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B- LAND

Promote and Strengthen Business Development Skills in Rural Communities

Module 1

General knowledge on how to start a business

Αναπτύχθηκε από την εταιρεία Valencia InnoHub, Ισπάνια

Προώθηση και Ενίσχυση των Δεξιοτήτων Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στις Αγροτικές 

Κοινότητες

B- LAND

Ενότητα 1

Γενικές γνώσεις για το πώς να ξεκινήσετε μια επιχείρηση
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Περιεχόμενο αυτής της ενότητας:

• Ενότητα 1: Εισαγωγή στις αγροτικές επιχειρήσεις

— Τι είναι μια επιχείρηση;

— Αγροτικό επιχειρηματικό περιβάλλον

— Συνηθέστερες συνθήκες για μια επιχείρηση στον αγροτικό τομέα

• Ενότητα 2: Ξεκινώντας μια αγροτική επιχείρηση – προπαρασκευαστικά μέτρα

— Σημασία των κινήτρων για το άνοιγμα μιας επιχείρησης

— Αρχικές ερωτήσεις πριν από την έναρξη μιας επιχείρησης

• Ενότητα 3: Ξεκινώντας μια αγροτική επιχείρηση – Επιχειρηματικά μοντέλα

— Χρήση και σημασία ενός επιχειρηματικού μοντέλου

— Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου

• Ενότητα 4: Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου

— Διαφορά με το επιχειρηματικό μοντέλο

— Δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου
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Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 Κατανόηση της έννοιας «επιχείρηση»

 Κατανόηση των πιο απαιτητικών επιχειρήσεων στον αγροτική τομέα

 Κατανόηση των βημάτων για την έναρξη μιας επιχείρησης

 Προπαρασκευαστικές ερωτήσεις

 Παραγωγή επιχειρηματικού μοντέλου

 Παραγωγή επιχειρηματικού σχεδίου

 Να δώσετε βάση στη σημασία των κινήτρων κατά την έναρξη μιας επιχείρησης
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Ενότητα 1: Εισαγωγή στις αγροτικές επιχειρήσεις

Ο Stephenson ορίζει την επιχείρηση ως "Τακτική παραγωγή ή αγορά και πώληση αγαθών που αναλαμβάνεται με σκοπό την

επίτευξη κέρδους και την απόκτηση πλούτου μέσω της ικανοποίησης των ανθρώπινων αναγκών".

Σύμφωνα με τον Dicksee, η Επιχείρηση – Επιχειρηματική Δραστηριότητα αναφέρεται σε μια μορφή δραστηριότητας που

διεξάγεται με στόχο την επίτευξη κέρδους ή οφέλους για εκείνους για λογαριασμό των οποίων αναλαμβάνεται η

δραστηριότητα.

Ο Lewis Henry ορίζει την επιχείρηση ως: "Μια ανθρώπινη δραστηριότητα που αποσκοπεί στην παραγωγή ή την

απόκτηση πλούτου μέσω της αγοράς και της πώλησης αγαθών".

Επομένως, ο όρος επιχείρηση ορίζεται ως η παραγωγή και διανομή αγαθών και υπηρεσιών σε συνεχή βάση, με στόχο το

κέρδος υπό αβέβαιες συνθήκες αγοράς.

Οι επιχειρήσεις εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου και εκσυγχρονίστηκαν με την έλευση των νέων τεχνολογιών.

Επιχειρήσεις μπορούν να ανοίξουν σε οποιαδήποτε περιοχή, τόσο σε πόλεις όσο και σε αγροτικές περιοχές, και ακόμη

περισσότερο τώρα με τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο, εργαλεία που επιτρέπουν στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας να

φτάσουν οπουδήποτε στον κόσμο.

Τι είναι μία επιχείρηση; Ο ορισμός της επιχείρησης
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Ενότητα 1: Εισαγωγή στις αγροτικές επιχειρήσεις
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Ενότητα 1: Εισαγωγή στις αγροτικές επιχειρήσεις

Ο κύριος στόχος μιας επιχείρησης είναι η επίτευξη κέρδους. Εάν ένας οργανισμός έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά δεν

επιδιώκει να αποκομίσει κέρδος από αυτά, δεν είναι επιχείρηση. Για παράδειγμα, οι ΜΚΟ δεν θεωρούνται επιχειρήσεις,

επειδή ασκούν δραστηριότητες που δεν αποφέρουν κέρδος.

Το μέσο για την επίτευξη κέρδους σε μια επιχείρηση είναι η παραγωγή κάποιας προστιθέμενης αξίας ή υπεραξίας. Έτσι,

για παράδειγμα, στην περίπτωση του εμπορίου, η επιχείρηση είναι η μεταπώληση αγαθών. Η προστιθέμενη αξία του εμπόρου

είναι η διαμεσολάβησή του, δηλαδή το να λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ αγοραστών και παραγωγών. Ο έμπορος

χρεώνει για αυτή την προστιθέμενη αξία προσθέτοντας ένα περιθώριο μεταξύ του κόστους και της τιμής πώλησης των

προϊόντων του.

Οι επιχειρήσεις δημιουργούνται επειδή οι άνθρωποι έχουν ανάγκες, και όσοι ξέρουν να τις διακρίνουν μπορούν να τις

μετατρέψουν σε δραστηριότητα που παράγει χρήματα. Στη συνέχεια, αναζητούνται τα μέσα για να μπορέσουν να

προσφέρουν αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες με κερδοφόρο τρόπο.

Για να λειτουργήσει μια επιχείρηση, είναι απαραίτητη η ύπαρξη μιας ευκαιρίας, οι πόροι για την έναρξη των δραστηριοτήτων

και η εργασία και η δημιουργικότητα των ιδρυτών.

Στόχος και σκοπός της επιχείρησης
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Ενότητα 1: Εισαγωγή στις αγροτικές επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαχωριστούν σε διάφορους τύπους:

• Εθνικές ή διεθνείς: Μια επιχείρηση μπορεί να αναπτύσσει τη δραστηριότητά της εντός των συνόρων μιας χώρας (εθνική) ή

να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε πολλές χώρες (διεθνής).

• Φυσικές ή διαδικτυακές: Οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν όχι μόνο εκείνες με φυσική ή τοπική δομή πωλήσεων, αλλά και

εκείνες με διαδικτυακές συναλλαγές και ανταλλαγές. Υπάρχουν ακόμη και υπηρεσίες, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση,

που μπορούν να προσφέρονται στον πελάτη ουσιαστικά χωρίς δική τους υποδομή.

• Σύμφωνα με την οικονομική δραστηριότητα: Οι επιχειρήσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν ανάλογα με την οικονομική

δραστηριότητα που ασκούν. Γενικά, διακρίνονται τρεις βασικοί τύποι τομέων ή δραστηριοτήτων:

• Πρωτογενής: Αναφέρεται στην εξόρυξη πρώτων υλών. Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε την εξόρυξη, την αλιεία,

την κτηνοτροφία κ.λπ.

• Δευτερογενής: Περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που μετατρέπουν τις εισροές σε αγαθά και υπηρεσίες.

Έτσι, για παράδειγμα, κατασκευάζονται κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κρασί, τρόφιμα κ.λπ.

• Τριτογενής: Περιλαμβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται με υπηρεσίες. Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε

εμπόρους, μεταφορές, κομμωτική κ.λπ.

• Ανάλογα με τη νομική τους μορφή: Οι πιο συνηθισμένες περιγράφονται παρακάτω:

• Ατομική επιχείρηση: Αυτοαπασχολούμενος επιχειρηματίας.

• Ατομική εταιρεία: Ιδρύεται από έναν ή περισσότερους εταίρους που συνεισφέρουν κεφάλαιο και εργασία.

• Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης: Αποτελείται από πολλούς εταίρους που έχουν μερίδιο στην εταιρεία.

• Εταιρεία που βρίσκεται στην των εργαζομένων: Όταν οι εργαζόμενοι κατέχουν μεγάλο μέρος της εταιρείας.

Τύποι επιχειρήσεων
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Ενότητα 1: Εισαγωγή στις αγροτικές επιχειρήσεις

Αγροτικό επιχειρηματικό περιβάλλον: Οι συνηθέστερες επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές

Η πληθυσμιακή συρρίκνωση είναι μια κοινωνική και οικονομική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες

ευρωπαϊκές περιφέρειες. Μεταξύ των 19 λιγότερο πυκνοκατοικημένων περιφερειών στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία

της Eurostat, είναι οι περιφέρειες που ανήκουν σε τέσσερις ισπανικές αυτόνομες κοινότητες, μια χώρα που υποφέρει σοβαρά

από αυτό το πρόβλημα. Παρά το πρόβλημα αυτό, πολλοί επιχειρούν να εισέλθουν στις αγροτικές περιοχές.

Η ΕΕ έχει, επίσης, συνειδητοποιήσει την ανάγκη να επενδύσει στην ανάπτυξη αυτών των περιοχών, γι' αυτό και η αγροτική

ανάπτυξη αποτελεί τον "δεύτερο πυλώνα" της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), ενισχύοντας τον "πρώτο πυλώνα" της

εισοδηματικής στήριξης και των μέτρων αγοράς, βελτιώνοντας την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα

των αγροτικών περιοχών.

Προφανώς, οι ανάγκες των αγροτικών περιοχών δεν είναι οι ίδιες με εκείνες των αστικών περιοχών, οπότε και οι

επιχειρήσεις δεν θα είναι οι ίδιες. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές κοινότητες είναι μοναδικά και χρειάζονται

αγορές προσαρμοσμένες στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι McElwee και Smith (2014) ορίζουν μια αγροτική επιχείρηση ως εξής: "Μια αγροτική επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που

διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Η κύρια τοποθεσία της βρίσκεται σε αγροτικό περιβάλλον

- Απασχολεί άτομα εντός μιας καθορισμένης περιοχής μετακίνησης

- Συμβάλλει στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
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Ενότητα 1: Εισαγωγή στις αγροτικές επιχειρήσεις

Αγροτικό επιχειρηματικό περιβάλλον: Οι συνηθέστερες επιχειρήσεις στις αγροτικές περιοχές

Ένα άρθρο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εξετάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της

δημιουργίας επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές ανά τον κόσμο, τα οποία δεν συναντώνται στις αστικές περιοχές.

• Το πρώτο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης στις αγροτικές οικονομίες προέρχεται από υφιστάμενες

επιχειρήσεις και όχι από νέες, ιδίως στον βιομηχανικό τομέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν νέες

επιχειρήσεις, αλλά μάλλον ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις τείνουν να εγκαθίστανται. Αυτό συχνά οφείλεται στην ύπαρξη

μεγαλύτερου ποσοστού οικογενειακών επιχειρήσεων στα μικρότερα χωριά, στον καλύτερο ανταγωνισμό στις τοπικές

αγορές και σε αυτό που οι Illouz-Winicki και Paillard περιέγραψαν ως "μεγαλύτερη αποφασιστικότητα όταν οι

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες, λόγω πραγματικής ή αντιληπτής έλλειψης εναλλακτικών λύσεων".

• Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούν. Οι επιχειρήσεις παροχής προσωπικών

υπηρεσιών (παράδοση προπανίου, αποκομιδή απορριμμάτων κ.λπ.) είναι συνήθεις, λόγω της συνεχούς ζήτησης για τις

υπηρεσίες αυτές. Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι πιο σπάνιες, λόγω προβλημάτων μεταφοράς και εργασίας.
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Ενότητα 1: Εισαγωγή στις αγροτικές επιχειρήσεις

Οι συνηθέστερες συνθήκες για μια επιχείρηση στον αγροτικό τομέα

1. Γεωργικές/Αγροτικές Επιχειρήσεις & Aγροτική

Eργασία

2. Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Λιγότερο

προσανατολισμένες στην ανάπτυξη

3. Μικρό Μέγεθος της Τοπικής Αγοράς &

Ανταγωνισμός

4. Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση

5. Μεταφορές και Επικοινωνία

6. Διαθεσιμότητα Επαγγελματικών Χώρων

7. Άτυπος – Ανεπίσημος Χαρακτήρας

8. Έλλειψη Καινοτομίας, Ανεπαρκείς Ευκαιρίες

Δικτύωσης & Έλλειψη Τεχνολογίας

9. Το Ρυθμιστικό Περιβάλλον & η Κακή Κατάσταση

των Τοπικών Θεσμών

10.Προϊόντα Χαμηλής Ποιότητας

11.Έλλειψη Προτύπων

12.Περιορισμένες Δεξιότητες & Στάσεις Διαχείρισης

Επιχειρήσεων

13.Ενημέρωση και Πρόσβαση στην Επιχειρηματική

Υποστήριξη

Τα χαρακτηριστικά των αγροτικών επιχειρήσεων και του αγροτικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με 

τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν, είναι τα εξής:
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1. Γεωργικές/Αγροτικές Επιχειρήσεις & Aγροτική Eργασία

Δεδομένου ότι η γεωργία είναι η κύρια οικονομική δραστηριότητα στις αγροτικές περιοχές, οι περισσότερες αγροτικές

επιχειρήσεις βασίζονται στη γεωργία. Ακολουθεί ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, ο οποίος αντιπροσωπεύει το

33% του συνόλου των επιχειρήσεων. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του γεωργικού τομέα στην αγροτική οικονομία.

Λόγω των χαμηλών επιπέδων εκπαίδευσης και της μη διαθεσιμότητας τοπικών κέντρων κατάρτισης στην αγροτική αγορά

εργασίας, οι αγροτικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συχνά περιορισμούς στην πρόσβαση σε εξειδικευμένο εργατικό

δυναμικό. Ο περιορισμός αυτός οφείλεται επίσης στους χαμηλούς μισθούς που προσφέρουν οι περισσότερες αγροτικές

επιχειρήσεις και στη μετανάστευση του νέου πληθυσμού. Καθώς το εργατικό δυναμικό στις αγροτικές επιχειρήσεις είναι

φθηνότερο, τείνουν να είναι περισσότερο επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας.

2. Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Λιγότερο προσανατολισμένες στην ανάπτυξη

Οι αγροτικές επιχειρήσεις είναι ως επί το πλείστον πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα. Το

περιορισμένο μέγεθος μπορεί να εξηγεί εν μέρει γιατί οι αγροτικές επιχειρήσεις φέρονται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην

πρόσβαση σε εξωτερική επιχειρηματική στήριξη, καθώς οι περισσότεροι χρηματοδότες χρηματοδοτούν με μεγαλύτερη άνεση

μεγαλύτερες επιχειρήσεις με υψηλότερες αποδόσεις των επενδύσεων.

Λόγω των περιορισμένων χαρακτηριστικών της αγροτικής αγοράς ως αποτέλεσμα της χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας, οι

αγροτικές επιχειρήσεις είναι λιγότερο προσανατολισμένες στην ανάπτυξη από ό,τι οι αστικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, οι

αγροτικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν περιορισμένη ανάπτυξη λόγω των πολυάριθμων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Εκτός του ότι είναι λιγότερο προσανατολισμένες στην ανάπτυξη, είναι επίσης πιθανό να είναι λιγότερο κερδοφόρες για τους

ίδιους λόγους και έχουν υψηλότερο κίνδυνο κλεισίματος σε σύγκριση με τις αστικές επιχειρήσεις.

3. Μικρό Μέγεθος της Τοπικής Αγοράς & Ανταγωνισμός

Οι αγροτικές επιχειρήσεις έχουν περιορισμένες αγορές λόγω της χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας και των χαμηλών

διαθέσιμων εισοδημάτων που χαρακτηρίζουν τον αγροτικό πληθυσμό και της εποχικότητας των εισοδημάτων αυτών. Αυτό

έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή συνολική ζήτηση και μειωμένα κέρδη για την αγροτική επιχείρηση. Κατά συνέπεια, έχουν υπάρξει

εκκλήσεις να βοηθηθούν οι αγροτικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν την πρόσβαση στις πληροφορίες της αγοράς και την

πρόσβαση στην αγορά γενικότερα.
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4. Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση

Αυτό έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί μείζον πρόβλημα λόγω της έλλειψης εξασφαλίσεων που χαρακτηρίζει τις περισσότερες

αγροτικές επιχειρήσεις, καθώς τα περισσότερα αγροτικά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι επιλέξιμα ως εξασφαλίσεις λόγω της

έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας. Επιπλέον, οι επενδυτές είναι πιθανότερο να προσελκύονται από αναπτυσσόμενες και

κερδοφόρες επιχειρήσεις, οπότε οι αγροτικές επιχειρήσεις χάνουν τέτοιες επενδυτικές ευκαιρίες.

5. Μεταφορές και Επικοινωνία
Λόγω του απομακρυσμένου χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών και του αραιού πληθυσμού, οι μεταφορές αποτελούν έναν

ακόμη περιορισμό για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές. Οι αποστάσεις που πρέπει να διανυθούν για την

υποβολή παραγγελιών ή για τη μετάβαση στην εργασία είναι σημαντικά μεγαλύτερες σε σύγκριση με τις αστικές επιχειρήσεις,

γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλότερα έξοδα μεταφοράς και αποστολής. Η κακή κατάσταση των υποδομών επιτείνει

περαιτέρω το πρόβλημα των μεταφορών. Επιπλέον, οι υποδομές επικοινωνίας στις αγροτικές περιοχές δεν είναι, επίσης,

επαρκώς ανεπτυγμένες σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές, γεγονός που αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη των αγροτικών

επιχειρήσεων.

6. Διαθεσιμότητα Επαγγελματικών Χώρων

Η έλλειψη κατάλληλων χώρων περιορίζει επίσης τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχείρησης, καθώς και άλλοι δεν έχουν

χώρο για να επεκταθούν. Από την άλλη πλευρά, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα χώρων, άλλες μελέτες, ιδίως από τον

δυτικό κόσμο, έχουν δείξει ότι αυτοί (οι χώροι) είναι φθηνότεροι στις αγροτικές περιοχές από ό,τι στις αστικές. Επιπλέον,

από τις αγροτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν τις δικές τους επαγγελματικές εγκαταστάσεις, στη Βορειοανατολική Αγγλία

(Atterton and Affleck, 2009) το 60% λέγεται ότι έχουν στην ιδιοκτησία τους τις λειτουργικές τους εγκαταστάσεις, γεγονός που

σημαίνει ότι είναι ίσως κάπως ευκολότερο για τους επιχειρηματίες του αγροτικού τομέα να έχουν στην ιδιοκτησία τους τις

επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις από ό,τι για εκείνους που δραστηριοποιούνται σε αστικές περιοχές.

Λόγω της περιορισμένης αγοράς, ο ανταγωνισμός καθίσταται σημαντικό ζήτημα στις αγροτικές περιοχές. Εμφανίζεται με τη

μορφή μεγάλων αστικών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν την αγροτική αγορά και άλλων αγροτικών επιχειρήσεων που, στις

περισσότερες περιπτώσεις, πωλούν τα ίδια είδη προϊόντων στην ίδια περιοχή, δηλαδή έλλειψη διαφοροποίησης. Η

ανταγωνιστικότητα αυτών των αγροτικών επιχειρήσεων διακυβεύεται επίσης από μια σειρά άλλων παραγόντων, όπως η

έλλειψη χρηματοδότησης και πρόσβασης στην τεχνολογία.
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7. Άτυπος – Ανεπίσημος Χαρακτήρας

Πρόκειται για έναν περιορισμό που χαρακτηρίζει όχι μόνο τις αγροτικές επιχειρήσεις, αλλά ακόμη και τις αντίστοιχες αστικές,

αλλά φέρεται να είναι πιο έντονος στον αγροτικό τομέα, όπου περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις φέρονται να ανήκουν

στον άτυπο τομέα της οικονομίας. Ενώ οι επιχειρηματίες μπορεί να θεωρούν την άτυπη λειτουργία ως πλεονέκτημα, καθώς

τους επιτρέπει να αποφεύγουν νομικές υποχρεώσεις όπως η καταβολή φόρων, υπάρχουν περαιτέρω μειονεκτήματα που

επιβαρύνουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, όπως η αδυναμία πρόσβασης σε επίσημη επιχειρηματική υποστήριξη,

χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εξοπλισμό και εισροές. Έτσι, υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσει

κανείς για την άτυπη λειτουργία, αν και οι επιχειρηματίες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο κέρδος από την ανεπίσημη αυτή

κατάσταση.

8. Έλλειψη Καινοτομίας, Ανεπαρκείς Ευκαιρίες Δικτύωσης & Έλλειψη Τεχνολογίας

Η έλλειψη επαρκούς τεχνολογίας και χώρου εργασίας επηρεάζει την καινοτομία των αγροτικών επιχειρήσεων. Η έλλειψη

τεχνικών δεξιοτήτων που χαρακτηρίζει τους περισσότερους επιχειρηματίες της υπαίθρου και τους εργαζομένους τους

επηρεάζει επίσης το επίπεδο καινοτομίας που επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις αυτές. Η έλλειψη καινοτομίας έχει αρνητικό

αντίκτυπο στην ικανότητά τους να αποκτήσουν πρόσβαση στις εξαγωγικές αγορές, όπου τα προϊόντα πρέπει να πληρούν

αυστηρά πρότυπα ποιότητας.

Η δικτύωση είναι επωφελής για τις αγροτικές επιχειρήσεις, καθώς επιτρέπει την απόκτηση διαφόρων πλεονεκτημάτων, όπως

επιχειρηματικές συμβουλές, ανταλλαγή πληροφοριών και συστάσεις από στόμα σε στόμα. Ωστόσο, οι αγροτικές επιχειρήσεις

διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες δικτύωσης σε σύγκριση με τις αστικές επιχειρήσεις, γεγονός που τις εμποδίζει να αξιοποιήσουν

πλήρως τα οφέλη της δικτύωσης. Επιπλέον, η ανεπαρκής ανάπτυξη των δικτύων έχει ως αποτέλεσμα οι αγροτικές

επιχειρήσεις να μην μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε επιχειρηματικές συμβουλές και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Οι αγροτικές επιχειρήσεις περιορίζονται σημαντικά από την ανεπαρκή πρόσβαση στην τεχνολογία. Αυτός ο περιορισμός

εντείνεται από τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης του αγροτικού εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό με την έλλειψη πρόσβασης

σε χρηματοδότηση για κεφαλαιοποίηση.
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9. Το Ρυθμιστικό Περιβάλλον & η Κακή Κατάσταση των Τοπικών Θεσμών

Οι υψηλές εισφορές, οι φόροι και η ρύθμιση των τιμών ορισμένων βασικών προϊόντων στις επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει

ένα μη βιώσιμο περιβάλλον. Οι απαιτήσεις εγγραφής και αδειοδότησης είναι χρονοβόρες, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες

να μην επισημοποιούν τις επιχειρήσεις τους.

Το αγροτικό επιχειρηματικό περιβάλλον πάσχει από ένα φτωχό θεσμικό περιβάλλον για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Στις αγροτικές περιοχές υπάρχουν λιγότερα τοπικά ιδρύματα, όπως τράπεζες, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλα.

Η έλλειψη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις αγροτικές περιοχές έχει οδηγήσει σε χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό. Η

κατάσταση των τοπικών θεσμών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το επιχειρηματικό περιβάλλον και παράλληλα οι βασικοί θεσμοί

στους τομείς της παροχής κατάρτισης, των τραπεζικών συστημάτων και των θεσμών της αγοράς είναι εξίσου κρίσιμοι.

10. Προϊόντα Χαμηλής Ποιότητας

Το ζήτημα της ποιότητας είναι ένας άλλος χαρακτηριστικός περιορισμός που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι αγροτικές

επιχειρήσεις, αλλά και οι επιχειρήσεις μικρής κλίμακας γενικότερα. Ωστόσο, στην περίπτωση των αγροτικών επιχειρήσεων,

αυτό αποτελεί έναν επιπλέον περιορισμό, δεδομένων των συνδυασμένων επιπτώσεων των άλλων περιορισμών που

συζητήθηκαν στο παρόν έγγραφο. Για παράδειγμα, η έλλειψη τεχνολογίας θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και την

ανταγωνιστικότητα του κόστους των προϊόντων που παράγονται από αυτές τις αγροτικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον για

εκείνες που ασχολούνται με τη μεταποίηση.

11. Έλλειψη Προτύπων

Η έλλειψη προτύπων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες της υπαίθρου, δεδομένης της

σημασίας της ικανότητας των επιχειρηματιών να μπορούν να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, ιδίως από εκείνους που έχουν

αποδείξει την επιτυχία τους στη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Αυτή η ικανότητα μάθησης από τους άλλους

υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της δικτύωσης, καθώς είναι φυσικό να χρησιμοποιεί κανείς το δίκτυό του ως πρώτο σημείο

επαφής για βιωματική μάθηση.
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12. Περιορισμένες Δεξιότητες & Στάσεις Διαχείρισης Επιχειρήσεων

Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ είναι η έλλειψη ενημέρωσης για τις υπηρεσίες υποστήριξης που

είναι διαθέσιμες σε αυτές, με αποτέλεσμα την ελλιπή πρόσβαση και τη χαμηλή αξιοποίηση των υπηρεσιών υποστήριξης από

τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, καθώς δεν μπορούν να ζητήσουν υπηρεσίες που δεν γνωρίζουν. Στο πλαίσιο των αγροτικών

επιχειρήσεων, το πρόβλημα της έλλειψης ενημέρωσης και πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων είναι

προφανώς χειρότερο, καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πιο περιορισμένο από ό,τι στο αστικό περιβάλλον. Η

έρευνα για την αγροτική επιχειρηματικότητα έχει συχνά αναφερθεί σε αυτό το πρόβλημα της έλλειψης ενημέρωσης. Η

κατάσταση αυτή αποδίδεται στο μειονέκτημα της τοποθεσίας, καθώς οι πάροχοι υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης

πρέπει να διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να παρέχουν υποστήριξη.

13. Ενημέρωση και Πρόσβαση στην Επιχειρηματική Υποστήριξη

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι οι φορείς μικρών επιχειρήσεων δεν διαθέτουν τις απαραίτητες επιχειρηματικές

δεξιότητες και ότι οι επιδόσεις τους συνδέονται ακόμη και με το επίπεδο εκπαίδευσής τους, με τις επιχειρήσεις που

διευθύνονται από φορείς με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης να έχουν καλύτερες επιδόσεις από εκείνες με χαμηλότερο

επίπεδο. Αυτή η προφανής έλλειψη επιχειρηματικών δεξιοτήτων έχει οδηγήσει στην ανάγκη για εκπαίδευση στη διαχείριση,

η οποία αποτελεί έναν από τους τομείς που αναφέρονται συχνά για επιχειρηματική βοήθεια/υποστήριξη τόσο από τις μικρές

αγροτικές επιχειρήσεις όσο και από τις μικρές αστικές επιχειρήσεις. Ήδη στην περίπτωση των αγροτικών επιχειρήσεων, η

έλλειψη εγκαταστάσεων κατάρτισης στις αγροτικές περιοχές αναφέρθηκε ως περιορισμός. Αυτή η έλλειψη διοικητικών

δεξιοτήτων είχε επίσης ως αποτέλεσμα την κακή διατήρηση αρχείων και την αποτυχία ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων.

Αυτό, με τη σειρά του, έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις να αδυνατούν να λάβουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες λόγω της

κακής διατήρησης αρχείων, καθώς οι τραπεζίτες πρέπει πρώτα να πειστούν για την απόδοση της επιχείρησης προτού

διαθέσουν τα χρήματά τους.

Οι υπεύθυνοι των αγροτικών επιχειρήσεων λέγεται ότι έχουν κακή επιχειρηματική συμπεριφορά ή έλλειψη επιχειρηματικής

κουλτούρας. Το ζήτημα είναι ότι οι περισσότερες αγροτικές επιχειρήσεις αναλαμβάνονται ως τρόπος συμπλήρωσης του

εισοδήματος του νοικοκυριού, οπότε η επιχειρηματική δεινότητα τείνει να είναι χαμηλή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την

ανάγκη για κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης επιχειρήσεων και για μια γενική αλλαγή νοοτροπίας.
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Ενότητα 2: Ξεκινώντας μια αγροτική επιχείρηση – προπαρασκευαστικά μέτρα

Σημασία των κινήτρων για το άνοιγμα μιας επιχείρησης

Η έναρξη μιας νέας επιχείρησης δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πρέπει να είστε ξεκάθαροι σχετικά με την ιδέα που θέλετε να

αναπτύξετε και το κοινό-στόχο που θέλετε να προσεγγίσετε με το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Είναι ένα βήμα στο οποίο ο

επιχειρηματίας θα συναντήσει μεγάλες προκλήσεις και προσκρούσεις στο δρόμο που θα τον δυσκολέψουν πολύ να συνεχίσει

με θετική νοοτροπία.

Γι' αυτό το λόγο, το κίνητρο είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που πρέπει να αναπτύξει ένας επιχειρηματίας

προκειμένου να μην εγκαταλείψει το εγχείρημα στη μέση, επειδή αρχίζει να αναρωτιέται αν μπορεί πραγματικά να είναι

επιχειρηματίας ή αν έχει έφεση, ιδίως σε περίπλοκες καταστάσεις.

Ο επιχειρηματίας πρέπει να κατανοήσει ότι από τη στιγμή που ξεκινάει την εταιρεία, θα δημιουργήσει μια σειρά από ευθύνες,

όπως η επένδυση οικονομικών πόρων, η αφιέρωση πολλών ωρών την ημέρα, η χρήση και η οργάνωση των ανθρώπινων

πόρων, όπως η πρόσληψη νέων ανθρώπων, ο συντονισμός όλων αυτών των πόρων, ώστε να προορίζονται και να μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί προηγουμένως.

Φυσικά, υπάρχει ο λανθάνων φόβος της μη επίτευξης του στόχου μας. Επομένως, είναι σημαντικό να διατηρούμε θετικό

πνεύμα και να προσπαθούμε να μη χάνουμε το κίνητρο όταν προκύπτουν προβλήματα ή αντιξοότητες. Το να έχετε το σχέδιο

στο μυαλό σας και τον στόχο που έχει τεθεί είναι απαραίτητο για να μην αρχίσουν να δημιουργούνται αρνητικές σκέψεις.
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Ενότητα 2: Ξεκινώντας μια αγροτική επιχείρηση – προπαρασκευαστικά μέτρα

Αρχικές ερωτήσεις πριν από την έναρξη μιας επιχείρησης

Η έναρξη μιας επιχείρησης χωρίς μελέτη των συνεπειών, χωρίς υποβολή ερωτήσεων ή χωρίς ανάλυση της ομάδας-στόχου

μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αποτυχία. Γι' αυτό, παραθέτουμε τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον

εαυτό σας πριν ξεκινήσετε μια επιχείρηση.

1. Γιατί θέλω να ξεκινήσω μια επιχείρηση;

2. Μπορεί αυτή η επιχειρηματική ιδέα να μου αποφέρει χρήματα

τώρα και στο μέλλον;

3. Ποιά είναι η ομάδα-στόχος για την επιχείρησή μου;

4. Ποιοί είναι οι ανταγωνιστές μου;

5. Ποιά είναι η Μοναδική Πρόταση Πώλησης ή USP

(Unique Selling Proposition) σας;

6. Πώς θα προωθήσω την επιχείρησή μου;

7. Πώς θα τιμολογήσω τα προϊόντα μου;

8. Έχω τα κεφάλαια για να ξεκινήσω αυτή την επιχείρηση;

9. Είμαι εξαιρετικά κινητοποιημένος και παθιασμένος;

10.Μπορώ να το κάνω αυτό μόνος μου;

11.Πόσους υπαλλήλους θα χρειαστώ;

12.Ποιους πόρους διαθέτω ήδη;

13.Είστε έτοιμοι να επενδύσετε το χρόνο σας σε αυτή την επιχείρηση;

14.Πώς θα διαμορφώσω τη νομική δομή της επιχείρησής μου;

15.Τι είδους φόρους πρέπει να πληρώσω;

16.Τι θα είμαι έτοιμος να ξεκινήσω;

17.Πότε θα είμαι έτοιμος να ξεκινήσω;

Υποβάλετε στον εαυτό σας αυτές τις

ερωτήσεις και αν κάποια από αυτές

δεν είναι θετική ή έχετε αμφιβολίες,

επανεξετάστε την επιχείρηση και

την αρχική ιδέα ώστε να ταιριάζει

με τις προτεινόμενες ερωτήσεις.

Μην ανησυχείτε αν οι απαντήσεις

δεν είναι οι αναμενόμενες, είναι

φυσιολογικό όταν ξεκινάτε μια

επιχείρηση να έχετε αμφιβολίες ή

να ξεχνάτε να διαχειριστείτε κάποιο

μέρος της. Αφιερώστε λίγο χρόνο

για να σκεφτείτε.
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Ενότητα 3: Ξεκινώντας μια αγροτική επιχείρηση – Επιχειρηματικά μοντέλα

Χρήση και σημασία ενός Επιχειρηματικού Μοντέλου

Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι το σχέδιο μιας εταιρείας για την επίτευξη κέρδους. Είναι ένα εργαλείο που προσδιορίζει

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που η εταιρεία σχεδιάζει να πωλήσει, την αγορά-στόχο που έχει προσδιορίσει και τις τυχόν

προγραμματισμένες δαπάνες. Τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι σημαντικά τόσο για τις νέες όσο και για τις καθιερωμένες

εταιρείες, καθώς βοηθούν τις νέες και αναπτυσσόμενες εταιρείες να προσελκύσουν επενδύσεις, να προσλάβουν άτομα με

ταλέντο και να παρακινήσουν τη διοίκηση και το προσωπικό, ενώ οι καθιερωμένες εταιρείες θα είναι σε θέση να προβλέψουν

τις μελλοντικές τάσεις και προκλήσεις. Τα επιχειρηματικά σχέδια βοηθούν τους επενδυτές να αξιολογήσουν τις εταιρείες για

τις οποίες ενδιαφέρονται.

Ένα σημαντικό στοιχείο του επιχειρηματικού μοντέλου είναι η πρόταση αξίας, μια

περιγραφή των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρει μια εταιρεία και τους λόγους

για τους οποίους είναι επιθυμητά σε πελάτες, ιδανικά διατυπωμένη με τρόπο που

διαφοροποιεί το προϊόν ή την υπηρεσία από τις από τους ανταγωνιστές.

Το επιχειρηματικό μοντέλο μιας νέας επιχείρησης θα πρέπει επίσης να καλύπτει το

αναμενόμενο κόστος εκκίνησης και πηγές χρηματοδότησης, την πελατειακή βάση-

στόχο, τη στρατηγική μάρκετινγκ, μια ανασκόπηση του ανταγωνισμού, καθώς και

προβλέψεις εσόδων και δαπανών. Το σχέδιο μπορεί επίσης να καθορίζει ευκαιρίες

όπου η εταιρεία μπορεί να συνεργαστεί με άλλες καθιερωμένες εταιρείες.

Οι επιτυχημένες εταιρείες διαθέτουν επιχειρηματικά μοντέλα που τους επιτρέπουν να ικανοποιούν τις ανάγκες των

πελατών σε ανταγωνιστική τιμή και με βιώσιμο κόστος. Με την πάροδο του χρόνου, πολλές εταιρείες αναθεωρούν κατά

καιρούς τα επιχειρηματικά τους μοντέλα για να αντανακλούν τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις απαιτήσεις

της αγοράς.

Κάντε κλικ στην εικόνα και αναπαραγάγετε 

το βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=_C-vGu2mL38
https://www.youtube.com/watch?v=_C-vGu2mL38
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Ενότητα 3: Ξεκινώντας μια αγροτική επιχείρηση – Επιχειρηματικά μοντέλα

Χρήση και σημασία ενός Επιχειρηματικού Μοντέλου

Όταν αξιολογεί μια εταιρεία ως πιθανή επένδυση, ο επενδυτής πρέπει να μάθει πώς ακριβώς βγάζει τα χρήματά της. Αυτό

σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσει το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας. Είναι αλήθεια ότι το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί

να μην αναφέρει τα πάντα για τις προοπτικές μιας εταιρείας. Αλλά ο επενδυτής που κατανοεί το επιχειρηματικό μοντέλο

μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τα οικονομικά στοιχεία.
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Ενότητα 3: Ξεκινώντας μια αγροτική επιχείρηση – Επιχειρηματικά μοντέλα

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου

Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου είναι ένα υπόδειγμα στρατηγικής διαχείρισης για την ανάπτυξη νέων

επιχειρηματικών μοντέλων ή την τεκμηρίωση των υφιστάμενων. Πρόκειται για ένα οπτικό διάγραμμα με στοιχεία που

περιγράφουν το προϊόν ή τις προτάσεις αξίας της εταιρείας, την υποδομή, τους πελάτες και τα οικονομικά. Βοηθά τις

εταιρείες να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητές τους, απεικονίζοντας τις πιθανές αντισταθμίσεις.

Ο Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Alexander Osterwalder το 2009, βασιζόμενος

στην προηγούμενη εργασία του στον τομέα της οντολογίας των επιχειρηματικών μοντέλων.

Η δομή είναι ένα μεγάλο κουτί με εννέα τμήματα που, ομαδοποιημένα με διαφορετικούς τρόπους, απλοποιούν τους

τέσσερις κύριους τομείς κάθε επιχείρησης: πελάτες, προσφορά/προϊόν, υποδομές και οικονομική βιωσιμότητα.

Κάντε κλικ στην εικόνα και

αναπαραγάγετε το βίντεοΚάντε κλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas#/media/File:Business_Model_Canvas.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas#/media/File:Business_Model_Canvas.png
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Ενότητα 3: Ξεκινώντας μια αγροτική επιχείρηση – Επιχειρηματικά μοντέλα

Δομή του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου

1. Τμήματα αγοράς. Καθορίστε το κοινό της εταιρείας, διότι ανάλογα με τον στόχο, στον οποίο απευθύνεστε, η επιχείρησή

σας θα πρέπει να είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.

2. Πρόταση αξίας. Καθορίστε τη διαφοροποιημένη αξία που κάνει την επιχείρησή σας μοναδική. Τι διαθέτει η επιχείρησή σας

που δεν διαθέτουν οι πιο άμεσοι ανταγωνιστές σας;

3. Κανάλι. Καθορίστε το κανάλι ή τα κανάλια μέσω των οποίων οι πελάτες σας θα μπορούν να αποκτήσουν τα προϊόντα ή τις

υπηρεσίες σας. Αυτό συνεπάγεται, ουσιαστικά, τον καθορισμό των καναλιών διανομής σας.

4. Σχέσεις με τους πελάτες. Καθορίστε ορισμένες παραμέτρους, όπως την εμβέλεια και την αμεσότητα, έχοντας πάντα κατά

νου ότι όλες αυτές οι παράμετροι πρέπει να συνάδουν με το μήνυμα της επιχείρησής σας.

5. Ροές εσόδων. Η ισορροπία μεταξύ του τι ζητά ο καταναλωτής και του τι προσφέρει η εταιρεία σας έχει ως αποτέλεσμα

την τιμή στην οποία πρέπει να πουλήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας... Δεδομένου ότι αυτή η τιμή θα είναι η κύρια

πηγή εσόδων για την επιχείρηση.

6. Κρίσιμοι πόροι. Καθορίστε όλους τους πόρους που θα είναι κρίσιμοι για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σας μοντέλου:

φυσικοί, πνευματικοί, ανθρώπινοι, οικονομικοί πόροι...
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Ενότητα 3: Ξεκινώντας μια αγροτική επιχείρηση – Επιχειρηματικά μοντέλα

Δομή του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου

7. Κρίσιμες δραστηριότητες. Ορίστε ορισμένες κρίσιμες δραστηριότητες χωρίς τις οποίες η επιχείρησή σας δεν θα μπορούσε

να συνεχίσει να λειτουργεί: παραγωγή, επίλυση προβλημάτων...

8. Κρίσιμες συνεργασίες. Δημιουργήστε συμμαχίες με μια σειρά από κρίσιμους εταίρους που θα σας βοηθήσουν να ανεβάσετε

το επίπεδο της επιχείρησής σας.

9. Διάρθρωση του κόστους. Κατά τον καθορισμό της διάρθρωσης του κόστους σας, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο

επιλογών: αφενός, μπορείτε να προσπαθήσετε να μειώσετε το κόστος του προϊόντος χρησιμοποιώντας εργαλεία, όπως η

αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας- ή, αφετέρου, μπορείτε να δημιουργήσετε προστιθέμενη αξία που είναι

πολύτιμη για τον καταναλωτή.
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Ενότητα 4: Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου

Διαφορά με το Επιχειρηματικό Μοντέλο

Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι η βάση μιας εταιρείας, ενώ το επιχειρηματικό σχέδιο είναι η δομή. Έτσι, ένα

επιχειρηματικό μοντέλο είναι η βασική ιδέα της επιχείρησης μαζί με την περιγραφή της λειτουργίας της.

Το επιχειρηματικό σχέδιο εξηγεί λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει η ιδέα – είναι ο μηχανισμός με τον

οποίο μια επιχείρηση θα παράγει κέρδη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Είναι σημαντικό να συγκρίνουμε τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρηματικών μοντέλων και των επιχειρηματικών

σχεδίων προκειμένου να τα διαχωρίσουμε. Ένα επιχειρηματικό μοντέλο βοηθά στον εντοπισμό των υπηρεσιών που

εκτιμούν οι πελάτες. Παρουσιάζει, επίσης, την αμοιβαιότητα των κεφαλαίων για τη δραστηριότητα που παρέχει μια εταιρεία

στους πελάτες της.

Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ένα έγγραφο που παρουσιάζει τη στρατηγική ενός οργανισμού μαζί με λεπτομέρειες για

τις αναμενόμενες επιδόσεις. Μπορούμε να πληροφορηθούμε για τις λεπτομέρειες μιας εταιρείας κατά τον έλεγχο του

επιχειρηματικού της σχεδίου. Παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό το επιτυγχάνει

διευκρινίζοντας τον εξοπλισμό που απαιτείται για την κάλυψη των απαιτήσεων του επιχειρηματικού μοντέλου. Εξηγεί τον

εξοπλισμό που απαιτείται, καθώς και τους πόρους που πρέπει να αποκτηθούν για να ξεκινήσει η διαδικασία της δημιουργίας.

Η εξήγηση των βημάτων μάρκετινγκ και του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση θα προσελκύσει και θα διατηρήσει

περισσότερους πελάτες σε σχέση με τον ανταγωνισμό, θα είναι μέρος του μοντέλου.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, όταν πρόκειται για τη σύγκριση επιχειρηματικών μοντέλων και επιχειρηματικών

σχεδίων, είναι ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν το ένα ανεξάρτητα από το άλλο. Απλώς να θυμάστε αυτό, το

επιχειρηματικό μοντέλο θα αποτελέσει τον πυρήνα του επιχειρηματικού σχεδίου.
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Ενότητα 4 - Σύντομη επισκόπηση της κατάρτισης ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου

Δομή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο έχει μια κοινή δομή που χρησιμεύει στην κατανόηση κάθε πτυχής της επιχείρησης. Η δομή ενός

επιχειρηματικού σχεδίου έχει ως εξής:

1. Περίληψη

2. Περιγραφή προϊόντος/υπηρεσίας

3. Ανάλυση της αγοράς και των ανταγωνιστών

4. Επιχειρηματικό μοντέλο

5. Περιγραφή Ανθρώπινου Δυναμικού

6. Στάδιο επιχειρηματικής ανάπτυξης

7. Στρατηγικές μάρκετινγκ

8. Κύριο σχέδιο διαχείρησης κινδύνου και έκτακτης 

ανάγκης

Οι πληροφορίες σχετικά με το επιχειρηματικό σχέδιο αναπτύσσονται περαιτέρω στην Ενότητα 2 - Διαχείριση πολύ μικρών ή 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
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Μελέτη περίπτωσης 1

Grafidel Etiquetas

Η Grafidel Etiquetas είναι μια ΜμΕ που βρίσκεται

στο Campo de Mirra, μια μικρή πόλη στο Αλικάντε της

Ισπανίας. Είναι αφιερωμένη στην παραγωγή

ετικετών για όλους τους τύπους συσκευασίας,

ενδυμάτων, προϊόντων κ.λπ., και χρησιμοποιεί

διαφορετικούς τύπους υλικών, προσφέροντας

ποιοτικά προϊόντα.

Είναι μια εταιρεία που διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας

στον τομέα, η οποία έχει επεκτείνει το εργατικό δυναμικό της

κατά τη διάρκεια των ετών και έχει επενδύσει στην Έρευνα &

Ανάπτυξη & Καινοτομία (R&D&I), προκειμένου να βρίσκεται σε

θέση να αναπτύξει τη δραστηριότητά της με επαγγελματικό,

κερδοφόρο και αποτελεσματικό τρόπο.

Το περιβάλλον όπου βρίσκεται η εταιρεία είναι αγροτικό,

ένας αστικός πυρήνας 417 κατοίκων, στο οποίο η Grafidel

Etiquetas έχει καταφέρει να επεκταθεί, μέσω της συνεργασίας

με σημαντικές εταιρείες, όπως η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Aldi.

Αφού εξηγήσετε τη μελέτη περίπτωσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο και αναγνωρίστε τα χαρακτηριστικά των αγροτικών

επιχειρήσεων, το αγροτικό επιχειρηματικό περιβάλλον και τους περιορισμούς, σύμφωνα με όσα μάθατε σε αυτή την ενότητα.

Click on the image to open the website

https://www.grafidel.com/home
https://www.grafidel.com/home
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Μελέτη περίπτωσης 2

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου

• Σκεφτείτε την επιχείρηση των

ονείρων σας.

• Κάντε στον εαυτό σας τις

απαραίτητες ερωτήσεις για να

την καταστήσετε κερδοφόρα

(είδος επιχείρησης, πελάτες,

περιοχή, ανταγωνιστές,

εργαζόμενοι, κ.λπ.)

• Αφού απαντήσετε στις

ερωτήσεις σας, συμπληρώστε

αυτό το υπόδειγμα για να

δημιουργήσετε έναν Καμβά

Επιχειρηματικού Μοντέλου.

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas#/media/File:Business_Model_Canvas.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas#/media/File:Business_Model_Canvas.png
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Πηγές

https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/u.d.1_la_persona_emprendedora.pdf

Https://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/10-tipos-de-negocios-de-exito-para-el-entorno-rural/

https://www.businessideainsight.com/blog/rural-small-town-business-ideas/

https://www.cose.org/en/Mind-Your-Business/Operations/Why-Employee-Motivation-Matters-More-in-a-Small-Business

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-

development_es#ruraldevelopmentprogrammes

https://eship.ox.ac.uk/business-model-canvas-explained/

https://www.referenceforbusiness.com/small/Qu-Sm/Rural-Businesses.html

https://www.forbes.com/sites/biancamillercole/2020/07/29/17-questions-you-should-ask-yourself-before-starting-a-

business/?sh=2f23e1472c7a

https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp

https://www.researchgate.net/publication/343889825_The_Characteristics_and_Constraints_of_Rural_Enterprises

https://tms-outsource.com/blog/posts/business-model-vs-business-plan/

https://www.worcestershire.gov.uk/info/20279/leading_rural_business_programme_leader/1188/case_studies/2

https://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/10-tipos-de-negocios-de-exito-para-el-entorno-rural/
https://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/10-tipos-de-negocios-de-exito-para-el-entorno-rural/
https://www.businessideainsight.com/blog/rural-small-town-business-ideas/
https://www.cose.org/en/Mind-Your-Business/Operations/Why-Employee-Motivation-Matters-More-in-a-Small-Business
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_es#ruraldevelopmentprogrammes
https://eship.ox.ac.uk/business-model-canvas-explained/
https://www.referenceforbusiness.com/small/Qu-Sm/Rural-Businesses.html
https://www.forbes.com/sites/biancamillercole/2020/07/29/17-questions-you-should-ask-yourself-before-starting-a-business/?sh=2f23e1472c7a
https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp
https://www.researchgate.net/publication/343889825_The_Characteristics_and_Constraints_of_Rural_Enterprises
https://tms-outsource.com/blog/posts/business-model-vs-business-plan/
https://www.worcestershire.gov.uk/info/20279/leading_rural_business_programme_leader/1188/case_studies/2
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


