι επενδυτές που δήλωσαν ότι μια συγκεκριμένη 

μεθοδολογία για την αξιολόγηση του έργου (69% στην Ισπανία). Η μεθοδολογία αυτή 

περιλαμβάνει τέσσερα κύρια εργαλεία:  

- Το επιχειρηματικό σχέδιο.  

- Μια συνέντευξη με τον επιχειρηματία.  

- Παροχή συμβουλών εμπειρογνωμόνων.  

- Αναζήτηση πληροφοριών για τον επιχειρηματία.  
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Με βάση τις έξι βασικές πτυχές του Επιχειρηματικού Σχεδίου ορίζεται στην έρευνα, 

ζητήσαμε από τους επενδυτές να καθορίσουν τους βασικούς παράγοντες της 

αξιολόγησης και το επόμενο, που ήταν το πιο δύσκολο παράγοντες που πρέπει να 

αξιολογηθούν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα:  

 

ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ  Γαλλία Μεγάλη Βρετανία Ισπανία

Ο επιχειρηματίας 53% 38% 59% 

Η ομάδα του 37% 48% 23% 

Το προϊόν 8% 3% 4% 

Η αγορά 25% 8% 10% 

Οικονομικές Προβλέψεις 0% 1% 9% 

Αδιέξοδο 0% 1% 0% 
 

ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γαλλία

Μεγάλη 
Βρετανία 

Ισπανία

Ο επιχειρηματίας 26% 22% 27% 

Η ομάδα του 25% 21% 4% 

Το προϊόν 8% 10% 4% 

Η αγορά 17% 34% 43% 

Οικονομικές Προβλέψεις 9% 4% 12% 

Αδιέξοδο 10% 9% 0% 
 
 

Αυτοί οι δύο πίνακες δείχνουν την σημασία του ρόλου που διαδραματίζει ο 

επιχειρηματίας και η ομάδα του στις αποφάσεις των επενδυτών. Είναι επίσης 
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λίγο περίεργο την περιορισμένη σημασία που αποδίδεται στο προϊόν, την 

αγορά και τις δημοσιονομικές προβλέψεις.  

Παρ 'όλα αυτά, αυτά είναι παράγοντες που οι επενδυτές βρίσκουν αρκετά 

δύσκολο να αξιολογηθεί, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να τα ρυθμίσετε σωστά 

το Επιχειρηματικό Σχέδιο.  

 

1. 2. Contenido DEL Plan de Empresa  
2.0. Εισαγωγή: Τι είναι ένα Επαγγελματικός Οδηγός; 

2.0.1. Η Εταιρεία: Αναγνώριση 

2.0.2. Ο επιχειρηματίας 

2.0.3. Το Περιβάλλον 

2.1. Σχέδιο Μάρκετινγκ 

2.1.1. Περιγραφή και καθορισμός των επιχειρήσεων 

2.1.2. Και ανάλυση πληροφοριών 

2.1.3. Στόχοι και στρατηγική 

2.1.4. Εμπορική σχέδιο δράσης 

2.2. Λειτουργικά / Παραγωγή Σχέδιο 

2.3. Ανθρωπίνων Πόρων Σχέδιο 

2.4. Επενδύσεων και Τοποθεσία Σχέδιο 

2.5. Δημοσιονομικό και οικονομικό σχέδιο 

2.5.0. Εισαγωγή 

2.5.1. Σχέδιο Οικονομικής: λειτουργικά πρόβλεψη 

κερδών 

2.5.2.  Χρηματοδοτικό σχέδιο: Ισορροπία. Οικονομική 

θέση 

2.5.3. Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση 

2.6. Νομική Δομή 
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2.7. Χρονοδιάγραμμα Εκπλήρωση 

2.8. Περίληψης των επιχειρήσεων και την αξιολόγηση 

2.9. Εισαγωγή: Τι είναι ένα Επαγγελματικός Οδηγός; 

2.10. Η εταιρεία: προσδιορισμός. 

 

2. CONTENIDO DEL PLAN DE EMPRESA 
2.0. Εισαγωγή: Τι είναι ένα Επαγγελματικός Οδηγός; 

2.0.1. Η εταιρεία: προσδιορισμός 
2.0.2. Ο επιχειρηματίας 
2.0.3. Το Περιβάλλον 

 

 

2.0.1. Η εταιρεία: προσδιορισμός  

Το εξώφυλλο του Επιχειρηματικού Σχεδίου πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να 

περιλαμβάνει το όνομα του υποψηφίου, στο όνομα της εταιρείας και μια αναφορά 

στην επιχείρηση.  

Στην πρώτη σελίδα θα μπορούσε να είναι βολικό για την εισαγωγή κάποιου είδους 

γραφικών και ειδική αναφορά στις πιο σημαντικές πληροφορίες του έργου σχετικά με 

το ποσό που θα επενδυθεί, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, πρόβλεψη πώληση, την 

εκτίμηση της αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης, ...  

Είναι επίσης απαραίτητο να υπάρχει μια περίληψη ή δείκτη, όπου οι διάφορες 

ενότητες του Επιχειρησιακού Σχεδίου που παρατίθενται, μαζί με τον αριθμό της 

σελίδας που σχετίζεται με κάθε ένα από τα κεφάλαια και τμήματα.  

Το συγκεκριμένο περιεχόμενο αυτής της εισαγωγής πρέπει να είναι μια σύντομη 

περίληψη που διευκρινίζει, σε μία ή δύο σελίδες, ποια είναι η δραστηριότητα 
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συνίσταται και περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες.  

Ο λόγος πίσω από αυτό το τμήμα είναι ότι το έργο πρέπει να διαβαστεί από 

ανθρώπους που κανονικά δεν έχουν χρόνο για χάσιμο και είναι σημαντικό ότι μετά 

την πρώτη σελίδες του οι αναγνώστες γνωρίζουν ακριβώς τι είδους επιχείρηση που 

απασχολεί. Το έγγραφο πρέπει να κρατήσει την προσοχή τους, και γι 'αυτό πρέπει να 

καθορίζονται με σαφή και απλό τρόπο.  

Η εισαγωγή χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Η εταιρεία, ο επιχειρηματίας και το 

περιβάλλον.  

 

2.0.2. Ο επιχειρηματίας.  

Τα στοιχεία ταυτότητας της εταιρείας πρέπει να αναφέρεται, όπως: όνομα, διεύθυνση, 

αριθμό φορολογικού ταυτότητας, τηλέφωνο, φαξ, το μετοχικό κεφάλαιο, το όνομα του 

κύριου εταίρου.  

Το επιχειρηματικό υπόβαθρο των δικαιούχων, την κατάρτισή τους και τις ποιότητες 

(δεξιότητες οργάνωσης, τη δημιουργικότητα, το πνεύμα του κινδύνου ...) πρέπει να 

αναφέρεται, μαζί με τα κίνητρα πίσω από τη δημιουργία της εταιρείας (με μια 

καινοτόμο ιδέα, την επιθυμία να μιμηθεί έξω από εμπειρίες).  

Μπορεί να είναι βολικό να περιλαμβάνει τα βιογραφικά τους φορείς », ως παράρτημα.  

2.0.3. Το περιβάλλον.  

Είναι σημαντικό να εισαχθεί σύντομα στο άμεσο περιβάλλον της εταιρείας, πάντα σε 

σχέση με εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την πρόοδό της, αλλά ότι η 

εταιρεία δεν μπορεί να αλλάξει.  



 Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού  
Σχεδίου  

 
 
Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι κοινωνικό, οικονομικό, τεχνολογικό και θεσμικό.  

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
2.1. Σχέδιο Μάρκετινγκ 
 2.1.1. Περιγραφή και καθορισμός των επιχειρήσεων. 
  2.1.2. Και ανάλυση πληροφοριών. 
  2.1.3. Στόχοι και στρατηγική. 
  2.1.4. Εμπορική σχέδιο δράσης 

 

 

Στη γραπτή διαδικασία για τα ειδικά σχέδια για κάθε περιοχή, τη διπλή έννοια του 

σχεδίου πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη: το ένα, το ίδιο το έγγραφο και από την 

άλλη, η διαδικασία της γραφής του.  

Όσον αφορά το έγγραφο, μπορεί να χωριστεί σε τέσσερις βασικές ενότητες:  

1. Περιγραφή και καθορισμός της επιχείρησης.  

2. Και ανάλυση πληροφοριών.  

3. Στόχοι και στρατηγική.  

4. Εμπορική σχέδιο δράσης.  

Όσον αφορά τη διαδικασία προετοιμασίας του εγγράφου, είναι υποχρεωτική η 

διεξαγωγή μελέτης της αγοράς πριν από την έναρξη με το σχέδιο Marketing και να 

σκεφτεί και να αξιολογήσει την επιχειρηματική ευκαιρία, απαντώντας σε πολλές 

ερωτήσεις και τις αμφιβολίες.  

 

 

 

 



 Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού  
Σχεδίου  

 
 

2.1.1. Περιγραφή και καθορισμός των επιχειρήσεων.  

Λεπτομερής περιγραφή του τι πρόκειται να γίνει, γιατί, από ποιον και πως, 

επισημαίνοντας τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Θυμηθείτε ότι μια επιχείρηση 

αποτελείται από το άθροισμα ενός προϊόντος, μια αγορά και μια συγκεκριμένη 

τεχνολογία.  

Όσον αφορά το προϊόν, όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που υπάρχουν στην 

αγορά, πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά, τις 

λειτουργίες τους και χρησιμοποιούν για τους πελάτες.  

Όσον αφορά την αγορά, το είδος των πελατών-στόχων και η γεωγραφική οριοθέτηση 

της αγοράς τους πρέπει να καταμετρηθούν.  

2.1.2. Και ανάλυση πληροφοριών.  

Αυτή η ενότητα είναι χωρισμένη σε τρία διαφοροποιημένα μέρη:  

-Η πρώτη είναι αφιερωμένη στην μελέτη της αγοράς. Η μελέτη αναζητά τις πιο 

σχετικές πληροφορίες για τον τομέα. Αυτές οι πληροφορίες που λαμβάνονται από την 

εξέταση των εγγράφων και βιβλιογραφία, αλλά και με άμεση σχέση με τους 

ανταγωνιστές, τους πελάτες, κλπ.  

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον τομέα στο πρόσωπο. Για να γίνει αυτό δεν 

υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ερευνήσει αυτούς που είναι άμεσα ή έμμεσα 

εμπλέκονται σε αυτήν. Η μελέτη αυτή θα μας βοηθήσει να γνωρίζουν σε βάθος το τι 

θέλουν οι πελάτες μας, ποια είναι η κατάσταση στην αγορά είναι και ό, τι οι 

ανταγωνιστές μας αρέσει.  

Είναι απαραίτητη για δύο βασικούς λόγους:  
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- Από μια εσωτερική άποψη, έτσι ώστε οι επιχειρηματίες μπορούν να πείσουν, γιατί τα 

συμπεράσματα της μελέτης της αγοράς πρέπει να εγγυάται τη συνοχή των στόχων 

και των στρατηγικών που θα εγκριθεί στην εταιρεία, και να υποστηρίξουν τις 

συγκεκριμένες αποφάσεις που πρέπει να γίνουν.  

- Από μια εξωτερική άποψη, η μελέτη της αγοράς πρέπει να είναι αρκετή για να πείσει 

τον αναγνώστη του σχεδίου.  

Όταν μιλάμε για μια μελέτη της αγοράς στο μάρκετινγκ, αναφέρεται συνήθως σε μια 

τεχνική που χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση γεγονότα, όπως ο όγκος της 

αγοράς και το μερίδιο συμμετοχής της εταιρείας σε αυτό. Επίσης, να γνωρίζουν την 

τιμή λιανικής πώλησης ή πληροφορίες που σχετίζονται με διαφήμιση και διανομή. 

Μπορεί επίσης να προσδιορίζει τη στάση, δηλαδή, να μάθει γιατί τα στοιχεία της 

πράξης στην αγορά σε ένα ή τον άλλο τρόπο.  

Για να προβαίνει σε τεχνική έρευνα των αγορών μπορεί να είναι πολύ δύσκολη και 

συνήθως προσλαμβάνονται ειδικευμένες εξωτερικές εταιρείες. Στην περίπτωσή μου-

ΜΜΕ-, λόγω των περιορισμών της οικονομικής και ο χρόνος των πόρων, δεν είναι 

απαραίτητο να πάει μέχρι στιγμής.  

Ως εκ τούτου, αυτό που επιδιώκεται; Και, πώς πρέπει μια μελέτη της αγοράς να 

πραγματοποιηθεί;  

Ο σκοπός της μελέτης της αγοράς είναι να πάρει το επιχειρηματίες "στους δρόμους", 

έτσι ώστε να μπορεί να αναλύσει το άμεσο περιβάλλον τους, μιλήστε με τους 

δυνητικούς πελάτες, ανταγωνιστές, κλπ.? Και να λάβει χρήσιμες πληροφορίες για την 

επιχείρησή τους.  

Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό: από τη μία πλευρά, τις εξωτερικές πηγές 
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πληροφόρησης (εμπορικά επιμελητήρια, βιβλιογραφία, καταλόγους, εκδόσεις, φορείς 

...); και από την άλλη, δομημένων ερωτηματολογίων με στόχο την μεσάζοντες 

πελάτες, αντιπροσώπους και τους προμηθευτές.  

Τα ερωτηματολόγια πρέπει να είναι σύντομο, όχι περισσότερες από δύο σελίδες, και 

με κλειστές ερωτήσεις (επιλέξτε ανάμεσα στις επιλογές ή να δώσει 1 με 10 βαθμούς).  

Από όλα τα έγγραφα που συγκεντρώθηκαν (λίστες, στατιστικά στοιχεία, εκθέσεις, 

ερωτηματολόγια, κλπ.), οι επιχειρηματίες θα συλλέξει τις πληροφορίες που 

χρειάζονται, μαζί με τα συμπεράσματα, που ενσωματώνονται στη συνέχεια στο 

έγγραφο του Marketing Plan.  

Κατά γενικό τρόπο, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να απαντήσει στα ακόλουθα:  

- Περιγραφή της αγοράς: Ποια είναι η τρέχουσα ζήτηση (το μέγεθος της αγοράς, τον 

όγκο, την εξειδίκευση και καθοριστικοί παράγοντες) και η πρόβλεψη της μελλοντικής 

ζήτησης, σύμφωνα με τον αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης? Είναι για την επέκταση ή 

σε παρακμή? Ποιοι είναι οι παράγοντες του περιβάλλοντος; που μπορούν να 

επηρεάσουν την ανάπτυξη της εταιρίας? που είναι τα τρέχοντα και μελλοντικά 

εμπόδια εισόδου στην αγορά, κλπ. ..  

- Ο πελάτης: ειδικότερα, να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι ανάγκες που θέλουν να 

ικανοποιήσουν με το προϊόν ή την υπηρεσία, αγοραστικές συνήθειες τους και τους 

παράγοντες που επηρεάζουν τα περισσότερα στην αγορά. Από τη μελέτη των 

αναγκών τους θα μάθουμε πώς το προϊόν ή την υπηρεσία μας πρέπει να είναι.  

- Ο διαγωνισμός: πώς συμπεριφέρεται στην αγορά? Οι οποίοι είναι οι ανταγωνιστές? 

Τι είδους επιχειρήσεις (θέση, η ποσότητα πώληση, την κερδοφορία, δυνατά και 

αδύνατα σημεία)? Σε σύγκριση, οι οποίες είναι οι τιμές και τις υπηρεσίες μας και τα 
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πλεονεκτήματα που έχουμε από πάνω τους ? πώς αντιδρούν με νέους ανταγωνιστές? 

οι οποίοι είναι οι ηγέτες.  

- Η τοποθέτηση της εταιρείας μας: το τμήμα της αγοράς το οποίο μπορούμε να 

είμαστε ανταγωνιστικοί, σύμφωνα με το στόχο της κατάταξης των αγορών, οι ομάδες 

των πελατών και τη συμπεριφορά την αγορά τους.  

Συνιστάται με το σχέδιο αυτής της μελέτης της αγοράς εκ των προτέρων προκειμένου 

να αποφασίσει, από τη μια πλευρά, ποια είναι η πληροφορίες και τα στοιχεία που 

θέλουμε να αποκτήσουν και οι οποίες είναι οι πηγές να συμβουλεύεται (έγγραφα ή τις 

δικές έρευνες)? Και από την άλλη πλευρά, αν με έρευνες, η οποία είναι η ομάδα-

στόχος, πόσοι θα συμμετέχουν (πελάτες, προμηθευτές, έμποροι) και πώς πρέπει να 

πραγματοποιηθεί (προσωπική συνέντευξη, επιστολή, φαξ ή τηλέφωνο).  

- Μια μελέτη της ίδιας της εταιρείας. Εδώ, τα πιο σημαντικά σημεία εντός της εταιρείας 

πρέπει να είναι σύντομη ανάλυση με σκοπό να γνωρίζει τη δική του εταιρεία μας και 

συγκρίνοντάς το με τον ανταγωνισμό στον κλάδο.  

-Η τρίτη ενότητα για την ανάλυση και τη διάγνωση. Μετά από τις δύο προηγούμενες 

φάσεις πληροφορίες, αυτό το τμήμα καθορίζει τα κύρια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

της εταιρείας και τους κινδύνους που αναλαμβάνει. Η εταιρεία αναλύεται στρατηγικά 

(δυνατά και αδύνατα σημεία) μαζί με τον τομέα (ευκαιρίες και απειλές)? Γνωστή ως 

ανάλυση SWOT.  

2.1.3. Στόχοι και στρατηγική.  

Μετά την συλλογή πληροφοριών και ανάλυση φάσεων είναι πάνω, οι επιχειρηματίες 

είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσει τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής. 
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Ξέρουν όπου η εταιρεία βρίσκεται και η πρόθεση είναι να καθοριστεί τι ο στόχος είναι 

και τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει για την επίτευξή του.  

2.1.4. Εμπορική σχέδιο δράσης.  

Οι επιχειρηματίες γνωρίζουν πως η εταιρεία βρίσκεται εντός του τομέα και στον οποίο 

το προϊόν ή η υπηρεσία πρέπει να πωληθεί. Για να γίνει αυτό, οι πιο σημαντικές 

αποφάσεις που πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς στο τα τέσσερα σημεία του 

μίγματος μάρκετινγκ: Προϊόν, Τιμή, Τόπος και επικοινωνίας (διαφήμιση και 

προώθηση).  

Για μια βαθύτερη γνώση του Marketing Plan, ελέγξτε το έγγραφο Guía Técnica CEEI 

Emprende-Marketing ®, επιμέλεια ΚΕΚ Castilla y León. Συνιστάται επίσης να 

χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα του υπολογιστή που εφαρμόζει, ότι είναι CEEI 

Emprende-Marketing ®.  

* Η προκαταρκτική αξιολόγηση και την αυτο-αξιολόγηση ερωτηματολόγιο θα σας 

βοηθήσει να το επιτύχουμε. Βλέπε κεφάλαιο 4.  

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

2.2. Λειτουργικά / σχέδιο παραγωγής.  

Όλα τα τεχνικά και οργανωτικά θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προϊόντων 

και των παρεχόμενων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παρόν κεφάλαιο. Από την 

άποψη του ίδιου του εγγράφου, διαφοροποιούνται τρία τμήματα:  

1. Προϊόντα ή υπηρεσίες: περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών με σαφή ένδειξη από τις πιο σημαντικές αρετές τους και τα 
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πλεονεκτήματα που παρέχουν.  

2. Διεργασίες: περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών αναφέροντας τις σημαντικότερες πτυχές του σχεδιασμού και 

προγραμματισμού, που παραπέμπουν σε ειδικά τις δυνατότητες της παραγωγικής 

διαδικασίας, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και των πόρων που 

χρησιμοποιούνται.  

3. Προμήθειες και διαχείριση των αποθεμάτων: Αιτιολόγηση των πολιτικών για τις 

αγορές και την αποθήκευση των τελικών προϊόντων και προϊόντων. Λεπτομερής 

περιγραφή του τρόπου με τον εφοδιασμό και τη διαχείριση των αποθεμάτων 

πραγματοποιείται (Αγορά Plan).  

Όσον αφορά τη διαδικασία για την προετοιμασία και τη μελέτη του Σχεδίου 

Παραγωγής, θα είναι απαραίτητο να αναλύσει και να λάβει τις απαντήσεις στα 

ακόλουθα σημεία:  

-Περιγραφή και οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.  

-Πρόγραμμα προσωρινής παραγωγές: οι μονάδες που θα παράγονται, καθημερινά 

τις ώρες εργασίας, εργάσιμες ημέρες ετησίως, η ικανότητα παραγωγής ανά 

εργαζόμενο, αποδοτική παραγωγή, η παραγωγή της παραγωγής και του βαθμού 

χρησιμοποίησης.  

-Καθορισμός των συμβάσεων υπεργολαβίας: μαζικής παραγωγής ή με διάταξη. 

Ποιότητα ελέγχου που έχουν εφαρμοσθεί.  

-Τα αγαθά και οι τεχνολογίες παραγωγής: ο εξοπλισμός που απαιτείται κατά τη 

διαδικασία παραγωγής και τα χαρακτηριστικά τους, την αγορά, τις ικανότητες, το 

εκτιμώμενο κόστος, τις προβλέψεις της ζωής και ετήσια απόσβεση.  
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-Νομικές πτυχές της παραγωγής: το δικό ή αγοράζονται άδειες, τη μεταφορά 

τεχνολογίας.  

-Νομικές πτυχές των προϊόντων: βιομηχανικά πρότυπα, υποδείγματα χρησιμότητας 

και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Πιστοποιήσεις και τις επίσημες εγκρίσεις.  

-Κτίρια και οικόπεδα απαραίτητα σε τετραγωνικά μέτρα, τοποθεσία, χωρητικότητα 

επέκταση, τις συνθήκες κατοίκησης, τα έξοδα συντήρησης, διανομής πάτωμα, 

εγκαταστάσεις που απαιτούνται και το κόστος.  

-Το προσωπικό που χρειάζεται, τη δομή της παραγωγής, τις ευθύνες, την εργασία και 

το κόστος της κατάρτισης, συνεργασία με άλλα ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.  

-Πρώτες ύλες που απαιτούνται. Το κόστος και η εκτίμηση του αποθέματος που 

απαιτούνται κατά την αποθήκευση και περιστροφή τους.  

 

-Λίστα των προμηθευτών, άλλων εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού και τη θέση τους. 

Προμήθεια και τους όρους πληρωμής (εκπτώσεις, εκπτώσεις όγκου, κλπ.).  

-Εποχιακός χαρακτήρας της παραγωγής ή / και προμήθεια των πρώτων υλών.  

Κατά τη σύνταξη του Σχεδίου Παραγωγής πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι πτυχές που 

σχετίζονται με τις επενδύσεις σε γήπεδα, κτίρια, εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός 

πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζεται στο έγγραφο του επενδυτικού σχεδίου. Με τον 

ίδιο τρόπο, τις πτυχές που αφορούν το πλήρωμα παραγωγής πρέπει να 

αντικατοπτρίζεται στο ανθρώπινο σχέδιο Πόρων.  

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

2.3. Ανθρώπινο Δυναμικό: make-up, την οργάνωση, τη διαχείριση 
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και την κατάρτιση.  

Κατά τη σύνταξη του εγγράφου, οι πληροφορίες σχετικά με τους ανθρώπινους 

πόρους (η σύνθεσή τους, την οργάνωση και διαχείριση) πρέπει να ακολουθήσει αυτή 

τη δομή:  

    1. Προσωπικό Δομή  

    2. Ο διαχειριστής  

    3. Η διαχειριστική ομάδα  

    4. Υπόλοιπο του προσωπικού  

    5. Εξειδίκευση και κατάρτιση  

    6. Σχέδιο Κατάρτισης  

    7. Εξωτερικών συμβούλων  

Στην πρώτη φάση του την εκκίνηση της διαδικασίας της νεοσύστατης εταιρείας, 

τέσσερα είναι τα κύρια θέματα που πρέπει να ανησυχήσει τον επιχειρηματία σχετικά 

με τη διαχείριση και τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού. Παρόλα αυτά, 

οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

της κάθε εταιρείας είναι ήδη σε λειτουργία, πρέπει να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο 

ανθρώπινο δυναμικό στρατηγικό σχέδιο (πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό 

ανίχνευση-επιλογή-, η πολιτική για την ένταξη και την ανάπτυξη-εκπαίδευση, η 

σταδιοδρομία σχέδια, των μισθών σχεδιασμό ,...-, πολιτική και την οργάνωση-

περιγραφή των θέσεων και της αξιολόγησης-, η πολιτική ελέγχου, κ.λπ.).  

Η εμπειρία του ΚΕΚ στη βοήθεια δημιουργία ΜΜΕ απεικονίζει τα βασικά σημεία που 

ανησυχούν περισσότερο και ότι ο καθένας ενδιαφέρεται για την έναρξη μιας νέας 
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επιχείρησης ή δραστηριότητας πρέπει να αναλυθούν:  

 

1. Ποιο είναι το ελάχιστο οργανωτική δομή που απαιτείται για να ξεκινήσει η νέα 

επιχείρηση;  

Ο στόχος είναι να υπολογιστεί ο αριθμός των εργαζομένων που απαιτείται για να 

φέρει την εταιρεία σε λειτουργία το καθένα από τα επίπεδά του.  

Στις μικρές εταιρείες, ένας σημαντικός παράγοντας που εξετάζει είναι πολλαπλού 

ρόλου: το ίδιο πρόσωπο μπορεί να εκτελέσει διάφορες εργασίες.  

Για να προσλάβει διαφορετικές εργαζόμενους για διαφορετικές θέσεις, συνεπάγεται 

την ανάγκη να κατανείμουν τις σχετικές αρμοδιότητες και ευθύνες σε κάθε μία από τις 

υπηρεσίες της εταιρίας, η οποία πρέπει να δημιουργηθούν στη συνέχεια, και τα 

κανάλια για την εσωτερική επικοινωνία μεταξύ τους πρέπει να καθοριστούν.  

Ένα εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στην αποσαφήνιση της οργάνωσης μιας 

επιχείρησης είναι το Οργανόγραμμα. Οι διάφορες λειτουργίες που εκτελούνται στην 

εταιρία που ορίζονται σε αυτό, μαζί με τους υπεύθυνους από αυτά, και αν ήθελε, ο 

αριθμός των εργαζομένων που διατίθενται για αυτή τη λειτουργία ή υπηρεσία.  

Οι στόχοι και οι στρατηγικές που έχουν τεθεί για την εταιρία θα καθορίσει πάντα αυτό 

το ελάχιστο δομή.  

2. Τι θα πρέπει το προφίλ αυτών που ενώνει την εταιρεία σαν να είναι;  

Για να ορίσετε το προφίλ των ειδικοτήτων που είναι επιθυμητό να ενταχθούν στην 

εταιρεία, δύο απόψεις πρέπει να ληφθούν υπόψη:  

α. Η εταιρία. Πριν από την επιλογή ενός συγκεκριμένου προσώπου, η γενική 

κουλτούρα της εταιρείας και ο επιχειρηματίας πρέπει να είναι εγκατεστημένοι. Είναι 
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επίσης σημαντικό να γνωρίζουμε τις συνήθειες στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων.  

β. Η θέση. Η ζητούμενη τεχνική ικανότητα πρέπει να κριθεί, σε συνδυασμό με τις 

προσωπικές ικανότητες για να διατηρήσετε τη θέση σας.  

Η σωστή εκτίμηση αυτών των σημείων θα βοηθήσει στον καθορισμό του προφίλ του 

για να έχει μια συγκεκριμένη θέση μέσα στην οργάνωση.  

3. Τι είδους σύνδεση θα συνδέσει τους ανθρώπινους πόρους στην εταιρεία;  

Όχι κατ 'ανάγκη όλες οι σχέσεις μεταξύ ενός προσώπου που ασκεί τη δουλειά για την 

εταιρεία και την εταιρεία που αναφέρεται είναι οι σχέσεις εργασίας (σύμβαση 

εργασίας). Το είδος των δεσμών ή σχέσεων πρόκειται να καθορίζεται από το είδος 

της εργασίας που πρέπει να εκτελεστούν. Η φύση της νομικής, της εργασίας ή η 

φορολογική δραστηριότητα παροχής συμβουλών δεν θα είναι το ίδιο με τη συνεχή 

δουλειά του ο εργαζόμενος που δαπανά οκτώ ώρες κάθε μέρα λειτουργίας μιας 

μηχανής.  

Οι συμβουλές σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να αναθέσει σε τρίτους τις 

δραστηριότητες για τις οποίες η εταιρεία δεν είναι εξειδικευμένο ή σκοπεύουν να 

διεξάγουν.  

Ένα άλλο στοιχείο καθοριστικό παράγοντα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να 

πάρει μια απόφαση από το είδος της σχέσης που θέλετε είναι η ανάλυση του 

πραγματικού κόστους των εναλλακτικών λύσεων.  

4. Όταν η εταιρεία είναι σε λειτουργία, ποια σημεία της πολιτικής ανθρώπινων πόρων 

πρέπει να ελέγχονται;  

Το ανθρώπινο δυναμικό σχεδιασμό ό, τι είναι σημαντικό. Παρ 'όλα αυτά, το μικρό 

μέγεθος των επιχειρήσεων επηρεάζει την καθιέρωση ορισμένων προτεραιοτήτων.  
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Η εμπειρία μας δείχνει ότι οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ως επί το πλείστον μικρές 

και με ορισμένες ιδιαιτερότητες μεταξύ των εταίρων (οικογένεια ή σχέση φιλίας, 

εταίρους, οι οποίοι ταυτόχρονα είναι υπάλληλοι, κλπ.). Σε τέτοιου είδους καταστάσεις, 

είναι σημαντικό να έχουμε μια αμοιβαία προσαρμογή μεταξύ των υπευθύνων και να 

κρατήσει ορισμένα επίπεδα της πληροφορίας και της επικοινωνίας μεταξύ των 

στελεχών του εταίρου και το υπόλοιπο των εργαζομένων. Αυτό θα κρατήσει το 

δυναμισμό και τη δημιουργικότητα της εταιρείας ζωντανή.  

Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση του δυναμισμού της εταιρίας είναι 

οι δεξιότητες που έχει ήδη αποκτηθεί και η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού 

μέσω της κατάρτισης.  

Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει γίνει, στην μετα-καπιταλιστική κοινωνία μας, ο μόνος 

πόρος που είναι πραγματικά αναντικατάστατες και ταυτόχρονα ικανό να 

αντικαταστήσει το υπόλοιπο των παραγωγικών πόρων. Ο ανταγωνισμός των 

οικονομικών συστημάτων εξαρτάται βασικά από την παραγωγικότητα των 

εργαζομένων της γνώσης. Ως εκ τούτου, η ΜΜΕ βασισμένων στη γνώση παραγωγικό 

συντελεστή, ανοιχτή στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, προορίζονται για την 

επιχειρηματική επιτυχία. Ενώπιον αυτής της κατάστασης, τα ΜΜΕ πρέπει να 

αρθρώσει στα μέτρα των εταιρειών τους ευνοϊκού για την ανάπτυξη των ανθρώπινων 

πόρων και τη διάδοση της γνώσης.  

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

2.4. Επενδυτικό Πρόγραμμα και Τοποθεσία  
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Η απόφαση να επενδύσει σε μια εταιρεία που θα εκτεθούν για το πώς η 

χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσει τους απαραίτητους πόρους για 

να πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία. Οι πόροι αυτοί 

μπορούν να Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία, καθώς και τους ανθρώπινους πόρους και 

υλικά που απαιτούνται για τη διεξαγωγή αυτής της διαδικασίας.  

Σε αυτή την περίπτωση, όταν μιλάμε για ένα επενδυτικό σχέδιο, αναφερόμαστε μόνο 

στην περιοχή που από οικονομική-λογιστική άποψη καλούμε Πάγια Στοιχεία (με 

γενικό τρόπο) ως ένα από τα μέρη στα οποία η παγκόσμια επένδυση της εταιρείας 

είναι διαιρεμένο. Αυτή είναι η τυπική μακροπρόθεσμη επένδυση της εταιρείας και τη 

συμβολή του στην παραγωγική διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, μέσω της λεγόμενης αποσβέσεων.  

Η πρώτη απόφαση που πρέπει να ληφθούν για την επένδυση σε πάγια στοιχεία είναι 

η γεωγραφική θέση της εταιρείας. Αυτή είναι μια στρατηγική απόφαση, θεωρείται σε 

πολλές περιπτώσεις να είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της εταιρείας και 

θα εξαρτηθεί η όλη ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου για το μέλλον.  

Σε πολλές περιπτώσεις, και ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα παρασκευάζονται ή θα καταστεί, οι φορείς δεν 

αντιμετωπίζουν τις τυχόν ειδικές δυσκολίες για να εντοπίσετε νέα εταιρεία τους.  

Σε άλλες περιπτώσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, τη φύση της 

υπηρεσίας, η τεχνολογία που απαιτείται και πολλούς άλλους λόγους που κάνουν την 

τοποθεσία του το μέλλον της εταιρείας σε ένα σημαντικό πρόβλημα. Μερικές φορές, οι 

αποφάσεις Διοίκησης (δημόσια κίνητρα, υποδομές) είναι αυτοί που θα καθορίσουν τη 

θέση της εταιρείας.  
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Μεταξύ των παραγόντων θέση είναι πάντα σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα 

ακόλουθα:  

- Αν είναι κοντά στην αγορά-στόχο.  

- Η απόσταση από τις πρώτες πηγές προμήθειας υλικού.  

- Η επίπτωση των αποστάσεων στο κόστος μεταφοράς και το τελικό κόστος του 

προσφερόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.  

- Η προσφορά εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην περιοχή.  

- Προσδοκίες αύξησης του δυναμικού τοπική αγορά.  

- Η ύπαρξη του κοντά δρόμους επικοινωνίας για να φτάσει όλες τις αγορές (εθνικές 

και διεθνείς) εύκολα.  

- Η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η ενέργεια, τηλέφωνο και 

νερό στην περιοχή.  

- Η δυνατότητα της καταμέτρησης στις βοηθητικές εταιρείες που βρίσκονται κοντά σε 

υπεργολαβική ανάθεση ορισμένων εργασιών, όταν είναι απαραίτητο.  

- Οι φυσικές και νομικές προϋποθέσεις, με σκοπό να επεκτείνει τη χωρητικότητα των 

εγκαταστάσεων στο μέλλον.  

Μόλις θέση της εταιρείας έχει επιλεγεί, είναι σημαντικό να καθοριστεί η φύση και τα 

χαρακτηριστικά των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που απαιτούνται για την 

μετέπειτα ανάπτυξη της δραστηριότητας. Η απόφαση σχετικά με την επένδυση σε 

πάγια στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνει μια διπλή προσέγγιση:  

- Επιλογή από τις πιο εξυπηρετικές εξοπλισμό ή τεχνική προσέγγιση.  

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συνήθως μόνο μία εναλλακτική επένδυση, αλλά αρκετά 

με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το πρόβλημα επιλογής συνήθως περιλαμβάνει μια 
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ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών, το κόστος αγοράς, το κόστος λειτουργίας, τη 

διάρκεια ζωής, κλπ.  

- Σχεδιασμός των επενδύσεων που αναφέρονται ή οικονομική προσέγγιση.  

Η ωφέλιμη ζωή του εξοπλισμού καθορίζει το ποσοστό απόσβεσης του οικονομικού 

έτους και, ως εκ τούτου, το αποθεματικό που παρέχεται για την ανακαίνιση του 

εξοπλισμού μέσω της λόγω υποτίμησης θα πρέπει να επιτρέψει κάτι τέτοιο. 

Χρηματοδότηση, όπως θα δούμε και σε άλλα θέματα που αναφέρθηκαν επένδυση, 

θα πρέπει επίσης να είναι συνεπής σε δόσεις με τη ζωή του τον εν λόγω εξοπλισμό.  

Είναι επίσης χρήσιμο να γίνει διάκριση μεταξύ «χρήσιμες ή τεχνική ζωής» από την 

«οικονομική ζωή».  

Η πρώτη είναι μια πρόβλεψη του ποσού του χρόνου ο εξοπλισμός μπορεί να 

λειτουργήσει κανονικά. Για να παρατείνουν την προθεσμία αυτή θα σήμαινε την 

υψηλότερη έξοδα συντήρησης και επισκευής.  

Η οικονομική ζωή μιας επένδυσης είναι αυτό που μεγιστοποιεί την κεφαλαιακή αξία 

των κεφαλαίων που επενδύονται σε αυτό, δηλαδή, η μέγιστη οικονομική απόδοση της 

επένδυσης. Η πρώτη έννοια έχει τεχνικό χαρακτήρα. Το δεύτερο έχει οικονομικό 

χαρακτήρα.  

Μια άλλη απόφαση να κάνει στο τμήμα αυτό να αποφασίσει εάν η νέα, από την 

πρώτη χρήση ή χρησιμοποιούνται πάγια στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει να 

αγοραστούν. Για να πάρουν μια απόφαση, τα εξής τρία στοιχεία πρέπει να ληφθούν 

υπόψη: την τιμή, τους όρους χρήσης και των πιθανών δημόσιες επιδοτήσεις για την 

αγορά των παγίων περιουσιακών στοιχείων (στις περισσότερες δημόσιες 

αποζημιώσεις, μόνο την αγορά νέων πάγιων στοιχείων ενεργητικού είναι 
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επιδοτούμενη).  

Με την ίδια έννοια, το ερώτημα αν είναι καλύτερο να αγοράσει ή να προσλάβει 

ορισμένες έννοιες του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να αυξηθούν.  

Αυτές οι τελευταίες αποφάσεις που έχουν αποκλειστικά οικονομικό-οικονομικής 

φύσεως, το οποίο περιλαμβάνει επίσης εκτιμήσεις φορολογικής φύσεως. Από τη μία 

πλευρά, το κόστος κάθε μιας από τις επιλογές που τίθεται είναι στο στάδιο της 

αξιολόγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάθε επιλογή συνεπάγεται διαφορετικό 

κόστος ανάλογα με τη χρήση της ευχέρειας, η οποία έχει σαφή σημασία στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μας.  

Από οικονομική άποψη, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί η ταμειακή ροή που κάθε μία 

από τις επιλογές που μπορεί να προκαλέσει. Πάνω απ 'όλα, αυτό θα πρέπει να 

καθορίζονται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.  

Είναι βολικό, για το σκοπό αυτό, να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα σε αυτό που έχει 

επενδυθεί σε πάγια στοιχεία ενεργητικού και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων.  

Είναι βολικό, για το σκοπό αυτό, να μελετήσει τη σχέση ανάμεσα σε αυτό που έχει 

επενδυθεί σε πάγια στοιχεία ενεργητικού και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων.  

Τέλος, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα στρατηγικό στοιχείο για αυτές τις 

αποφάσεις κατά την επιλογή μεταξύ του να έχει την κυριότητα των αγαθών ή μόνο το 

δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν. Τα πλεονεκτήματα και ενοχλητικό ότι κάθε μία από τις 

αποφάσεις αυτές συνεπάγονται, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες που ήδη 

αναφέρθηκαν, θα οδηγήσει σε μια τελική απόφαση επί του σημείου που θα εξαρτηθεί 

τόσο η μελλοντική ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου.  

Η δομή των παγίων στοιχείων της εταιρείας, είτε καινούρια ή μεταχειρισμένα, έχει ως 
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εξής:  

1. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία  

- Οικόπεδο  

- Οικοδόμηση και κατασκευές:  

      - Έργα Προγραμματισμός, τη μηχανική του έργου και προαιρετική διαχείριση.  

      - Σύνδεση αγωγιμότητας και της προσφοράς.  

     - Αστικοποίηση και εξωτερικές εργασίες.  

      - Γραφεία και εργαστήρια.  

      - Οι κοινωνικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις στο μπάνιο για το προσωπικό.  

      - Αποθήκη πρώτων υλών.  

      - Κτίρια παραγωγής.  

      - Βιομηχανικά κτίρια υπηρεσιών.  

      - Αποθήκευση των τελικών προϊόντων.  

      - Άλλα κτίρια.  

 

- Εγκαταστάσεις:  

          Γενική ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ειδικά ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (εναέριες 

γραμμές μεταφοράς ενέργειας, μετασχηματιστή σταθμοί κ.λπ.).  

        - Εγκαταστάσεις HVAC, θερμικές γεννήτριες, LPG γεννήτριες, κλπ.  

        - Γενικές και ειδικές εγκαταστάσεις νερού (συλλογή νερού, την επεξεργασία, 

κλπ., χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων που ήδη 

περιλαμβάνεται στην αξία των κτηρίων).  

       - Ασφάλεια και εγκαταστάσεις υγιεινής.  
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       - Μέτρο και συστήματα ελέγχου.  

       - Άλλες εσωτερικές εγκαταστάσεις.  

- Μηχανήματα και εργαλεία.  

      - Μηχανήματα διαδικασία.  

      - Εργαλεία και εξοπλισμός.  

      - Εσωτερική υπηρεσίες μεταφορών.  

 

- Έπιπλα και εξοπλισμός.  

- Εξοπλισμού και των συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών.  

-Μεταφορές στοιχείων.  

-Άλλες ενσώματες ακινητοποιήσεις.  

 

2. Ασώματες Ακινητοποιήσεις  

- Έρευνα και ανάπτυξη.  

- Διοικητικές συμβάσεις παραχώρησης.  

- Τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας.  

- Η υπεραξία.  

 - Εφαρμογές Πληροφορικής.  

- Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία του ενεργητικού.  

 

3. Μεταφερόμενα έξοδα  

- Αρχική κατάρτιση  

- Συγκρότηση έξοδα  
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- Λοιπά έξοδα μελλοντικών χρήσεων.  

Τα τρία αυτά τμήματα μπορούν να εξηγηθούν με τον εξής τρόπο  

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία: οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν 

από τη νέα εταιρεία και οι οποίες θα υλοποιηθούν σε ενσώματα προσωπικών 

περιουσιακών στοιχείων και πραγματική κατάσταση η οποία δεν θα διατίθενται προς 

πώληση ή να μετατραπεί.  

Θα διαρκέσουν περισσότερο από ένα χρόνο και την υποβάθμιση ή τη συμβολή τους 

στην παραγωγική διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω των ετήσιων αποσβέσεων (εκτός 

των ακινήτων).  

Ασώματες Ακινητοποιήσεις: επενδύσεις ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με σταθερό 

χαρακτήρα, οι οποίες απαιτούνται από τη νέα εταιρεία και οι οποίες μπορούν να 

αποτιμηθούν οικονομικά. Είναι συνήθως μη αποσβεστέο επειδή δεν υποφέρουν μια 

αποτελεσματική απόσβεση.  

Αναβαλλόμενες δαπάνες: οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη 

της δραστηριότητας και τα οποία είναι κατά κύριο λόγο την αρχική σύσταση και 

συγκρότηση των εξόδων. Θεωρούνται ως μακροπρόθεσμες δαπάνες και ως εκ 

τούτου αποσβένονται κάθε χρόνο.  

Αυτά είναι τα δικηγόρου και του συμβολαιογράφου, του μητρώου, κ.λπ. έξοδα που 

σχετίζονται με τη σύσταση του νομικού προσώπου της εταιρείας.  

Τα αρχικά έξοδα εγκατάστασης που αποτελείται από όλους εκείνους που χρειάζονται 

για τη δραστηριότητα της εταιρείας σε κίνηση.  

Θα ήταν βολικό, αν τυχόν οι αγορές γίνονταν, για τη συγκράτηση των προτιμολόγια 

και εκτιμήσεις που επικυρώνουν τον οικονομικό προϋπολογισμό για κάθε μία από τις 
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επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν, με στόχο να καταστούν οι 

πληροφορίες πιο αξιόπιστες. Σε αυτό το τμήμα, ένα γράφημα απόσβεση θα είναι 

λεπτομερείς με όλα τα υλικά και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται 

για την εταιρεία. Σε αυτό, η ωφέλιμη ζωή των στοιχείων θα πρέπει να αναφέρεται, 

μαζί με τυχόν υπολειμματική αξία, την ημερομηνία τους, όταν το περιουσιακό στοιχείο 

θα αρχίσει να υποτιμάται και η ετήσια ποσόστωση απόσβεσης για κάθε στοιχείο.  

Η έννοια απόσβεση είναι ένας όρος που μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να γίνει 

κατανοητό από την πρώτη, ως εκ τούτου χρειάζεται μια μικρή εξήγηση.  

Η υποτίμηση είναι μια δαπάνη που προέρχονται από τη χρήση των διαφόρων 

εννοιών των παγίων περιουσιακών στοιχείων, υλικά ή άυλα. Αυτή η δαπάνη 

υπολογίζεται σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής ενός συγκεκριμένου 

περιουσιακού στοιχείου.  

Ως εκ τούτου, αν η ωφέλιμη ζωή ενός προσωπικού υπολογιστή, εκτιμάται σε πέντε 

χρόνια, η ετήσια απόσβεση, δηλαδή, η ετήσια δαπάνη, θα είναι το αποτέλεσμα της 

διαίρεσης της τιμής του ότι οι επενδύσεις από πέντε.  

Στο διάγραμμα αναφέρεται, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να ορίζεται η έννοια του 

ενεργητικού, την αξία του ή το κόστος αγοράς, η ωφέλιμη ζωή του και την ετήσια 

απόσβεση.  

Κατά την εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου είναι επίσης σημαντικό να λάβει υπόψη 

τον παράγοντα χρόνο.  

Η ανάπτυξη των επενδύσεων έχει διπλή σημασία:  

- Για να εκπληρώσει την ανάπτυξή της στο συγκεκριμένο στάδιο θα διευκολύνει την 

ορθή και συντονισμένη χρήση των κονδυλίων που αποσκοπούν σε αυτό. Αυτό θα 
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έχει ως αποτέλεσμα κατ'ανώτατο όριο μείωση των πιθανών οικονομικών βαρών.  

- Την ορθή ανάπτυξη του προγράμματος θα βοηθήσει να εκπληρώσει τα ακόλουθα 

στάδια του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τα προφανή πλεονεκτήματα που αυτό θα έχει 

για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται προηγουμένως.  

Συνιστάται να ακολουθήσει συντηρητική κριτήρια κατά την αξιολόγηση των 

υφιστάμενων αναγκών και το κόστος τους. Οι επενδύσεις σε μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία είναι συνήθως αυτή που θα απαιτήσει περισσότερους 

οικονομικούς πόρους. Λάθος ή σύντομη αποτίμηση του συνολικού όγκου των 

επενδύσεων και τη φύση των επενδύσεων αυτών μπορεί να προκαλέσει αργότερα 

την έλλειψη οικονομικών πόρων δεν προβλέπεται αρχικά, η οποία μπορεί να θέσει 

την ανάπτυξη του έργου σε κίνδυνο.  

Με την ίδια έννοια, είναι βολικό να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 

όλα τα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του επενδυτικού σχεδίου σε όλο το χρόνο, 

όπως αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω πλαίσιο:  

Η παράσταση αυτή μπορεί να προστεθεί σε άλλα παρόμοια θέματα που θα 

αναπτυχθούν στη δημιουργία μιας εταιρείας.  

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
2.5. Οικονομική-χρηματοδοτικό σχέδιο. 
 2.5.0. Εισαγωγή. 
 2.5.1. Σχέδιο Οικονομικής: λειτουργικά πρόβλεψη κέρδους. 
 2.5.2. Χρηματοδοτικό σχέδιο: Ισορροπία. Οικονομική κατάσταση. 

2.5.3. Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση. 
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2.5.0. Εισαγωγή.  

Τα διάφορα τμήματα του Επιχειρηματικού Σχεδίου έχουν περιγράψει τα βασικά 

χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού σχεδίου σε κάθε μια από διάφορες περιοχές της. 

Παρ 'όλα αυτά, μια επιχείρηση μπορεί όχι μόνο να μελετηθεί από την προοπτική της 

κάθε μία από αυτές τις απομονωμένες περιοχές, αλλά πρέπει κυρίως να θεωρηθεί ως 

ένα σύνολο με όλα αυτά. Με αυτή την έννοια, όλα τα έγγραφα εργασίας πρέπει να 

συγκεντρωθεί για να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα του συνδυασμού όλων αυτών των 

τομέων και των επιπτώσεών της στην παγκόσμια βιωσιμότητα του έργου.  

Ως εκ τούτου, η Οικονομική-Χρηματοοικονομική σχέδιο μπορεί να έχει διπλό στόχο:  

- Να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα του έργου. Το έγγραφο αυτό θα συγκεντρώσει τις 

εκτιμήσεις θεσπίστηκε με το υπόλοιπο των σχεδίων που έχουν ήδη γράψει 

(μάρκετινγκ, ανθρώπινου δυναμικού, τις επενδύσεις, την παραγωγή, κ.λπ.), σε 

νομισματικούς όρους, και θα προετοιμάσει, επικαλούμενη την εν λόγω πρόβλεψη, τα 

έγγραφα που θα σας βοηθήσουν να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ήδη 

αναφέρθηκε παγκόσμια βιωσιμότητα του έργου.  

-Για να χρησιμεύσει ως οδηγός για το έργο που θα βοηθήσει, αφενός, για τη 

δημιουργία χρηματοδοτικών του αναγκών και την ικανότητά της να δημιουργήσει μια 

θεωρία ταμείο και, από την άλλη πλευρά, για τον καθορισμό των αποκλίσεων που θα 

μπορούσε να λάβει χώρα σε ένα μέλλον πραγματική κατάσταση. Αυτές οι αποκλίσεις 

θα δείξει την πιθανή εκτίμηση και / ή τα λάθη σχεδιασμού που θα μπορούσαν να 

έχουν γίνει.  
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Αυτό το τμήμα του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα διοργανώνονται ανάλογα με τις 

ακόλουθες ενότητες:  

- Σχέδιο Οικονομικής. Τα λειτουργικά κέρδη.  

- Χρηματοδοτικό σχέδιο. Υπόλοιπο - Liquid περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος  

- Οικονομική - χρηματοοικονομική ανάλυση.  

Ο στόχος είναι να καθιερωθεί μια πιθανή μοντέλο ανάπτυξης για την οικονομική-

χρηματοδοτικό σχέδιο. Έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την επίσημη δομή που 

χρησιμοποιείται στην ισχύουσα ισπανική νομοθεσία. Αυτό θα βοηθήσει τον 

αναγνώστη και θα καταστήσει ευκολότερη την επακόλουθη αντίθεση του Σχεδίου που 

αναφέρονται με τους λογαριασμούς έργων.  

Ένα πενταετές πλαίσιο που έχει θεσπιστεί για την ανάλυση αυτή, δεδομένου ότι ένα 

κατώτερο χρονικό διάστημα, θα δώσει μια πολύ μειωμένη όραση και μεγαλύτερη 

κανείς δεν θα δώσει αξιόπιστα στοιχεία για τις περιόδους μετά το τέταρτο ή πέμπτο 

έτος.  

Μέσα από τα έγγραφα που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της Οικονομικής-οικονομικό 

σχέδιο, οι επιχειρηματίες θα μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τις βασικές 

πτυχές που πρέπει να μελετηθούν, όπως η κερδοφορία, ρευστότητα και η 

φερεγγυότητα, η οποία θα καθορίσει τη βιωσιμότητα του έργου.  

Για την ανάπτυξη της οικονομικής-οικονομικό πρόγραμμα μια σειρά από βασικές 

αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν:  

- Ο σεβασμός των βασικών αρχών για τη δημιουργία των οικονομικών καταστάσεων 

που χρησιμοποιείται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

- Χρήση συντηρητική (και ακόμη και απαισιόδοξη) κριτήρια σε όλες τις εκτιμήσεις, 
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αποφεύγοντας κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε λήψη 

αποφάσεων επικίνδυνη.  

- Κάνετε οι προβλέψεις αυτές σε διαφορετικά σενάρια για την απόκτηση 

συμπεράσματα σύμφωνα με τις διάφορες συνθήκες που μπορεί να λάβει χώρα σε μια 

πραγματική κατάσταση.  

 

2.5.1. Σχέδιο Οικονομικής: λειτουργικά πρόβλεψη κέρδους.  

Η οικονομική έγγραφο που θα καθορίζει το οικονομικό πλεόνασμα του έργου είναι το 

σχέδιο οικονομικής. Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να καθορίσει μια 

πρόβλεψη για την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του. Η δήλωση αυτή θα 

δείξει το δυνατό κέρδος ή τη ζημία του έργου ως η διαφορά μεταξύ των εκτιμώμενων 

εσόδων και των δαπανών, για την ίδρυση της οικονομικής θέσης του έργου.  

Η Εμπορική σχέδιο θα καθορίσει τον όγκο των πωλήσεων του έργου για κάθε 

προϊόν. Η πρόβλεψη αυτή έθεσε ως στόχο για την εταιρεία που θα δώσει σχήμα στο 

κεφάλαιο του εισοδήματος της κατάστασης αποτελεσμάτων.  

Το κεφάλαιο έξοδα θα περιλαμβάνει τις αγορές, που σχετίζονται άμεσα με τις 

πωλήσεις που έχουν ήδη τεθεί και συμφωνηθεί στο εμπορικό σχέδιο, μαζί με 

εξωτερικές υπηρεσίες, προμήθειες και έξοδα προσωπικού (προβλέπεται ήδη στο 

Σχέδιο Ανθρωπίνων Πόρων).  

Η εκτίμηση της απόσβεσης των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων θα 

εξαρτηθεί από τη δομή και τη φύση των στοιχείων αυτών, η οποία καθορίζει την 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής του καθενός από τα εμπορεύματα. Όλες οι πληροφορίες 
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σχετικά με τη φύση των επενδύσεων που είχε ήδη καθοριστεί στο σχέδιο επένδυσης.  

Το αποτέλεσμα προ χρηματοοικονομικών εξόδων, αποτελεί τα κεφάλαια που η 

εταιρεία παράγει και τον όγκο των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν καθορίζει 

τις ανάγκες χρηματοδότησης για το έργο. Το μέρος της χρηματοδότησης που 

απαιτείται προέρχεται από εξωτερικούς πόρους θα καθορίσουν το οικονομικό κόστος 

του έργου και θα αποτελέσει το χρηματοοικονομικά έξοδα του λειτουργικού κέρδους.  

 

2.5.2. Χρηματοδοτικό σχέδιο: Ισορροπία. Οικονομική κατάσταση.  

Το επόμενο έργο που θα πραγματοποιηθούν θα είναι να καθοριστεί η οικονομική 

δομή που απαιτείται για το έργο σε σχέση με τις διαφορετικές ανάγκες για την 

ανάπτυξή της.  

Οι ανάγκες αυτές θα πρέπει να δημιουργηθεί μέσω του Επενδυτικού Σχεδίου του 

έργου, το οποίο θα αποτελείται από δύο διαφορετικά στοιχεία:  

- Πρόγραμμα επενδύσεων σε μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία: όπως 

περιγράφεται στην ενότητα Σχέδιο Επενδύσεων του επιχειρηματικού σχεδίου που 

σχηματίζεται από τα στοιχεία αυτά ή περιουσιακά στοιχεία των οποίων η ζωή ή η 

παρουσία της εταιρείας υπερβαίνει το ένα έτος, όπως κτίρια, μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις, έπιπλα, κλπ. Στην ίδια λογική, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις 

διοικητικές συμβάσεις παραχώρησης και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων είναι 

επίσης μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  

Ακόμα και ορισμένα έξοδα μπορεί να θεωρηθεί ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία αν τους δίνεται ένα γνώρισμα μονιμότητα σε μια χρονική περίοδος εντός της 

δομής της εταιρείας. Καλούνται έξοδα μελλοντικών χρήσεων και είναι αυτές που 
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έγιναν κατά τη σύσταση της εταιρείας, όπως οι αρχικές δαπάνες εγκατάστασης, η 

έναρξη της παραγωγικής ικανότητας ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη δεν θεωρείται ότι 

οφείλεται σε μια δεδομένη οικονομική πραγματικότητα του οικονομικού έτους.  

- Επενδυτικό σχέδιο στο κεφάλαιο κίνησης: οι επενδύσεις που αφορούν στον κύκλο 

λειτουργίας της εταιρείας είναι ονομάζεται το κεφάλαιο κίνησης. Ο όρος αυτός 

καθορίζει το ύψος των οικονομικών πόρων που το έργο χρειάζεται διαρκώς να 

αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας.  

Ο χρόνος που απαιτείται για τη νομισματική μονάδα που επενδύονται στην 

παραγωγική διαδικασία για να μετατραπούν σε χρήματα και πάλι είναι αυτό που 

ονομάζεται μια μέση φάση της ωριμότητας και, μαζί με άλλους παράγοντες που 

αναφέρθηκαν, καθορίζει τον όγκο των κεφαλαίων που απαιτούνται στο κεφάλαιο 

κίνησης.  

Μόλις αυτός ο όγκος των επενδύσεων έχει τεθεί, οι επιχειρηματίες πρέπει να 

καθορίζει τη δομή των οικονομικών πόρων ή οικονομικό πρόγραμμα που απαιτείται 

για τη χρηματοδότηση του προηγούμενου παγκόσμιου αναγκαίες επενδύσεις.  

Οι δύο κύριες πηγές χρηματοδότησης που προβλέπονται στο οικονομικό-

χρηματοδοτικό σχέδιο:  

- Ίδιοι πόροι: Αυτό είναι, αφενός, το τμήμα της χρηματοδότησης που αποτελείται από 

τις εισφορές των εταίρων στην πρωτεύουσα. Από την άλλη, τα αποτελέσματα των 

πολλών οικονομικών ετών τα οποία θα παραμείνουν στο εσωτερικό της εταιρείας ως 

αποθεματικά? Και τελευταία, η πιθανή δημόσια ή μη ανακτήσιμα ποσά που 

εισπράττουν από το έργο που πρέπει να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις του 

επιχειρηματικού σχεδίου.  
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- Εξωτερικοί πόροι: Μέρος της χρηματοδότησης που σχηματίζεται από τα 

χρηματοπιστωτικά κεφάλαια με ή χωρίς κόστος, το οποίο θα πρέπει να επιστρέψει σε 

ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Το κόστος αυτών των πόρων θα αποτελέσουν το 

παγκόσμιο οικονομικό κόστος του έργου.  

Το έγγραφο που καταρτίζει η ισορροπία μεταξύ των επενδύσεων και της 

χρηματοδότησης είναι η ισορροπία.  

Η οικονομική θέση της εταιρείας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή καθορίζεται στο 

παρόν έγγραφο και αυτό δείχνει την οικονομική ισορροπία του έργου σύμφωνα με την 

υπόθεση που χρησιμοποιούνται για να την προετοιμάσει. Η ισορροπία που 

λαμβάνονται θα δείξει αν είναι απαραίτητο να αλλάξει καμία από τις περιπτώσεις που 

ορίζονται αρχικά.  

2.5.3. Οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση.  

Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η μελέτη αυστηρά ένα σημαντικό έργο στο 

σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων: 

την απόκτηση δείκτη και τους συντελεστές τους. Αυτό θα βοηθήσει στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με την οικονομική της βιωσιμότητα και την οικονομική 

ισορροπία του.  

Η ανάλυση των κατασχεθέντων εγγράφων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τρεις 

βασικούς παράγοντες ανάλυση: κερδοφορία, ρευστότητα και τη φερεγγυότητα.  

Το πρώτο τμήμα που ονομάζεται Οικονομική Ανάλυση μελέτες τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν με τη δήλωση εισοδήματος. Το δεύτερο τμήμα ονομάζεται 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση μελετά την ισορροπία και την οικονομική δομή που 
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ορίζεται προηγουμένως.  

Ο σκοπός της ανάλυσης της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων, ή οικονομική 

ανάλυση, είναι η μελέτη και διάγνωση της χαρακτηριστικά των έργων που σχετίζονται 

με την οικονομική της δραστηριότητα, όπως:  

- Η αποδοτικότητα του έργου σε όλες του τις διαστάσεις και την εξέλιξη κατά τη 

διάρκεια πολλών οικονομικών ετών.  

- Η εξέλιξη των διαφόρων μεγεθών που συνθέτουν την κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων (πωλήσεις, τα έξοδα προσωπικού, αποσβέσεις, κλπ.).  

- Η οικονομική διάρθρωση της εταιρείας, σχετικά με τη διευθέτηση των εξόδων της 

(μόνιμα έξοδα / δαπάνες μεταβλητού), μαζί με το όριο αποδοτικότητας της εταιρείας.  

- Μελέτη της αποτελεσματικότητας των διαφόρων πράξεων που πραγματοποιούνται 

εντός της εταιρείας.  

Εάν η κερδοφορία αναλύεται μέσω των αποτελεσμάτων, η ανάλυση της ρευστότητας 

και της φερεγγυότητας θα πραγματοποιηθεί μέσω του ισολογισμού. Αυτοί οι δύο 

παράγοντες μελέτη της δομής και της σύνθεσης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

της εταιρείας, μαζί με τις σχέσεις τους στον χρόνο.  

- Η ρευστότητα αναλύσεις ικανότητα του εμπορεύματος να γίνει χρήματα σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Από μια άλλη προοπτική, ότι μπορούμε να οριστεί ως η ικανότητα 

της εταιρείας να αντιμετωπίσει τις δεσμεύσεις της σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Μελετά ως εκ τούτου η σχέση μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που συνθέτουν το 

κεφάλαιο κίνησης.  

- Αντίθετα, η φερεγγυότητα αναλύει την ικανότητα της εταιρείας να αντιμετωπίσει τις 

δεσμεύσεις της σε μακροπρόθεσμη βάση. Θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως 
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μακροπρόθεσμη ρευστότητα. Με τον ίδιο τρόπο, η ρευστότητα μπορεί να οριστεί ως 

βραχυπρόθεσμη φερεγγυότητα.  

Τέλος, είναι χρήσιμο να επισημάνουμε ότι ο στόχος της μελέτης αυτών των 

παραγόντων (ρευστότητας και της φερεγγυότητας) μέσα σε μια επιχείρηση είναι να 

προσπαθήσει να καθιερώσει τον οικονομικό κίνδυνο μια επιχείρηση ή ένα 

επιχειρηματικό σχέδιο. Ενώ η ρευστότητα θα το κάνει αυτό για το βραχυπρόθεσμο 

οικονομικό κίνδυνο, τη φερεγγυότητα που κάνει για το μακροπρόθεσμο οικονομικό 

κίνδυνο.  

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

2.6. Νομική Δομή.  

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει την επιλογή του νομικού καθεστώτος για την εταιρεία και 

τους εταίρους κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της, μαζί με τις διοικητικές διαδικασίες 

και τις πολλές νομικές πτυχές που επηρεάζουν τη σχέση της εταιρείας με το 

περιβάλλον-διοίκηση και τους δημόσιους φορείς, πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι 

-.  

Δεδομένου ότι ένα μέρος του περιεχομένου είναι πρακτικά θα ήταν ενδιαφέρον να 

προστεθεί ως παράρτημα στο σχέδιο Business όλα τα επίσημα έγγραφα που μπορεί 

να ζητηθεί για τη σύσταση της εταιρείας.  

Βλ. παράγραφο 4.3. Διοικητικών και νομικών διαδικασιών κατά τη σύσταση μιας 

εταιρείας.  

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  
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2.7. Χρονοδιάγραμμα Εκπλήρωση.  

Όταν μια επιχείρηση χρειάζεται μια σημαντική επένδυση σε έργα κατασκευής των 

κτιρίων ή των εγκαταστάσεων, είναι ενδιαφέρον να διαπιστωθεί το στάδιο εκτέλεσης 

του έργου, και πώς θα αντιμετωπιστούν στο μέλλον. Για να γίνει αυτό, το 

χρονοδιάγραμμα των σταδίων μπορεί να γραφτεί.  

Όλες οι εταιρείες θα πρέπει να επισημάνει τα στάδια ή στάδια που απαιτούνται για να 

αρχίσουν: παραγγελία, λήψη και εγκατάσταση του εξοπλισμού και των 

εγκαταστάσεων? Συγκρότηση των διοικητικών διαδικασιών? Πρόσληψης 

υπαλλήλου? Έναρξη των δραστηριοτήτων ...  

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

2.8. Περίληψη και Αποτίμηση Επιχειρήσεων.  

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του έργου θα επισημανθεί εδώ: δραστηριότητα, τη 

θέση, εμπορικές πληροφορίες, στοιχεία για τις επενδύσεις, την απασχόληση, την 

κερδοφορία, κοινωνικό όφελος. Η δύναμη του έργου θα πρέπει να επισημανθεί, σε 

συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες της, ελαχιστοποιώντας αδυναμία, 

τις απειλές και τους κινδύνους.  

Πιο αναλυτικά, οι ακόλουθοι παράγοντες για την ενδογενή ανάπτυξη για την περιοχή 

θα αξιολογηθούν:  

    - Η άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης και το ύψος της προβλεπόμενης 

επένδυσης.  

    - Πρωτοποριακή τεχνολογία.  



 Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού  
Σχεδίου  

 
 
    - Η προστιθέμενη αξία που παράγεται από την εταιρεία.  

    - Η ενδογενών φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 

διαδικασία.  

   - Δυναμική της φύσης για την περιοχή (έμμεση απασχόληση και οι νέες 

επενδύσεις).  

Συνιστάται να συμπεριλάβει ένα γράφημα δείκτης προβλέψεις του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου. Αυτό το έγγραφο είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσετε και να συμπεριλάβει 

στο σχέδιο επιχειρήσεων (ως παράρτημα), μέσω της εξαγωγής από τη συλλογή των 

στοιχείων έναν περιορισμένο κατάλογο με τους δείκτες που συνοψίζουν τη 

δραστηριότητα και την κατάσταση της εταιρείας και τον προσδιορισμό πώς τα 

δεδομένα θα λαμβάνονται και οι οποίοι θα αναλάβουν να το πράξει εντός της 

εταιρείας.  

Ο κατάλογος αυτός δείκτης πρέπει να είναι εγκατεστημένοι ως πρόβλεψη και πρέπει 

να ενημερώνεται τακτικά, όπως το λανσάρισμα της εταιρείας προχωρά. Παρ 'όλα 

αυτά, το γράφημα δείκτης δεν πρέπει να περιορίζεται στις οικονομικές πληροφορίες. 

Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει εμπορικά δείκτες (τον αριθμό των επαφών, το 

ποσό των προτάσεων και των προσφορών, τον αριθμό των παραγγελιών, των 

πωλήσεων, οι δόσεις που καταβάλλονται, κλπ.), οι δείκτες παραγωγής (όγκος 

παραγωγής, η τιμή ανά μονάδα, ποιότητα, κ.λπ.) και οι δείκτες της διαχείρισης ( 

δόσεις πληρωμής, μη πληρωμής, κ.λπ.).  

 

Το εργαλείο αυτό θα είναι χρήσιμο για τον έλεγχο της διαχείρισης της εταιρείας, 

δεδομένου ότι δείχνει θετική ή αρνητική εξέλιξη του.  
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3. ΕΝΤΥΠΟ ενός επιχειρηματικού σχεδίου  

3.1. Γραφή  

3.2. Παρουσίαση  

Δεδομένου ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα έγγραφο που παρέχει την αξιοπιστία 

του υποψηφίου και του σχεδίου πριν από διαφορετικές ομάδες (επενδυτές, 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους πελάτες ...), πώς παρουσιάζεται είναι σχεδόν 

εξίσου σημαντική με το περιεχόμενο. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να διαβαστεί 

και ως εκ τούτου θα πρέπει να κρατήσει την προσοχή των αναγνωστών. Δεν 

μπορούμε να ξεχνάμε ότι το επιχειρηματικό σχέδιο είναι αυτό που συνδέει τον 

ανάδοχο και τον αναγνώστη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρηματίες 

πρέπει να δώσουν προσοχή στην μορφή και το περιεχόμενο. Πρέπει να αποφύγουμε 

να δώσουμε λάθος, ή δεν ελέγχεται καλά, πληροφορίες και πρέπει να ιδιαίτερα 

προσεκτικοί σχετικά με το γράψιμο και το ύφος. Δεν υπάρχει απόλυτο πρότυπο για 

την παρουσίαση του Επιχειρηματικού Σχεδίου. Παρ 'όλα αυτά, μια σειρά από κανόνες 

που συνιστώνται.  

3.1. Γραφή  

Ο πρώτος κανόνας είναι να μην επιβαρυνθεί το έγγραφο που μοιάζει σαν να έχει 

συναρμολογηθεί ως "κολάζ" των φακέλων που γράφτηκε από διαφορετικούς 

ανθρώπους.  

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ένα στυλ που ορίζονται στο παρελθόν:  

   - Χρησιμοποιούν την ίδια γραμματοσειρά  
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   - Χρήση πεζών γραμμάτων  

   - Διαφορετικό μέγεθος για τους τίτλους, υπότιτλους, τα τμήματα και τα κείμενα  

   - Ευθυγράμμιση κειμένου  

   - Χρήση των περιπτώσεων  

   - Κλπ.  

Στη συνέχεια, θέσαμε μια σειρά επίσημων πρακτικών κανόνων που συνιστάται κατά 

τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου:  

 - Καλή στυλ.  

- Πρέπει να είναι επικοινωνιακός.  

 - Ειλικρίνεια στις πληροφορίες.  

 - Χρήση του τρίτου προσώπου του ρήματος σύζευξη.  

 - Κρατήστε και την τάξη στην έκθεση και τη συνοχή του περιεχομένου, με μια 

λεπτομερή και δομημένη παρουσίαση, αποφεύγοντας πάρα πολύ καιρό τα κείμενα 

και τη δημιουργία όσες σκέψεις, όπως απαιτείται για μια καλή κατανόηση του 

κειμένου.  

- Αποφύγετε επαναλήψεις.  

- Αποφύγετε τη χρήση ξένων λέξεων όσο το δυνατόν περισσότερο.  

 - Αρχή της λέξης οικονομίας-λακωνικότητα-: γράφω όλα αυτά είναι απαραίτητα για το 

έργο, αλλά όχι περισσότερο.  

- Επισημάνετε ό, τι είναι θετικό και να αποφεύγουν, στο μέτρο του δυνατού, ό, τι είναι 

αρνητικό. Αλλά μην υπερεκτιμούν το έργο και δεν ζητήσει συγγνώμη για τον 

αναγνώστη.  

- Χρήση παρομοιώσεις και συγκρίσεις.  
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- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ορθογραφία και την αναθεώρηση του κειμένου.  

3.2. Παρουσίαση  

Όσον αφορά την φυσική πτυχή του εγγράφου, είναι σημαντικό να επισημάνουμε τα 

εξής κανόνες παρουσίασης:  

Συνιστάται η χρήση δύο τόμους ή δύο τμήματα. Ένα θα περιλαμβάνει τα βασικά 

στοιχεία του έργου και το άλλο, το προσάρτημα.  

Το κύριο τμήμα του εγγράφου πρέπει να είναι σχετικά σύντομη, 40 με 60 σελίδες.  

Ο δεύτερος τόμος με το προσάρτημα θα περιλαμβάνει όλα αυτά δεν είναι βασικό να 

γνωρίζουμε για τη βιωσιμότητα του έργου, αλλά που χρησιμοποιείται ως απόδειξη για 

να υποστηρίξει το περιεχόμενο του πρώτου τόμου. Για παράδειγμα, οι κατάλογοι 

προμηθευτών, πελατών, βιογραφικά σημειώματα των στελεχών, την εταιρική τσάρτερ, 

τα στατιστικά στοιχεία των πηγών πληροφοριών, ερευνών αγοράς και των πινάκων 

τους, κλπ. ..  

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να είναι προσωπική και πρέπει να κοιτάξουμε για 

μια εταιρική εικόνα. Για να γίνει αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ειδικό είδος 

χαρτιού, με ένα λογότυπο ή έμβλημα της εταιρείας, καθώς και ένα ελκυστικό και 

διαφορετική γραμματοσειρά.  

Η δημιουργικότητα και η καινοτομία πρέπει να αναζητηθούν κατά τη σύνταξη του 

εγγράφου, πάντοτε εντός των ορίων.  

Τοποθετήστε όλα που μπορούν να βοηθήσουν και την έκκληση του αναγνώστη: 

διαγράμματα, γραφήματα, φωτογραφίες, πίνακες, σχέδια, ...  

Δώστε προσοχή στην ποιότητα του χαρτιού και εκτύπωση.  
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Αφήστε αρκετό περιθώριο σε κάθε πλευρά της σελίδας, για λόγους σαφήνειας των 

αναγνωστών και τις σημειώσεις και τις παρατηρήσεις τους.  

Ακολουθήστε τους κανόνες τυπογραφία, όπως η αποφυγή υπογραμμίζοντας, το 

μέγεθος των τίτλων και τη χρήση των έντονα.  

Επιτύχει μια συνεκτική σειρά με τη διαίρεση κάθε κεφάλαιο. Απαριθμηθούν οι σελίδες, 

καθώς και στον πίνακα περιεχομένων δίνουν τα τμήματα και τις αντίστοιχες αναφορά 

στη σελίδα, για να βοηθήσει τους αναγνώστες να το βρείτε εύκολα.  

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 4.1. Προκαταρκτική αξιολόγηση 
 4.2. CEEI Emprende ®-Evaluación πρόγραμμα ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ 
 4.3. Διοικητικές και νομικές διαδικασίες κατά την σύσταση μιας εταιρείας 
  4.3.1. Νομική υπόσταση 
  4.3.2. Διοικητικές διαδικασίες 
  4.3.3. Η λογιστική, φορολογικών και εργασιακών καθηκόντων 
των επιχειρηματιών 
 

 

4.1. Προκαταρκτική αξιολόγηση.  

Το EBN-ΚΕΚ, λόγω της εμπειρίας τους γραπτώς επιχειρηματικά σχέδια με τους 

φορείς υλοποίησης των εταιρειών, συνιστούμε πριν αρχίσει να κάνει και να 

επεξεργαστείτε το Επιχειρησιακό Σχέδιο, θα πρέπει να αναλάβει τέσσερα σημεία:  

Πρώτον: Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει άριστα τι ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι, 

ποια μορφή και το περιεχόμενό του όπως και το γιατί είναι τόσο χρήσιμο.  

Δεύτερον: Ο δικαιούχος πρέπει να αναλάβει το έργο της συγγραφής του 
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Επιχειρηματικού Σχεδίου, ή τουλάχιστον να είναι το πρόσωπο για να συντονίσει και 

να οργανώσει τη συγγραφή του.  

Τρίτον: Όλες οι βασικές διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για να ξεκινήσει η 

δραστηριότητα πρέπει να είναι γνωστή.  

Τέταρτο: Οι πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, στην αγορά, τους ανταγωνιστές της, 

τους πελάτες και το περιβάλλον, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερο.  

Αυτό είναι το σημείο που EBN-BIC Castilla y León τονίζει. Σας ενθαρρύνουμε τους 

επιχειρηματίες να κάνουν μια προσπάθεια και θυσία λίγο από το χρόνο τους και τους 

πόρους για την αναζήτηση πληροφοριών, που θα γίνει το πρώτο άυλο περιουσιακό 

στοιχείο της εταιρείας τους.  

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι για κάθε εταιρεία που θέλει να είναι ανταγωνιστική, 

έχοντας πληροφορίες που είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της αγοράς.  

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό σε αυτό το στάδιο πριν από τη σύνταξη του σχεδίου, 

κατά την σύλληψη της ιδέας για το έργο, να προβεί σε αξιολόγηση του έργου στο 

σύνολό του, με στόχο τη διενέργεια απογραφής των χρήσιμων πληροφοριών για το 

μέλλον Επιχειρηματικό Σχέδιο.  

Οι διαθέσιμες πληροφορίες μπορεί να είναι εσωτερική ή πληροφορίες της εταιρείας 

και των εξωτερικών ή του τομέα.  

Είναι χαρακτηριστικό να βρείτε σε όλους τους οδηγούς τη δημιουργία επιχειρήσεων 

διαφορετικά μοντέλα ερωτηματολόγιο που παραπέμπουν στην προσωπική ικανότητα 

των φορέων, η εταιρεία, το προϊόν ή τις υπηρεσίες, την εμπορική ικανότητα όσο και τη 

διαδικασία κατασκευής. Με λίγα λόγια, τους βασικούς παράγοντες που πρέπει πάντα 

να αναλυθούν πριν από την έναρξη της δραστηριότητας, δεδομένου ότι θα δείξει αν 
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το μέλλον των επιχειρήσεων είναι καλό ή κακό, αν είναι ελκυστική, καινοτόμο ή 

πρωτότυπο.  

BIC Castilla y León προτείνει ένα μοντέλο Προκαταρκτική Αξιολόγηση που πρέπει να 

καλυφθούν από τους υποψηφίους του σχεδίου και επανεξετάζονται από τους 

συμβούλους σε χρέωση από την ΚΕΚ.  

Αυτό το μοντέλο υποστηρίζεται από ένα πρόγραμμα υπολογιστή (web και CD-ROM 

εκδόσεις), με στόχο την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του έργου, σύμφωνα με τον 

προβληματισμό και την συστηματική αξιολόγηση της ιδέας μέσα από τις διαθέσιμες 

πληροφορίες.  

Αυτή η διαδικασία μας κάνει να καλύπτουν δύο φάσεις:  

1η .- υποκειμενική εκτίμηση: Διαλογισμός και πληροφορίες διαδικασία αναζήτησης.  

2ος Στόχος .- Αξιολόγηση: Χρησιμοποιήστε τις προηγούμενες πληροφορίες για να το 

εφαρμόσετε στο πρόγραμμα CEEI υπολογιστή Emprende ®-EVALUACIÓN 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ. Το πρόγραμμα θα διαγνώσει την ποιότητα του επιχειρηματικού 

σχεδίου.  

 

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

4.2. CEEI Emprende ® - Evaluación πρόγραμμα 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ.  

CEEI Emprende ®-EVALUACIÓN ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ χρησιμοποιεί ένα σύστημα 

που βασίζεται στη βαθμολόγηση των σταθμισμένων παράγοντες. Για να γίνει αυτό, οι 
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εννέα ομάδες των παραγόντων που έχουν συσταθεί, και μέσα σε καθένα από αυτά 

μπορούμε να βρούμε άλλους σταθμισμένο υπο-παράγοντες. Κάθε μία από αυτές τις 

υπο-παράγοντες που αξιολογούνται σε μια κλίμακα 1 έως 6, με το 0 ως ένα σημάδι 

για την απουσία αξιολόγησης. Ένας μεγάλος αριθμός μηδενικών μπορεί να σημαίνει 

ότι το έργο δεν μπορούν να αξιολογηθούν, διότι δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση.  

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι:  

1) το ενδιαφέρον της αγοράς:  

Ο στόχος είναι να αξιολογηθεί εάν η αγορά-στόχος έχει αρκετά χαρακτηριστικά ώστε 

να είναι ελκυστική για το επιχειρηματικό σχέδιο. Οι επιμέρους παράγοντες είναι:  

-Το μέγεθος της αγοράς στο σύνολό της. Το μέγεθος της αγοράς-στόχου πρέπει να 

αξιολογείται, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι αυτό που έχει σημασία είναι το 

μέγεθος σε νομισματικούς όρους, και όχι τόσο του απόλυτου αριθμού των πελατών.  

-Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς. Ο ρυθμός με τον οποίο η αγορά-στόχος 

αναμένεται να αυξηθεί, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και όχι σε απόλυτους 

αριθμούς.  

-Το κόστος εισόδου στην αγορά. Η δύναμη των φραγμών εισόδου στην αγορά. Αυτά 

μπορεί να είναι από:  

Κόστος πλεονέκτημα των εταιρειών που έχουν ήδη καθοριστεί.  

Διαφοροποίηση προϊόντων.  

Οι οικονομίες κλίμακας.  

Κεφαλαιακές ανάγκες.  

Τομεακή νομοθεσία.  

Περιβαλλοντικό κόστος.  
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Δυσκολίες στην πρόσβαση στα κανάλια διανομής.  

-Οι κίνδυνοι της ανάλογα με τους προμηθευτές. Οι κίνδυνοι αυτοί θα είναι υψηλότερο 

εάν: Οι αγορές έχουν συγκεντρωθεί από έναν μικρό αριθμό προμηθευτών. Οι αγορές 

σε ένα συγκεκριμένο προμηθευτή αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος του 

κόστους παραγωγής.  

-Οι κίνδυνοι της ανάλογα με τους πελάτες. Οι κίνδυνοι αυτοί θα είναι υψηλότερο εάν: 

Οι πωλήσεις συσσωρευτεί σε ένα μικρό αριθμό πελατών. Το προϊόν αποτελεί ένα 

πολύ σημαντικό μέρος του κόστους των πελατών (στην περίπτωση των βιομηχανικών 

πελατών).  

-Αντικατάσταση Κίνδυνοι. Αυτοί είναι οι κίνδυνοι των νέων προϊόντα, υλικά ή τεχνικές 

που εμφανίζονται στην αγορά που υπερέχουν προϊόν ή την υπηρεσία σας, 

αφήνοντας σε μια κατάσταση του παρωχημένου.  

-Τομέας περιθώρια. Πόσο μεγάλη είναι η τρέχουσα περιθώρια κέρδους του τομέα-

στόχο.  

-Προσφυγών της αγοράς στο σύνολό της. Ο στόχος είναι να εξετάσει εάν το 

περιβάλλον της αγοράς είναι ελκυστικό (λαμβάνοντας υπόψη πτυχές όπως η 

διαφάνεια στις ενέργειές της, η συμπεριφορά του ανταγωνισμού, οι παρεμβάσεις από 

άλλες τομέα ή τη διοίκηση, κλπ).  

- Ικανότητα να ανταποκριθούν στην αγορά. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο, αν είναι 

δυνατό να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η αγορά αυτή 

και να προσαρμοστούν στις αλλαγές του, ενώ αυξάνεται ταυτόχρονα.  

-Αγορά σταθερότητα. Ο αριθμός των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην αγορά, το 

πόσο γρήγορα θα συμβεί και πώς ξαφνική ή προβλέψιμη είναι.  
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2) το επίπεδο της καινοτομίας  

-Τεχνική καινοτομία του προϊόντος. Ο στόχος είναι να αξιολογηθεί ο τρόπος με το 

προϊόν συμβάλλει στην αγορά με τη σύνθεση, το σχήμα, η λειτουργία, κ.λπ., 

σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:  

1. Πολύ αδύναμη. Δεν είναι καινοτόμο. Μιμείται τα υπάρχοντα προϊόντα.  

2. Αδύναμη. Παρέχει ελάχιστη ή λεπτομερή καινοτομίες.  

3. Κάπως αδύναμο. Πρόκειται για μια νέα χρήση ήδη υπαρχόντων προϊόντων.  

4. Κάπως ισχυρή. Οι νέες τεχνολογίες και νέες χρήσεις που προστίθενται στο προϊόν.  

5. Ισχυρή. Το προϊόν είναι νέο, με μερικές από τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες.  

6. Πολύ ισχυρός. Το προϊόν είναι ριζικά νέο, με τη νέα τεχνολογία.  

-Διαδικασία της καινοτομίας. Ο στόχος είναι να αξιολογηθεί η τεχνολογική καινοτομία 

της παραγωγικής της διαδικασίας, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα  

1. Πολύ αδύναμη. Ντεμοντέ διαδικασίες.  

2. Αδύναμη. Οι διαδικασίες που εγκαταλείπονται στον τομέα.  

3. Κάπως αδύναμο. Είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιούνται συνήθως στον τομέα.  

4. Κάπως ισχυρή. Δοκιμασμένο τεχνολογίες, αλλά και νέα για τον τομέα.  

5. Ισχυρή. Είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τις πιο προηγμένες εταιρείες 

του κλάδου.  

6. Πολύ ισχυρός. Τεχνολογία αιχμής, δεν είναι διαθέσιμη για άλλες εταιρείες.  

-Εμπορική καινοτομία. Ο στόχος είναι να αξιολογηθεί η καινοτομία της 

εμπορευματοποίησης, ανάλογα με το τι χρειάζεται για να εισέλθουν σε νέες αγορές, 

τη χρήση νέων καναλιών, νέες ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας μέσα, κλπ. Αν 

χρησιμοποιεί το σύνηθες μέσο στον τομέα του, παίρνει ένα αποτέλεσμα από τις τρεις.  
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-Οικονομικές καινοτομία. Ο στόχος είναι να αξιολογηθεί η καινοτομία στον τρόπο της 

διαχείρισης των εξόδων και των πληρωμών. Οι πιο οικονομικές καινοτομίες 

εισάγονται, τόσο ισχυρότερη θα είναι. Αν χρησιμοποιεί τις κανονικές τιμές στον τομέα 

της, παίρνει ένα αποτέλεσμα από τις τρεις.  

-Διαχείριση της καινοτομίας. Δηλαδή, η καινοτομία στη διοίκηση και διαχείριση του 

έργου. Εάν η διαχείριση θα είναι παρόμοια με άλλες εταιρείες του κλάδου, παίρνει ένα 

αποτέλεσμα από τις τρεις.  

 

3) Επιχειρηματική Παράγοντες  

Ο παράγοντας αυτός αντικατοπτρίζει την προετοιμασία των επιχειρηματιών, ή εν 

δυνάμει επιχειρηματίες, στον τομέα της τεχνολογικής, επιχειρηματικής και 

διαχειριστικών πτυχών. Η υπο-παράγοντες που περιλαμβάνει είναι οι εξής:  

-Οι τεχνικές γνώσεις και εμπειρία. Κατάρτιση και εμπειρία στον τομέα των 

τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στον τομέα της στόχο. Αν οι επιχειρηματίες έχουν 

εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση με τον ίδιο ή συναφείς κλάδους και έχουν 

εκπαιδευτεί στην τεχνολογία, η αποτίμηση θα είναι υψηλό.  

-Η επιχειρηματική γνώση και εμπειρία. Επιχειρηματική εκπαίδευση και εμπειρία σε 

διευθυντικές θέσεις. Εάν έχουν διευθυντές ή ακόμη και επιχειρηματίες που βρίσκονται 

στο ίδιο ή παρεμφερή τομέα και έχουν εκπαιδευτεί στη διαχείριση, η αποτίμηση θα 

είναι υψηλό.  

-Επιχειρηματική ικανότητα. Προσωπικά δυνατότητα να τρέξει μια εταιρεία, τη 

δυνατότητα να οδηγήσει και τη διαχείριση.  

4) Βαθμός την ανάπτυξη της ιδέας ή σχεδίου.  
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Συμπληρώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:  

1. Πολύ αδύναμη. Είναι μόνο μια ιδέα.  

2. Αδύναμη. Πρόκειται για μια προηγμένη ιδέα. Πρωτότυπα είναι στο στάδιο της 

προετοιμασίας.  

3. Κάπως αδύναμο. Υπάρχουν λειτουργούντων πρωτοτύπων.  

4. Κάπως ισχυρή. Είναι στο στάδιο της δοκιμαστικής παραγωγής.  

5. Ισχυρή. Είναι στο στάδιο της έρευνας αγοράς.  

6. Πολύ ισχυρός. Είναι έτοιμη να παράγονται και διατίθενται στο εμπόριο αμέσως.  

5) Το κόστος της ανάπτυξης του έργου  

Είναι χωρισμένο σε διάφορα στοιχεία κόστους, όπως:  

-Το κόστος της ανάπτυξης του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Το κόστος της 

τοποθέτησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας με τους όρους που απαιτούνται για την 

παραγωγή και την εμπορευματοποίηση της (σχεδιασμός και κατασκευή πρωτοτύπων, 

δοκιμές, άδειες, κλπ).  

-Το κόστος της ανάπτυξης του έργου. Οι δαπάνες που πρέπει να αναλάβει πριν από 

την έναρξη του έργου, ακόμη και (όπως η έρευνα πληροφορίες, μελέτες αγοράς, 

συμβουλές, αναζήτηση χρηματοδότησης, τεχνικά έργα, κλπ.)  

-Οι επενδύσεις που απαιτούνται για να ξεκινήσει την παραγωγή. Ο όγκος των 

επενδύσεων που απαιτούνται για να ξεκινήσει η συνεχής παραγωγή του προϊόντος ή 

της συνεχούς παροχής της υπηρεσίας. Εξετάστε τις επενδύσεις σε μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις, οικόπεδα, εξοπλισμός για την αποθήκευση, τη μεταφορά και τη 

διαχείριση, κλπ.  

-Το κόστος του να πάρει στην αγορά. Οι δαπάνες για την εξεύρεση ένα κενό στην 
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αγορά: δημιουργία ενός δικτύου διανομής, την κατάρτιση της ομάδας πωλήσεων, η 

αρχική διαφήμιση, την προώθηση των πωλήσεων εισαγωγής, τα κίνητρα για τον 

έλεγχο, κλπ.  

-Το κόστος των επενδύσεων σε κεφάλαια κίνησης. Ο όγκος των αναγκαίων 

επενδύσεων σε μη παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ειδικά, η προμήθεια των 

πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, ρευστά περιουσιακά στοιχεία, τη 

χρηματοδότηση των πρώτων πωλήσεων μέχρι καταβληθεί, οι αρχικές αποδοχές, κλπ. 

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι όλες οι πληρωμές που θα 

πραγματοποιηθούν κατά τους πρώτους έξι μήνες πρέπει να χρηματοδοτηθούν.  

6) Ο ανταγωνισμός  

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να μετρηθεί το πώς οι ανταγωνιστές στην εν λόγω 

πράξη τομέα, μέσω της:  

-Ο ανταγωνισμός βαθμό. Αξιολογήστε την αντιπαλότητα μεταξύ των εταιρειών που 

ανταγωνίζονται στην αγορά. Αν είναι στάσιμες ή σε παρακμή, με μεγάλο αριθμό 

ανταγωνιστών και υπάρχουν υψηλά πάγια έξοδα, καμία διαφοροποίηση του 

προϊόντος, πέραν της εγκατεστημένης ισχύος, τα εμπόδια για να εγκαταλείψουν 

αυτόν τον τομέα και την παρουσία των ξένων εταιρειών, ο ανταγωνισμός είναι πολύ 

ισχυρή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ανταγωνισμός είναι συνήθως πολύ αδύναμη.  

-Συγκέντρωση του διαγωνισμού. Το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων του τομέα 

πραγματοποιείται από τις πρώτες εταιρείες. Μια ακραία περίπτωση είναι όταν μόνο 

μία εταιρεία συσσωρεύει τις πωλήσεις στο σύνολό τους (ο βαθμός συγκέντρωσης θα 

είναι πολύ ισχυρή? Θα σκοράρει έξι). Το αντίθετο, όταν οι πωλήσεις κοινή 

ομοιόμορφα ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό εταιρειών (πολύ αδύναμοι συγκέντρωση? Θα 
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σκοράρει ένα).  

-Κινδύνου του προϊόντος να είναι πλαστά. Οι πιθανότητες του προϊόντος είναι 

πλαστά. Θα είναι μεγάλη και αν είναι, για παράδειγμα, μια υπηρεσία που δεν διαφέρει 

από τους άλλους, και ιδιαίτερα χαμηλές, αν είναι πολύ περίπλοκο από τεχνική 

άποψη.  

-Κίνδυνος νέων ανταγωνιστών στην αγορά. Οι πιθανότητες των νέων ανταγωνιστών 

να εισέλθουν στην αγορά. Αυτή η πιθανότητα θα είναι χαμηλό εάν οι σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας ή την εμπειρία, το προϊόν είναι διαφορετική, οι κεφαλαιακές 

απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές, είναι δύσκολη η πρόσβαση στα δίκτυα διανομής, οι 

πελάτες είναι πολύ πιστό, είναι τα μειονεκτήματα κόστους της εύρεσης ένα χάσμα 

υψηλές ή υπάρχουν νομικοί περιορισμοί, οι τιμές είναι πολύ χαμηλές ή η αντίδραση 

του ανταγωνισμού είναι πολύ ισχυρή.  

-Τα πλεονεκτήματα του ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια των σπούδασε σχέδιο σε 

τεχνολογικά θέματα, οικονομική δύναμη, το μερίδιο αγοράς, την πίστη πελατών, 

εικόνα, κλπ.  

7) την προστασία των Βιομηχανικών  

Ο στόχος είναι να μετρηθεί η σημερινή προστασία για το έργο. Κατά την αξιολόγηση 

της νομικής προστασίας, οι επιχειρηματίες πρέπει να εξετάσει τις νομικές και τυπικές 

πτυχές, αλλά και πώς να τις θέσουν σε εφαρμογή. Αυτό μπορεί να προέλθει από.  

-Η γνώση (know-how) που διατίθενται, η εμπειρία κ.λπ.  

-Νομική προστασία του προϊόντος. Η ακόλουθη κλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί:  

1. Πολύ αδύναμη. Το προϊόν είναι προς το δημόσιο τομέα.  

2. Αδύναμη. Έχει ένα εμπορικό σήμα.  
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3. Κάπως αδύναμο. Διαθέτει άδεια παραγωγής.  

4. Κάπως ισχυρή. Έχει αποκλειστική άδεια παραγωγής.  

5. Ισχυρή. Έχει πατέντες πάνω σε ορισμένα συστατικά στοιχεία του προϊόντος.  

6. Πολύ ισχυρός. Το προϊόν είναι κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και τα 

εμπορικά σήματα είναι νηολογημένα σε όλες τις πιθανές επιγραφές.  

-Νομική προστασία της παραγωγικής διαδικασίας:  

1. Πολύ αδύναμη. Η παραγωγική διαδικασία είναι κοινή γνώση.  

2. Αδύναμη. Τα μέρη της διαδικασίας που χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας.  

3. Κάπως αδύναμο. Η όλη διαδικασία χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας.  

4. Κάπως ισχυρή. Οι επιχειρηματίες έχουν αποκλειστική άδεια κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας.  

5. Ισχυρή. Είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τμήματα της παραγωγικής 

διαδικασίας.  

6. Πολύ ισχυρός. Η όλη διαδικασία παραγωγής είναι κατοχυρωμένη με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας.  

-Νομική προστασία της μάρκας με καλή θέληση. Αν οι επιχειρηματίες έχουν ένα 

εμπορικό σήμα με καλή θέληση (δεν έχει αγοραία αξία επειδή κύρους της, φήμη, 

εικόνα, κλπ), θα πρέπει να αξιολογήσει την προστασία του σύμφωνα με την 

ακόλουθη κλίμακα:  

1. Πολύ αδύναμη. Το εμπορικό σήμα δεν προστατεύεται.  

2. Αδύναμη. Ένα brand με άδεια που χρησιμοποιείται.  

3. Κάπως αδύναμο. Υπάρχει μια αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης για τη μάρκα.  

4. Κάπως ισχυρή. Η μάρκα είναι εγγεγραμμένη μόνο στην Ισπανία.  
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5. Ισχυρή. Η μάρκα είναι νηολογημένα σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται.  

6. Πολύ ισχυρός. Η μάρκα έχει καταχωρηθεί υπό όλες τις πιθανές τμήματα σε όλες τις 

αγορές.  

-Ίδια τεχνολογικά εμπόδια. Το επίπεδο εξέλιξης των τεχνολογιών που ανήκουν και τις 

δυσκολίες του ανταγωνισμού, να έχουν πρόσβαση σε αυτά.  

8) Η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων  

Πώς οι αλλαγές στο περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει το έργο. Αυτά μπορεί να είναι:  

-Πολιτικούς παράγοντες. Μια ανάλυση για το πώς πολιτικές αλλαγές θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν σοβαρά την εξέλιξη του έργου, σε εθνικό επίπεδο (από τις χώρες-

στόχους), αλλά και περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο στους τομείς όπου οι μονάδες 

παραγωγής θα βρίσκεται.  

-Οικονομικούς παράγοντες. Μια ανάλυση για το πώς οι οικονομικές αλλαγές θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν το έργο, όπως το εθνικό εισόδημα και τη διανομή του, ο 

πληθωρισμός, η ανεργία και τα επιτόκια.  

-Τεχνικούς παράγοντες. Υπάρχουν προβλέψιμες τεχνικές αλλαγές που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν σοβαρά τις συνθήκες του τομέα; Εξετάστε τα νέα υλικά, 

παραγωγικές διαδικασίες που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες, η σμίκρυνση του, τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, κλπ.  

-Κανονισμού και νομικές αλλαγές. Εάν ο τομέας είναι σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται και 

ρυθμίζεται, το έργο θα είναι πολύ ευαίσθητος σε κάθε αλλαγή στον κανονισμό. Αυτό 

θα συμβεί εάν οι κανονισμοί επηρεάζουν τους πελάτες και τους προμηθευτές. 

Χαρακτηριστικά όπως άδειες, τις άδειες, φορολογικές ρυθμίσεις, που εργάζονται 

πτυχές, την υγιεινή-υγειονομικών κανονισμών, την ασφάλεια, την προστασία των 
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καταναλωτών, κλπ.  

-Οι αλλαγές στις προτιμήσεις. Εάν ένα προϊόν μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητη στις 

διακυμάνσεις στις τάσεις, τα γούστα, τις προτιμήσεις, στυλ, κλπ. των καταναλωτών.  

-Οι δημογραφικές αλλαγές. Μιλάμε για τη διακύμανση της πυραμίδας των ηλικιών (η 

ηλικία του πληθυσμού είναι άνω των νέων), των ενδιαιτημάτων (περισσότερο αστικές 

και λιγότερο αγροτική), το μέγεθος της οικογένειας, της διάρκειας και της διανομής της 

εκπαίδευσης και τα στάδια εργασίας, κλπ.  

-Θρησκευτικά αλλαγές. Μπορεί να υπάρχουν τομείς στους οποίους οι αλλαγές στις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις των καταναλωτών μπορεί να είναι καθοριστική. Ειδικά 

στην περίπτωση των θρησκευτικών εικόνων ή προϊόντα που σχετίζονται με τη χρήση 

τους σε ορισμένες θρησκευτικές πρακτικές.  

-Πολιτισμικές αλλαγές. Υπάρχουν διαφορές στις αξίες και τις συμπεριφορές που 

επηρεάζουν βαθιά συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η σημασία του περιβάλλοντος 

και της οικολογίας, σεξουαλικές συνήθειες ή τη χρήση του ελεύθερου χρόνου από 

τους ηλικιωμένους είναι μόνο μερικά παραδείγματα πρόσφατων πολιτιστικές 

συνήθειες που επηρεάζουν τη ζήτηση σε ορισμένους τομείς.  

 

9) Οι πόροι διατίθενται  

Ο στόχος είναι να αξιολογήσει τους διαθέσιμους πόρους για να ξεκινήσει το έργο.  

-Οι τοπικές πρώτες ύλες. Η διαθεσιμότητα, πολύ κοντά στην περιοχή που επελέγη για 

τη θέση της εταιρείας, της βασικής πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται στην 

παραγωγική διαδικασία.  

-Προμήθειες. Αν οι πηγές των πρώτων υλών, της ενέργειας, κλπ. που βρίσκεται και 
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είναι έτοιμο να παρασχεθούν.  

-Θέση και της προσβασιμότητας. Είναι ένα μέρος για να εντοπίσετε την εταιρεία κοντά 

στις αγορές των καταναλωτών και των πηγών εφοδιασμού της περιφέρειας; Έχει 

γρήγορη και κατάλληλη πρόσβαση και τις οδούς επικοινωνίας;  

-Κεφαλαιουχικά αγαθά. Πόσο γρήγορα και εύκολα μπορούν να τα κεφαλαιουχικά 

αγαθά να έχουν πρόσβαση (μηχανήματα, εργαλεία, εγκαταστάσεις, κλπ.), 

προκειμένου να ξεκινήσει την παραγωγή και την εμπορευματοποίηση.  

-Ειδικευμένων εργαζομένων. Υπάρχουν στην αγορά αρκετά ειδικευμένων 

εργαζομένων για το έργο και σε λογικό κόστος; Είναι ήδη εκεί με οποιαδήποτε σχέση, 

έστω και συμβατική, με τους εργαζόμενους με αρκετά προσόντα; Ποιο είναι το 

επίπεδο της προετοιμασίας και την εμπειρία του διαθέσιμου εξειδικευμένου εργατικού 

δυναμικού;  

-Ανειδίκευτους εργάτες. Είναι δυνατόν να αποκτήσει αρκετή ανειδίκευτους 

εργαζόμενους για το έργο; Πόσο υψηλό είναι το κόστος τους;  

-Χρηματοδότηση. Τα διαθέσιμα κεφάλαια, λαμβάνοντας υπόψη τι χρειάζεται για να 

επενδύσει στο έργο. Είναι επίσης σημαντικό να εξεταστεί πώς η εξωτερικές πηγές 

χρηματοδότησης μπορεί να προσεγγιστεί (τράπεζες, ιδρύματα, κλπ.). -Τοπική και 

περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν οικονομικά κίνητρα για την εγκατάσταση στην 

επιλεγμένη τοποθεσία εκεί; Μπορεί να είναι τοπικά (Δημαρχείο, του Συμβουλίου), 

περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό. Αξιολογήστε το ποσό των κινήτρων για την οποία 

το έργο έχει τα κατάλληλα προσόντα.  

-Διοικητική και εγκαταστάσεις διαδικασία. Αξιολογήστε την υποστήριξη του έργου 

μπορεί να λάβει για όλες τις διαδικασίες γραφειοκρατία στη διοίκηση και την αίτηση 
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για την  

διαθέσιμες επιχορηγήσεις. Έχουν οι επιχειρηματίες σε επαφή με κάθε ίδρυμα που 

μπορεί να βοηθήσει με αυτές τις εργασίες;  

Τέλος, CEEI Emprende ®-EVALUACIÓN ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ προσφέρει ένα 

αποτέλεσμα της προ-αξιολόγησης, το οποίο μπορεί να είναι αρνητική, την αξιολόγηση 

του σχεδίου ως λάθος? Καλή ή πολύ καλή, δίνοντας το πράσινο φως για το επόμενο 

βήμα? Αξιολογήσει και πάλι, την παροχή συμβουλών για την αναζήτηση 

περισσότερες πληροφορίες για να κρίνει το έργο και πάλι.  

Εάν το έργο σας δεν έγινε δεκτή από CEEI Emprende ®-EVALUACIÓN 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ θα πρέπει να ψάξει για ένα νέο έργο ή ιδέα ή να μας δώσει μέσω 

των ακόλουθων module (CEEI Emprende-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ®) πληροφορίες που 

μπορεί να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε το έργο και πάλι. Αν το σχέδιο απορριφθεί 

ξανά, σας συνιστούμε να εγκαταλείψει την ιδέα.  

 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

4.3. Διοικητικές και νομικές διαδικασίες κατά την σύσταση μιας εταιρείας 
4.3.1. Νομική υπόσταση 
4.3.2. Διοικητικές διαδικασίες 
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Αυτό το τελευταίο τμήμα έχει αποθηκευτεί να περιγράψει τα νομικά και διοικητικά 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν πριν από την έναρξη του επιχειρηματικού σχεδίου, 

μετά την επιχειρηματική ιδέα έχει καθιερωθεί και έχει μετατραπεί σε ένα έργο.  

Οι επιχειρηματίες πρέπει να ξέρετε για τους τρεις τομείς πληροφοριών πριν από την 

έναρξη μιας επιχείρησης:  

- Η επιλογή του νομικού καθεστώτος.  

- Οι διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για να ξεκινήσει η επιχείρηση.  

- Η λογιστική, φορολογικών και εργασιακών καθηκόντων των επιχειρηματιών.  

Στη συνέχεια, αναφέρουμε γρήγορα τις βασικές πληροφορίες που οι επιχειρηματίες 

πρέπει να γνωρίζει πριν από την έναρξη της δικής τους επιχείρησης. Οι 

επιχειρηματίες δεν χρειάζεται να είναι ειδικοί σε αυτά τα θέματα, αλλά πρέπει 

τουλάχιστον να τις γνωρίζει.  

4.3.1. Νομική υπόσταση  

Η επιλογή του νομικού καθεστώτος είναι μια από τις πρώτες αποφάσεις τους 

αναδόχους των σχεδίων πρέπει να κάνει: φυσικό ή νομικό πρόσωπο; Εμπορική 

εταιρεία ή συνεταιρισμό; Ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης; Οι 

ακόλουθοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:  

-Είδος δραστηριότητας: η δραστηριότητα η μελλοντική εταιρεία, θα εξαρτηθεί η 

επιλογή του νομικού καθεστώτος σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν το εφαρμοστέο 

δίκαιο είναι εγκατεστημένος σε ένα συγκεκριμένο τρόπο (παράδειγμα: οι εταιρείες 

ασφαλείας, ταξιδιωτικά γραφεία, τράπεζες ,...)  

-Αριθμός δικαιούχων: ανάλογα με τον τύπο της εταιρικής σχέσης, ο αριθμός των 
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απαιτούμενων φορέων θα ποικίλλει (π.χ.: για τις ανώνυμες εταιρείες η ελάχιστη είναι 

τρία).  

-Η ευθύνη των φορέων: η ευθύνη των εταίρων μπορεί να περιοριστεί με τη συμβολή 

τους στο κεφάλαιο της εταιρείας, όπως και σε ανώνυμες εταιρείες? Ή αόριστη, όπως 

και σε ομόρρυθμες ή στην περίπτωση των κατ 'ιδίαν επιχειρηματία, απαντώντας για 

το σύνολο των οφειλών κοινωνικής με όλα τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία και 

Εμπορικής.  

-Οικονομικές ανάγκες του έργου: Η εμπορική κανονισμοί καθορίζει, για κάθε 

περίπτωση, διαφορετικά ελάχιστα κεφάλαια για τη δημιουργία μιας εταιρικής σχέσης. 

Για παράδειγμα, για τις ανώνυμες εταιρείες το ελάχιστο κεφάλαιο που ανέρχεται σε 60 

χιλ. ευρώ, και για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, 3 χιλ. ευρώ.  

-Φορολογικά θέματα: νομικές πτυχές, όπως το συγκρότημα φορολογική διοίκηση ή τη 

διπλή φορολογία του φόρου μπορεί να είναι καθοριστική η επιλογή ενός νομικού 

καθεστώτος για την εταιρεία.  

-Η πρόσβαση σε δημόσια επιδόματα: οι κανονισμοί των κρατικών επιδοτήσεων 

πρέπει να ληφθεί υπόψη αν οι επιχειρηματίες θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτά.  

Και οι δύο μεμονωμένους επιχειρηματίες-φυσικά πρόσωπα-, και οι εμπορικές 

εταιρίες-νομική οντότητα-, έχουν τη νομική ικανότητα να ενεργούν με την κυκλοφορία 

αγαθών.  

Για όσους είναι σε θέση να ενεργήσει - είναι από την ηλικία και με ελεύθερη διάθεση 

των περιουσιακών στοιχείων-, δεν υπάρχει προηγούμενη διαδικασία που μπορεί να 

είναι καθοριστική για να γίνουν ένας ιδιώτης επιχειρηματίας, εκτός με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα.  
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Παρ 'όλα αυτά, για μια εμπορική εταιρεία να αποκτήσει δικό τους νομικό καθεστώς 

του, υπάρχουν διάφορες διοικητικές διαδικασίες για την εκτέλεση. Έτσι, γενικά 

υπάρχουν έξι κοινά βήματα που κάθε κοινωνία πρέπει να πραγματοποιήσει, αν θέλει 

να έχει το δικό του νομικό καθεστώς:  

1. Εφαρμόστε στο Μητρώο Επιχειρήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικού στο 

αποθεματικό το όνομα της επιχείρησης για την αποκλειστική χρήση της εταιρείας.  

2. Σύνταξη του Καταστατικού της εταιρείας και από το καταστατικό.  

3. Εκτέλεση του Καταστατικού με συμβολαιογράφου.  

4. Η καταβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτου και Stamp Duty κανονισμοί για τις 

συναλλαγές της εταιρικής σχέσης.  

5. Αποκτήστε το φορολογικό κωδικό ID στο κατάλληλο γραφείο Εσωτερικών 

Προσόδων.  

6. Εγγραφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων (αποκτήσει το νομικό καθεστώς).  

 

4.3.2. Διοικητικές διαδικασίες.  

Στο πλαίσιο της διαδικασίας της δημιουργίας μιας εταιρείας, στην ενότητα για τις 

διοικητικές διαδικασίες είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί είναι σημαντικό για τις 

εταιρείες «εκκίνησης, αλλά και γιατί θα υποχρεώσει τους φορείς για την εκτέλεση 

πολλών διαδικασιών και την προετοιμασία πολλά έγγραφα.  

Αυτό το κεφάλαιο δεν θα μελετήσει σε βάθος κάθε μία από τις διαδικασίες του 

ισπανικού νομικού συστήματος. Θα μόνο να εφιστά την προσοχή του αναγνώστη το 

πόσο σημαντικό είναι, επίσης, και αφήστε τους επιχειρηματίες ξέρει που είναι 

αναγκαία για την εκκίνηση μιας επιχείρησης.  



 Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού  
Σχεδίου  

 
 
Στη συνέχεια, θα απαριθμήσω τις σημαντικότερες διοικητικές διαδικασίες με τις 

γενικής φύσεως εκκίνηση της διαδικασίας της εταιρείας:  

1. Απογραφή δήλωση: εγγραφείτε για φορολογικές υποχρεώσεις, δήλωση των 

εργασιών Ημερομηνία έναρξης (εφορία).  

2. Επαγγελματικό φόρο.  

3. Άδειας ανέγερσης οικοδομής (Δημαρχείο).  

4. Ξεκινώντας άδεια (Δημαρχείο).  

5. Δικαιώματα και ειδικά μητρώα.  

6. Ενοικίαση ή την αγορά εγκαταστάσεων (Land Registry Office).  

7. Δήλωση του ανοίγματος στο χώρο εργασίας (Περιφερειακό Γραφείο του 

Υπουργείου Απασχόλησης).  

8. Η ζήτηση για εργαζομένους και κατάρτιση των συμβάσεων εργασίας (Job Centre).  

9. Μητρώο της εταιρείας στην Κοινωνική Ασφάλιση, μαζί με τους υπαλλήλους της, ή 

να εγγραφούν ως αυτοαπασχολούμενοι (γραφεία Κοινωνικής Ασφάλισης).  

10. Νομιμοποίηση των βιβλίων της εταιρείας: βιβλίο πρακτικών, οι μέτοχοι της βιβλίο, 

... (Μητρώο Επιχειρήσεων).  

11. Αγοράζουν και να σφραγίσει το βιβλίο του επισκέπτη (Περιφερειακό Γραφείο του 

Υπουργείου Απασχόλησης).  

12. Άλλες διαδικασίες και έγγραφα: ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, κλπ. 

εφοδιασμού.  
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4.3.3. Η λογιστική, φορολογικών και εργασιακών καθηκόντων των 

επιχειρηματιών.  

Όταν η εταιρεία είναι νομικά συσταθεί, οι επιχειρηματίες έχουν μια σειρά από 

υποχρεώσεις για να αντιμετωπίσουν. Για παράδειγμα, πρέπει να τηρούν τα βιβλία 

σύμφωνα με τα όσα ορίζει από τον Εμπορικό Κώδικα, πληρούν μια σειρά από 

φορολογικές υποχρεώσεις (φόρου εταιρειών, οι επίσημες υποχρεώσεις κατά τη λήψη 

τιμολόγια, ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ...) και της εργασίας των 

καθηκόντων, όπως η πρόσληψη υπαλλήλων , την κοινωνική ασφάλιση, τις συνθήκες 

εργασίας ...  

Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες δεν χρειάζεται να είναι ειδικοί σε κάθε μία από 

αυτές τις περιοχές, πρέπει να γνωρίζουν ή να πάρετε συμβουλές από ειδικούς στις 

προαναφερθείσες περιοχές, για την ελαχιστοποίηση των πιθανών προβλημάτων ή 

των κινδύνων για την εταιρεία.  

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: στη δημιουργία επιχειρήσεων 
 5.0. Εισαγωγή 
 5.1. Ο επιχειρηματίας 
 5.2. Η αναζήτηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας 
 5.3. Η τέλεια κατανομή των πόρων της εταιρείας 
 5.4. Η σημασία της επιχειρηματικής επιτυχίας. 
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EBN-BIC Castilla y León χρησιμοποιεί το πρόγραμμα CEEI Emprende ®-Plan de 

Empresa ως το κορυφαίο εργαλείο για το σύνολο του πληροφοριακού συστήματος 

για την εκπαίδευση, συμβουλές και οι αναλύσεις των ΜΜΕ. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, 

όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να αντιμετωπιστεί από δύο διαφορετικές οπτικές 

γωνίες:  

-Ως μια μεθοδολογία για την αναζήτηση των πληροφοριών, την ανάλυση και τον 

προβληματισμό όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής ιδέας και στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης.  

-Ως ένα έγγραφο, το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι συλληφθεί.  

Εάν είναι σημαντικό για τη σωστή αντιμετώπιση αυτού του εργαλείου και στις δύο 

πλευρές του, είναι ακόμη πιο σημαντικό να εντοπιστούν τα οποία είναι τα στοιχεία 

που χρειάζονται για να επιτύχουν την έναρξη λειτουργίας της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας:  

- Η ύπαρξη ενός υποκινητή ή επιχειρηματία. - Η αναζήτηση και η επιλογή μιας ιδέας ή 

επιχειρηματική ευκαιρία. - Η κατανομή των πόρων. - Η επιχειρηματική επιτυχία.  

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι διαμορφωμένο ως ένα εργαλείο για να βοηθήσουν 

τους φορείς, να καθορίζει και να συστηματοποιήσει το δεύτερο και τρίτο στοιχεία της 

διαδικασίας δημιουργίας επιχειρήσεων, και μπορεί να είναι ένα επιπλέον στοιχείο για 

να βοηθήσει την επίτευξη των τέταρτη, η επιχειρηματική επιτυχία.  

 

5.1. Ο επιχειρηματίας  

Πόσες φορές οι άνθρωποι θα έχουν οι ίδιοι ρώτησε: Γιατί δεν μπορώ να 
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δημιουργήσω τη δική μου εταιρεία; Ή, αισθάνομαι σε θέση να ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα ως αυτοαπασχολούμενος;  

Η κανονική απάντηση είναι: "Ναι, έχω μερικές φορές ήθελα να το κάνω, αλλά δεν 

σκέφτηκα ποτέ ότι θα μπορούσα", "Αυτή δεν είναι η κατάλληλη στιγμή», ή «Δεν είναι 

για μένα".  

Αν όλες οι πιθανές απαντήσεις που αναλύθηκαν, θα συνειδητοποιήσουμε ότι 

μπορούν να συνοψιστούν σε δύο διαφορετικά είδη ανθρώπων:  

-Εκείνοι που πιστεύουν ότι είναι ικανοί, αλλά δεν έχουν ένα σαφές σχέδιο ή την 

επιχειρηματική ιδέα.  

-Εκείνοι που δεν εξετάζει την πιθανότητα να μη μισθωτή ως επαγγελματίας 

εναλλακτική λύση.  

Και οι δύο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αντιμετωπίζει κρίση και η κατάσταση 

επιβίωσης, όπως η σημερινή, μια νέα επιχειρηματική νοοτροπία έχει αρχίσει να 

προκύψει ενδιαφέρον για την κοινωνία μας? Και τα επόμενα χρόνια, τις συνήθειες και 

τις συμπεριφορές στα πανεπιστήμια, οικονομικές λέξη και στην κοινωνία εν γένει θα 

Πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά. Ένα νέο βήμα για τη μετα-βιομηχανική κοινωνία έχει 

αναληφθεί και την επιχειρηματική νοοτροπία αλλάζει. Οι μεγάλες πολυεθνικές 

εταιρείες, η μεγάλη χρηματοδότες ή το yuppies δεν είναι πλέον trendy. Είναι η 

κουλτούρα της αυτοαπασχόλησης και του επιχειρηματία. Η κοινωνία μας χρειάζεται 

μικρές επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας και πλούτο μετοχή.  

Αλλά, ποιος είναι ο επιχειρηματίας; : Οι επιχειρηματίες, με τους εγγενείς ικανότητες και 

άλλους έμαθε συμπεριφορές, υπό την αιγίδα της ηγεσίας, να δεσμευθούν και πριν 

από τα μέλη της οργάνωσης ή της ομάδας τους για να παράγουν πλούτο, με την 
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παραδοχή κάποιους κινδύνους.  

Από τον ορισμό αυτό, είναι αλήθεια ότι δεν μπορούν όλοι να είναι ένας 

επιχειρηματίας, αλλά είναι κρίμα που η κοινωνία μας στερείται από τους ανθρώπους 

που έχουν τις προϋποθέσεις αυτές, είναι σπατάλη και να περάσει απαρατήρητη. Αν 

σε αυτό προσθέσουμε τον περιορισμό της τρέχουσας δυσμενείς κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες, είναι τα κίνητρα για τη δημιουργία επιχειρήσεων μειώνεται 

σημαντικά.  

Αλλά αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να είναι η δικαιολογία και καταφύγιο για την 

έλλειψη επενδύσεων και να μην  

δημιουργία πλούτου. Μόνο το ψήφισμα για την επιτυχία στην επιχείρηση, με στόχο 

πάντα τους πελάτες, θα οδηγήσουν στην επιτυχία και δεν μπορούμε να αφήσουμε 

τους παράγοντες που μας περιβάλλουν γίνει ένα διάλειμμα για νέα έργα.  

 

5.2. Η αναζήτηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας  

Αυτό το δεύτερο στοιχείο είναι σημαντικό, όσο το πρώτο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 

κανένας επιχειρηματίας χωρίς μια επιχειρηματική ιδέα. Αυτή η επιχειρηματίας-ιδέα 

αντιστοίχιση είναι άρρηκτη? Το μόνο πράγμα που οι επιχειρηματίες πρέπει να βρούμε 

είναι η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις τους.  

Το βασικό ερώτημα είναι, πού μπορώ να βρω ευκαιρία για την επιχείρησή μου; Η 

απάντηση είναι πολύ εύκολη, δήλωσε, αλλά είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, το 

περιεχόμενό της. Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι οι ατέλειες της αντιστοίχισης της 

αγοράς / προϊόντος. Η ατέλεια της αγοράς, είναι αυτό που κάνει μια αγορά που έχει 
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υψηλότερα κέρδη από ό, τι άλλο? Ως εκ τούτου μια εταιρεία θα έχει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, εάν γνωρίζει πώς να χρησιμοποιούν αυτές τις 

ατέλειες της αγοράς σε όφελος του.  

5.3. Η τέλεια κατανομή των πόρων της εταιρείας.  

Αν θεωρήσουμε ότι μια εταιρεία είναι η διαχείριση του υλικού, τεχνικών, οικονομικών, 

ανθρώπινων πόρων και πληροφοριών, με τελικό στόχο το κέρδος, όλοι γνωρίζουν 

ότι, για την επίτευξη αυτού του στόχου, η κατανομή των πόρων αυτών πρέπει να 

βελτιστοποιηθεί. Υπάρχουν κυρίως πέντε είδη των πόρων στο εσωτερικό μιας 

εταιρίας:  

- Υλικούς πόρους: το επιχειρηματικό σχέδιο θα είναι εφικτή εάν η παραγωγική 

επένδυση παράγει αρκετή οικονομικών πόρων για την αποπληρωμή σε εύλογο 

χρονικό διάστημα την οικονομική επένδυση. Πρέπει να υπάρχει πάντα συνοχή μεταξύ 

της επένδυσης και την αναμενόμενη χρήση του. Σε οικονομικούς όρους, αυτό 

ονομάζεται κερδοφορία.  

- Τεχνικά μέσα: την επιλογή μιας τεχνολογίας ή μια διαδικασία παραγωγής είναι μια 

απόφαση που μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία ή την αποτυχία μιας επιχείρησης.  

- Οι οικονομικοί πόροι: ένα έργο θεωρείται βιώσιμο από την ανάλυση είναι το σημείο 

κερδοφορία του άποψη. Ως εκ τούτου, υπάρχουν δύο παράμετροι που καθορίζουν: 

κέρδος και μια επένδυση.  

Είναι πάντα αναφέρεται ότι η χρηματοδότηση είναι μια καλή επένδυση δεν πρέπει να 

αποτελούν εμπόδιο για αυτό? Είναι αλήθεια, αλλά η πραγματικότητα δείχνει πάντα 

δύο πράγματα: πρώτον, ότι δεν είναι εύκολο να έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση? 
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Και δεύτερον, ότι μια κακή οικονομική πολιτική μπορεί να καταλήξει να αποδυναμώσει 

την εταιρεία.  

Μια κακή πρόγνωση της κατάστασης του ταμείου κατά τη διάρκεια των πρώτων 

δώδεκα μήνες μετά τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, ή η έλλειψη οικονομικών 

εναλλακτικών λύσεων μπορεί να είναι ένα παράδειγμα είναι η αιτία της εξαφάνισης 

του.  

- Ανθρώπινοι πόροι: μέσα σε μια κοινωνία όπως η σημερινή, που ελέγχεται από την 

ύπαρξη των ΜΜΕ και με βάση το συντελεστή παραγωγή της γνώσης των 

εργαζομένων τους, η τέλεια κατανομή των ανθρώπινων πόρων γίνεται απαραίτητη σε 

μια σύγχρονη και μοντέρνα εταιρεία. Πολιτικές για την πρόσληψη, τη συντήρηση και 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να γίνει μέρος του Στρατηγικού Σχεδίου 

της εταιρείας και πρέπει να είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις για τον 

επιχειρηματία.  

- Πηγές πληροφοριών: οι πληροφορίες είναι το πιο σημαντικό άυλο περιουσιακό 

στοιχείο για την εταιρεία. Εάν η αποτελεσματική διαχείριση, η εταιρεία θα είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στις μεταβολές του περιβάλλοντός τους και να 

προσδιορίσουν τις ευκαιρίες στην αγορά πιο γρήγορα.  

5.4. Η σημασία της επιχειρηματικής επιτυχίας  

Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι ένας επιχειρηματίας είναι ένα πρόσωπο μπορεί να 

λαμβάνει αποφάσεις με παραδοχή του κινδύνου, με τον τελικό στόχο της δημιουργίας 

πλούτου. Αυτό θα είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση επιτυχίας. Αλλά το ερώτημα είναι: 

πώς μπορεί να επιτευχθεί επιχειρηματική επιτυχία; Δεν υπάρχει σίγουρος τρόπος για 

να το κάνει. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα 
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ενέχει τον κίνδυνο. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να εξαλειφθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερο τις αβεβαιότητες και να προσαρμοστούν τα τρία στοιχεία που 

αναφέρθηκε προηγουμένως, που ψάχνουν για μια μέτρηση βεβαιότητα, 

χρησιμοποιώντας πληροφορίες, οργάνωση και προγραμματισμό, όπως τα εργαλεία 

τους. Εκτός από αυτά τα τρία εργαλεία, το ψήφισμα για την επιτυχία θα είναι η βάση 

της τύχης τους.  

Για να τερματίσετε αυτόν τον οδηγό, έχουμε συντάξει έναν Δεκάλογος συστάσεων 

που θα βοηθούν τους επιχειρηματίες να έχουν επιτυχία:  

1. Είμαστε σκλάβοι των συνηθειών μας. Εκπαιδεύστε τους και να είναι σκλάβος των 

καλών συνηθειών. Με την επανάληψη τους, θα φτάσετε αριστείας.  

2. Η εμμονή και επιμονή για να φτάσει η επιτυχία θα μετατρέψει κάθε αποτυχία στον 

σπόρο μιας μελλοντικής νίκης.  

3. Ο ενθουσιασμός είναι η πηγή της δημιουργικότητας και της φαντασίας, και δίνει τη 

ζωτικότητα που απαιτούνται για το μετασχηματισμό αυτό είναι φυσιολογικό και θαμπό 

σε καινοτομία.  

4. Η λιτότητα ως κανόνας είναι ένας καλός ταξιδιώτης συναδέλφους.  

5. Η πίστη μετακινεί βουνά και η επιθυμία για την επίτευξη του στόχου του οχήματος 

του.  

6. Κατά την εξέταση του τρόπου για την επίτευξη ενός στόχου, καίνε τα σκάφη που 

σας έχουν ληφθεί μέχρι εκεί που ποτέ δεν μπαίνουν στον πειρασμό να επιστρέψουν.  

7. Ένας σοφός άνθρωπος μαθαίνει από τις εμπειρίες, ένα χαρούμενο άτομο μαθαίνει 

από τις εμπειρίες των άλλων και ένα άτομο βλάκας δεν μαθαίνει από καμία από 

αυτές. Δεν υπάρχει χειρότερος εχθρός για την επιτυχία στην επιχείρηση από μια 
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εμπειρία χωρίς νόημα και την κατάρτιση άσχημα που αποκτήθηκαν.  

8. Τα πάντα στη ζωή είναι προσωρινή και με τον ίδιο τρόπο όπως μια ασθένεια 

πηγαίνει μακριά, αποτυχίες επίσης να πάτε, και όταν έρχεται η νίκη, θα το 

απολαύσετε γιατί νομίζει ότι θα πάει, και δεν θα είμαι ποτέ ότι είμαι τόσο σημαντικό ή 

να γίνουν τόσο αλαζόνες και επιφυλάχθηκε για την βαθμό που να ξεχάσω ότι η 

ευτυχία πρέπει να είναι κοινά.  

9. Ένα αδύναμο άτομο αφήνει τα συναισθήματα ελέγχουν τις ενέργειες? Ένα ισχυρό 

πρόσωπο που κάνει τις δράσεις που ελέγχουν τις σκέψεις. Και πώς θα μπορώ να 

ελέγξω τα συναισθήματά μου; Με τον ενθουσιασμό, τη σαφήνεια, την ευτυχία και τη 

γνώση θα βελτιώσει την προσωπικότητά μου.  

10. Μην αφήνετε για αύριο αυτό που μπορείς να κάνεις σήμερα. Δράσουμε τώρα, 

γιατί αύριο δεν μπορεί ποτέ να έρθει.  

 

 


