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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ SWOT?

SWOT: ακρωνύμιο των λέξεων Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. 

Τα σημεία, Strengths/ Δυνατά σημεία (S) & Weaknesses/Αδυναμίες (W) αφορούν : ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ μιας 
επιχείρησης, οι οποίοι ως ένα βαθμό είναι ελεγχόμενοι.

Opportunities/Ευκαιρίες (O) and Threats/ Απειλές (T) αφορούν : ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ οι οποίοι πολλές φορές δεν 
ελέγχονται ΑΛΛΑ με τακτική ανάλυση ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ως ένα βαθμό.

Η SWOT ανάλυση αποτελεί ένα  από τα βασικά εργαλεία μιας επιχείρησης για να μπορέσει να κατανοήσει πάνω από όλα ο 
ίδιος  ο επιχειρηματίας τη γενική θέση της εταιρείας του στην αγορά και ποια η στρατηγική ή πλάνο πρέπει να 
ακολουθηθεί βάσει των στόχων του. 

Η επιχείρηση με αυτόν τον τρόπο  θα κατανοήσει τις πηγές και δυνάμεις που διαθέτει και θα μπορέσει να τις αξιοποιήσει 
πλήρως στον τομέα ή ή κοινό που απευθύνεται. 

Αποτελεί τη βάση για να αξιολογηθούν οι εσωτερικές δυνατότητες μιας επιχείρησης & περιορισμούς που η ίδια θέτει 
στον εαυτό της, καθώς επίσης και πιθανές ευκαιρίες και απειλές από το εξωτερικό περιβάλλον.

Γίνονται ξεκάθαροι οι αρνητικοί & θετικοί εσωτερικοί & εξωτερικοί παράγοντες μιας επιχείρησηςη που επηρεάζουν την 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ.



Πώς θα είναι ο δικός σας SWOT πίνακας?
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Ανάλυση των σημείων: 1) ΔΥΝΑΤΑ

S/Δυνατά σημεία

Τα πλεονεκτήματα ή ανταγωνιστικά σημεία μιας επιχείρησης είναι αυτά που βοηθούν την επιχείρηση να πετυχαίνει 
τους στόχους της. Αποτελεί τη βάση για μια συνεχή & βιώσιμη πορεία της επιχείρησης και μπορεί να είναι υλικά 

ή/και άυλα. Ενδεικτικά:

- Αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό/υπάλληλοι

- Καθόλου χρέη ή δανεισμό

- Ευρέως σε ζήτηση πρόϊόν

- Οικονομικούς πόρους ή ταμειακή ρευστότητα

- Μοναδικότητα προϊόντος

- Μακρά ιστορία της επιχείρησης στο χώρο

- Αναγνωρίσιμο όνομα προϊόντος ή εταιρείας στο χώρο

- Δυνατό service ή after sales service της επιχείρησης



Ανάλυση των σημείων: 2) ΑΔΥΝΑΜΑ

W/Αδύναμα σημεία 

Τα αδύναμα σημεία είναι αυτά που εμποδίζουν μια επιχείρηση να πετυχαίνει τους στόχους της & να αποδίδει το 
maximum των δυνατότητων της. Επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη της επιχείρησης και μερικά είναι αυτά που 

νιώθουμε ότι είναι δεν τηρούμε ή επαρκούν τα standards μας. Ορισμένα σημεία μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

- Έλλειψη μηχανημάτων ή εξοπλισμού

- Ανεπαρκής εγκατάσταση/χώρος για την έρευνα και ανάπτυξη

- Ελλιπής ή μικρή γκάμα προϊόντων

- Μη ικανοποιητικές αποφάσεις διοίκησης

- Μεγάλα οικονομικά χρέη

- Έλλειψη ταμειακής ρευστότητας

- Δυσκολία εύρεσης κατάλληλου προσωπικού εξαιτίας διαφόρων λόγων όπως είδος, εξειδίκευση, έδρα επιχείρησης κλπ.

- Μεγάλη σπατάλη Α’ υλών

- Πολύπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων

- Ανάγκη πολλών υπαλλήλων ή διαρκής αλλαγή υπαλλήλων χωρίς σταθερότητα

Τα σημεία αυτά πρέπει να τελούν υπό έλεγχο όσο το δυνατόν περισσότερο ή τα εμπόδια να υπερπηδηθούν.



Ανάλυση των σημείων: 3) ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

O/ Ευκαιρίες

Οι Ευκαιρίες παρουσιάζονται στο χώρο στον οποίο είναι ενεργή η επιχείρηση. Σημαίνει να εκμεεταλλεύεται συνθήκες 
και καταστάσεις του περιβάλλοντος με τέτοιο τρόπο ώστε πλάνα και στρατηγική να υποβοηθούν ακόμα 

περισσότερο το κέρδος , τη ρευστότητα & βιωσιμότητα της εταιρείας. 

Το μυστικό?

Να είναι σε θέση η εταιρεία να 1) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τις στιγμές αυτές & 2) ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΝ ΤΟΝ ΕΞΥΠΗΤΕΡΟΥΝ & 3) ΝΑ ΤΙΣ 
ΑΡΠΑΖΕΙ!

Ενδεικτικά:

- Μείωση ανταγωνισμού

- Τηλεπικοινωνίες/Internet

- Άνοιγμα αγορών



Ανάλυση των σημείων: 4) ΑΠΕΙΛΕΣ

T/Απειλές

Οι Απειλές αφορούν τον εξωτερικό παράγοντα που μπορεί να απειλήσει την αξιοπιστία και τα κέρδη μιας επιχείρησης. 

Σε συνδυασμό με τις Αδυναμίες θα αποτελέσει στο ΜΕΛΛΟΝ την «Αχίλλειο Πτέρνα «ή αλλιώς το ΤΟ ΤΡΩΤΟ ΣΗΜΕΙΟ της 
εταιρείας  κάνοντάς την ακόμα πιο ευάλωτη στις εξωτερικές & πλέον μη ελεγχόμενες απειλές 

Ενδεικτικά:

- Διαρκής αλλαγή τεχνολογίας

- Αύξηση ανταγωνισμού -> υπερπροσφορά 

- Πόλεμος τιμών -> μείωση καθαρού κέρδους

- Ανησυχία/κίνηση υπαλλήλων 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ 

& ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ

Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΒΟΗΘΑΕΙ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

1) ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ 

2) ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

3) ΝΑ ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

4) ΝΑ ΕΛΛΙΣΣΕΤΑΙ 

5) ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ 

Η Coach Theodora Odontidou είναι ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ να σας βοηθήσει στην ανάλυσή του , την 
υλοποίηση του & την εφαρμογή του! 
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