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Πεξίιεςε 

Πνιπάξηζκνη είλαη νη νξηζκνί θαη ην είδνο πξνζέγγηζεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ κίαο επηρείξεζεο. Παξάιιεια, παξαηεξείηαη 

πνηθηιία απφςεσλ ησλ εξεπλεηψλ ζηε ζχλδεζε επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ θαη 

ζηξαηεγηθήο. Σν ηζρχνλ θαη πξνηεηλφκελν κνληέιν κειεηήζεθαλ κε άμνλα ηηο 

επηινγέο ηνπ ππφ εμέηαζε ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ απηέο 

έρνπλ σο ζπλέπεηα. Δληνπίζηεθαλ νη ζηφρνη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ 41 κέιε απηνχ θαη κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σα ζηνηρεία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ επεμεξγάζηεθαλ κέζσ «IBM SPSS Statistics Data Editor» 

θαη ζπλέβαιαλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Έηζη, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπο εμσγελείο 

παξάγνληεο ηνπ ηνκέα, ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη εζσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο ηε δνκή δηαθπβέξλεζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, πξνηάζεθε ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πξνο πηνζέηεζε. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηφ 

πεξηιακβάλεη είλαη ε θάζεηε νινθιήξσζε, ε αθνζίσζε θαη εκπηζηνζχλε 

κειψλ – ζπλεηαηξηζκνχ, ε απνηειεζκαηηθφηεηα δηθηχνπ θαη ιεηηνπξγηψλ, ε 

αμία, ε αθνζίσζε πειαηψλ θαη ε θαηλνηνκία. Σέινο, πξνηάζεθε ε εθηελέζηεξε 

δηεξεχλεζε ζηα θφζηε ηδηνθηεζίαο πνπ ελδερνκέλσο ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ, σο ζηνηρείν πνπ είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιεη ζηελ καθξνδσία ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

Επηζηεκνληθή πεξηνρή: ηξαηεγηθή επηρεηξήζεσλ, επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν 

αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: Δπηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, ζηξαηεγηθή, αγξνηηθφο 

ζπλεηαηξηζκφο, ζηέβηα, κνληέιν δηαθπβέξλεζεο. 
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Abstract 

The definitions and types of approaches to a company‟s business 

model are numerous. At the same time, there are various researchers‟ views 

on the link between a business model and strategy. The current and proposed 

model were studied, driven by the choices of the cooperative under 

examination and the resulting consequences they had. The cooperative‟s 

objectives were identified through a questionnaire filled in by 41 of the 

cooperative‟s members, and through the interviews with the professional 

manager of the Cooperative. The questionnaire data was processed by the 

“IBM SPSS Statistics Data Editor” and it contributed to the understanding of 

the cooperative‟s strategy. Thus, taking into consideration the strategy of the 

organisation, the external factors of the sector in which it operates, as well as 

the internal factors, such as the cooperative governance structure, the 

business model to follow was proposed. The key elements of the proposed 

business model are vertical integration, commitment and trust between 

members-patron and cooperative, network efficiency and efficiency of 

function, value, customer loyalty and innovation. At the end, it is proposed 

more extensive investigation about the ownership costs which probably exist 

in the cooperative, as a basic component of its life cycle.  

 

 

 

 

 

 

 

Scientific area: Business strategy, business model of agricultural 

cooperatives. 

Key words: Business model, strategy, agricultural cooperative, stevia, 

governance structure.  
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη δηαθίλεζεο 

γιπθαληηθψλ νπζηψλ απφ ην θπηφ ζηέβηα ηδξχζεθε ην 2012 ζηελ πεξηνρή ηεο 

Λακίαο, απφ πξψελ θαπλνπαξαγσγνχο. Οη θαιιηεξγεηηθέο εθηάζεηο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ βξίζθνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο θνηιάδαο ηνπ 

πεξρεηνχ. Έπεηηα απφ ηελ εδξαίσζε ηεο θαιιηεξγεηηθήο πνηθηιίαο Stevia 

rebaudiana Bertoni πξνο παξαγσγή ησλ γιπθαληηθψλ νπζηψλ, απνθαζίζηεθε 

απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ ε δηεξεχλεζε πηζαλνχ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ πξνο 

βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηφο ηνπ θαη αλάπηπμήο ηνπ ζην ηνκέα 

ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο θπζηθψλ γιπθαληηθψλ νπζηψλ ζηέβηαο.  

Μειεηψληαο ηηο παξνχζεο πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο πνπ αθνινπζνχληαη, 

ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο θαη ηνπο άμνλεο πνπ 

ζεσξνχληαη θξίζηκνη απφ ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα ηε κειινληηθή πνξεία 

ηνπ, αλαιχζεθε ην ηζρχνλ θαη αλαπηχρζεθε πξφηαζε γηα επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν πξνο πινπνίεζε πνπ αλαιχεηαη παξαθάησ. Σν επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν πνπ έρεη πξνηαζεί είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο κφλν θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ην παξαπάλσ ζα κπνξνχζε 

λα απνηειεί ρξήζηκε πξνζέγγηζε ηεο ινγηθήο κε ηελ νπνία ν ζπλεηαηξηζκφο 

ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη αμία ηφζν γηα ηνπο πειάηεο, φζν θαη γηα ηα 

κέιε ηνπ, κε θεξδνθφξν ηξφπν γηα ηνλ νξγαληζκφ.  
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1.1 Θεσξεηηθφ πιαίζην κειέηεο 

Σν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην νπνίν βαζίδεηαη ε παξνχζα κειέηε είλαη ε 

πξνζέγγηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ σο έλλνηα θαη ε ηθαλφηεηα 

ζπλεηζθνξάο ηνπ ζηε βησζηκφηεηα θαη εμέιημε ηεο επηρείξεζεο (Demil θαη 

Lecocq, 2010). χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, νη νξηζκνί ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ πνηθίινπλ, δηαηεξψληαο έλα βαζηθφ άμνλα. Πνηεο είλαη νη δξάζεηο 

ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα παξάγεη θέξδνο θαη λα ηθαλνπνηεί ηνπο κεηφρνπο 

ηεο. ε πνιιέο αλαιχζεηο ηα ηκήκαηα ελφο κνληέινπ ζηα νπνία εζηηάδνπλ νη 

εξεπλεηέο, είλαη ην πξντφλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, ε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο (πειάηεο-ζηφρνο, ζρέζεηο κε απηνχο, θαλάιηα 

δηαλνκήο), ε δνκή ηεο δηεχζπλζεο (ζπλεξγαζίεο, ηθαλφηεηεο, δξάζεηο γηα 

πξφηαζε αμίαο) θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο (θφζηε, έζνδα) (Osterwalder, 2004). 

ε αληηζηνηρία ,φκσο, κε ηνλ νξηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ 

πηνζεηεί ν θάζε εξεπλεηήο, αθνινπζείηαη ε ηερληθή αλάιπζήο ηνπ. Ο νξηζκφο 

θαη ν ηξφπνο αλάιπζεο ηνπ κνληέινπ ηνπ ππφ εμέηαζε νξγαληζκνχ αλαιχεηαη 

εθηελψο παξαθάησ. Κάζε επηρείξεζε δηαζέηεη επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, αθφκα 

θαη αλ απηφ δελ είλαη δηαηππσκέλν απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο, 

θαζψο θάζε νξγαληζκφο θάλεη επηινγέο πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλέπεηεο, ρσξίο 

απηφ βέβαηα λα εγγπείηαη ηελ καθξνπξφζεζκε επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ 

(Casadesus-Masanell θαη Ricart, 2010). Σν ίδην ηζρχεη γηα ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

εθάζηνηε νξγαληζκνχ. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ αθνινπζεί, ελψ νη ηξφπνη 

ζχλδεζεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θάζε εξεπλεηή. Ζ 

παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε βαζηδφκελε ζην γεγνλφο φηη ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ θάζε νξγαληζκνχ αληαλαθιά ηε ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζείηαη, ιακβάλνληαο σο πξνυπφζεζε ηε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν, 

αιιά εμεηάδνληάο ηα σο δχν δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Έηζη, κέζα απφ έλα ζχλνιν 

πηζαλψλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ε θάζε επηρείξεζε επηιέγεη ην 

ζπγθεθξηκέλν πνπ ζα αθνινπζήζεη, αληηκεησπίδνληαο ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

θαη απηή ε επηινγή απνηειεί ηε ζηξαηεγηθή ηεο (Casadesus-Masanell θαη 

Ricart, 2010). 

ηελ ππφ εμέηαζε επηρείξεζε ηνλ ξφιν ησλ κεηφρσλ θαηέρνπλ ηα κέιε 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ ησλ κειψλ επί ηνπ 



  

3 

  

ζπλεηαηξηζκνχ κεηαβάιινληαη αλαιφγσο κε ην κνληέιν ηδηνθηεζίαο πνπ έρεη 

επηιεγεί (Chaddad θαη Iliopoulos, 2013). ην παξαδνζηαθφ κνληέιν 

ηδηνθηεζίαο νη ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο είλαη κε κεηαβηβάζηκεο θαη 

εκπνξεχζηκεο, έηζη ηα κέιε γηα λα ζπλερίζνπλ λα είλαη κέιε ηνπ εθάζηνηε 

ζπλεηαηξηζκνχ έρνπλ ην δηθαίσκα ςήθνπ θαη νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ 

έθβαζε ηνπ απνηειέζκαηνο (Cook θαη Iliopoulos, 1998). Δπίζεο, ε επηινγή 

θπβεξλεηηθνχ κνληέινπ ελφο ζπλεηαηξηζκνχ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηα θφζηε 

ηδηνθηεζίαο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε ιεηηνπξγία απηνχ, εζηηάδνληαο 

θπξίσο ηα θφζηε ειέγρνπ ησλ κειψλ επί ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Οηθνλνκηθή 

ζεσξία ησλ Fama θαη Jensen (1983)  δηαρσξίδεη δχν ηχπνπο δηθαησκάησλ 

ειέγρνπ ζε έλα ζπλεηαηξηζκφ, ην δηθαίσκα ειέγρνπ απνθάζεσλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα επηθχξσζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνθάζεσλ, 

αιιά θαη ην δηθαίσκα δηαρείξηζεο απηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζή ηνπο. 

Έηζη, εθηφο απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηα θφζηε ηδηνθηεζίαο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε έλα ζπλεηαηξηζκφ (θφζηε ειέγρνπ ησλ δηαρεηξηζηψλ-

δηεπζπληψλ, θφζηε δηεπζπληηθνχ θαηξνζθνπηζκνχ, θφζηε ζπιινγηθήο ιήςεο 

απνθάζεσλ) θαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ Hansmann (1996), 

πξνζεγγίδεηαη ε κνξθή εμνπζίαο πνπ παξαρσξείηαη ζε επαγγεικαηία 

Γηεπζπληή κέζσ ηνπ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο πνπ αθνινπζείηαη. 

Γηαρσξίδνληαο, ινηπφλ, ηα δηθαηψκαηα ειέγρνπ απνθάζεσλ, δηαρσξίδεηαη 

ηαπηφρξνλα ε δηθαηνδνζία απνθάζεσλ ζε επίζεκε-ηππηθή θαη πξαγκαηηθή 

(Aghion θαη Tirole, 1997), ελψ ε επίζεκε αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ειέγρνπ 

θαη ε πξαγκαηηθή ζην δηθαίσκα δηαρείξηζεο ησλ απνθάζεσλ (Chaddad θαη 

Iliopoulos, 2013).  

Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη πσο ε επηινγή δηαθνξεηηθνχ θπβεξλεηηθνχ 

κνληέινπ πέξαλ ηνπ παξαδνζηαθνχ (π.ρ. Δθηεηακέλα Παξαδνζηαθφ θ.α.) 

ελδερνκέλσο απνηειεί ηξφπν βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπιινγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ ζε έλα ζπλεηαηξηζκφ, αιιά 

απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο γηα θφζηε ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο-

δηεχζπλζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη δηεπζπληηθνχ θαηξνζθνπηζκνχ. Χζηφζν, ε 

έληαζε ζρεηηθά κε ηα θφζηε ειέγρνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο, ηε ζπρλφηεηα 

θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ κειψλ κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ. 

Σαπηφρξνλα, ε κείσζε ζηα θφζηε ζπιινγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ εμαξηάηαη 
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απφ ην βαζκφ εηεξνγέλεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ κειψλ κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ, 

ην βαζκφ εηεξνγέλεηαο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ κειψλ, ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ 

κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή ηζνξξνπία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ κειψλ, ηε ζχλζεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

θαη πηνζέηεζε κέηξσλ απφδνζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ  (Chaddad θαη Iliopoulos, 

2013). Δπηπξνζζέησο, ε εηεξνγέλεηα ησλ κειψλ σο πξνο ηηο πξνηηκήζεηο 

κπνξεί ελ δπλάκεη λα επεξεάζεη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο 

ππάξρεη ην ελδερφκελν λα απμεζνχλ ηα θφζηε ζπιινγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ 

κέζσ αληαγσληζκνχ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο (Hansmann, 1996). Σέινο, βάζε 

γηα ηε ζεκαζία ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ κειψλ πξνο ηε ιήςε απνθάζεσλ 

απνηειεί έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη παξέρεη ηζρπξά ζηνηρεία 

επηβεβαίσζεο απηνχ. Μία εθ ησλ ππνζέζεσλ πνπ ειέγρζεθαλ θαη 

επηβεβαηψζεθαλ ππνζηεξίδεη πσο φζν κηθξφηεξν είλαη ην πνζνζηφ 

εηεξνγέλεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο ζπλεηαηξηζκνχ, ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην 

πνζνζηφ εκθάληζεο δξάζεσλ επηξξνήο ησλ κειψλ πξνο απνθάζεηο πνπ 

πξέπεη λα ιεθζνχλ (Iliopoulos θαη Hendrikse, 2009). πκπεξαζκαηηθά, ε 

εηεξνγέλεηα κεηαμχ ησλ κειψλ απνηειεί έλα ζηνηρείν πνπ είλαη ηθαλφ λα 

επεξεάζεη ηνλ θχθιν δσήο ελφο ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ 

ηνπο Cook θαη Burress θαη λα θαζνξίζεη ην ηξίην ζηάδην ηεο δσήο ηνπ 

(αλάπηπμε – άλζηζε) (2009).  
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1.2 θνπφο θαη αληηθείκελν κειέηεο 

θνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε αλάιπζε ηνπ παξφληνο 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ θαη ε αλάπηπμε πξφηαζεο λένπ γηα ειιεληθφ 

αγξνηηθφ ζπλεηαηξηζκφ πνπ παξάγεη, επεμεξγάδεηαη θαη δηαθηλεί γιπθαληηθέο 

νπζίεο απφ ην θπηφ ζηέβηα. Ο ππφ εμέηαζε ζπλεηαηξηζκφο είλαη ν έλαο εθ ησλ 

δχν αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ζηελ Διιάδα ζηνλ ηνκέα γιπθαληηθψλ ζηέβηαο. 

ηφρν ηεο εξγαζίαο απνηειεί ν ζρεδηαζκφο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ κε 

πξαθηηθή ρξεζηκφηεηα πξνο ην ζπλεηαηξηζκφ, θαηεπζχλνληάο ηνλ πξνο 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε, πξναζπίδνληαο θπζηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπ.  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο 

είλαη ε κνλαδηθή κεηαπηπρηαθή εξεπλεηηθή κειέηε πνπ πξαγκαηεχεηαη ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ζε ειιεληθφ αγξνηηθφ 

ζπλεηαηξηζκφ. Σαπηφρξνλα, παγθνζκίσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κειεηψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ αλαθέξεηαη ζε άιιεο λνκηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ, εθηφο ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ. Οη ζπλεηαηξηζκνί  απνηεινχλ κνξθέο επηρεηξήζεσλ πνιχ 

δηαδεδνκέλεο ζηνλ αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο 

ζρεκαηηζκνχ ηνπο απνηειεί ε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ απφ ηελ πεξηνξηζκέλε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα 

κεκνλσκέλσλ παξαγσγψλ, κε έρνληαο ηελ ηθαλφηεηα λα επσθειεζνχλ απφ 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο, φπσο ε κεησκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε έλαληη 

ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηνπο (Valentinov, 2007). Παξφια απηά ην κεξίδην 

αγνξάο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ πεξηνξίδεηαη ζην 1/5 ηεο ειιεληθήο αγνξάο γηα ην 

έηνο 2012 (European Commission: “Support for farmers‟ Cooperatives, 2012), 

θαηαθηψληαο κία απφ ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ελψ θαηά 

ην έηνο 2008 ν αξηζκφο ηνπο μεπεξλνχζε ηνπο 6.000 (Development of 

Agricultural Cooperatives in the EU, 2014). Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ απνηειεί ε έιιεηςε επηρεηξεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, κε ζπλέπεηα ηε κεησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη εκθαλήο ε 

αλαγθαηφηεηα πηνζέηεζεο ελφο βηψζηκνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, 

ζπλπθαζκέλν κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  
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Έηζη, κειεηψληαο ηε ζηξαηεγηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζηφρνπο ησλ κειψλ θαη ην φξακά 

ηνπο γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ, αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. Παξάιιεια, ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηεο δνκήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ, ζχκθσλα κε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ δφζεθε ζηα 41 κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. Σαπηφρξνλα, αλαιχνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, πνπ ζηφρν έρεη ηελ νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ ζην ηνκέα δξάζεο ηνπ. Ζ πξφηαζε 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ αλαπηχρζεθε κέζσ θξηηεξίσλ, ηα νπνία 

απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ησλ αληίζηνηρσλ κνληέισλ πνπ πεξηγξάθνπλ. Σα 

θξηηήξηα επηιέρζεθαλ απφ βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη απφ παξαδείγκαηα 

ζπλεηαηξηζκψλ εθηφο θαη εληφο Διιάδαο. Έηζη, κέζσ ηεο βαζκνιφγεζήο ηνπο 

απφ ηα 41 κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηα νπνία ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην, ππνζηεξίδεηαη ε παξνχζα πξφηαζε έλαληη ελαιιαθηηθψλ 

κνληέισλ. Ζ πξφηαζε επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ έρεη σο ζηφρν ηε βηψζηκε 

πξννπηηθή ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο επηρείξεζεο ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 

επηρεηξεκαηηθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζπκπεξαζκαηηθά θξίλεηαη 

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ε δηαξθήο αμηνιφγεζε θαη πξνζαξκνγή ηνπ.   
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1.3 Μεζνδνινγία 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο κειεηήζεθε ε 

δηεζλήο βηβιηνγξαθία κε αληηθείκελν ηελ αλάιπζε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, 

ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ επηρεηξήζεηο, θαηαιήγνληαο ζε νξηζκνχο θαη 

δίλνληαο βάζε ζηα θχξηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ έλα επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν. Έπεηηα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πηνζεηήζεθε ν νξηζκφο 

ηνπ κνληέινπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε. 

 Οη εξεπλεηέο ζχκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηνπ φξνπ πνπ έρνπλ 

πξνζδψζεη ή απηφλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη κειεηνχλ ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο 

κνληέινπ απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά, γεγνλφο πνπ καδί κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ζηφρνπο ηεο θάζε επηρείξεζεο νδεγεί ζηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. Μειεηήζεθαλ δεκνζηεχζεηο πνπ επηθεληξψλνληαη 

ζηε ζχγθξηζε ησλ νξηζκψλ θαη ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ ηνπο (π.ρ. Baden-

Fuller θαη Morgan, 2010). Σαπηφρξνλα, κειεηήζεθαλ επηζηεκνληθέο 

δεκνζηεχζεηο πνπ εληνπίδνπλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο 

θαη κνληέινπ, επηζεκαίλνληαο ηελ άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν παξά ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ ζην κέγεζνο ηεο ζχλδεζήο ηνπο (π.ρ. 

Casadesus θαη Ricart, 2010). Δπίζεο, κειεηήζεθε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κέζσ ηεο αλάιπζεο PEST θαη Porter, αιιά θαη ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ κέζσ αλάιπζεο ησλ δπλάκεσλ, αδπλακηψλ, 

επθαηξηψλ θαη απεηιψλ κε ηε κέζνδν αλάιπζεο SWOT.  

ηε ζπλέρεηα, κέζα απφ ηα βηβιηνγξαθηθά παξαδείγκαηα θαη 

παξαδείγκαηα ζπλεηαηξηζκψλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, εληνπίζηεθαλ 

θξηηήξηα ζεκαληηθφηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο. 

Έηζη, κε γλψκνλα απηά, κειεηήζεθαλ ηα δηαθνξεηηθά είδε επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηνλ θάζε νξγαληζκφ. χκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

ζεκαληηθφηεηαο δεκηνπξγήζεθε εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν δηαηέζεθε ζε 41 

κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαη βαζκνλνκψληαο ην θάζε θξηηήξην ζε θιίκαθα απφ 

ην κεδέλ σο ην δέθα (ην κεδέλ αληηπξνζσπεχεη κεδεληθή ζεκαληηθφηεηα 

θξηηεξίνπ γηα ηνλ εμεηαδφκελν ζπλεηαηξηζκφ θαη ην δέθα κέγηζηε 

ζεκαληηθφηεηα θξηηεξίνπ) εληνπίζηεθαλ νη ζεκαληηθνί άμνλεο γηα ηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ.  
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Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

πξφγξακκα «IBM SPSS Statistics Data Editor». Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε 

ησλ ζρεηηθψλ ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ κε ηελ θιίκαθα απφ κεδέλ σο 

δέθα. Αθνινχζσο, ζπζρεηίζηεθαλ φια ηα θξηηήξηα κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν ηελ 

εμαθξίβσζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ απηψλ, κέζσ ηεο 

κεζφδνπ Kendall‟s Tau B. Με απηφ ηνλ ηξφπν αλαιχζεθε ε χπαξμε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο κεηαμχ ησλ 

θξηηεξίσλ, αιιά θαη ην πξφζεκν ηεο ζπζρέηηζεο (ζεηηθή ή αξλεηηθή). Δπίζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ζπιιέρζεθαλ πξσηνγελή δεδνκέλα, φπσο νηθνλνκηθά θαη ινηπέο 

πιεξνθνξίεο, κε ζηφρν ηελ ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σέινο, 

ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ αλαιχζεθε ην ηζρχνλ κνληέιν 

θαη αλαπηχρζεθε ε πξφηαζε πηζαλνχ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ πξνο 

πινπνίεζε, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ.     
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2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

2.1 Ση είλαη επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν 

Ο νξηζκφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ έρεη εμειηρζεί βηβιηνγξαθηθά, 

αιιά θαη ζηελ επηρεηξεζηαθή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ιέμε κνληέιν πεξηιακβάλεη ηε 

δηαδηθαζία αλαπαξάζηαζεο θαη ην λα δνζεί κνξθή ζε έλα ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ελφο ζπζηήκαηνο, εδψ κίαο επηρείξεζεο. Δπίζεο, αληηπξνζσπεχεη έλαλ 

πξφηππν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (επηρείξεζεο) θαη ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην απνηεινχλ, κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, 

δειαδή θξηηήξηα πνπ ην δηέπνπλ (Morgan, 2009). Θεσξψληαο, ινηπφλ, πσο 

κία επηρείξεζε είλαη έλα ζχζηεκα, ηφηε νη πφξνη ηεο (νηθνλνκηθνί, θπζηθνί, 

άπινη) θαη ν ηξφπνο πνπ ηνπο αμηνπνηεί (ηκήκα-ζηφρνο, πξφηαζε αμίαο, θ.α.), 

ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο (νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί, θ.α.), απνηεινχλ 

ππνζπζηήκαηα. Σαπηφρξνλα, ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ 

ηελ έληαμε ησλ παξαπάλσ ζην εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθφ, θνηλσληθφ θαη λνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ηα νπνία απνηεινχλ ππεξ-ζπζηήκαηα.  

 

Δηάγξακκα 1: Αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κίαο επηρείξεζεο, ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηελ 
απνηεινχλ θαη ηα ππεξ-ζπζηήκαηα, ζηα νπνία εληάζζεηαη. 

Δξεπλεηέο κειεηνχλ ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη 

νξγαληζκνί παγθνζκίσο, θαηαιήγνληαο ζηελ απφδνζε ηνπ νξηζκνχ ηνπο θαη 

ζε είδε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο νξηζκνχο πνπ 

δφζεθε ζην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν κειεηψληαο ηελ ειεθηξνληθή αγνξά, 

πεξηιάκβαλε ηελ «αξρηηεθηνληθή» πεξηγξαθή ηεο ξνήο ησλ πξντφλησλ, 
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ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ εληφο κίαο επηρείξεζεο. πκπεξηιάκβαλε, 

ηαπηφρξνλα, ηελ πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ εηαίξσλ ηεο επηρείξεζεο, ηνπο 

ξφινπο ηνπο θαη ηα πηζαλά νθέιε απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ νξγαληζκφ. 

πλδπάδνληαο ηα δχν παξαπάλσ ζηνηρεία, έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζα 

πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηεο πεγέο εζφδσλ γηα ηελ ππφ εμέηαζε επηρείξεζε 

Timmers, 1998). Αληηζέησο, άιινη εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηα επηρεηξεκαηηθά 

κνληέια ή/θαη ηα θαηεγνξηνπνίεζαλ ρσξίο λα έρνπλ πξνζδψζεη θάπνηνλ 

νξηζκφ (π.ρ. Tapscott θ.α., 2000).  

Αξγφηεξα, αξθεηνί εξεπλεηέο πξνζέγγηζαλ ηνλ φξν ρσξίο λα εζηηάδνπλ 

ζε κία θαηεγνξία επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. Linder θαη Cantrell, 

2000). Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη θαηαιήγνληαο ζε έλα ζπρλφ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ηνπ νξηζκνχ ηνπ, είλαη έλα. Πψο, δειαδή, κία επηρείξεζε 

νξγαλψλεη ηηο δξάζεηο ηεο ψζηε λα παξάγεη αμία γηα ηνπο πειάηεο ηεο, 

πξνζθέξνληαο ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο κε έλα θεξδνθφξν ηξφπν γηα 

ηελ ίδηα. ε απηά ηα πιαίζηα θηλείηαη έλαο νξηζκφο, πεξηγξάθνληαο ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ππφ δπλακηθή ζθνπηά σο ηνλ ηξφπν πνπ ε εηαηξεία 

ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηε 

βησζηκφηεηα θαη ηελ αλάπηπμή ηεο, κέζσ ησλ πξνηάζεσλ αμίαο πξνο ηνπο 

πειάηεο ηεο (Demil θαη Lecocq, 2010). Μία άιιε πξνζέγγηζε νξίδεη ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν σο ηε ινγηθή ηεο εηαηξείαο, ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί 

θαη πψο δεκηνπξγεί αμία γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο, πξνζζέηνληαο πσο έλα 

βαζηθφ ζηνηρείν ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ είλαη νη επηινγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο εηαηξείαο (Casadesus-Masanell θαη Ricart, 

2010). Οη επηινγέο πεξηιακβάλνπλ ηε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, ηα αθίλεηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θαη ηε δηαθπβέξλεζε. Καζψο δηαθνξεηηθέο επηινγέο 

πνπ αθνξνχλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, επηθέξνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα, 

ηειηθά  επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ε επηρείξεζε δεκηνπξγεί αμία γηα ηνπο 

πειάηεο θαη ηνπο κεηφρνπο ηεο. Τπνζηεξίδνπλ πσο κία επηινγή κπνξεί λα 

επηθέξεη είηε «επέιηθηεο ζπλέπεηεο», πξνζεγγίδνληαο ηνλ φξν σο πξνο ηελ 

ακεζφηεηα αιιαγήο ηνπ απνηειέζκαηνο φηαλ κία επηινγή αιιάμεη, είηε 

«άθακπηεο ζπλέπεηεο», φηαλ έλα απνηέιεζκα ή ηξφπνο ιεηηνπξγίαο κίαο 

επηρείξεζεο δελ αιιάδεη, αθφκα θαη αλ κία επηινγή ζηξαθεί πξνο άιιε 

θαηεχζπλζε. Παξαδεηγκαηηθά, «επέιηθηε ζπλέπεηα» κπνξεί λα είλαη ε κείσζε 
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ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ φηαλ απνθαζηζηεί αχμεζε ζηε ηηκή πψιεζεο ηνπ 

αγαζνχ, ελψ «άθακπηε ζπλέπεηα» κπνξεί λα ζεσξεζεί ε θνπιηνχξα ελφο 

νξγαληζκνχ πνπ έρεη εδξαησζεί κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη είλαη δπλαηφ 

λα παξακείλεη αλεπεξέαζηε κε αιιαγή θάπνηαο επηινγήο πνπ ηε δεκηνπξγεί. 

Οη πξναλαθεξζέληεο επηινγέο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξνπλ 

δεκηνπξγνχλ «ελάξεηνπο θχθινπο», νη νπνίνη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

επαλεηιεκκέλα ελδπλακψλνπλ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. Οη θχθινη ζπκβάινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ κνληέινπ, 

θαζψο ελδπλακψλνπλ ηεο άθακπηεο ζπλέπεηεο (απνηειέζκαηα) θαη έηζη είλαη 

δπλαηφ λα αλαπηχμνπλ πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ επηρείξεζε. Οη 

«ελάξεηνη θχθινη» είηε ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο, είηε είλαη αλεμάξηεηνη θαη φινη 

καδί απαξηίδνπλ θαη κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ έλα επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν (Γηάγξακκα 2).  

 

Δηάγξακκα 2: Αλαπαξάζηαζε επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο Ryanair, «ελάξεηνη θχθινη» πνπ 
ζρεκαηίδνληαη απφ ηηο επηινγέο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο (Casadesus-Masanell 
θαη Ricart, 2011). 

Άιινη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ πσο επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν είλαη ην 

πεξηερφκελν, ε δνκή θαη ε δηαθπβέξλεζε ζπλαιιαγψλ ψζηε λα παξάγεηαη 

αμία γηα ηελ επηρείξεζε, κέζσ δηεξεχλεζεο επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, 

εζηηάδνληαο ζε ειεθηξνληθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια (Amit θαη Zott, 2001). Σν 

θξηηήξην ζην νπνίν εζηηάδνπλ είλαη ε δεκηνπξγία αμίαο. Χο πεγέο δεκηνπξγίαο 

αμίαο (ππν-θξηηήξηα) γηα κία επηρείξεζε πεξηγξάθνπλ ηέζζεξα ζηνηρεία, ηε 
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θαηλνηνκία, ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

«αθνζίσζε» εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ. Δμεηάδνπλ ηελ θάζε πεγή δεκηνπξγίαο 

αμίαο κέζσ ηαπηφρξνλεο θαη ηζάμηαο κειέηεο πέληε ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ, ηελ 

αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο, ηελ θαηλνηνκία, ηνπο πφξνπο, ηα ζηξαηεγηθά 

δίθηπα θαη ηα θφζηε ζπλαιιαγήο. Σα ζεσξεηηθά πιαίζηα κπνξνχλ λα 

βαζκνλνκεζνχλ απφ ρακειή σο πςειή ζεκαληηθφηεηα, ελψ νη εξεπλεηέο δελ 

αλαθέξνληαη μεθάζαξα ζε είδε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. 

 

Δηάγξακκα 3: Παξνπζίαζε ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ δεκηνπξγίαο αμίαο θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 
ηνπο (Amit θαη Zott, 2001). 

Οη παξαπάλσ εμέιημαλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπο ππνζηεξίδνληαο πσο ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν απνηειεί έλα ζχζηεκα αιιεινεμαξηψκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Zott θαη Amit, 2010). Έηζη, εμεηάδεη ηηο απνθάζεηο θαη 

δξάζεηο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ζπλνιηθά θαη φρη κεκνλσκέλα, 

ππνζηεξίδνληαο κία ζπζηεκηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ. Οη Afuah θαη Tucci (2000) αλαθέξνπλ πσο ην επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν είλαη έλα ζχζηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ζηνηρεία, ζπλδέζκνπο 

κεηαμχ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη δπλακηθή ζρέζε απηψλ. Οη Chesbrough θαη  

Rosenbloom (2002) ππνζηεξίδνπλ πσο επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν απνηειεί έλα 

πιαίζην πνπ ζπλδέεη ηηο ηδέεο θαη ηε ηερλνινγία πξνο ζπκθέξνληα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ επηρείξεζε. Ζ πξνζέγγηζή ηνπο πεξηιακβάλεη ηελ 
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πξφηαζε αμίαο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, φληαο βαζηζκέλε ζηε ηερλνινγία, 

θαζψο έρεη πξνζδηνξηζηεί ην ηκήκα ζηφρνο ηεο αγνξάο θαη πηνζέηεζε 

ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ θεξδψλ. Σα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλεη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηεο δνκήο ησλ εμφδσλ θαη ε δπλακηθή 

θέξδνπο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ην πξνζδηνξηζκφ ηεο δνκήο ηεο αιπζίδαο 

αμίαο θαη ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζε απηή. Αλαιχεη ηε δνκή ηνπ δηθηχνπ αμίαο, 

ζπλδένληαο ηνπο πξνκεζεπηέο κε ηνπο πειάηεο θαη πξνζδηνξίδνληαο 

αληαγσληζηέο θαη πηζαλέο πεγέο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο. Σέινο, πεξηιακβάλεη 

ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο ζηξαηεγηθήο, ψζηε ε επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ επηρεηξήζεσλ 

(Chesbrough, 2010). 

Σελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ρσξίο λα εζηηάδεη ζηνλ παξάγνληα 

ηερλνινγία, πηνζεηεί αξγφηεξα θαη άιινο εξεπλεηήο, ππνζηεξίδνληαο πσο έλα 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν δηαηππψλεη ηε ινγηθή, ηα δεδνκέλα θαη άιια ζηνηρεία 

πνπ ππνζηεξίδνπλ κία πξφηαζε αμίαο γηα ηνπο πειάηεο θαη κία βηψζηκε 

δηάξζξσζε εζφδσλ θαη δαπαλψλ γηα ηελ επηρείξεζε, θαζψο πξνζθέξεη απηή 

ηελ αμία (Teece, 2010). Σα ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα απαξηίδνπλ ηνλ ζθειεηφ 

ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ζχκθσλα κε άιιεο πεγέο είλαη ε πξφηαζε 

αμίαο πξνο ηνπο πειάηεο, νη βαζηθνί πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη 

βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη, ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε κία «ζπληαγή» 

θέξδνπο γηα ηελ επηρείξεζε (Johnson, Christensen θαη Kagermann, 2008).  

Οη Linder θαη Cantrell (2000) νξίδνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν σο 

ιεηηνπξγηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θαη ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη ε βαζηθή 

ινγηθή ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα παξάγεη αμία. χκθσλα κε απηή ηε 

πξνζέγγηζε, ν ζθειεηφο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ 

είλαη αξρηθά λα αλαγλσξηζηνχλ φιεο νη πεγέο εζφδσλ. Έπεηηα, λα 

ππνγξακκηζηνχλ νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ λα πξνζειθχεη θαη λα δηαηεξεί θάζε ξνή εζφδσλ, δειαδή νη 

πξνηάζεηο αμίαο. Να ππνγξακκηζηνχλ νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ παξάδνζε αμίαο ζηνπο πειάηεο κε θεξδνθνξία. Σέινο, λα αλαγλσξηζηνχλ 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, νη δπλαηφηεηεο, νη ζρέζεηο θαη ε γλψζε πνπ 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία.  
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χκθσλα κε λεφηεξεο εθδνρέο εζηηαζκέλεο ζηελ αμία, ηα βαζηθά 

ζεκεία ηνπ ζθειεηνχ ηνπ κνληέινπ ζπγθεληξψλνληαη ζηε δεκηνπξγία αμίαο, 

ζηε δηαλνκή ηεο αμίαο ζηνπο πειάηεο, πεξηιακβάλνληαο  νπζηαζηηθά ηνπο 

βαζηθνχο πφξνπο θαη δηαδηθαζίεο ηεο παξαπάλσ πξνζέγγηζεο θαη ζηελ 

αηρκαιψηηζε απηήο απφ ηελ επηρείξεζε (Kaplan, 2012).  Αξγφηεξα, νη Baden-

Fuller θαη Mangematin (2013), θαηαιήγνπλ ζε ηέζζεξα ζηνηρεία ελφο 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ εζηηάδνληαο ζηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ 

πειαηεηαθψλ νκάδσλ-ζηφρσλ. Αλαθέξνπλ πσο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ε 

νκάδα-ζηφρνο, ε πξφηαζε αμίαο γηα ηελ θάζε νκάδα, πφηε θαη πψο ζα 

παξάγεηαη θέξδνο απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο πξνο απηή 

θαη ην ζχζηεκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ε επηρείξεζε πξνζθέξεη ην 

πξντφλ/ππεξεζία ζηελ επηιεγκέλε νκάδα πειαηψλ. Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη 

ην δίθηπν, ηε δηαθπβέξλεζε ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ επηινγή θάζε ζηνηρείνπ 

ηνπ δηθηχνπ, αιιά θαη ηε ξνή πιεξνθνξηψλ θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία (Amit θαη 

Zott, 2001 θαη Casadesus-Masanell θαη Ricart, 2010). Ζ παξαπάλσ 

πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζε κία πην γεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν, ππνζηεξίδνληαο φηη δελ είλαη κία ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ηνπ ηη θάλεη 

κία εηαηξεία, αιιά ε ζρέζε αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο κεηαμχ πειαηψλ, 

νξγαληζκνχ θαη ρξεκάησλ. 

Έπεηηα απφ ηελ παξνπζίαζε κεξηθψλ εθ ησλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ 

νξηζκνχ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζθειεηνχ ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, 

ζπκπεξαίλεηαη πσο ε δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηή θαη 

ζχκθσλα κε απηή εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθά ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ. Ο 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ, κπνξεί λα απνδνζεί δηαθνξεηηθά 

αλάινγα κε ηελ πξνζεγγηζηηθή ζθνπηά ηνπ εξεπλεηή. Έηζη, ε πηνζέηεζε ελφο 

νξηζκνχ θξίλεηαη απαξαίηεηε, κε ζηφρν ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

παξνχζαο επηρείξεζεο πνπ ζπληεινχλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ηεο κνληέινπ, ζχκθσλα κε ηε δνκή πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

νξηζκφ.    
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2.2 Δπηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θαη ζηξαηεγηθή 

Παξά ηε πιεζψξα ησλ πξνζεγγίζεσλ σο πξνο ην εξψηεκα, ηη είλαη έλα 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, έλαο θνηλφο άμνλαο είλαη ε ζχλδεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ κε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. ηξαηεγηθή 

είλαη ην ελδερφκελν ζρέδην δξάζεο σο πξνο ην πνηφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κία επηρείξεζε, θαζψο ε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα 

πξνζθέξεη εθφδηα γηα ηελ επηινγή ελφο, ελάληηα ζε έλα πιήζνο απφ πηζαλά 

ελδερφκελα κνληέια. Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν απνηειεί αληαλάθιαζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο κίαο επηρείξεζεο θαη κέζσ ηνπ κνληέινπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

απηή λα αληαγσληζηεί άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνκέα (Casadesus-

Masanell θαη Ricart, 2010). πκπιεξσκαηηθά, ππνζηεξίδεηαη πσο ελψ ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν απνηειεί κεηάθξαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ελφο 

νξγαληζκνχ λα παξάγεη θέξδνο, ηα δχν ζηνηρεία απηά απνηεινχλ δχν απφ ηα 

επίπεδα ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Χο ηξίην επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν 

κπνξεί λα νξηζηεί ε εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ επηπέδσλ θαη ελζσκάησζή ηνπο 

ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ (Osterwalder, 2004). Οη Pateli 

θαη Giaglis (2003) αλαθέξνπλ πσο ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πεξηιακβάλνπλ 

ηε ζηξαηεγηθή ελφο νξγαληζκνχ. Άιιεο πξνζεγγίζεηο ππνζηεξίδνπλ πσο ηα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζε νηθνλνκηθέο πηπρέο 

θαη ζηε δεκηνπξγία αμίαο, ελψ ε ζηξαηεγηθή εζηηάδεη ζηνλ αληαγσληζκφ, 

επηβεβαηψλνληαο φκσο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δχν 

(Magretta, 2002).  

Αθνινπζψληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, ην επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν αθνινπζεί ηνπο ζηφρνπο, ην ζθνπφ θαη ην φξακά ηεο (Casadesus-

Masanell θαη Ricart, 2010). Έηζη, ζπλδένληαο ηε ζηξαηεγηθή κε ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ελφο νξγαληζκνχ είλαη δπλαηή ε δηαηήξεζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηφο ηνπ, ε βησζηκφηεηα ηνπ κνληέινπ  θαη ε 

δπζθνιία ζηελ αληηγξαθή ηνπ (Teece, 2010). ηελ πεξίπησζε αθφκα, πνπ ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν αληηγξαθεί απφ άιιε εηαηξεία, γηα λα επηηχρεη ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηνπο δηθνχο ηεο ζηφρνπο, λα δεκηνπξγεί 

«ελάξεηνπο θχθινπο» πνπ αιιεινζπκπιεξψλνληαη, εληζρχνπλ ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 
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επηρείξεζεο, έρνπλ ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπο θαη είλαη εχξσζηνη (Casadesus-

Masanell θαηRicart, 2010). 
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2.3 Σαμηλφκεζε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ 

ηε βηβιηνγξαθία εκθαλίδεηαη έλα πιήζνο νξηζκψλ, εθ ησλ νπνίσλ 

θάπνηνη αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Παξάιιεια, πνιινί ζπγγξαθείο 

ηαμηλνκνχλ ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ζε είδε, βαζηζκέλνη ζε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ απηψλ.  

Μία εθ ησλ παιαηφηεξσλ εξεπλψλ πάλσ ζην αληηθείκελν αλαθέξεηαη 

ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ (Timmers, 

1998). Ο Timmers επηθεληξψζεθε ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ κνληέισλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα κε βάζε ην βαζκφ ηεο θαηλνηνκίαο ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηνλ βαζκφ νινθιήξσζήο ηεο, θαηαιήγνληαο ζε έληεθα είδε. Σα κνληέια απηά 

είλαη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, ειεθηξνληθή πξνκήζεηα, ειεθηξνληθά 

πνιπθαηαζηήκαηα, ειεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο, ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

πηζηνπνίεζεο, εηθνληθέο θνηλφηεηεο, πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο, ειεθηξνληθή 

δηαθήκηζε θαη άιισλ παξνρψλ κέζσ ηξίησλ, πάξνρνη ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο,  πάξνρνη πιεξνθνξηψλ θαη 

επηρεηξήζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζε πνιιαπιά ηκήκαηα ηεο αιπζίδαο αμίαο. Σα 

κνληέια απηά δελ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ φια ηαπηφρξνλα απφ κία 

επηρείξεζε, θαζψο πεξηγξάθνληαη απφ δηαθνξεηηθφ βαζκφ νινθιήξσζεο θαη 

θαηλνηνκίαο.                                    

Δηάγξακκα 4: Σαμηλφκεζε ειεθηξνληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ (Timmers, 1998). 

Άιινη εξεπλεηέο εζηηάδνληαο ζην δίθηπν θαη ηελ αμία πνπ πξνζδίδεηαη 

θαη αλάινγα κε ην επίπεδν νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη ην 
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επίπεδν ηεο ελζσκαησκέλεο αμίαο, θαηαιήγνπλ ζε πέληε είδε. Σα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ελψλνπλ ηνπο 

θξίθνπο πνπ απαξηίδνπλ κία αιπζίδα αμίαο κε ειεθηξνληθά κέζα. Σν πξψην 

κνληέιν είλαη ην «Αγνξά», επηθεληξσκέλν ζηε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ 

πσιεηή θαη αγνξαζηή. Αθνινπζεί ην κνληέιν «πζζσκάησζε», φπνπ ε 

επηρείξεζε πνπ ην πηνζεηεί είλαη ελδηάκεζνο ηνπ πσιεηή θαη ηνπ αγνξαζηή, 

πξνζθέξνληαο αμία θαη ζηηο δχν πιεπξέο. Σν ηξίην κνληέιν είλαη ε «Αιπζίδα 

αμίαο», φπνπ ν πάξνρνο ειέγρεη ην δίθηπν κέζα απφ ην νπνίν θηλείηαη ην 

πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη, ψζηε λα παξάγεη νινθιεξσκέλεο 

πξνηάζεηο αμίαο. Σν επφκελν κνληέιν νλνκάδεηαη «πκκαρία», ην νπνίν 

επηθεληξψλεηαη ζηελ πςειή ελζσκάησζε αμίαο ζηα πξνζθεξφκελα πξντφληα 

ή ππεξεζίεο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή, ρσξίο ηεξαξρηθφ έιεγρν. 

Σέινο, ην πέκπην κνληέιν «Γίθηπν Γηαλνκήο» απνηειεί κία πβξηδηθή κνξθή 

ησλ άιισλ κνληέισλ θαη ηα ππνζηεξίδεη δηαλέκνληαο αγαζά ή/θαη ππεξεζίεο 

(Tapscott θ.α., 2000). Ζ θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ 

ζχκθσλα κε ηηο δχν εμεηαδφκελεο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ (Γηάγξακκα 5).  

   

Δηάγξακκα 5: Σαμηλφκεζε εηδψλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ (Tapscott et al.,2000). 
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Οη Linder θαη Cantrell (2000) δηαρσξίδνπλ ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ζε 

νθηψ είδε, κε βαζηθνχο άμνλεο ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα 

λα παξάγεη θέξδνο θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ηηκήο ησλ πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ 

κε ηελ αμία πνπ πξνζθέξνπλ. Σν θάζε είδνο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ 

δηαρσξίδεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο κνληέισλ, πεξηγξάθνληαο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ησλ εηδψλ θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ ππφ κνξθή πίλαθα.  

Πίλαθαο 1: Είδε θαη ππνθαηεγνξίεο επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ (Linder θαη Cantrell, 2000). 

 

Είδνο επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ 

 

Τπνθαηεγνξίεο 

Σηκήο 

Διθπζηηθέο ηηκέο-κεγάιεο πνζφηεηεο, κία 
ζηάζε-ρακειέο ηηκέο, ρακειφηεξε ηηκή απφ 
ηνλ 1ν ζηελ αγνξά-κάξθεηηλγθ, δσξεάλ 

πξντφλ/ππεξεζία-πξνυπφζεζε ε 
παξαθνινχζεζε δηαθεκίζεσλ, μπξάθη-

αληαιιαθηηθά. 

Γηεπθφιπλζεο 
Μία ζηάζε-δηεπθφιπλζεο, άκεζε 

ηθαλνπνίεζε-κε άκεζε πιεξσκή, παθέην 
πξνζθνξάο. 

Πξντφληνο 

Υακειή ηηκή-αμηφπηζην, αμηφπηζηεο 
ιεηηνπξγίεο ππεξεζηψλ, επψλπκν-αμηφπηζην 

πξντφλ, πξνζαξκφζηκν πξντφλ, θνηλφ 
πξντφλ-πξνζνρή ζην θαιχηεξν ηκήκα 

πειαηψλ. 

Δκπεηξίαο Πψιεζε εκπεηξίαο, πξννξηζκφο εκπεηξίαο, 
έμππλε κάξθα. 

Καλαιηψλ 

Μεγηζηνπνίεζε θαλαιηψλ δηάζεζεο-
πξνψζεζεο, άκεζε πψιεζε ζε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θνηλνχ, πψιεζε 
πνηφηεηαο, ιηαλνπσιεηήο-πξνζηηζέκελε 

αμία. 

Γηακεζνιαβεηή 

πζζσκάησζε αγνξάο, ζπζζσκάησζε 
πνιιαπιψλ ζηφρσλ-ηκεκάησλ αγνξάο, 

αλνηρηή αγνξά, δεκηνπξγία εηδηθήο αγνξάο, 
ππεξεζίεο ζπλαιιαγψλ θαη αληαιιαγή. 

Δκπηζηνζχλεο 

Γξαζηεξηφηεηεο εκπηζηνζχλεο, ιχζεηο 
εκπηζηνζχλεο, ζπκβνπιεπηηθή, εγεηηθή ζέζε 
έκπηζηνπ πξντφληνο, πξφηππν-ππεξηζρχνλ 
πξντφλ, εγεηηθή ζέζε έκπηζηεο ππεξεζίαο. 

Καηλνηνκίαο 
Αζχγθξηηα-κνλαδηθά πξντφληα, αζχγθξηηεο-
κνλαδηθέο ππεξεζίεο, αλαθάιπςε λέσλ 

αγνξψλ. 
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Μία θαηεγνξηνπνίεζε βαζηζκέλε ζηελ ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

Porter, ππνζηεξίδεη πσο ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, 

θαζψο θαη πβξηδηθέο κνξθέο απηψλ. Σν πξψην είλαη βαζηζκέλν ζηελ 

«Απνηειεζκαηηθφηεηα», φπνπ πξνβιέπεη ηε βέιηηζηε ρξεζηκνπνίεζε 

νηθνλνκηθψλ ή/θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ή 

ππεξεζίαο πην απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Γηα ηελ επηηπρία 

απηνχ ηνπ κνληέινπ ζεκαληηθή είλαη ε θαηλνηνκία θαηά ηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ή πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο. Σν επφκελν είδνο 

είλαη βαζηζκέλν ζηελ «Αμία» πνπ αληηιακβάλνληαη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο, 

θαηά ην νπνίν ν νξγαληζκφο πξνζθέξεη ην πξντφλ/ππεξεζία κε ζθνπφ λα 

θαιχςεη ηελ επηζπκία ησλ θαηαλαισηψλ πξνο πςειφ αληίηηκν. Οη άμνλεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ απηφ ην είδνο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ είλαη είηε ε πξαγκαηηθή 

αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή, είηε ε αμία πνπ 

αληηιακβάλνληαη φηη εηζπξάηηνπλ. Σν ηξίην είδνο κνληέινπ νλνκάδεηαη «Αμία 

Γηθηχνπ» θαη είλαη βαζηζκέλν ζηελ αθνζίσζε ησλ θαηαλαισηψλ, φηαλ απηή 

ηνπο νδεγεί ζε επαλεηιεκκέλε αγνξά. Σν βαζηθφ απηφ ηκήκα ησλ 

θαηαλαισηψλ γίλεηαη ν ππξήλαο πνπ ππνζηεξίδεη ην δίθηπν ή θαη ην εληζρχεη, 

δεκηνπξγψληαο έλαλ «ελάξεην θχθιν» κέζα ζην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. 

Σέινο, ην ηέηαξην είδνο κνληέινπ είλαη ε «Απνηειεζκαηηθφηεηα Γηθηχνπ». Δίλαη 

βαζηζκέλν ζηελ ζπλάληεζε πξνκεζεπηψλ θαη ηειηθψλ θαηαλαισηψλ ζε έλα 

θνηλφ ζεκείν ζπλαιιαγήο θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ζπλαιιαγήο. 

Γηαρσξίδεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο, ηελ πιαηθφξκα ακηγνχο ζπλαιιαγήο (βι. 

eBay) θαη ηνπ κεζάδνληα πνπ ζπγθεληξψλεη απφζεκα ζε έλα θπζηθφ ρψξν 

(βι. Wal-Mart), βαζηζκέλνο ζηελ πξφβιεςε δήηεζεο θαη αθξηβήο θάιπςή ηεο 

(Chatterjee, 2003). Ζ απεηθφληζε ησλ ηεζζάξσλ εηδψλ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ θαη πξνζαλαηνιίδνληαη αλά δεχγε ζε 

ηέζζεξα ζηνηρεία εζηίαζεο, ην πξντφλ/ππεξεζία, ηελ αμία, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηηο ζρέζεηο-δίθηπν.  
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Δηάγξακκα 6: Σα είδε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπο (Chatterjee, 
2003). 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ν πξψηνο ζηφρνο είλαη λα 

αλαγλσξηζηεί ην είδνο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ ζα αθνινπζεζεί, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο (θξηηήξηα) πνπ ην δηέπνπλ. Σαπηφρξνλα,  

αλαγλσξίδεηαη ε ινγηθή αηρκαιψηηζεο αμίαο-θέξδνπο γηα ηελ επηρείξεζε, 

πξνζθέξνληαο ην πξντφλ/ππεξεζία ζηνπο πειάηεο ηεο. Μέζσ ησλ θξηηεξίσλ 

ζα επηιερζεί ν ηξφπνο δξάζεο ηεο επηρείξεζεο, γηα λα εθαξκνζηεί ζηε πξάμε 

ην είδνο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ επηιέρζεθε κε ηειηθφ ζθνπφ λα 

πξνζδψζεη αμία ζηνπο πειάηεο ηνπ θαη λα παξάγεη θέξδνο γηα ηνπο κεηφρνπο 

ηνπ. Σφηε, κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη, ψζηε ηα παξαπάλσ λα 

πινπνηεζνχλ (ζχζηεκα δξαζηεξηνηήησλ). Αθνινπζεί αλαπαξάζηαζε 

παξαδείγκαηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ηα εθαξκφζεη κία επηρείξεζε πνπ εκπνξεχεηαη ειαηφιαδν. Σν 

θξηηήξην εδψ απνηειεί ε εθκεηάιιεπζε ηεο ειαζηηθφηεηαο ηεο δήηεζεο κεηαμχ 

ειαηφιαδνπ θαη άιινπ ηχπνπ ειαίσλ. Όηαλ απμεζεί ε ηηκή ηνπ ειαηφιαδνπ είλαη 

πηζαλφ λα ζηξαθνχλ νη θαηαλαισηέο πξνο άιιν ηχπν ειαίνπ, έηζη ε 

επηρείξεζε ζέινληαο λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο 

απνθάζηζε ηελ έληαμε θάπνηνπ ζπνξέιαηνπ ζηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο.  
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Πίλαθαο 2: Παξάδεηγκα θξηηεξίσλ θαη ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπο ζε έλα είδνο επηρεηξεκαηηθνχ 
κνληέινπ επηρείξεζεο πνπ εκπνξεχεηαη ειαηφιαδν, βαζηζκέλν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Επηρεηξεκαηηθφ 

Μνληέιν 

Λνγηθή 

Αηρκαιψηηζεο 

Αμίαο 

Κξηηήξην Σξφπνο 
χζηεκα 

Δξαζηεξηνηήησλ 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Πην 

απνηειεζκαηηθνί 

απφ 

αληαγσληζηέο 

Γηεχξπλζε 

αμίαο κέζσ 

ειαζηηθφηεηαο 

δήηεζεο 

Δκπνξία 

ζπνξέιαησλ 

Αλαγλψξηζε 

θξίζηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

θαη πφξσλ 

Μία άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη δχν θξηηεξίσλ, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ππεξεζηψλ/πξντφλησλ (IP management) θαη 

πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο εμέιημεο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ηεο κνληέινπ (Chesbrough, 2006). Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα 

βξίζθεηαη είηε ζην πξντφλ, είηε ζην δίθηπν κέζα ζην νπνίν ε επηρείξεζε 

δξαζηεξηνπνηείηαη, κε ην δεχηεξν ελδερφκελν λα είλαη πην ζπρλφ πηα. Δπίζεο,  

ν εξεπλεηήο ππνζηεξίδεη φηη θάζε εηαηξεία έρεη επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, 

αζρέησο αλ απηφ είλαη δηαηππσκέλν ή φρη θαη ζεσξεί ηε ζηξαηεγηθή, ηκήκα 

απηνχ. Σα είδε ησλ κνληέισλ είλαη έμη θαη αλαθέξνληαη παξαθάησ (πίλαθαο 3).  

Πίλαθαο 3: Είδε επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη θξηηήξηά ηνπο (Chesbrough, 2006). 

Επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν 
Καηλνηνκία Πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία 

Αδηαθνξνπνίεην Κακία Κακία 

Γηαθνξνπνηεκέλν Με αηηία Λφγσ αληίδξαζεο 

Σκεκαηνπνηεκέλν ρεδηαζκέλε Ακπληηθή 

Δμσηεξηθεπκέλν 
(Externally aware) 

Τπνζηεξίδεηαη εμσηεξηθά Πφξνο πνπ επηηξέπεη 
ζπλεξγαζίεο, 

αηρκαιψηηζε αμίαο 

Δλζσκαησκέλν 
(Integrated) 

πλδεδεκέλν κε Δ.Μ. Οηθνλνκηθφο πφξνο 

Πξνζαξκφζηκν Αλαγλσξίδεη λέα Δ.Μ. ηξαηεγηθφο πφξνο 
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2.4 Οξηζκφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ σο άμνλαο κειέηεο  

Σν ηζρχνλ θαη ην πξνηεηλφκελν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ αλαιχζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ πηνζέηεζαλ νη 

Casadesus-Masanell θαη Ricart (2010), δειαδή ηε ινγηθή ηεο επηρείξεζεο, ην 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαη πσο δεκηνπξγεί αμία γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο. Σα 

ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν δηαρσξίδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο, ηηο επηινγέο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο (απνηειέζκαηα), φπσο 

αλαθέξζεθε ζην ππνθεθάιαην 2.1 θαη απεηθνλίδνληαη ζρεκαηηθά παξαθάησ. 

 

Δηάγξακκα 7: Απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θαηά ηνπο 
Casadesus-Masanell θαη RIcart (2010). 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην ζρεδηάγξακκα ππάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ 

επηινγέο. Απηέο πνπ αθνξνχλ ηε πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε, 

δειαδή ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ηνπνζεζία πνπ ζα ρηηζηεί ην 

εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο κίαο εηαηξείαο ή αλ ε επηρείξεζε ζα επεθηαζεί 

θάζεηα πξνο ηα πίζσ, εμαζθαιίδνληαο ηηο πξψηεο χιεο γηα ηελ δηαδηθαζία 

παξαγσγήο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο, αθνξνχλ επηινγέο 

ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ηνπο απηνχο πφξνπο ηεο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ρξήζε λένπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. Αθφκα, νη 

επηινγέο κπνξεί λα αθνξνχλ ηε δηαθπβέξλεζε, δειαδή ηε δνκή ησλ  

ξπζκίζεσλ κέζσ ζπκβνιαίσλ πνπ παξέρνπλ δηθαίσκα απνθάζεσλ ζηνπο 
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εγέηεο ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε πνιηηηθή θαη ηνπο απηνχο πφξνπο. 

Παξαδεηγκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ε απφθαζε γηα ηελ αγνξά ή ηελ 

ελνηθίαζε ηνπ παξαπάλσ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνο ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.  

Σν θάζε είδνο επηινγήο αθνινπζείηαη απφ θάπνην ή θάπνηα 

απνηειέζκαηα, είηε απηά είλαη δπλεηηθά κεηαβαιιφκελα, είηε κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ άθακπηα. Μεηαβαιιφκελα απνηειέζκαηα ραξαθηεξίδνληαη απηά 

πνπ είλαη ηδηαηηέξσο εμαξηψκελα απφ ηηο επηινγέο πνπ ηα δεκηνπξγνχλ, 

δειαδή είλαη επαίζζεηα ζηηο αιιαγέο ησλ επηινγψλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε 

επηινγή ηεο εηαηξείαο είλαη λα παξέρεη ηζρπξά θίλεηξα ζηνπο εξγαδφκελνπο, 

ηφηε έλα απνηέιεζκα ζα ήηαλ ε δεκηνπξγία δπλακηθήο νκάδαο εξγαδνκέλσλ. 

Σν απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα κεηαβιεζεί άκεζα, αλ νη εξγαδφκελνη ράζνπλ 

ηα θίλεηξά ηνπο, δειαδή αλ ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηεο επηρείξεζεο αιιάμεη. 

Αληηζέησο, έλα άθακπην απνηέιεζκα δελ κεηαβάιιεηαη άκεζα κε 

ηξνπνπνίεζε ηεο επηινγήο πνπ ην δεκηνχξγεζε. Παξαδεηγκαηηθά, αλ κία 

εηαηξεία έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη θήκε (άθακπην απνηέιεζκα) ζηελ 

αγνξά γηα ζηαζεξέο εκπξφζεζκεο απνπιεξσκέο ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο 

(επηινγή), εκπλένληαο εκπηζηνζχλε ζηηο ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο 

(άθακπην απνηέιεζκα) θαη επηζπκία ζπλεξγαζίαο κε απηή ζε ζχγθξηζε κε 

άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα, ηφηε θάπνηεο θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία 

απηή δελ ζα αιιάμνπλ άκεζα ηελ αληίιεςε ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο.  

Μία επηινγή κπνξεί λα επηθέξεη ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν είδε 

απνηειεζκάησλ ή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κία αθφκα επηινγή. Σαπηφρξνλα 

απφ έλα απνηέιεζκα κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ κία ζεηξά απνηειεζκάησλ, 

αιιά θαη επφκελεο επηινγέο ηνπ νξγαληζκνχ. πλεπψο, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ φινη νη πηζαλνί ζπλδπαζκνί θαη θάπνηνη παξνπζηάδνληαη 

δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζρεκαηίδνληαη θχθινη, νη 

απνθαινχκελνη «ελάξεηνη θχθινη», νη νπνίνη αλαηξνθνδνηνχληαη θαη 

εληζρχνπλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ηνπο απνηεινχλ. Έηζη, είλαη δπλαηφ λα 

αλαπηπρζνχλ πφξνη θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ επηρείξεζε, λα ηηο δηαηεξήζνπλ θαη 

λα ηηο επεθηείλνπλ, δεκηνπξγψληαο ζπρλά αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Οη 

«ελάξεηνη θχθινη» δελ απνηεινχλ ζηνηρείν ηνπ νξηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 
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Casadesus θαη Ricart, αιιά δηαηεξψληαο θαη επεθηείλνληαο ηηο ηθαλφηεηεο ηεο 

εηαηξείαο κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ επηηπρία ηεο.  

 

Δηάγξακκα 8: Αλαπαξάζηαζε πηζαλψλ "ελάξεησλ θχθισλ" ζε ζθειεηφ επηρεηξεκαηηθνχ 
κνληέινπ. 

Ο ζθειεηφο ηνπ νξηζκνχ πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηελ παξνχζα κειέηε 

επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππφ κειέηε νξγαληζκνχ 

(αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ) σο λνκηθή κνξθή επηρείξεζεο, ζηελ εμέηαζε ηνπ 

παξφληνο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ θαη ηεο πξφηαζεο πνπ αλαιχεηαη 

παξαθάησ. Πψο δειαδή επηιέγεη λα δψζεη αμία ζηα κέιε ηνπ θαη ηη επηινγέο 

θάλεη ψζηε λα ζηεξίμεη απηή ηε ιεηηνπξγία. Ο νξηζκφο επηηξέπεη ηελ εμέηαζε 

ησλ επηινγψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απφ επηρεηξεκαηηθή ζθνπηά, κε άκεζν ζηφρν 

ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο αμίαο πνπ δίλεη ζηα κέιε ηνπ. Σαπηφρξνλα, επηηξέπεη ηελ 

εμέηαζε ηεο δηαθπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ σο ηκήκα ηνπ 

παξφληνο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ θαη ηελ έληαμή ηεο ζην πξνηεηλφκελν.    
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3. ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

3.1 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

3.1.1 Πεξηγξαθή Κιάδνπ 

Ο θιάδνο ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη ηα πξντφληα απφ ην θπηφ ζηέβηα 

είλαη απηφο ησλ γιπθαληηθψλ, ζπγθεθξηκέλα ε ππνθαηεγνξία ησλ κε-

ζεξκηδηθψλ, θπζηθψλ γιπθαληηθψλ. Αληηζέησο, ηα ζπλζεηηθά κε-ζεξκηδηθά 

γιπθαληηθά πεξηιακβάλνπλ ηελ αληβαληάκε, ηελ αζπαξηάκε, ηε ζνπθξαιφδε, 

θ.α. Ο θιάδνο ησλ γιπθαληηθψλ έρεη ππνζηεί κεηαβνιέο ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα, θπξίσο ιφγν ηεο αχμεζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηηκήζεσλ ζε 

ρακειήο ζεξκηδηθήο αμίαο πξντφληα, ζε ππνθαηάζηαηα ηεο δάραξεο, θπζηθά 

πξντφληα θαη κε αληηνμεηδσηηθέο θαη άιιεο επεξγεηηθέο δξάζεηο γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. Σα θχιια θαη ηα εθρπιίζκαηα ζηέβηαο θέξνπλ επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο 

γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, φπσο αληηνμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο, βειηίσζε 

αξηεξηαθήο πίεζεο, γιπθνξχζκηζε, αληηηθέο θαη αληηβαθηεξηδηαθέο ηδηφηεηεο, 

θ.α. (Thomas θαη Glade, 2010). 

Σα θχιια ηεο ζηέβηαο απνηεινχληαη απφ ζηεβηφιε (άγιπθν ηκήκα) θαη 

γιπθνδίηεο ζηεβηφιεο (π.ρ. ζηεβηνζίδε, ξεβανπδηνδίηε Α, B, C, D, E, F, M, 

θ.α.), πνπ απνδίδνπλ γιπθηά γεχζε ζηα θχιια θαη ζηα ηειηθά παξαγφκελα 

πξντφληα. Ζ αλαινγία ησλ γιπθνδηηψλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πνηθηιία θπηνχ 

θαη ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ελψ θαηά κέζν φξν ε 

ζηεβηνζίδε βξίζθεηαη ζε ζπγθέληξσζε 5-10% μεξψλ θχιισλ, ν 

ξεβανπδηνδίηεο Α 2-4% (ή ξεκπανπδηνζίδε Α), ν ξεβανπδηνδίηεο C 1-2%, ν 

ξεβανπδηνδίηεο D 0,3%, ν ξεβανπδηνδίηεο M ιηγφηεξν ηνπ 0,1% θ.α. 

(Kinghorn, 2002). Δπίζεο, ε γιπθχηεηα ησλ γιπθνδηηψλ πνηθίιεη, κε ηνλ 

ξεβανπδηνδίηε Α λα πξνζδίδεη ηελ πην γιπθηά γεχζε. Ο θιάδνο ησλ 

γιπθαληηθψλ ζηέβηαο δηαρσξίδεηαη πεξεηαίξσ ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν 

εθρπιίζκαηνο, δειαδή ην πνζνζηφ ζπγθέληξσζεο ζε γιπθνδίηεο ζηεβηφιεο 

ζην ηειηθφ πξντφλ, ηελ κνξθή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ηνλ θιάδν ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Οη κνξθέο ησλ πξντφλησλ είλαη πγξή, 

ζθφλε θαη θχιια. Ζ ζθφλε αλακέλεηαη λα ζεκεηψζεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζην ζπλεηζθνξάο ζην ζχλνιν ησλ κνξθψλ, κε 65% ζε παγθφζκηα θιίκαθα 

κέρξη ην έηνο 2020, ελψ ε πγξή κνξθή ζα έρεη απμεηηθή πνξεία γηα ην ίδην 
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δηάζηεκα, θπξίσο κέζσ άκεζεο ρξήζεο απφ ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Οη 

θιάδνη ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζηέβηα είλαη ζηα πξντφληα 

αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο, ηα γαιαθηνθνκηθά, πνηνπνηία (αθεςήκαηα), 

ζπζθεπαζκέλα ηξφθηκα, δηαηξνθηθά πξφζζεηα, θ.α., κε ηα γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα θαη ηελ άκεζε ρξήζε απφ ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή λα πξνβιέπεηαη 

φηη ζα ζεκεηψζνπλ ηδηαίηεξε αλάπηπμε κέρξη ην 2020. Γηα ην ίδην δηάζηεκα, ν 

θιάδνο ηεο πνηνπνηίαο- αθεςεκάησλ, ησλ ζπζθεπαζκέλσλ ηξνθίκσλ θαη 

ζλαθο, αιιά θαη ε άκεζε ρξήζε, πξνβιέπεηαη λα θαηέρνπλ ζπιινγηθά ην 72% 

ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο αγνξάο ηεο ζηέβηαο (FMI, 2014). πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ην πξαθηνξείν αλάιπζεο δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο Mintel ηα ζλαθο 

κε ζηέβηα ην 2014 θαηέγξαςαλ 18% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξντφλησλ  κε 

ζηέβηα πνπ ιαλζαξίζηεθαλ, θαηαθηψληαο ηελ πξψηε ζέζε ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα. Αθνινχζεζαλ ηα αθεςήκαηα κε 10%, ελψ ην ίδην πνζνζηφ θαηείραλ 

νη ρπκνί. Σν πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2015, ηα ζλαθο δηαηήξεζαλ ηελ πξψηε 

ζέζε, ελψ ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα κε ζηέβηα αλέβεθαλ ζηελ δεχηεξε ζέζε 

απφ ηελ ηέηαξηε πνπ θαηείραλ ην 2014 θαη ηα αθεςήκαηα κεηαηέζεθαλ ζηελ 

ηξίηε ζέζε (Quenzer, 2015). Δξεπλεηέο ηνπ Innova Market Insights δειψλνπλ 

φηη κειινληηθά θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ κε ζηέβηα, φπσο κπάξεο ελέξγεηαο κε 

παγθφζκηα αχμεζε θαηά 16% γηα ην έηνο 2015, παγσκέλν ηζάη, ελεξγεηαθά 

πνηά θαη κπάξεο ζνθνιάηαο ζα έρνπλ αλνδηθή πνξεία (Grebow, 2016).  

Ζ παγθφζκηα αγνξά γιπθαληηθψλ ζθεπαζκάησλ εθηηκήζεθε γηα ην έηνο 

2014 πεξί ηα 68 δηζ. δνιάξηα θαη αλακέλεηαη λα αγγίμεη ηα 95,9 δηζ. δνιάξηα 

κέρξη ην 2020 (FMI, 2014). Σν 2012 θαηαγξάθεθε ε αμία ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο ησλ γιπθαληηθψλ απφ ην θπηφ ηεο ζηέβηαο κε 304 εθαη. δνιάξηα, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 4.100 ηφλνπο πσιήζεσλ, κε αχμεζε θαηά 6,5% απφ ην 

πξνεγνχκελν έηνο (Gelski, 2013). Σν επφκελν έηνο, νη παγθφζκηεο πσιήζεηο 

ζηέβηαο αλήιζαλ ζηνπο 4.670 ηφλνπο κε αμία 336 εθαη. δνιάξηα (Zenith 

International, 2014). Σν 2015 νη αληίζηνηρεο αμίεο αλήιζαλ πεξί ηα 350 εθαη. 

δνιάξηα (Zenith International, 2016). Οη πξνβιέςεηο γηα ην έηνο 2016 

αληηζηνηρνχλ ζε 6.250 ηφλνπο θαη 490 εθαη. δνιάξηα (Zenith International, 

2013), ελψ γηα ην επφκελν έηνο ζε 7.150 ηφλνπο θαη αμία πεξί ηα 578 εθαη. 

δνιάξηα (Zenith International, 2014).  
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Δηάγξακκα 9: Εμέιημε πσιήζεσλ πξντφλησλ ζηέβηαο ζε ρηιηάδεο ηφλνπο (2009-2014), 
παγθνζκίσο (Zenith International 2010, 2012, 2014). 

Σν έηνο 2013, ε παγθφζκηα εκπνξεχζηκε πνζφηεηα πξντφλησλ ζηέβηαο 

ησλ 4.100 ηφλσλ κνηξάζηεθε ζε ηέζζεξηο πεξηθέξεηεο. Σν κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηεο παγθφζκηαο αγνξάο θαηείραλ νη Αζηαηηθέο ρψξεο ηνπ Δηξεληθνχ, 

ελψ νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζπλνιηθά θαηείραλ ην 11% (Gelski, 2013). Οη 

κεγαιχηεξεο θαιιηεξγνχκελεο πνζφηεηεο ηνπ θπηνχ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ 

Κίλα, ηελ Παξαγνπάε θαη ηε Βξαδηιία, ελψ ε Κίλα θαηέρεη ηε κεγαιχηεξε 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Απφ ην 2009 σο ην 2014, ηα εκπνξεχζηκα 

πξντφληα πνπ ιαλζαξίζηεθαλ ζηελ Δπξψπε παξνπζίαζαλ αχμεζε θαηά 

149% ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ην Global Stevia Institute 

(2015), πνζνζηφ πνιχ κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο πεξηθέξεηεο 

(Βφξεηα Ακεξηθή θαηά 54%, Νφηηα Ακεξηθή θαηά 53% θαη Αζηαηηθέο ρψξεο 

Δηξεληθνχ θαηά 37%). πκπεξαζκαηηθά, ε αχμεζε ηεο εκπνξίαο ησλ 

γιπθαληηθψλ απφ ην θπηφ ζηέβηα, κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ απμαλφκελε 

δήηεζε απηψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. εκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί ε 

έγθξηζε ηεο ρξήζεο ησλ γιπθαληηθψλ απφ ην θπηφ ζηέβηα (γιπθνδίηεο 

ζηεβηφιεο) ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2011 

(Commission Regulation 2011/1131/EU), ελψ ε πξψηε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ ελέθξηλε ηε ρξήζε γιπθαληηθψλ ζηέβηαο (Rebaudioside A, 97%) 

ήηαλ ε Γαιιία  ην 2009 κε πξνζσξηλή άδεηα ρξήζεο γηα δχν έηε (Halliday, 

2009). Αθφκα έλαο παξάγνληαο γηα ηελ πξφβιεςε αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο 
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ζηέβηαο είλαη ην θίλεκα θαηά ηεο θαηαλάισζεο δάραξεο γηα ιφγνπο πγείαο θαη 

ιφγσ επηβνιήο θφξσλ ζε πςεινχ πεξηερνκέλνπ δάραξεο ζε πξντφληα φπσο 

αθεςήκαηα ζε Βέιγην θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην (USDA Foreign Agricultural 

Service Sugar Report, 2016). 

Δηάγξακκα 10: Καηαλνκή ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ηεο ζηέβηαο αλά εκπνξηθή πεξηθέξεηα ην 2013, 
Zenith International, 2013. 

Κάπνηεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο εηαηξείεο παξαγσγήο γιπθαληηθψλ 

ζηέβηαο παγθνζκίσο είλαη: Cargill Inc., Evolva Holding S.A., PureCircle Ltd., 

Stevia Corp., Ingredion Inc., GLG L ife Tech Corp., θαη Tate & Lyle Plc. 

Αληίζηνηρα, ηξεηο απφ ηηο βαζηθφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ εκπνξεχνληαη 

πξντφληα (αθεςήκαηα) κε ζηέβηα είλαη ε Nestle, ε Coca-Cola θαη ε Pepsi Co.  

ηελ Δπξψπε, ε Γαιιία θαη ε Οιιαλδία δηαηεξνχλ ζεκαληηθή ζέζε 

ζηελ αγνξά ηεο ζηέβηαο κέζσ ιαλζαξίζκαηνο πξντφλησλ κε ζηέβηα, θαζψο 

είλαη νη πξψηεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ έιαβαλ άδεηα ρξήζεο ησλ γιπθνδηηψλ 

ζηεβηφιεο ζε πξντφληα δηαηξνθήο. Ζ Γαιιία έρεη αλαπηχμεη εκπνξηθέο ζρέζεηο 

κε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηηο νπνίεο θαιιηεξγείηαη ε ζηέβηα, γηα εηζαγσγή 

θχιισλ θαη επεμεξγαζία ηνπο ζηελ Γαιιία. Καζψο ε Κίλα είλαη ε ρψξα κε ηε 

κεγαιχηεξε παξαγσγή θχιισλ ζηέβηαο, δηαηεξεί ηε ζέζε απηή θαη ζηελ 

εηζαγσγή θχιισλ ζηελ Δπξψπε. Άιιεο ρψξεο πνπ πξνκεζεχνπλ επξσπατθέο 

εηαηξείεο επεμεξγαζίαο ζηέβηαο είλαη ε Μαιαηζία θαη ε Παξαγνπάε, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί παξαπάλσ. Δθηφο απφ ηε Γαιιία, ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία, ε 

Γεξκαλία θαη ε νπεδία παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ελδν-επξσπατθφ 
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εκπφξην πξντφλησλ ζηέβηαο, εηζάγνληαο πξψηεο χιεο θαη εμάγνληαο έηνηκα 

πξντφληα. Δπίζεο, κία εηαηξεία πνπ εδξεχεη ζηε λφηηα Ηζπαλία άξρηζε ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ κε ζηέβηα ην 2014. Σαπηφρξνλα, νη ρψξεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ ζε φξνπο θχθινπ εξγαζηψλ αλακέλεηαη λα 

είλαη νη βαζηθνί πξννξηζκνί γιπθαληηθψλ ζηέβηαο.  Οη κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο 

ηξνθίκσλ είλαη ηεο Γεξκαλίαο (163 δηζ. επξψ), ηεο Γαιιίαο (157 δηζ. επξψ), 

ηεο Ηηαιίαο (127 δηζ. επξψ), ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (88 δηζ. επξψ) θαη ηεο 

Ηζπαλίαο (83 δηζ. επξψ) (CBI, 2014).  

Σν έηνο 2012 ζχκθσλα κε ην Food Navigator, νη πσιήζεηο 

εθρπιίζκαηνο ζηέβηαο ζηελ Δπξψπε αλήιζαλ πεξί ηνπο 50 ηφλνπο πξντφληνο, 

ελψ ε αμία ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 30 έσο 80 εθαη. επξψ, ιφγσ πνηφηεηαο 

(CBI, 2014). Σν επφκελν έηνο ζχκθσλα κε ζηνηρεία απφ ην εξεπλεηηθφ θέληξν 

Mintel, νη αγνξέο ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Βειγίνπ θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

ιάλζαξαλ ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα κε γιπθαληηθφ απφ ην θπηφ ζηέβηα (Scott-

Thomas, 2013). Σν 2014 ζχκθσλα κε ηε Euromonitor, ε αγνξά ηεο ζηέβηαο 

ζηελ Δπξψπε αλήιζε ζηνπο 100-150 ηφλνπο ζηέβηαο (CBI, 2014). Ζ 

πξφβιεςε ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ζηέβηαο ζηελ Δπξψπε ζπλάδεη κε 

ηε κείσζε θαηαλάισζεο δάραξεο ζε θάπνηεο ρψξεο γηα ηα έηε 2015-2016 

ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε, φπσο ζηε Γεξκαλία θαη Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, παξά ηε ζπλνιηθή ζηαζεξή εηθφλα θαηαλάισζεο (European 

Commission, 2016).  

Αληηζέησο, γηα ηελ αγνξά ζηέβηαο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ επίζεκα 

ζηνηρεία, θπξίσο ιφγσ πξψηεο δνθηκαζηηθήο θαιιηεξγεηηθήο ρξνληάο ην 2012 

γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη ηεο κηθξήο παξαγφκελεο πνζφηεηαο αλαινγηθά 

κε άιιεο ρψξεο παγθνζκίσο. Έηζη, είλαη ρξήζηκν λα απνδνζνχλ ζηνηρεία 

κεγέζνπο θαη δηαρξνληθήο πνξείαο ζπκπιεξσκαηηθψλ θιάδσλ. Σα αλαςπθηηθά 

θαη νη ρπκνί θξνχησλ, παξά ην γεγνλφο φηη εκθαλίδνπλ πησηηθή πνξεία απφ ην 

έηνο 2013 σο ην 2015, θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζην κέζν φξν κεληαίσλ 

αγνξψλ αλά λνηθνθπξηφ, κε 2.818 ιίηξα θαη 2.316 ιίηξα αλά κήλα ην 2015, 

αληηζηνίρσο. Απηφο ν θιάδνο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο γηα ηε βηνκεραλία ζηέβηαο παγθνζκίσο.  
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Δηάγξακκα 11: Αγνξά πξντφλησλ ζε πνζφηεηεο ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
λνηθνθπξηψλ κε κεηνχκελε ηάζε, 2013-2015. Επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία (ΕΛΣΑΣ, 2013, 2014,2015). 

Σαπηφρξνλα, άιινη ηνκείο πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά 

ηα γιπθαληηθά απφ ην θπηφ ζηέβηα είλαη νη καξκειάδεο, νη ζνθνιάηεο θαη άιια 

αθεςήκαηα, φπσο ην ηζάη. Σε δηεηία 2013-2015, νη καξκειάδεο θαηέγξαςαλ 

πνζνζηηαία αχμεζε θαηά 16,98% θαη νη ζνθνιάηεο θαηά 17,16% κε ζεκαληηθή 

αχμεζε ην δεχηεξν εμεηαδφκελν έηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην δηάγξακκα 

παξαθάησ. 

Δηάγξακκα 12: Αγνξά πξντφλησλ ζε πνζφηεηεο ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
λνηθνθπξηψλ κε απμαλφκελε ηάζε, 2013-2015. Επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία (ΕΛΣΑΣ, 2013, 2014, 
2015). 

Σέινο, λέεο ηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ θχιισλ ζηέβηαο έρνπλ αξρίζεη λα 

εμεηάδνληαη απφ επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο ζηέβηαο θαη είλαη πηζαλφ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ηελ παγθφζκηα αγνξά. Οη λέεο ηάζεηο, φπσο ε επεμεξγαζία 

απηψλ κέζσ ελδπκηθήο απνξξφθεζεο θαη ε παξαγσγή γιπθαληηθνχ ζηέβηαο 
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απφ δχκσζε ηνπ κνξίνπ ξεβανπδηνδίηε Α κε καγηά (Yarrawia Lipolytica). Ο 

ζθνπφο ηεο ελδπκηθήο επεμεξγαζίαο είλαη ε κεηαηξνπή ζηεβηνζίδεο 

(γιπθνδίηεο ζηεβηφιεο, φπσο ε Reb A) απεπζείαο ζε ξεβανπδηνδίηε Α, ρσξίο 

λα πξαγκαηνπνηείηαη θάζαξζε ηνπ ξεβανπδηνδίηε Α (purification) πνπ είλαη ε 

ζπλήζεο κέζνδνο επεμεξγαζίαο γηα ην ηειηθφ πξντφλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

δίλεηαη αμία ζην πξντφλ επεμεξγαζίαο, θαζψο είλαη δπλαηφ λα κεηαηξαπεί έλα 

εθρχιηζκα ζηέβηαο απφ $40 / θηιφ ζε $100 / θηιφ θαζαξφ πξντφλ 

ξεβανπδηνδίηε Α (Watson, 2014). Σέινο, κέζσ ηεο δχκσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

κφλν κφξηα ξεβανπδηνδίηε Α, ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο θχιισλ 

ζηέβηαο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ κείσζε εμάξηεζεο απφ εηζαγσγή ζηέβηαο 

θαη βειηίσζε ηεο κεηαιιηθήο επίγεπζεο ησλ ηειηθψλ γιπθαληηθψλ πξντφλησλ. 

Οη κέζνδνη απηέο είλαη πξνο έγθξηζε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο φπσο EFSA 

θαη FDA, αλ θαη ππάξρνπλ ακθηζβεηήζεηο γηα ηελ απνδνρή ηνπο απφ ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη αληηδξάζεηο φπσο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ 

ηέβηαο, ιφγσ επέκβαζεο ζηε «θπζηθφηεηα» ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (Schultz, 

2016). Ζ πξναλαθεξζείζεο ηάζεηο δελ εζηηάδνπλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ρξήζεο 

ηνπ ξεβανπδηνδίηε Α, αιιά ζην άλνηγκα λέσλ αγνξψλ κε ζηφρν ηελ ρξήζε 

γιπθνδηηψλ ζηέβηαο (π.ρ. ξεβανπδηνδίηε Μ θαη D) πξνο πιήξε αληηθαηάζηαζε 

ηεο δάραξεο θαη άιισο γιπθαληηθψλ νπζηψλ κε ηαπηφρξνλε απνθπγή ηεο 

δπζάξεζηεο επίγεπζεο πνπ ζπρλά ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ξεβανπδηνδίηε Α 

(Grebow, 2016).  
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3.1.2 Αλάιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηε κέζνδν 

PEST 

Πνιηηηθέο ζπλζήθεο 

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο δέρεηαη πηέζεηο απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Παξαδεηγκαηηθά, ε λέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή εθαξκφδεη 

απζηεξφηεξνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα παξαγσγήο πξντφλησλ θαη 

ηε ρξήζε ησλ επηδνηήζεσλ. ηελ Διιάδα νη επηδνηήζεηο απφ ηελ Δ.Δ. είραλ 

θπξίσο άκεζε κνξθή θαη ην πνζφ ήηαλ πςειφηεξν ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο 

ηεο Δ.Δ., 389 επξψ/ εθηάξην ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ζηελ 

Δπξψπε πνπ θαηαγξάθεθε πεξί ηα 293 επξψ/ εθηάξην ην έηνο 2013. 

Αληηζέησο, ην πνζφ ησλ επηδνηήζεσλ ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ ηεο Μεζνγείνπ 

δελ δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 2007 

ην πνζνζηφ ηνπ κεξηδίνπ ηεο ρψξαο καο ζηελ Κ.Α.Π. ήηαλ 5,6%, ελψ 

αλακέλεηαη λα θζίλεη ζην 3,5% σο ην 2019. Ζ επηδνηήζεηο ηεο Νέαο Κ.Α.Π. 

δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο ππιψλεο, κε ηελ θαιιηεξγήζηκε γε (κε - κφληκε 

θαιιηέξγεηα) λα απνξξνθά ην 47% ηνπ ζπλφινπ (Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο, 

2015). Δπίζεο, ηζρχεη λέν θνξνινγηθφ ζχζηεκα, πξνβιέπνληαο ηελ αχμεζε 

ηνπ ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο γηα ηα κεξίζκαηα πνπ ζα δηαλεκεζνχλ απφ 

1.1.2017 ζε 15%, έλαληη ηνπ 10% γηα ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλεκήζεθαλ εληφο 

ηνπ 2016 (λ.4389/2016 θαη ΠΟΛ 1068/2016). Σαπηφρξνλα, απμάλεηαη ε 

πξνθαηαβνιή θφξνπ γηα ην έηνο 2016 ζην 75% γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2015 

(απφ 55% ην έηνο 2015) θαη γηα ην έηνο 2017 ζην 100% γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 

2016 (ΠΟΛ 1217/2015). Σν δηαξθψο κεηαβαιιφκελν λνκηθφ πιαίζην ηφζν γηα 

λα θπζηθά πξφζσπα-αγξφηεο, φζν θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο δεκηνπξγεί 

κία αίζζεζε αβεβαηφηεηαο θαη αζηάζεηαο ζην ζπλεηαηξηζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Δπηπξνζζέησο, αλεμάξηεηνη θνξείο, φπσο ε Δπξσπατθή Αξρή γηα ηελ 

Αζθάιεηα Σξνθίκσλ (EFSA) θαη ν Οξγαληζκφο Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ ησλ 

Ζ.Π.Α. (FDA) επεξεάδνπλ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ, εγθξίλνληαο ή φρη ηε ρξήζε δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηα 

φξηα ρξήζεο απηψλ. Έηζη, ε ρξήζε γιπθνδηηψλ ζηεβηφιεο σο γιπθαληηθή 

νπζία ζε ηξφθηκα αδεηνδνηήζεθε ζηελ Ακεξηθή ην έηνο 2008, ελψ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ην 2011, θαζνξίδνληαο ηελ αγνξά. Λφγσ επηπξφζζεησλ 

κειεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαξθψο ζε πξνζζεηηθά ηξνθίκσλ, ε 
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αλαζεψξεζε ησλ νξίσλ ρξήζεο (φξηα ρξήζεο αλά θαηεγνξία δηαηξνθηθνχ 

πξντφληνο ζχκθσλα κε ην Commission Regulation (EU) No 1131/2011) θαη ε 

δηαθνξεηηθή ρξνληθή πεξίνδνο άδεηαο ρξήζεο πεξηγξάθνπλ έλα δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Σα φξηα πξφζιεςεο αλέξρνληαη ζε 4 mg/θηιφ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο αλά εκέξα. Δπίζεο, λένο θαλνληζκφο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ γιπθαληηθψλ ζηέβηαο πξνο 

ρξήζε ζε ηξφθηκα θαη πνηά κεηαηξέπεη ηε πξνεγνχκελε νδεγία ζρεηηθά κε ηελ 

πξνβιεπφκελε ζχλζεζε ησλ γιπθαληηθψλ σο πξνο ηνλ γιπθνδίηε 

ξεβανπδηνδίηε Α θαη Μ. Ο ηειεπηαίνο πξνζηίζεηαη ζηνπο επηηξεπφκελνπο 

γιπθνδίηεο ζηεβηφιεο, ελψ ν ξεβανπδηνδίηεο Α κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζε 

κηθξφηεξν πνζνζηφ απφ 75% θαη ζε νπνηαδήπνηε αλαινγία κε ηνπο 

ππφινηπνπο, πεξηνξίδνληαο ηελ πηθξή επίγεπζε ζηα δηαηξνθηθά πξντφληα πνπ 

πξνζζέηνληαλ κέρξη ηψξα (Commission Regulation (EU) No 2016/1814). 

Σέινο, ε επηβνιή θφξσλ ζε πξντφληα (φπσο αθεςήκαηα) κε πςειφ 

πεξηερφκελν δάραξεο ζην Βέιγην θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην ππνζηεξίδεη θαη 

δηθαηνινγεί ηελ αλάπηπμε ησλ γιπθαληηθψλ ζηέβηαο (USDA Foreign 

Agricultural Service, 2016).  

Οηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

χκθσλα κε ην δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ηελ πεξίνδν 

2012-2015, παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο γηα 

ην έηνο 2015 ζρεηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο πεξί ην 0,86%. Ζ κείσζε απηή 

είλαη κηθξφηεξε ζπγθξηηηθά κε ην δηάζηεκα 2013-2014 πνπ αλήιζε ζην -1,56%, 

αιιά θαη κε ην δηάζηεκα 2012-2013 πνπ αλήιζε ζην -5,65%, θαηαγξάθνληαο 

ζρεηηθή βειηίσζε (ΔΛΣΑΣ, 2016). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

έξεπλαο ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο ΔΛΣΑΣ, ε κέζε κεληαία 

δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ παξνπζίαζε κείσζε ην 2015 ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο θαηά 1,2% ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο (νη ηηκέο ρσξίο ηνλ 

ζπλππνινγηζκφ ηνπ πιεζσξηζκνχ ήηαλ 1.419,57 επξψ γηα ην έηνο 2015, 

1.436,39 επξψ γηα ην έηνο 2014 θαη ε κείσζε αλήιζε πεξί ηα 2,8%). Ζ κέζε 

κεληαία δαπάλε παξνπζηάδεη δηαξθή κείσζε απφ ην 2008 σο ην 2015. Σν 

κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ δαπαλψλ ηνπ κέζνπ πξνυπνινγηζκνχ αθνξά ζηα 

είδε δηαηξνθήο, κε κηθξή αχμεζε πνζνζηηαίαο θαηαλνκήο θαηά 0,2% ην 2015 

ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο (20,5%) (ΔΛΣΑΣ, 2016). Σαπηφρξνλα, ν 
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ειιεληθφο πξσηνγελήο ηνκέαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο επηδνηήζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ψζηε λα παξακείλεη απνηειεζκαηηθφο. Απηφ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηηο κηθξέο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο αλά παξαγσγφ, φπνπ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (52%) θαηαγξάθεθε ζε 0-2 ζηξέκκαηα. Δπίζεο, ην 

κεξίδην αγνξάο ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ αλήιζε πεξί ην 20% ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο ην 2012 ζε αληίζεζε κε ην 40% θαηά κέζν φξν ζηελ Δ.Δ., 

δίλνληαο ζηνηρεία γηα ην κέγεζφο ηνπο θαη ηελ αληίζηνηρε εμάξηεζή ηνπο απφ 

ηηο επηδνηήζεηο (Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο, 2015).   

Κνηλσληθέο ζπλζήθεο 

Ζ ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ πξνο πγηεηλά ηξφθηκα, θπζηθά θαη ηνπηθά 

παξαγφκελα αγξνδηαηξνθηθά πξντφληα, είλαη έλαο ηδενινγηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο πνπ επεξεάδεη θαη ζα ζπλερίζεη λα επεξεάδεη ζην κέιινλ 

ηνλ πξσηνγελή αγξνδηαηξνθηθφ ηνκέα. Δπίζεο,  ε αχμεζε πξνβιεκάησλ 

πγείαο φπσο ν δηαβήηεο (ηχπνπ 2) θαη ε παρπζαξθία, έρνπλ νδεγήζεη ζηελ 

κεησκέλε ηάζε θαηαλάισζεο δάραξεο θαη ηξνθίκσλ πνπ πξνζδίδνπλ πςειφ 

πνζνζηφ ζεξκίδσλ. Παλεπξσπατθά, ζρεδφλ έλαο ζηνπο έμη ελήιηθεο ζεσξείηαη 

παρχζαξθνο θαη πεξί ην 36% ησλ επξσπαίσλ είλαη ζε ζηάδην πξν-

παρπζαξθίαο. ηελ Διιάδα ην πνζνζηφ παρπζαξθίαο αλήιζε ζην 17,3% ησλ 

ελειίθσλ, μεπεξλψληαο ηνλ κέζν φξν ζηελ Δπξψπε (Eurostat, 2016). 

Σαπηφρξνλα, ηα έηε 2014-2015 ε θαηαλάισζε θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

παξαηεξείηαη απμεκέλε ζπγθξηηηθά κε ην έηνο 2013, ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο 

ηάζεο γηα πην πγηεηλφ ηξφπν δηαηξνθήο. Δπίζεο, ε πνξεία ηεο δάραξεο 

θαηαγξάθεηαη πησηηθή γηα ηα έηε 2013 σο 2015 θαη ηελ ίδηα πνξεία 

αθνινπζνχλ άιια πξντφληα δηαηξνθήο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην 

γιπθαληηθφ ζηέβηα, φπσο ηα αλαςπθηηθά, νη ρπκνί θξνχησλ, ν θαθέο θαη ηα 

παγσηά (ΔΛΣΑΣ, 2013, 2014 θαη 2015). Ζ κείσζε ηνπ κεληαίνπ κέζνπ φξνπ 

θαηαλάισζεο ηεο δάραξεο θαη ησλ αλαςπθηηθψλ ίζσο ζπλάδνπλ κε ηελ 

πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ βάξνπο θαη πξνβιεκάησλ πγείαο, πνπ απηφ 

δεκηνπξγεί. Παξφια απηά, ηα αλαςπθηηθά θαη νη ρπκνί θξνχησλ ζπλερίδνπλ λα 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο κέζεο κεληαίαο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο 

ησλ λνηθνθπξηψλ, γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε ηελ εζηίαζε ρξήζεο ηεο ζηέβηαο ζε 

απηφ ηνλ θιάδν (ΔΛΣΑΣ, 2015). χκθσλα κε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θαηαλαισηέο ηεο Γεξκαλίαο, ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα 
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ηελ αχμεζε θαηαλάισζεο ηεο ζηέβηαο απνηειεί ε ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα 

νθέιε ρξήζεο γιπθαληηθψλ ζηέβηαο, θαζψο επίζεο ε νηθεηφηεηά ηνπο κε απηά 

(Mintel, 2015). Σέινο, παγθφζκηα ηάζε απνηειεί ε πξνηίκεζε επψλπκσλ 

πξντφλησλ δηαηξνθήο θαη φρη ζε ρχκα κνξθή (Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο, 

2015), γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ζεκαζία πνπ έρεη γηα ην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ ε δηαθάλεηα ζηελ αιπζίδα αμίαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ε 

ηρλειαζηκφηεηα, αιιά θαη ε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

Σερλνινγηθέο ζπλζήθεο 

Ζ επέλδπζε ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα γηα απνηειεζκαηηθή παξαγσγή αγξνδηαηξνθηθψλ πξντφλησλ, πνπ 

κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο παξαγσγήο, 

αληηκεηψπηζε δπζθνιηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία θαιιηέξγεηαο (π.ρ. αζζέλεηεο) θαη 

πνηφηεηαο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Οη επελδχζεηο θαηά κέζν φξν ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε αλήιζαλ ζηα 33 επξψ αλά 10 ζηξ., ελψ ζηελ Διιάδα 11 

επξψ αλά 10 ζηξ. Απηφ παξαηεξείηαη πξσηίζησο ιφγσ κηθξνχ πνζνζηνχ 

ζχλδεζεο ηεο παξαγσγήο κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη δεπηεξεπφλησο ιφγσ 

ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ επηρεηξεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ (7% 

ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ζηελ Δπξψπε πνπ αλήιζε ζην 50%). Σα 

παξαπάλσ νθείινληαη ζηελ νηθνγελεηαθή θχζε ειιεληθψλ αγξνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο, 2015). Σαπηφρξνλα, ε βηνηερλνινγία 

απνηειεί ζεκαληηθφ ππιψλα γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα γεληθψο θαη γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ζηέβηαο πην ζπγθεθξηκέλα, θαζψο ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία 

γελεηηθά βειηησκέλσλ πνηθηιηψλ ησλ θπηψλ, επεξεάδνληαο ηελ απφδνζε 

θπιιψκαηνο αλά κνλάδα εδάθνπο, ηελ αλαινγία θπιιψκαηνο θαη κίζρνπ, ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα γιπθνδηηψλ ζηεβηφιεο, ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο, ηελ πξνζαξκνγή 

ζε πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, θ.α. Ζ ηερλνινγία είλαη δπλαηφ λα ζπκβάιεη 

ζηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θαιιηεξγεηηθήο θαη 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηε δηαηήξεζε θπζηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ. Δπίζεο, ε ηερλνινγία ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο (π.ρ. 

ςεθηαθά κέζα παξαθνινχζεζεο, θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ θαιιηέξγεηαο) θαη 

κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ κπνξεί λα απνηειέζεη θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ επηηπρή ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέβηαο, ε 
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ηερλνινγία απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα, πξνζθέξνληαο δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ κε βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο πηθξήο επίγεπζεο ηεο ζηέβηαο. Ζ απφδνζεο γεχζεο παξφκνηαο 

κε απηή ηεο δάραξεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επηινγήο, θαζψο 

ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ακεξηθαληθνχο θαηαλαισηέο, 

ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή γιπθαληηθνχ απνηειεί ε γεχζε 

(Mintel, 2014). Βειηηψλνληαο ηε γεχζε είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί πςειφηεξν 

πνζνζηφ αληηθαηάζηαζεο ηεο δάραξεο κε γιπθνδίηεο ζηεβηφιεο θαη έηζη 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζηνηρείν πνπ ζπκβάιεη ζηελ πην απνηειεζκαηηθή 

είζνδν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπνξεχνληαη ζηέβηα ζηελ αγνξά. Με ζθνπφ 

ηελ παξαγσγή γιπθαληηθψλ ζηέβηαο κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γεχζεο, 

απαηηείηαη κεγαιχηεξε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε 

εθρχιηζε πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηεο επηρείξεζεο, αλάινγνο φγθνο δηαιπηψλ. 

Ζ αηηία απηνχ είλαη ε κηθξή ζπγθέληξσζε ξεβανπδηνδίηε Μ θαη D ζηα θχιια 

ζηέβηαο (<1%), γιπθνδίηεο πνπ απνδίδνπλ ζηα ηειηθά πξντφληα νκνηφηεξε 

γεχζε κε απηή ηεο δάραξεο. Δθηφο απφ ζεκαληηθφ θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ έξεπλα θαη παξαγσγή ηέηνησλ πξντφλησλ, παξάιιεια πηνζεηνχληαη λέεο 

κέζνδνη παξαγσγήο γιπθνδηηψλ ζηέβηαο. Οη λέεο κέζνδνη αλαθέξνληαη ζηε 

παξαγσγή ησλ επηζπκεηψλ γιπθνδηηψλ κέζσ δχκσζεο κε ζηφρν ηε κείσζε 

θφζηνπο, θαζψο δελ απαηηείηαη παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα θπηψλ, κεηαθνξά 

ηνπο απφ ηηο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο, θ.ιπ. Ήδε, εηαηξείεο φπσο ε Evolva θαη 

Cargill παξάγνπλ γιπθαληηθά ζηέβηαο κέζσ δχκσζεο. Έρνπλ θαηνρπξψζεη ηα 

βαζηθά ηκήκαηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο γηα ξεβανπδηνδίηε A, D, M 

κέζσ δχκσζεο, κέζσ ηεο βηνκεηαηξνπήο θαη άιισλ κεζφδσλ (Evolva, 2016). 

πκπεξαζκαηηθά, ε ηερλνινγία απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα κία 

επηρείξεζε πνπ θαιιηεξγεί θαη εκπνξεχεηαη ζηέβηα, θαζψο εμειίζζεηαη 

ζπλερψο.  
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3.1.3 Αλάιπζε κηθξν-πεξηβάιινληνο κε ηε κέζνδν PORTER 

Τπνθαηάζηαηα 

Σα ππνθαηάζηαηα ησλ γιπθαληηθψλ ηνπ θπηνχ ζηέβηα (γιπθνδίηεο 

ζηεβηφιεο, Δ960), δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηα θπζηθά θαη ηα ηερλεηά 

γιπθαληηθά. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη ε δάραξε κε ηελ κεγαιχηεξε, 

σο ηψξα, απήρεζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ε θξνπθηφδε, ε ζνξβηηφιε 

(Δ420, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξέσο θαη ζε γαιαθηνθνκηθά ζθεπάζκαηα), ε 

καληηφιε (Δ421, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε επηδφξπηα κε βάζε ηα θξνχηα), ε 

ιαθηηηφιε (Δ966, κε ρξήζε ζε επηδφξπηα, δεκεηξηαθά πξσηλνχ, καξκειάδεο, 

δειέ, ηζίριεο), ε μπιηηφιε (Δ967, κε ρξήζε ζε νδνληφπαζηεο, επηδφξπηα, 

δεκεηξηαθά πξσηλνχ, ηζίριεο, καξκειάδεο θαη δειέ), ην ακπινζηξφπην (κίγκα 

γιπθφδεο θαη θξνπθηφδεο κε ρξήζε ζε θνλζεξβνπνηεκέλα θξνχηα, ζάιηζεο 

θ.ιπ.) θ.α. Δθηφο απφ ηε δάραξε, ηε θξνπθηφδε θαη ην ακπινζηξφπην, ηα 

ππφινηπα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία εληάζζνληαη ε ζνπθξαιφδε (Δ955, παξάγεηαη απφ ηε 

δάραξε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξηνζθεπάζκαηα, ξνθήκαηα, θαξκαθεπηηθά 

ζθεπάζκαηα θ.α.), ε ζαθραξίλε (Δ954, ρξήζε ζε αλαςπθηηθά, ζάιηζεο, 

αξηνζθεπάζκαηα θ.α. θαη ζηαδηαθά αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ αζπαξηάκε), ε 

αζπαξηάκε (Δ951, ρξήζε ζε ηζίριεο, πξντφληα δηαίηεο θ.α.), ην θπθιακηθφ νμχ 

(Δ952, ρξήζε ζε αλαςπθηηθά, ρπκνχο, επηδφξπηα, αξηνζθεπάζκαηα θαη 

γιπθά), ε ζαπκαηίλε (Δ957, ρξήζε ζε δηαηηεηηθά ζθεπάζκαηα, ηζίριεο, μεξνχο 

θαξπνχο) θ.α. Ζ πξνηίκεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα θπζηθέο 

γιπθαληηθέο νπζίεο θαίλεηαη λα απμάλεηαη ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία έηε. Απηφ 

ηζρχεη θαη γηα ηα γιπθαληηθά απφ ην θπηφ ζηέβηα πνπ εληάζζνληαη ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία, παξφηη νη γιπθνδίηεο ζηεβηφιεο απνηεινχλ λέν είδνο γιπθαληηθψλ 

γηα ηελ ειιεληθή αγνξά. Έηζη, νη πηέζεηο πνπ δέρνληαη απφ ηα ππνθαηάζηαηά 

ηνπο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πςειέο, θαζψο ε ρξήζε άιισλ θπζηθψλ θαη 

ηερλεηψλ γιπθαληηθψλ νπζηψλ έρεη θαζηεξσζεί θαη αδεηνδνηεζεί αξθεηά ρξφληα 

πξηλ ζπγθξηηηθά κε ηε ρξήζε ζηέβηαο, απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.  
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Γχλακε πξνκεζεπηψλ 

Απαξαίηεηεο πξψηεο χιεο γηα ηνπο παξαγσγνχο ηνπ θπηνχ ζηέβηα θαη 

κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηεινχλ νη ζπφξνη θαη ηα ιηπάζκαηα. Μεηά ηελ 

θαζηέξσζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο πνηθηιίαο, λένη ζπφξνη ρξεηάδνληαη ηνλ πξψην 

ρξφλν θαη θάζε πέληε πεξίπνπ ρξφληα κεηά κε ζθνπφ ηε λέα ζπνξά, θαζψο ην 

θπηφ είλαη πνιπεηέο. Σα ιηπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε 

θαιιηέξγεηα ζπνξφθπησλ θαη θαηά ηελ θαιιηέξγεηα ζηα ρσξάθηα θπθινθνξνχλ 

ζηελ αγνξά, νη πξνκεζεπηέο απηψλ είλαη πνιπάξηζκνη αλά ηελ Διιάδα θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ κηθξή. Σν κεγάιν θφζηνο γηα ηελ πξψηε 

αλάπηπμε ησλ ζπνξφθπησλ, πνπ επηκεξίδεηαη φκσο ζε πέληε έηε θαιιηέξγεηαο 

ησλ θπηψλ, πεξηιακβάλεη ην θπηφρσκα, ιεθάλεο αλάπηπμεο, πιαζηηθά 

επηζηξψκαηα ησλ ιεθαλψλ θ.α. Έηζη, ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε 

πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ιφγσ θφζηνπο, αιιά φρη ιφγσ δπζθνιίαο 

αλεχξεζήο ηνπο ζηελ αγνξά. πκπεξαζκαηηθά, ε δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κηθξή σο κέηξηα.  

Γχλακε αγνξαζηψλ 

Παγθνζκίσο, ηα ηειεπηαία έηε θπξηαξρεί κεησηηθή ηάζε θαηαλάισζεο 

δάραξεο ιφγσ γλσζηνπνίεζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ πξνθαιεί ζηελ 

πγεία θαη ιφγσ επηζπκίαο αληηκεηψπηζεο δηαηξνθηθψλ αζζελεηψλ πνπ έρνπλ 

δηαπηζησζεί ζε έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Σαπηφρξνλα, νη 

ηειηθνί θαηαλαισηέο επηδεηνχλ θπζηθά πξντφληα δηαηξνθήο  κε επεξγεηηθέο 

ηδηφηεηεο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Παξφια απηά, ιφγσ ζπλεζεηψλ πνπ δχζθνια 

αιιάδνπλ θαη ηεο έθηαζεο ρξήζεο ηεο δάραξεο ζε πξντφληα δηαηξνθήο, ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη πςειή δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε. Αληηζηνίρσο, ιφγσ κε θαζηέξσζεο ηεο ζηέβηαο ζην κπαιφ ηνπ 

θαηαλαισηή (πεξηζζφηεξν ζηελ Διιάδα ζπγθξηηηθά κε άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο), νη ιηαλνπσιεηέο έρνπλ πςειή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έλαληη ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, φληαο δηζηαθηηθνί λα εληάμνπλ ζηελ πνηθηιία πξντφλησλ ηνπο 

ηα γιπθαληηθά απφ ην θπηφ ζηέβηα, ή θαη λα παξαρσξήζνπλ κεγάιν ρψξν ζηα 

ξάθηα ηνπο, επηιέγνληαο ζπρλά νξηζκέλα πξντφληα απφ ην δηαζέζηκν ζχλνιν 

ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. Οη ειιεληθέο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ μεθηλνχλ λα 

επελδχνπλ ζηελ ελζσκάησζε γιπθνδηηψλ ζηεβηφιεο ζηα πξντφληα ηνπο, αιιά 

ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί πςειή. Απηφ 
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ζπκβαίλεη θπξίσο ιφγσ απαηηνχκελεο πνζφηεηαο απφ ηηο βηνκεραλίεο θαη 

δηαζέζηκεο πνζφηεηαο απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ, αιιά θαη ιφγσ εηζαγσγήο 

ζηέβηαο απφ ην εμσηεξηθφ. Σέινο, ε αγνξά ζηελ ππφινηπε Δπξψπε γηα ηα 

γιπθαληηθά ζηέβηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί πην εχθνια πξνζεγγίζηκε, θπξίσο 

ιφγσ κεγέζνπο πιεζπζκνχ, κεγαιχηεξεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε ζέκαηα δηαηξνθηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηαρχηεξεο – 

εληαηηθφηεξεο εηζφδνπ ησλ γιπθνδηηψλ ζηεβηφιεο ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ.  

Γχλακε λενεηζεξρφκελσλ 

Ζ δχλακε ησλ λενεηζεξρφκελσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κέηξηα, 

θαζψο ε θήκε ηεο θαιιηέξγεηαο ηνπ θπηνχ ζηέβηα εμαπιψλεηαη σο επηθεξδήο 

θαη είλαη κία λέα, ελαιιαθηηθή θαιιηέξγεηα. ηελ Διιάδα ήδε θαιιηεξγείηαη 

ζηέβηα απφ δχν νξγαληζκνχο θαη νη δχν είλαη ζπλεηαηξηζκνί. Σαπηφρξνλα, γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα απαηηείηαη κεγάιε θηεκαηηθή έθηαζε, θαζψο ε απφδνζε ζε 

ηειηθφ πξντφλ αλέξρεηαη πεξί ην 15% ησλ απνμεξακέλσλ θχιισλ ζηέβηαο. 

Δπίζεο, απαηηείηαη πςειήο ηάμεο επέλδπζε γηα εμνπιηζκφ επεμεξγαζίαο 

απνμεξακέλσλ θχιισλ ζηέβηαο θαη ππάξρεη έιιεηςε ηερλνγλσζίαο, θαζψο 

είλαη κία λέα θαιιηέξγεηα γηα ηελ Διιάδα. Σέινο, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε 

πσο ε αγνξά γηα ηα γιπθαληηθά απφ ην θπηφ ζηέβηα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

ππφινηπε Δπξψπε ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη θαη ελδερνκέλσο κε κεγαιχηεξν 

ξπζκφ ηα επφκελα ρξφληα.   

Αληαγσληζκφο  

Όπσο πξναλαθέξζεθε δχν είλαη νη θαιιηεξγεηέο ζηέβηαο ζηελ Διιάδα, 

κε ηνλ ππφ εμέηαζε ζπλεηαηξηζκφ λα έρεη θαζηεξψζεη ηελ πνηθηιία πνπ ζα 

θαιιηεξγεί θαη λα έρεη δηαζέζηκα πξντφληα κε δηαθνξά πεξίπνπ δχν εηψλ απφ 

ηνλ άιιν ζπλεηαηξηζκφ. Σα ππφινηπα δηαζέζηκα γιπθαληηθά ζηέβηαο 

πξνέξρνληαη είηε απφ εηαηξείεο δηεζλήο εκβέιεηαο, είηε απφ ειιεληθέο εηαηξείεο 

πνπ εηζάγνπλ απνμεξακέλα θχιια ή έηνηκα ηειηθά πξντφληα απφ ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ (βι. Παξαγνπάε). Κάπνηεο απφ ηηο εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά ζε θξπζηαιιηθή, πγξή κνξθή θαη 

ηακπιέηεο είλαη νη: Deligios, Candarel, Linodiet, Natreen, Intermed-Slim fix 

(θαξκαθεπηηθή εηαηξεία), Lilly-Sweete (θαξκαθεπηηθή εηαηξεία). Δπίζεο, 

θάπνηεο απφ ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε 
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γιπθνδίηεο ζηεβηφιεο εηζαγσγήο είλαη ε ΔΦΑ θαη Onstevia. Οη πεξηζζφηεξεο 

εμ‟ απηψλ δηαζέηνπλ επίζεο άιια ηερλεηά ή θπζηθά γιπθαληηθά. εκαληηθφ 

παξάγνληα απνηειεί ε γιπθχηεηα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηνληαη 

ζηελ αγνξά, θαζψο θπξίσο ζηε θξπζηαιιηθή κνξθή ηεο ζηέβηαο ε αλαινγία 

ζηέβηαο – δάραξεο (κέηξεζε γιπθχηεηαο) πνηθίιεη, απφ 1:3 (1 κέξνο ζηέβηα 

αληηζηνηρεί ζε 3 κέξε δάραξε), 1:2 σο 1:1. Απηφ ζπκβάιεη ζηε ηηκή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο πνπ βξίζθεηαη δηαζέζηκν ζην ξάθη, ελφο ζεκαληηθνχ παξάγνληα 

πνπ επεξεάδεη ηελ επηινγή ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή. Έηζη, ε ηηκή θαη ε 

πξνέιεπζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ε αλαινγία γιπθχηεηαο, ε πνηθηιία ησλ 

δηαζέζηκσλ πξντφλησλ ζην ξάθη θαη ε κεγαιχηεξε ρξνληθά παξνπζία άιισλ 

εηαηξεηψλ ζηελ αγνξά, είλαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ 

θαηαλαισηή, αιιά θαη ηε δχλακε ηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί κέηξηα πξνο πςειή. Δπίζεο, ε πξνβνιή κέζσ δηαθήκηζεο ζε 

ηειενπηηθά κέζα εηαηξεηψλ κε πξντφληα ζηέβηαο, ή θαη άιιεο γιπθαληηθέο 

νπζίεο απμάλεηαη δηαξθψο, κία ηάζε πνπ ν ζπλεηαηξηζκφο δελ δχλαηαη πξνο ην 

παξφλ λα αθνινπζήζεη ιφγσ θφζηνπο. Ζ δχλακε βεβαίσο ηνπ αληαγσληζκνχ 

έρεη πξννπηηθέο αιιαγήο πξνο φθεινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο ηα ειιεληθά 

πξντφληα ζπλερψο θεξδίδνπλ έδαθνο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ηα αγξνηηθά 

πξντφληα απφ επξσπατθφ έδαθνο έλαληη πξντφλησλ πξνεξρφκελα εθηφο 

Δπξψπεο, νκνίσο θαη ε ζηέβηα έλαληη άιισλ γιπθαληηθψλ νπζηψλ. Σέινο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη εθηφο Διιάδαο ν αληαγσληζκφο είλαη αθφκα πην 

ηζρπξφο, θαζψο νη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα έρνληαο εμαζθαιίζεη ηε πξναπαηηνχκελε θαιιηέξγεηα κέζσ ζπκθσληψλ 

γηα εηζαγσγέο μεξψλ θχιισλ ζηέβηαο, έρνπλ δηαζέζεη ρξφλν θαη πφξνπο ζηελ 

επεμεξγαζία, έξεπλα θαη θαηλνηνκία πξνο ζπλερή αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 

βέιηηζησλ νηθνλνκηθά κεζφδσλ επεμεξγαζίαο ηεο πξψηεο χιεο. Έηζη, 

δηαζέηνπλ ππεξνρή έλαληη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε κέγεζνο θαη αλεπηπγκέλσλ 

δηθηχσλ, πξνζθέξνληαο φκσο κφλν επεμεξγαζία ζε επξσπατθφ έδαθνο.  
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3.2 ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ 

3.2.1 Γεληθά ζηνηρεία ζπλεηαηξηζκνχ 

Ο αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο ζηέβηαο ηδξχζεθε ην έηνο 2012 θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ λνκφ Φζηψηηδαο κε έδξα ηε Λακία. Απαξηίδεηαη απφ 

87 κέιε, κε ζπλνιηθή θαιιηεξγήζηκε έθηαζε πεξί ηα 400 ζηξ. απνθιεηζηηθά κε 

ζηέβηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ-αγξνηψλ είλαη πξψελ θαπλνπαξαγσγνί θαη 

ην ππφινηπν κέξνο απηψλ αγξφηεο άιισλ θαιιηεξγεηψλ, φπσο βακβάθη, 

ζηηεξά.  

Σν κηθξνθιίκα ηεο Φζηψηηδαο πξνζδίδεη ζηελ πεξηνρή ηδαληθέο 

ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο γηα ηε ζηέβηα, θαζψο πξνζνκνηάδεη ηηο ζπλζήθεο απηέο 

κε ηηο πεξηνρέο πνπ παξαδνζηαθά θαιιηεξγείηαη ην θπηφ. Σα πςειά πνζνζηά 

πγξαζίαο, ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ην θαινθαίξη θαη ν ήπηνο ρεηκψλαο 

ππνβνεζνχλ ζηελ απνδνηηθή θαιιηέξγεηα ζηέβηαο. Δθκεηαιιεπφκελνη απηέο ηηο 

ζπλζήθεο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ηεζζάξσλ γεσπφλσλ, ηα κέιε θαιιηεξγνχλ 

ζηέβηα, απνμεξαίλνπλ ηα θχιια ηεο θαη ν ζπλεηαηξηζκφο εκπνξεχεηαη κία 

γθάκα πξντφλησλ πνπ θαιχπηεη ηελ αηνκηθή αιιά θαη βηνκεραληθή ρξήζε. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αλαθέξνληαη εθηελέζηεξα παξαθάησ.   

Έηζη, ε νκάδα ησλ κειψλ-αγξνηψλ καδί κε ηελ επηρεηξεκαηηθή νκάδα 

πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ, πξνζθέξνπλ γιπθαληηθά απφ ην θπηφ 

ζηέβηα θαιιηεξγήζηκν ζε ειιεληθά εδάθε. Με ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ν 

ζπλεηαηξηζκφο επηζπκεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ζε Διιάδα 

θαη εμσηεξηθφ θαη λα πξνζθέξεη βησζηκφηεηα ζηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, 

κέζσ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε απηφλ.  
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3.2.2 θνπφο ίδξπζεο θαη ζηφρνη ζπλεηαηξηζκνχ 

Μία νκάδα πξψελ θαπλνπαξαγσγψλ, ελψ ζηακάηεζε λα θαιιηεξγεί 

θαπλά ιφγσ ηεο θζίλνπζα πνξείαο ηνπ θιάδνπ απηνχ ζηελ Διιάδα, 

απνθάζηζε πσο ε ζηξνθή πξνο έλα είδνο ζπγγεληθήο θαιιηέξγεηαο, απηφ ηεο 

ζηέβηαο. θνπφο ίδξπζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηειεί ε πξνάζπηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ παξαγσγψλ-κειψλ ηνπ κέζσ εχξεζεο ελαιιαθηηθήο 

θαιιηέξγεηαο έλαληη απηή ηνπ θαπλνχ, πξνζθέξνληαο ζηνπο αγξφηεο έλα 

ζηαζεξφ εηζφδεκα απφ ηελ θαιιηέξγεηα ζηέβηαο ππφ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο 

ζπλζήθεο. Ζ ζπιινγηθή θαιιηέξγεηα θαη δηάζεζε πξντφλησλ ππφ ην πξίζκα 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, κεηψλεη ην ξίζθν ησλ παξαγσγψλ ζηελ αγνξά θαη ηελ 

εμάξηεζε δηάζεζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπο. Έηζη, ν ζθνπφο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ πινπνηείηαη κέζσ παξαγσγήο γιπθαληηθψλ ζηέβηαο ρακεινχ 

ζεξκηδηθνχ δείθηε θαη δηάζεζήο ηνπο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο.  

Ο ζθνπφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 3 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ είλαη ν εμήο: «Ο πλεηαηξηζκφο απνζθνπεί, κε ηελ 

ηζφηηκε ζπλεξγαζία θαη ηελ ακνηβαία βνήζεηα ησλ ζπλεηαίξσλ κειψλ ηνπ ζηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαη πξναγσγή ηνπο, κέζσ 

κηαο ζπληδηνθηήηεο θαη δεκνθξαηηθά δηνηθνχκελεο επηρείξεζεο». 

Σν φξακα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη «λα αθνινπζνχλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πγηεηλή δηαηξνθή θαη λα κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ ηξνθψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηέβηα». 

Δλψ ε απνζηνιή ηνπ «λα παξάγεη πςειήο πνηφηεηαο θαη εμαηξεηηθήο 

γεχζεο πξντφληα ζηέβηαο».  

ηφρνη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηεινχλ: 

 Ζ εμαζθάιηζε ζηαζεξήο δηάζεζεο θχιισλ ζηέβηαο ησλ αγξνηψλ-κειψλ 

πξνο ηνλ ζπλεηαηξηζκφ. 

 Ζ εμαζθάιηζε ζηαζεξήο ηηκήο πξνο ηνπο παξαγσγνχο-κέιε γηα ηελ 

παξαδνηέα χιε.  

 Ζ εμαζθάιηζε δηάζεζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ κε ζπκθέξνπζεο 

ζπκθσλίεο πξνο νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ησλ κειψλ ηνπ. 
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 Ο εθνδηαζκφο ησλ κειψλ κε εηζξνέο ρακεινχ θφζηνπο, φπσο ιίπαζκα, 

θπηφρσκα θαη πιαζηηθά επηζηξψκαηα ησλ ιεθαλψλ αλάπηπμεο. 

 Σν κεησκέλν θφζηνο παξαγσγήο ζε επίπεδν θαιιηέξγεηαο. 

 Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε ησλ παξαγσγψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε νξζέο 

θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο γηα πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαγσγή. 

 Ζ πςειφηεξε απφδνζε ησλ θπηψλ απμάλνληαο ηελ ππθλφηεηα θχιισλ 

αλά ζηξέκκα κέρξη ην έηνο 2017. 

 Ζ αλάπηπμε ηξηψλ αγνξψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017, ζε Διβεηία, Γαιιία θαη 

Βέιγην, φπνπ ν ζπλεηαηξηζκφο δηαηεξεί ήδε ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο.  

 Ζ ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο ζε Διιάδα (green cola – ρνλδξηθή θαη 

ιηαληθή) θαη ζε άιιεο επξσπατθέο αγνξέο αληηζηνίρσο, φπσο Γεξκαλία, 

Οιιαλδία θαη Μεγάιε Βξεηαλία κέρξη ην 2017. 

 Βξαρππξφζεζκα γηα ην έηνο 2017, επίπεδν κηζνχ εθαη. επξψ θχθινπ 

εξγαζηψλ κε θεξδνθνξία ηεο ηάμεσο ηνπ 12-14%, κέζσ αχμεζεο 

πσιήζεσλ θαη θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ηεο ηάμεο ησλ 500 ζηξεκκάησλ. 

 Κηεξηαθέο επελδχζεηο θαη επελδχζεηο κεραλεκάησλ γηα ζπιινγή θαη 

απνθχιισζε ζηέβηαο, κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 65% απφ 

επξσπατθφ πξφγξακκα αγξνηηθήο αλάπηπμεο. 

 Σεηξαεηέο επελδπηηθφ πιάλν γηα εξγνζηαζηαθή κνλάδα κεηαπνίεζεο 

θχιισλ ζηέβηαο κέρξη ην έηνο 2020, πνπ πεξηιακβάλεη θαηαζθεπαζηηθή 

κειέηε, νηθνλνκηθή κειέηε, έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ εθρχιηζε θχιισλ 

ζηέβηαο ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

  



  

45 

  

3.2.3 Πφξνη 

Οη πφξνη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαζνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηνπ 

θαη κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε απηνχο θαη άπινπο. Οη πφξνη επηηξέπνπλ 

ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ λα νξγαλψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ψζηε λα 

δεκηνπξγήζεη θαη λα πξνζθέξεη αμία ζε κέιε θαη πειάηεο, λα απνθηήζεη 

πξφζβαζε ζε αγνξέο, λα αλαπηχμεη θαη λα ππνζηεξίμεη ζρέζεηο κε ηκήκαηα 

ηεο αγνξάο. 

Απηνί πφξνη: 

 Φπζηθνί απηνί πφξνη απνηεινχλ ηα κέιε 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

πνπ βνεζνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα, 

επεμεξγαζία ησλ θχιισλ ζηέβηαο θαη 

ζπζθεπαζία ηειηθψλ πξντφλησλ, νη 

ηέζζεξηο γεσπφλνη (ηξεηο εθ ησλ νπνίσλ 

είλαη κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ) θαη ε 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ απνηειείηαη 

απφ δέθα άηνκα. 

 Καιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, πεξί ηα 400 

ζηξέκκαηα ζπλνιηθά θαη πέληε 

ζεξκνθήπηα κε ζχζηεκα πδξνιίπαλζεο 

γηα ην πξψην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ 

ζπνξφθπησλ. 

 Σερλνινγηθνί πφξνη, φπσο κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο γηα φξγσκα εδάθνπο, γηα ηελ 

πξψηε αλάπηπμε ησλ ζπφξσλ ζηέβηαο, κεηαθχηεπζεο ζπνξφθπησλ θ.α. 

πνπ δηαζέηνπλ ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζπζηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ «Sensor Monitoring» θαη ηπηάκελα 

κέζα παξαθνινχζεζεο, κεραλήκαηα κεηαθνξάο μεξψλ θχιισλ ζηέβηαο, 

θνχξλνο-μεξαληήξην πνπ δηαζέηεη ν ζπλεηαηξηζκφο. 

 Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο γξαθεία θαη απνζήθεο πξνο θχιαμε μεξψλ 

θχιισλ ζηέβηαο θαη έηνηκσλ πξντφλησλ. 

Εηθφλα 1, 2: ζεξκνθήπην πξψηεο 
αλάπηπμεο κε  ζχζηεκα 
πδξνιίπαλζεο θαη κεηαθχηεπζε 
ζπνξφθπησλ. 
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 Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη, ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ απφ ηα κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ γηα θάιπςε νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ πξνο ηπρφλ αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ γηα επελδχζεηο ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θ.α. 

Άπινη πφξνη: 

 Οξγάλσζε δηαθπβέξλεζεο ζπλεηαηξηζκνχ κε πεληακειέο Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην (Γ..), ηξηκειέο Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη Γηεπζπληή, 

ππνζηεξηδφκελν απφ επηρεηξεκαηηθή νκάδα.  

  πλεξγαζίεο κε θαξκαθνβηνκεραλίεο ζε Γαιιία θαη Γεξκαλία κε ηελ 

απαηηνχκελε ηερλνγλσζία πξνο επεμεξγαζία ησλ μεξψλ θχιισλ ζηέβηαο, 

κε παλεπηζηήκηα εμσηεξηθνχ θαη Διιάδαο γηα αλάπηπμε πξντφλησλ κε 

ζηέβηα θαη ελζσκάησζε ηερλνγλσζίαο επεμεξγαζίαο ησλ θχιισλ εληφο 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζπλεξγαζίεο κε εηαηξεία δηαλνκήο ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ ζηέβηαο. 

 πλεξγαζίεο κε αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη άιιεο εηαηξείεο κέζσ 

πξνζέγγηζήο ηνπο απφ ην ηκήκα πσιήζεσλ, κε ζηφρν ην ιαλζάξηζκα 

δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη πνηψλ κε γιπθαληηθά απφ ζηέβηα. 

 E-shop γηα άκεζε παξαγγειία γιπθαληηθψλ ζηέβηαο θαη ζπλεξγαζία κε δχν 

εηαηξείεο δηαλνκήο γηα πεξηνρέο εθηφο ησλ Ννκψλ Φζηψηηδαο θαη Λαξίζεο. 

 Λνγηζκηθφ «Open Data» γηα ηελ θαηαγξαθή ιεπηνκεξεηψλ θαιιηέξγεηαο 

πξνο παξαθνινχζεζε απνηειεζκάησλ (πγξαζία εδάθνπο, αζζέλεηεο, 

ιίπαλζε, θ.α.) θαη βειηίσζε θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο 

απνδφζεηο. 

 Δκπνξηθή νλνκαζία ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

 Σκήκα κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. 

 Κνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππνζηήξημε ησλ κειψλ γηα 

ηηο δξάζεηο ελδπλάκσζεο ηεο ζέζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, 

επηζπκία γηα ζπλερή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ζχγρξνλεο θαιιηεξγεηηθέο 

πξαθηηθέο. Απηφ έρεη σο ζηφρν ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, γεγνλφο πνπ ζα 

εμαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηα θαιιηέξγεηαο ζε επίπεδν κειψλ. Σέινο, 

ζεβαζκφο ζηα κέιε θαη ζε θάζε είδνπο ζηήξημε (νηθνλνκηθή, πξαθηηθή) πνπ 

απηά παξέρνπλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 
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3.2.4 Γξαζηεξηφηεηεο 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη νη εμήο: 

 Καιιηέξγεηα ζηέβηαο θαη εκπνξία ηειηθψλ πξντφλησλ. 

Ζ επεμεξγαζία ησλ μεξψλ θχιισλ ζηέβηαο πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ζπλεξγαδφκελεο θαξκαθεπηηθέο επξσπατθέο εηαηξείεο. Σα πξντφληα ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ δηαρσξίδνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο, ηελ θξπζηαιιηθή, ηελ 

θαζαξή, ηελ πγξή, ηα ράπηα θαη ηα μεξά θχιια ζηέβηαο. Ζ θξπζηαιιηθή 

ζηέβηα πνπ πεξηέρεη γιπθνδίηεο ζηεβηφιεο θαη εξπζξηηφιε απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε ζπλνιηθή 

εηήζηα παξαγσγή πεξί ηνπο 200 ηφλνπο. Ο ζπλεηαηξηζκφο ηελ εκπνξεχεηαη 

ζε δχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο, ζε ζπζθεπαζία κε 40 θαθειάθηα ησλ 2 γξ. 

θαη ζε κεγαιχηεξεο ζπζθεπαζίεο ησλ 300γξ., 600γξ. θαη 900 γξ.            

                    

       Εηθφλα 3, 4: πζθεπαζίεο 900, 600, 300 γξακκαξίσλ θαη θάθεινη. 

Ζ θξπζηαιιηθή ζηέβηα είλαη ζε αλαινγία 1:3 (αλαινγία γιπθχηεηαο, έλα 

κέξνο ζηέβηαο αλαινγεί ζε ηξία κέξε δάραξεο) ζηα ζπζθεπαζκέλα 

πξντφληα θαη ζε αλαινγίεο 1:1, 1:2, 1:3, 1:5 γηα βηνκεραληθή ρξήζε, ελψ 

θαηά ηελ εθρχιηζε  θαη ηε θξπζηαιινπνίεζή ηεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ρεκηθά (εθρχιηζε κε λεξφ). Ζ θαζαξή ζηέβηα, πνπ πξννξίδεηαη γηα 

βηνκεραληθή ρξήζε ζε αλαινγία 1:300 (300 θνξέο πην γιπθηά απφ ηε 

δάραξε), ε δηαδηθαζία εθρχιηζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε λεξφ εμίζνπ θαη ε 

εηήζηα παξαγσγή ηεο αλέξρεηαη πεξί ηνπο 20 ηφλνπο εηεζίσο. Ζ 

εκπνξεχζηκε πγξή κνξθή ηνπ γιπθαληηθνχ ζηέβηαο κπνξεί λα παξαρζεί 

θαηά παξαγγειία, αλαιφγσο κε ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε πειάηε, ζε 

δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο γιπθχηεηαο. Σα ράπηα είλαη ζε αλαινγία 1:1 θαη ε 

δηαδηθαζία εθρχιηζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Σέινο, ηα 

εκπνξεχζηκα θχιια ζηέβηαο κπνξνχλ λα ζπλνδεπηνχλ απφ πηζηνπνηεηηθφ 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο, θαζψο νη παξαγσγνί γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ 



  

48 

  

δελ ρξεζηκνπνηνχλ ιηπάζκαηα, αιιά κέζσ ακεηςηζπνξάο γηα ηελ εδαθηθή 

ελίζρπζε. 

 Αλάπηπμε δηθηχνπ δηάζεζεο παλειιαδηθά γηα ρνλδξηθή θαη ιηαληθή 

πψιεζε, κέζσ ζπλεξγαζίαο βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (ΑΦΟΗ 

Υαΐηνγινπ, Μαλδξέθαο Α.Δ., Όιπκπνο, Γεσδή, θ.α.), επηρεηξήζεηο 

HORECA θαη θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο (Α.Β. Βαζηιφπνπινο, 

Yolenis, Φαξκαθεία, θ.α.), αληίζηνηρα, ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε εηαηξείεο δηαλνκήο. Οη ζπλεξγαζίεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε 

ζηφρν ηε ιηαληθή πψιεζε θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην επί ησλ 

πσιήζεσλ.  

 Αλάπηπμε δηεζλψλ αγνξψλ κέζσ ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ θαη ησλ 

ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλείο εθζέζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (π.ρ. Sial, Παξίζη). 

Ο ζπλεηαηξηζκφο ζηνρεχεη ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε επξσπατθψλ αγνξψλ, 

ιφγσ ξεπζηνχ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Διιάδα. Σα θχιια 

ζηέβηαο παξάγνληαη, φπσο έρεη αλαθεξζεί, εληφο Διιάδαο, ελψ ν 

ζπλεηαηξηζκφο ζηνρεχεη παγθνζκίσο.  

 πλεξγαζία κε ειιεληθφ παλεπηζηήκην γηα έξεπλα αλάπηπμεο αθεςεκάησλ 

θαη πνηψλ κε ζηέβηα θαη βφηαλα απφ ηελ εηαηξεία «Έδα». Σφζν ε ζηέβηα, 

φζν θαη ηα βφηαλα ζα πξνκεζεχνληαη απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ, φπνπ θαη ζα 

θαιιηεξγνχληαη. 

 Πξνψζεζε πξντφλησλ, πξνψζεζε επξσπατθήο – ειιεληθήο πξνέιεπζεο 

θχιισλ ζηέβηαο (ην κνλαδηθφ πξντφλ παξαγφκελν επί επξσπατθνχ 

εδάθνπο) θαη αλαινγίαο γιπθχηεηαο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ (1:3 θαη 1:300, 

ζε αληίζεζε κε άιια γιπθαληηθά ζηέβηαο κε κηθξφηεξε αλαινγία), κέζσ 

ζπλεληεχμεσλ, αθηεξσκάησλ ζηνλ ηχπν θαη social media σο κέζν 

δηαθήκηζεο, εθηφο ηεο ζπκκεηνρήο ζε εθζέζεηο. 

 Καιχηεξε εθκεηάιιεπζε ησλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ ηα 

κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ελνηθίαζε ηπρφλ κεραλεκάησλ πνπ ηα κέιε 

δελ δηαζέηνπλ απφ άιινπο αγξφηεο, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ελνηθίαζεο 

αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ “mermix.gr”. 

 Οη παξαπάλσ δξάζεηο ππνζηεξίδνληαη απφ ην ηζρχνλ κνληέιν 

δηαθπβέξλεζεο απηνχ, ζχκθσλα κε ην νπνίν, ην πεληακειέο Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ραξάδεη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κέζσ πξνηάζεσλ 
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πνπ έρνπλ ηεζεί ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο απφ ηνλ Γηεπζπληή. Σν κνληέιν 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αλαιχεηαη εθηελέζηεξα παξαθάησ. 

 Μέινο ηεο EUSTAS (European Stevia Association),  ηνπ νξγαληζκνχ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ έξεπλα, αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη 

ηα πξντφληα ζηέβηαο ζε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα, επξσπατθνχο θνξείο 

θαη άιιεο ππνζηεξηθηηθέο θαη πξνσζεηηθέο δξάζεηο. 
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3.2.5 Αιπζίδα Αμίαο 

Αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ησλ γιπθαληηθψλ ζηέβηαο 

πνπ παξάγεη ν ζπλεηαηξηζκφο θαη ε απεηθφληζή ηνπ αθνινπζεί ζην δηάγξακκα 

13. Γηα ην ζηάδην ηεο ζπνξάο, ν ζπλεηαηξηζκφο γηα θάζε έηνο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζπνξάο πξνκεζεχεηαη ζπφξνπο απφ Ζ.Π.Α θαη Καλαδά. 

Οη ζπφξνη απφ ηελ σξίκαλζε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

δελ απνζεθεχνληαη γηα κειινληηθή ζπνξά. Έσο θαη θέηνο, ε πξνκήζεηα ησλ 

ζπφξσλ γίλεηαη θάζε έηνο, θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαλ δνθηκέο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηθηιία ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ εθηάζεσλ. Αληίζηνηρα, ε πξνκήζεηα ησλ 

αλαιψζηκσλ γηα ηα ζπνξφθπηα, φπσο θπηφρσκα, θειηδφι, πιαζηηθά 

επηζηξψκαηα γηα ηηο ιεθάλεο αλάπηπμεο, θ.α., πξαγκαηνπνηείηαη εηήζηα θαη 

αλαινγηθά κε ηνπο ζπφξνπο. Καζψο ε θαιιηεξγήζηκε πνηθηιία θαζνξίζηεθε θαη 

ην θπηφ είλαη πνιπεηέο, ζην κέιινλ λέα ζπνξά ζα πξαγκαηνπνηείηαη πεξίπνπ 

θάζε 4 έηε. ηελ αγνξά αλαιψζηκσλ απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ δαπαλάηαη 

ζεκαληηθφ ηκήκα θεθαιαίνπ θαη επηκεξίδεηαη ζηα 4 έηε «δσήο» ηνπ θπηνχ. 

Πξηλ ηελ πξνκήζεηα πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα γηα ηηο απνδφζεηο ηεο εθάζηνηε 

πνηθηιίαο, ηφζν ζε απφδνζε θπιιψκαηνο, φζν θαη γηα ηελ απφδνζε ζε 

γιπθνδίηεο, κε ζηφρν πςειά πνζνζηά απφδνζεο αλά ζηξέκκα θαη εμαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, δεκηνπξγψληαο αμία γηα ηνπο πειάηεο 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηηο 

ηηκέο ησλ αλαιψζηκσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, κε ζηφρν ηε κείσζε 

θφζηνπο απηνχ ηνπ είδνπο ησλ εηζξνψλ, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Γηεχζπλζεο. 

Δθηφο απφ ηελ έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα αλαιψζηκα, ε ζπιινγηθή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ κειψλ ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξεο 

πξνζθνξάο. ην πξψην ηκήκα ηεο αιπζίδαο αμίαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

έμνδα πεηξειαίνπ γηα ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ ζπνξάο, αιιά θαη γηα ηα 

επφκελα ζηάδηα.  

Αθνινπζεί ε αλάπηπμε ησλ ζπνξφθπησλ ζε ζεξκνθήπηα κε ζπζηήκαηα 

πδξνιίπαλζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζπλζεθψλ πξαγκαηνπνηείηαη 

θαζεκεξηλά. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθχηεπζε ησλ ζπνξφθπησλ 

θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ εθηάζεσλ, ελψ νη θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ 

απαηηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα 

γεσπφλσλ, εξγαηψλ θαη κεραλεκάησλ. Ζ επίβιεςε ησλ θαιιηεξγεηψλ 
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πξαγκαηνπνηείηαη αληηζηνίρσο κε ηελ βνήζεηα ησλ ίδησλ αηφκσλ, αιιά θαη κε 

ηερλνινγηθά κέζα, φπσο ηπηάκελσλ κέζσλ βηληενζθφπεζεο, επηηξέπνληαο 

ηελ άκεζε παξαθνινχζεζε ησλ ζπλζεθψλ πγξαζίαο θαη ηπρφλ αζζελεηψλ 

εμνηθνλνκψληαο ρξφλν. Δμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξή πνηφηεηα ησλ θχιισλ, άξα 

θαη ε ζηαζεξή πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πξνζδίδνληαο αμία ζε απηά. 

Σα ειιεληθά, επξσπατθά εδάθε ζηα νπνία θαιιηεξγείηαη ε ζηέβηα ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, πξνζδίδνπλ ζηα ηειηθά πξντφληα πξνζηηζέκελε αμία, θαζψο 

είλαη ε ζρεδφλ ε κνλαδηθή θαιιηεξγήζηκε ζηέβηα επί επξσπατθνχ εδάθνπο θαη 

παξέρεηαη δπλαηφηεηα ηρλειαζηκφηεηαο γηα θάζε ζηάδην παξαγσγήο. Καηά ηελ 

αλάπηπμε ησλ θπηψλ βαζηθφ θφζηνο γηα ηνλ ζπλεηαηξηζκφ ζε αλζξψπηλν 

δπλακηθφ απνηειεί ε απνκάθξπλζε δηδαλίσλ, ε νπνία απαηηείηαη θάζε 15 

εκέξεο. Πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα γηα ηελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ 

θαηαπνιέκεζεο ησλ δηδαλίσλ, φπσο πιαζηηθφ θχιιν επίζηξσζεο ζηηο 

εθηάζεηο γηα ηελ εκπφδηζε αλάπηπμήο ηνπο. Απηφ ζα εθαξκφδεηαη ην πξψην 

έηνο αλάπηπμεο γηα λα εμαζθαιηζηνχλ ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζηνηρεία πξνο 

αλάπηπμε ηεο ζηέβηαο, ελψ ην ξηδηθφ ηεο ζχζηεκα είλαη αθφκα επαίζζεην. Ζ 

ζπγθνκηδή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο ίδηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηνλ 

αληίζηνηρν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Έπεηηα ηα θχιια κεηαθέξνληαη ζην 

μεξαληήξην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, φπνπ ε μήξαλζε ησλ θχιισλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο θνχξλνπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Οη ζπλζήθεο 

απνμήξαλζεο πνπ αθνινπζνχληαη ζπκβάινπλ ζηελ πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ. Έηζη, νινθιεξψλεηαη ε δνκή ηεο αιπζίδαο αμίαο γηα ηελ πξψηε 

θάζε επεμεξγαζίαο ησλ θχιισλ ζηέβηαο, ην θφζηνο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη ππνινγίδεηαη πεξίπνπ έλα επξψ / θηιφ μεξψλ θχιισλ.  

Ζ εθρχιηζε θαη «θάζαξζε» (purification) ηνπ εθρπιίζκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ζπλεηαηξηζκνχ, ζε ζπλεξγαζία κε κεγάιεο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο ζε Γεξκαλία θαη Γαιιία, πνπ δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε 

ηερλνγλσζία θαη πξνζδίδνπλ αμία ζηα ηειηθά πξντφληα, κέζσ ηνπ ηξφπνπ 

εθρχιηζεο (ρσξίο ρεκηθά) θαη ηεο ζηαζεξήο πνηφηεηαο απηψλ. Έηζη, είλαη 

απαξαίηεηε ε κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηνλ ζπλεηαηξηζκφ γηα ην 20% ηνπ 

επεμεξγαζκέλνπ πξντφληνο. Ζ ζπζθεπαζία πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ θαη είλαη ππφ ηελ επζχλε ελφο εξγαδφκελνπ. Έηζη, πξνζηίζεηαη 

αμία ζην ηειηθφ πξντφλ, θαζψο κέζσ ηεο επσλπκίαο θαη ηεο έλδεημεο 
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ειιεληθνχ πξντφληνο ηθαλνπνηεί ηελ θαηαλαισηηθή ηάζε εγρψξησλ θαη 

επξσπατθψλ πξντφλησλ. Απφ ην πνζνζηφ ηνπ πξντφληνο πνπ επηζηξέθεη ζηελ 

Διιάδα, πεξίπνπ ην 30% ζπζθεπάδεηαη θαη εμάγεηαη ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ.  

Αληίζηνηρα, πεξί ην 70% απφ ην 20% ηνπ ζπλφινπ πνπ επηζηξέθεη ζηελ ρψξα 

καο δηαηίζεηαη γηα βηνκεραληθή ρξήζε, ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο θαη άκεζα ζε 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο. ε απηφ ην πνζνζηφ εληάζζεηαη πψιεζε πξντφλησλ 

πξνο ηδησηηθέο εηηθέηεο, ζε πνζνζηφ πεξί ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ 

εληφο ηεο ρψξαο. Ζ κεηαθνξά πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ζπλεηαηξηζκφ γηα 

πεξηνρέο εληφο ηνπ λνκνχ Φζηψηηδαο, ελψ ζπλεξγάδεηαη κε κεηαθνξηθή 

εηαηξεία γηα ηελ θάιπςε ησλ άιισλ πεξηνρψλ. Σν ππφινηπν 80% ησλ 

γιπθαληηθψλ πνπ δελ κεηαθέξεηαη ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ, αιιά δηαζέηεηαη 

απεπζείαο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ζην εμσηεξηθφ πξνο βηνκεραληθή ρξήζε, 

ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ επσλπκία ηνπ νξγαληζκνχ. Οη πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο πηζαλέο αγνξέο ζπιιέγνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

νκάδα, κε ζηφρν λα εμαζθαιίζνπλ ζηαζεξή δηάζεζε ησλ γιπθαληηθψλ 

ζηέβηαο, αμηνπνηψληαο ηελ γλψζε ηνπο θαη επηηξέπνληαο ζηα κέιε λα 

αθηεξψζνπλ ρξφλν ζην θαιιηεξγεηηθφ ηκήκα ηεο αιπζίδαο. Ζ ζπλεξγαζία κε 

επηρεηξήζεηο γηα βηνκεραληθή ρξήζε ησλ γιπθαληηθψλ αμηνπνηνχλ ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηεο ζηέβηαο κε άιια πξντφληα δηαηξνθήο, 

πξνζθέξνληαο ιχζεηο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη δηεπξχλνπλ ηηο επηινγέο 

δηάζεζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ εμαζθαιίδνληάο ηνπ 

αλαπηπζζφκελε πνξεία.  

Ζ επηρεηξεκαηηθή νκάδα έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ ζηήξημε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε δηθηχνπ, ησλ 

κέζσλ πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ, ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη ηελ 

ελεκέξσζε ηφζν ησλ πειαηψλ, αιιά θαη ηνπ Γηεπζπληή γηα ηελ πνξεία ησλ 

πσιήζεσλ. Σα κέζα πξνβνιήο πνπ έρνπλ επηιερζεί είλαη νη ζπλεληεχμεηο 

ζηνλ ηχπν, ε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη ηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, κε ηειηθφ ζηφρν ηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχλ αμία ζην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ θαη ηελ πξφζιεςεο απηήο απφ ηα κέιε. 
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Δηάγξακκα 13: Αιπζίδα αμίαο ζπλεηαηξηζκνχ. 

  

πφξνη – Αλαιψζηκα – Καχζηκα 

Μεηαθχηεπζε 

πγθνκηδή 

Ξήξαλζε 

Δθρχιηζε – Κάζαξζε (purification) 
(Εκτός) 

Δπηζηξνθή ζηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ 

πζθεπαζία 

Απεπζείαο δηάζεζε (Δπξψπε 

– Βηνκεραληθή ρξήζε) 

Βηνκεραληθή 

ρξήζε 

Γηάζεζε 

 πλεληεχμεηο, Μέζα 

Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο, 

Δθζέζεηο 

 Πσιεηέο, CEO 

Κέξδνο 

Έξεπλα αγνξάο 
& απνδφζεσλ 

 R&D 

 Έξεπλα 

 Μεραλ. Εμνπι. 

 πλεξγαζίεο 

 πλεξγάηεο 

 Ιδησηηθή 
κεηαθνξά  

 Αλάζεζε 

 Πξφζιεςε 

 Εθπαίδεπζε 

 Επηθνηλσλία 

 Ελεκέξσζε   Τπνζηεξηθηηθέο   

δξαζηεξηφηεηεο 

    Βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 



  

54 

  

3.2.6 Φφξκνπια Κέξδνπο 

Με ζηφρν ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, εμεηάζηεθαλ νη ηζνινγηζκνί ησλ ηξηψλ εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, 

δείθηεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο, δείθηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο,  ξεπζηφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ζχλζεζε ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ.  

Γηα ηελ κειέηε απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο κειεηήζεθαλ δχν 

αξηζκνδείθηεο, ε απφδνζε ιεηηνπξγίαο θαη ε απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ο 

αξηζκνδείθηεο απφδνζεο ιεηηνπξγίαο ή βηνκεραληθή απνδνηηθφηεηα απνηειεί 

είδνο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο, θαζψο κεηξά ηελ απφδνζε ησλ 

ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο. Τπνινγίδεη ηα ιεηηνπξγηθά 

θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνπζία ηεο θαη εθθξάδεηαη σο εμήο:  

 Απφδνζε Λεηηνπξγίαο= 
                                 

                  
 % 

Καηά ην έηνο 2013, νη πσιήζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ήηαλ κεδεληθέο θαη 

έηζη ην αξλεηηθφ κέγεζνο ησλ κεξηθψλ απνηειεζκάησλ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ εμφδσλ δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο εληφο ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο. 

Ζ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ δείθηε ζην επφκελν έηνο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε κεγαιχηεξν χςνο εμφδσλ 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο, ελψ θαηά ην ηειεπηαίν ππφ εμέηαζε έηνο 

παξαηεξείηαη ηάζε αλάθακςεο.  

Πίλαθαο 4: Δείθηεο απφδνζεο ιεηηνπξγίαο ζπλεηαηξηζκνχ, 2013-2015. 

ΈΣΟ ΑΠΟΔΟΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

2013 -7,41% 

2014 -32,64% 

2015 -19,32% 

Αθνινπζνχλ νη ππφινηπνη δείθηεο πνπ κειεηήζεθαλ θαη νη ηχπνη 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ππνινγίζηεθαλ είλαη νη εμήο: 

 Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ=
            

                      
 % 
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 Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο=
            

        
 % 

 Πεξηζψξην Λεηηνπξγηθνχ Κέξδνπο=
                  

        
 % 

 Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο=
             

        
 % 

 Σαρχηεηα Κπθινθνξίαο Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ=
        

                
 

 Σαρχηεηα Κπθινθνξίαο . Δλεξγεηηθνχ=
        

                  
 

 Σαρχηεηα Κπθινθνξίαο Απνζεκάησλ=
                 

                      
 

 Ζκέξεο Παξακνλήο Απνζεκάησλ=
          

                          
 

 Σαρχηεηα Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ=
        

                           
 

 Ζκέξεο Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ=
          

                              
 

 Σαρχηεηα απνπιεξσκήο ππνρξεψζεσλ=
                 

               
 

 Ζκέξεο απνπιεξσκήο ππνρξεψζεσλ=
          

                         
 

 Γεληθή Ρεπζηφηεηα=
                      

                          
 

 Άκεζε Ρεπζηφηεηα=
                    

                          
 

Ο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηδίσλ θεθαιαίσλ απεηθνλίδεη ηελ 

θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ. Οη αξλεηηθέο ηηκέο 

ηνπ δείθηε νθείινληαη ζηηο δεκηέο ησλ ηξηψλ εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ θαη ε κεηνχκελε πνξεία ηνπ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ, θαζψο κεηψζεθαλ ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

Μειινληηθά, αλακέλεηαη απμεηηθή πνξεία γηα ηνλ ππφ εμέηαζε δείθηε, θπξίσο 

ιφγσ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. Ο αξηζκνδείθηεο 
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κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο εθθξάδεη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ ηεο επηρείξεζεο, 

θαηά πφζν είλαη ζε ζέζε εθείλε λα αληαπεμέιζεη ζε κία ελδερφκελε αχμεζε 

θφζηνπο ησλ πξνο δηάζεζε πξντφλησλ ηεο. Έλαο πςειφο δείθηεο κηθηνχ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο δείρλεη ην πνζνζηφ θάιπςεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

απφ ηηο πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί. Σν ινγηζηηθφ έηνο 2013 δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πσιήζεηο, φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, έηζη δελ είλαη 

δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε. Σν ινγηζηηθφ έηνο 2014, ν ζπλεηαηξηζκφο 

θάιππηε ην θφζηνο παξαγσγήο θαηά 7,5% απφ ηηο πσιήζεηο ηνπ. Δπίζεο, ε 

αξλεηηθή ηηκή ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο γηα ηε ρξήζε 2015 νθείιεηαη 

ζην πςειφηεξν πνζφ θφζηνπο πσιεζέλησλ ζπγθξηηηθά κε ην χςνο πσιήζεσλ 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. ην θφζηνο πσιεζέλησλ ηεο ρξήζεο ηνπ 2015 

εληάζζνληαη δείγκαηα πξντφλησλ πνπ δηαζέηνληαη δσξεάλ σο πνιηηηθή 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Αθνινχζσο, ν αξηζκνδείθηεο 

πεξηζσξίνπ ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο πεξηγξάθεη ην πνζνζηφ θέξδνπο πνπ 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ 

πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. Σν έηνο 2014 ν δείθηεο αλήιζε πεξί ην -60%, 

ελψ ην επφκελν έηνο πεξί ην -20%. Ζ βειηησκέλε εηθφλα ηνπ δείθηε πνπ 

κειεηά ην ιεηηνπξγηθφ πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηε ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ 2015, 

νθείιεηαη ζηελ πνζνζηηαία αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 177% ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, μεπεξλψληαο ηηο 80.000 επξψ. Ο αξηζκνδείθηεο 

πεξηζσξίνπ θαζαξνχ θέξδνπο πεξηγξάθεη ην πνζνζηφ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο 

πνπ επηηπγράλεη ε επηρείξεζε απφ ηηο πσιήζεηο ηεο θαη αθνινπζεί ηελ πνξεία 

ηνπ πεξηζσξίνπ γηα ην ιεηηνπξγηθφ θέξδνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

Ο δείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο ηνπ Πάγηνπ Δλεξγεηηθνχ εθθξάδεη ην 

βαζκφ εθκεηάιιεπζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαγσγή 

ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο πξνο δηάζεζε. Ο ζπλεηαηξηζκφο δελ παξνπζηάδεη 

θαλέλα πάγην ζηνηρείν γηα ηελ πξψηε ινγηζηηθή ρξήζε. Σα πάγηα ζηνηρεία ηνπ 

απμάλνληαη θαηά πεξίπνπ 400 επξψ ζηηο δχν επφκελεο ινγηζηηθέο ρξήζεηο. Ζ 

ηδηαίηεξε αχμεζε ηνπ δείθηε εθκεηάιιεπζεο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ νθείιεηαη θπξίσο ζηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πσιήζεσλ γηα ηε 

ινγηζηηθή ρξήζε 2015 ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε θαη ζην γεγνλφο φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ βξίζθεηαη ππφ ηελ ηδηνθηεζία ησλ κειψλ. 

Μειινληηθά, αλακέλεηαη ηδηαίηεξε κεηαβνιή ηνπ δείθηε, θαζψο ν ζπλεηαηξηζκφο 
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ζθνπεχεη ζηελ επέλδπζε εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο θχιισλ ζηέβηαο. Ο 

δείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο πλφινπ Δλεξγεηηθνχ εθθξάδεη ην βαζκφ 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ πσιήζεσλ. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 5, ε αχμεζε ηνπ δείθηε γηα 

ηε ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ 2015 ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο νθείιεηαη 

ζηελ αχμεζε  ησλ πσιήζεσλ, ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ απαηηήζεσλ. Δπίζεο, 

ην ίδην έηνο ν δείθηεο αγγίδεη ηελ κνλάδα, θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ πσιήζεσλ θπκαίλνληαη ζηα ίδηα επίπεδα.  

Ζ πησηηθή πνξεία ηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο ησλ απνζεκάησλ, 

νθείιεηαη ζηελ πςειφηεξε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ 

ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο πσιεζέλησλ. Σε ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ 2014, ηα 

απνζέκαηα πσινχληαλ πεξίπνπ έμη θνξέο αλά ρξήζε, ελψ ην επφκελν έηνο 

πεξίπνπ 2 θνξέο. Αληηζηξφθσο αλάινγα κεηαβάιινληαη νη κέξεο παξακνλήο 

απηψλ, πνπ γηα ην έηνο 2015 απμάλνληαη θαη αλέξρνληαη πεξί ηηο 170 εκέξεο. 

Ο αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο εηζπξάμεσλ απαηηήζεσλ θαηαγξάθεη ηε ζρέζε 

κεηαμχ απαηηήζεσλ θαη πσιήζεσλ κίαο επηρείξεζεο. Ζ ηαρχηεηα είζπξαμεο 

ησλ απαηηήζεσλ παξνπζηάδεη απμεηηθή πνξεία, θπξίσο ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο 

πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζε ζχγθξηζε κε 

απηή ησλ πσιήζεψλ ηεο. Παξαηεξείηαη πσο νη εκέξεο απνπιεξσκήο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απμήζεθαλ γηα ηε ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ 

2015, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε. Έηζη, ν ζπλεηαηξηζκφο απνπιεξψλεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά κέζν φξν ζε 260 εκέξεο γηα ην έηνο 2015, ελψ 

πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο εηζπξάηηεη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο πεξηγξάθεη ην πεξηζψξην 

αζθαιείαο πνπ δηαηεξεί ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, κε ζηφρν λα είλαη ζε 

ζέζε λα αληηκεησπίζεη κία πηζαλή δπζκελή εμέιημε ζηε ξνή ησλ θεθαιαίσλ 

θίλεζεο. Παξαηεξείηαη πσο ν δείθηεο είλαη άλσ ηεο κνλάδαο, ιφγσ κηθξφηεξεο 

αμίαο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ, θπξίσο πξνο πξνκεζεπηέο, 

ζπγθξηηηθά κε ην χςνο ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ. Απηφ απνηειεί 

έλδεημε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πιεξσκή 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη ζπλάδεη κε ηελ εηθφλα ησλ δεηθηψλ ηαρχηεηαο 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ. Αληηζηνίρσο, ν αξηζκνδείθηεο άκεζεο 

ξεπζηφηεηαο πεξηγξάθεη πφζεο θνξέο ηα άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηεο 
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εηαηξείαο θαιχπηνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 5, θαηά ηε ινγηζηηθή ρξήζε ηνπ 2015 παξνπζηάζηεθε 

ηδηαίηεξε κείσζε ηνπ δείθηε, ελψ ηαπηφρξνλα βξίζθεηαη θάησ ηεο κνλάδαο. 

Απηφ απνηειεί έλδεημε φηη ηα ακέζσο ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ δελ επαξθνχλ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο ηξέρνπζεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Δλδερφκελν απνηέιεζκα απηνχ απνηειεί ε εμάξηεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ απφ κειινληηθέο πσιήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο 

ξεπζηφηεηαο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο, έγθεηηαη ζηα 

απμεκέλα απνζέκαηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2015.  

πκπεξαζκαηηθά, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε πιενλάζκαηνο ν 

ζπλεηαηξηζκφο επηθεληξψλεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ πσιήζεσλ. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ δηαζέηεη ρξεκαηηθνχο πφξνπο ζηε 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζηε ιεηηνπξγία δηάζεζεο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ππνζηεξίδεη ηνλ Γηεπζπληή, 

ηνπο πσιεηέο θαη ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ. Σαπηφρξνλα, δελ έρεη καθξνπξφζεζκεο, δαλεηαθέο 

ππνρξεψζεηο θαη ε άληιεζε ησλ θεθαιαίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα κέιε 

ηνπ. Σέινο, κπνξεί θαη εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζπγθξηηηθά κε ηελ απνπιεξσκή ππνρξεψζεσλ. Απηφ εμαζθαιίδεη 

ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ άκεζε ξεπζηφηεηα, πνπ φκσο έρεη ζεκαληηθά πεξηζψξηα 

βειηίσζεο, ψζηε ν νξγαληζκφο λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη πηζαλέο 

επεξρφκελεο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεψλ ηνπ.   
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Πίλαθαο 5: Δείθηεο απνδνηηθφηεηαο, πεξηζσξίνπ θέξδνπο, θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο,  
ξεπζηφηεηαο θαη ζχλζεζε ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, γηα ηα έηε 2013-2015. 

 ΈΣΗ 

ΔΕΙΚΣΗ 2013 2014 2015 

ΑΠΟΔΟΗ . ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

-8% -51,8% -71,4% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΣΟΤ 
ΚΕΡΔΟΤ 

- 7,5% -1,8% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΤ 
ΚΕΡΔΟΤ 

- -60,9% -19,6% 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΤ 
ΚΕΡΔΟΤ 

- -64,4% -20,8% 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΤΚΛ. ΠΑΓΙΟΤ 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 

- 8,23 23,42 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΤΚΛ. . 
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 

- 0,54 0,99 

ΠΑΓΙΑ / .ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 
(%) 

- 6,5% 4,2% 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ / 
.ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ   (%) 

100,0% 93,5% 95,8% 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΤΚΛ. 
ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

- 5,9 2,1 

ΗΜΕΡΕ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ 

- 61,8 172,4 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΕΙΠΡΑΞΗ 
ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ 

- 1,3 2,2 

ΗΜΕΡΕ ΕΙΠΡΑΞΗ 
ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ 

- 271,3 165,9 

ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 
ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

- 
 

1,7 1,4 

ΗΜΕΡΕ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 
ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

- 
 

203,9 258,4 

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 
38,40 3,46 1,35 

ΑΜΕΗ ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ 
37,11 2,92 0,68 
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3.2.7 Γηαθπβέξλεζε    

Σν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηειείηαη απφ ηξία 

φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ, ηε Γεληθή πλέιεπζε, ην πεληακειέο Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ην ηξηκειέο Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. Ο Γηεπζπληήο, πξνζιήθζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην σο 

εμσγελήο παξάγνληαο (φρη κέινο) κε ζθνπφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαρείξηζή 

ηνπ. Ο ίδηνο έγηλε κέινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, αιιά πιένλ δελ ζπκκεηέρεη ζηελ 

θαιιηέξγεηα ζηέβηαο. ην ζχλνιν ησλ νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ 

ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  

Καηά ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο ππάξρνπλ ηα ηξία 

πξναλαθεξζέληα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ θαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ 

δηαρείξηζε θαη έιεγρνο φισλ ή ησλ πεξηζζφηεξσλ απνθάζεσλ αλαηίζεηαη 

ζηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηα κέιε απηνχ.  Αληηζέησο, 

θαηά ην εθηεηακέλα παξαδνζηαθφ κνληέιν, ην πεληακειέο Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην είλαη ππεχζπλν γηα ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο θαη απνθάζεηο 

πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν ζπλεηαηξηζκφο. Αζθεί δειαδή, εθ ησλ 

πξνηέξσλ έιεγρν ησλ απνθάζεσλ πνπ ζα ιεθζνχλ, ελψ νη ιεηηνπξγηθέο 

απνθάζεηο έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ Γηεπζπληή κε ηε κνξθή επίζεκεο 

δηθαηνδνζίαο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ιεηηνπξγνχλ 

φκνηα θαη ζηα δχν κνληέια ζπλεηαηξηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο, έρνληαο εθ ησλ 

πζηέξσλ δχλακε ειέγρνπ ησλ απνθάζεσλ (Chaddad θαη Iliopoulos, 2013). Ζ 

κνξθή ησλ δχν κνληέισλ πεξηγξάθεηαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ.  

                                        
Δηάγξακκα 14: Παξαδνζηαθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο (Chaddad θαη Iliopoulos, 2013). 
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Δηάγξακκα 15: Εθηεηακέλν παξαδνζηαθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο (Chaddad θαη Iliopoulos, 

2013). 

Σν ηζρχνλ κνληέιν ζπλεηαηξηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο έλα πβξηδηθφ κνληέιν, κεηαμχ ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη 

εθηεηακέλα παξαδνζηαθνχ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο πνπ παξαηεξνχληαη 

ζπλήζσο ζε ζπλεηαηξηζκνχο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο. Έηζη, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ραξάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ιακβάλνληαο απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή ηνπ πνξεία, έπεηηα απφ πξνηάζεηο ηνπ Γηεπζπληή. 

Διέγρνπλ ηηο πξνηάζεηο απηέο, ηηο επηθπξψλνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ηελ 

πνξεία ηνπο. Σαπηφρξνλα, ν Γηεπζπληήο ιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, πξνηείλεη ηξφπν ρεηξηζκνχ γηα 

θαζεκεξηλέο επηρεηξεκαηηθέο πξνθιήζεηο, ζπλεξγαζίεο, επηθνηλσλία κεηαμχ 

ζπλεηαηξηζκνχ θαη κειψλ θ.α. Έηζη, ην δηθαίσκα εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ 

παξέρεηαη ζην Γηεπζπληή.  

Αλαιφγσο κε ην θπβεξλεηηθφ κνληέιν πνπ πηνζεηείηαη απφ ηνλ εθάζηνηε 

ζπλεηαηξηζκφ είλαη ζχλεζεο λα εκθαλίδνληαη θφζηε ηδηνθηεζίαο ζε δηαθνξεηηθφ 

βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θαη αληηζηξφθσο. Αληηζηνίρσο, αλάινγα κε ηα θφζηε 

ηδηνθηεζίαο κε ηα νπνία έξρεηαη αληηκέησπνο ν ζπλεηαηξηζκφο, είλαη δπλαηφ λα 

πηνζεηεζεί δηαθνξεηηθφ θπβεξλεηηθφ κνληέιν πξνο έιεγρν θαη ειαρηζηνπνίεζή 

ηνπο (Chaddad θαη Iliopoulos, 2013). ηνλ ππφ εμέηαζε ζπλεηαηξηζκφ, ιφγσ 

ηεο πνηθηιίαο κεγέζνπο θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ θαη ησλ επηπξφζζεησλ 

θαιιηεξγήζηκσλ εηδψλ ησλ κειψλ, πέξαλ ηνπ θπηνχ ζηέβηα εθηφο 

ζπλεηαηξηζκνχ, είλαη πηζαλή ε χπαξμε εηεξνγέλεηαο, φζνλ αθνξά ηα 

ζπκθέξνληαη θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ κειψλ. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ κέιε 

πνπ θαιιηεξγνχλ πέληε ζηξέκκαηα, ην νπνίν απνηειεί ην ειάρηζην κέγεζνο 

θαιιηέξγεηαο αλά κέινο γηα ηνλ ζπλεηαηξηζκφ. Χζηφζν, δελ πξνβιέπεηαη 
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ειάρηζηε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

Κάπνηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαιιηεξγνχλ 

πεξηζζφηεξα ζηξέκκαηα, φπσο 60 ζηξέκκαηα ν πξφεδξνο ηνπ Γ.., 50 

ζηξέκκαηα ν αληηπξφεδξνο θ.α. Σαπηφρξνλα, θάπνηα κέιε δελ θαιιηεξγνχλ 

πιένλ, ρσξίο απηφ απαξαίηεηα λα ζεκαίλεη φηη δελ ζα θαιιηεξγήζνπλ ζην 

κέιινλ θαη έηζη ηα ελεξγά κέιε (δειαδή ηα κέιε πνπ πξνκεζεχνπλ κε ζηέβηα 

ηνλ ζπλεηαηξηζκφ) ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ.. αλέξρνληαη 

πεξί ηα 70. Δπίζεο, φια ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζπκκεηέρνπλ ηζφπνζα ζηε 

δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ γηα ηπρφλ επελδχζεηο, αζρέησο αλ 

θαιιηεξγνχλ εθηάζεηο ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. Σν παξαπάλσ ηζρχεη εθφζνλ ηα 

κέιε ζπλερίδνπλ λα επηζπκνχλ λα είλαη κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Κξίλεηαη 

ζεκαληηθφ λα ππάξρεη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο νξγαλσηηθψλ θαη 

θπβεξλεηηθψλ θαλφλσλ, αιιά θαη επηθνηλσλία ησλ πξνζέζεσλ φισλ ησλ 

κειψλ, ψζηε λα πξνιεθζνχλ ηπρφλ δηαθσλίεο, δπζαξέζθεηα ή δπζθνιία ζηε 

ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ, ιφγσ κε επζπγξάκκηζεο ησλ ζηφρσλ κεηαμχ 

ησλ κειψλ ή κεηαμχ ελφο ηκήκαηνο ησλ κειψλ θαη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (Cook 

θαη Iliopoulos, 1998). Ζ πξφιεςε ζηα θφζηε ειέγρνπ ηνπ δηαρεηξηζηή θαη 

ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζεκαληηθή γηα ηε βησζηκφηεηα 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαζψο ην κέγεζνο ζπλαιιαγψλ ησλ κειψλ κε ηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ πνηθίιεη. Σν ηειεπηαίν κπνξεί λα απνηειεί ηξφπν γηα θαηεχζπλζε 

ηεο Γηεχζπλζεο πξνο φθεινο ησλ κειψλ κε ηε κεγαιχηεξε έληαζε 

ζπλαιιαγήο κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ (Chaddad θαη Iliopoulos, 2013), άξα επηξξνή 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ έρνληαο κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε έλαληη κειψλ κε κηθξφηεξε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε (Iliopoulos θαη 

Hendrikse, 2009).  
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3.2.8 Αλάιπζε SWOT 

Γπλάκεηο: 

Σν έηνο 2015, ν ζπλεηαηξηζκφο είρε θαηαιήμεη ζηε θαιιηεξγήζηκε 

πνηθηιία ζηέβηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζηξεκκαηηθή απφδνζε θχιισλ 

ζηέβηαο είλαη ε επηζπκεηή θαη ηα ηειηθά πξντφληα έρνπλ ηελ επηδεηνχκελε 

ζπγθέληξσζε γιπθνδηηψλ ζηεβηφιεο (φπσο ηνπ ξεβανπδηνδίηε Α κε 62,5% 

ζπγθέληξσζε). Σαπηφρξνλα, ε ππνζηήξημε απφ θαηαξηηζκέλνπο γεσπφλνπο 

θαηά ηε θαιιηέξγεηα απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ 

πξνθιήζεσλ θαηά ηε θαιιηέξγεηα. ηηο εθηάζεηο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπηνθάξκαθα, θαζψο ζηελ Δπξψπε δελ έρεη λνκνζεηεζεί άδεηα ρξήζεο ηνπο 

γηα θαιιηέξγεηα ζηέβηαο, γεγνλφο πνπ ππεξηεξεί ζηελ «θπζηθή» εηθφλα ηνπ 

πξντφληνο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ. Δπίζεο, δηαηίζεηαη πηζηνπνηεηηθφ 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο γηα ηα εκπνξεχζηκα θχιια ζηέβηαο. Σα ηειηθά 

πξντφληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζηαζεξή πνηφηεηα θαη 

γιπθχηεηα (1:3 γηα ηελ θξπζηαιιηθή κνξθή ζηέβηαο- εηηθέηεο ιηαληθήο πψιεζεο 

ζηελ αγνξά), ζε αληίζεζε κε αληαγσληζηηθά πξντφληα, ησλ νπνίσλ ζπρλά ε 

γιπθχηεηα βξίζθεηαη ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ. Σν παξαπάλσ εμαζθαιίδεη ζηνπο 

ηειηθνχο θαηαλαισηέο ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ιηγφηεξνπ πξντφληνο κε ζηφρν 

ηελ επηζπκεηή γιπθχηεηα ζην ηξφθηκν ή πνηφ πνπ ην πξνζζέηνπλ. Ο 

ζπλεηαηξηζκφο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα θαηά παξαγγειία γιπθχηεηαο πγξνχ 

ζηέβηαο, αλαιφγσο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Ο θαηάινγνο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δηεπξχλεηαη ζπλερψο θαη ζε απηφ ζπκβάιεη ε 

ζπλεξγαζία κε επξσπατθά παλεπηζηήκηα γηα αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο θαη κε 

επξσπατθέο θαξκαθνβηνκεραλίεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θχιισλ ζηέβηαο. 

Δπίζεο, ε ζπλεξγαζία ηνπ κε κεγάιεο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ ζηελ ρψξα καο 

εμαζθαιίδεη ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ ζηαζεξή δηάζεζε ηκήκαηνο ησλ πξντφλησλ 

ηνπ, αιιά θαη επνίσλε κειινληηθή πνξεία, θαζψο ην ιαλζάξηζκα πξντφλησλ 

δηαηξνθήο κε ζηέβηα απμάλεηαη δηαξθψο. Ζ ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο ηνπ 

εμσηεξηθνχ εμαζθαιίδεη ξεπζηφηεηα ζην ζπλεηαηξηζκφ θαη αζθάιεηα ιφγσ 

χπαξμεο κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζπγθξηηηθά κε ηελ εγρψξηα 

αγνξά. Σέινο, ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο ππνζηεξίδεη ν Γηεπζπληήο 

δηαζέηνληαο εκπεηξία θαη γλψζεηο, ψζηε λα αμηνινγεί ηηο πηζαλέο 
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επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη λα αμηνπνηεί ηηο ζηξαηεγηθά θαη νηθνλνκηθά 

σθέιηκεο επηινγέο γηα ηελ επηηπρεκέλε εμέιημε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  

Αδπλακίεο: 

Χο αδπλακία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ην γεγνλφο φηη ε επσλπκία ησλ 

πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη λέα πξνο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ζε 

αληίζεζε κε αληαγσληζηηθέο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ εγρψξηα 

θαηαλάισζε ζηέβηαο ή θαη πξντφλησλ κε ζηέβηα δελ είλαη εδξαησκέλε ζην 

κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ, ηδηαίηεξα, ζπγθξηηηθά κε αληαγσληζηηθά γιπθαληηθά, 

φπσο ε δάραξε θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο παξνχζαο αδπλακίαο απνηειεί 

πξφθιεζε γηα ην ζπλεηαηξηζκφ. Σαπηφρξνλα, ε ζπλνιηθή απφδνζε ησλ 

εθηάζεσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ έρεη πεξηζψξηα βειηίσζεο, θαζψο θέηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε ζπνξά ζε θάπνηεο εθηάζεηο. Όπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί ε απφδνζε ησλ θπηψλ είλαη κέγηζηε απφ ην δεχηεξν σο ην ηέηαξην 

έηνο θαιιηέξγεηαο. Δπίζεο, ε επεμεξγαζία ησλ μεξψλ θχιισλ 

πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ζπλεηαηξηζκνχ, δηφηη ν ζπλεηαηξηζκφο δελ δηαζέηεη 

κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη έηζη απαηηείηαη θεθάιαην γηα ηε κεηαθνξά πξνο θαη 

απφ ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζε Γεξκαλία θαη Γαιιία, εθηφο απφ ηα άκεζα 

έμνδα επεμεξγαζίαο. Ο ζπλεηαηξηζκφο δελ έρεη ζπγθεληξψζεη αθφκε ηελ 

απαηηνχκελε ηερλνγλσζία επεμεξγαζίαο θχιισλ ζηέβηαο, ψζηε ε δηαδηθαζία 

απηή λα εθηειείηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Αθφκα, ζηε ινγηζηηθή 

ρξήζε ηνπ 2015, ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ παξνπζηάδεη 

αξλεηηθφ πξφζεκν, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζην πςειφ θφζηνο πσιεζέλησλ. 

Σέινο, αδπλακία κπνξεί λα απνηειέζεη ην γεγνλφο πσο απφ ην ζχλνιν ησλ 

87 κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ηα 70 κέιε ζεσξνχληαη ελεξγά (θαιιηεξγνχλ 

ζηέβηα), δηφηη ελδερνκέλσο επηθέξεη δπζθνιίεο ζηελ ζπιινγηθή ιήςε 

απνθάζεσλ γηα κειινληηθέο επελδχζεηο ή ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ, 

θαζψο είλαη πηζαλή ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ κειψλ. 

Δπθαηξίεο: 

Ο ππφ εμέηαζε ζπλεηαηξηζκφο είλαη ε πξψηε επηρείξεζε ζηελ Διιάδα 

πνπ νινθιήξσζε ην εγρείξεκα θαιιηέξγεηαο ειιεληθήο ζηέβηαο θαη εκπνξίαο 

ησλ πξντφλησλ ηεο θαη έηζη, ελδερνκέλσο λα απνιακβάλεη ηελ πξνηίκεζε 

βηνκεραληψλ θαη άιισλ εηαηξεηψλ ηξνθίκσλ ζην κέιινλ. Με ζπλερή εμέιημε, 
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θαηλνηνκία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο επηζπκίεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ 

είλαη, δειαδή, δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ «first mover» πξνο 

φθεινο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηνπ. Δπίζεο, ε απμεηηθή 

ηάζε θαηαλάισζεο γιπθαληηθψλ ζηέβηαο ζε εγρψξην επίπεδν, αιιά θαη ζε 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο απνηειεί επθαηξία αλάπηπμεο γηα ην ζπλεηαηξηζκφ. Έηζη, 

ε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζην εμσηεξηθφ, γεγνλφο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ήδε, ε αλάπηπμε ησλ ππαξρφλησλ, αιιά θαη λέσλ ζρέζεσλ απνηεινχλ 

ζεκαληηθή επηρεηξεκαηηθή επθαηξία γηα ην ζπλεηαηξηζκφ. Αληίζηνηρα, ε 

ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ζηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ ε αληηθαηάζηαζε ηεο δάραξεο κε ζηέβηα απνηειεί 

ζεκαληηθφ πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα, 

απμάλνληαο ζπλνιηθά ην κέγεζνο ηεο αγνξάο. Σέινο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη εδξαίσζε ζπλεξγαζηψλ κε εηαηξείεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

απνηειεί ε πξνβνιή ηεο θαιιηέξγεηαο ζε επξσπατθφ έδαθνο, γεγνλφο πνπ 

ζπκβάιεη ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα θαη κνλαδηθφηεηα απηψλ ησλ πξντφλησλ 

ζπγθξηηηθά  κε αληαγσληζηηθά, αιιά θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο επηζπκίαο ησλ 

επξσπαίσλ θαηαλαισηψλ γηα γιπθαληηθά ζηέβηαο θαιιηεξγήζηκα ζηελ 

Δπξψπε.  

Απεηιέο: 

 Ζ δπζθνιία αιιαγήο ησλ ζπλεζεηψλ ησλ θαηαλαισηψλ είλαη δπλαηφ 

λα απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηαρεία αχμεζε θαηαλάισζεο 

ζηέβηαο ζηελ ρψξα καο. Σαπηφρξνλα, ζην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ δελ είλαη 

γλσζηή ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

αγνξά αλαθνξηθά κε ηε γιπθχηεηά ηνπο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ηα ηειηθά 

πξντφληα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ 1:3 γιπθχηεηα 

(θξπζηαιιηθή κνξθή), ελψ ζηελ αγνξά είλαη επίζεο δηαζέζηκα πξντφληα κε 

κηθξφηεξε αλαινγία θαη ζε πην ζπκθέξνπζα ηηκή, ρσξίο λα αλαθέξεηαη ε 

αλαινγία γιπθχηεηαο. Αθφκα θαη αλ ε αλαινγία γιπθχηεηαο δελ δηαθέξεη, ε 

πιεηνςεθία ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ δηαζέηνληαη «ζην ξάθη» ζε 

ρακειφηεξε ηηκή απφ ηηο αληίζηνηρεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, παξάγνληαο πνπ ζηηο 

ηζρχνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ραξαθηεξίδεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφο. 

Καζφηη ν ζπλεηαηξηζκφο δξαζηεξηνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ, είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί πσο ζπλαληά θαη ζα ζπλερίζεη λα ζπλαληά απμεκέλν αληαγσληζκφ 
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κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ εκπνξεχνληαη ζηέβηα, θπξίσο ιφγσ κεγέζνπο, 

θήκεο, δηθηχνπ, εκπεηξίαο ζηελ επεμεξγαζία ησλ αλσηέξσ, αιιά θαη πηζαλή 

ζηξνθή επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ζηέβηαο θαη άιισλ κεζνγεηαθψλ 

ρσξψλ. Σέινο, ε παξνπζίαζε λέσλ ηερλνινγηψλ επεμεξγαζίαο ησλ θχιισλ 

ζηέβηαο ή αθφκα παξαγσγή γιπθνδηηψλ ζηεβηφιεο ρσξίο ηελ πξνυπφζεζε 

θαιιηέξγεηαο ηνπ θπηνχ, απνηειεί ζεκαληηθή απεηιή γηα ηε κειινληηθή πνξεία 

ησλ εμαγσγψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, δεκηνπξγψληαο αλάγθε ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο ησλ λέσλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε 

επίπεδν επεμεξγαζίαο.  
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3.2.9 Σξέρνλ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν 

Σν ηζρχνλ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απεηθνλίδεη ηνπο 

βαζηθνχο πφξνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ κε ηε κνξθή επηινγψλ θαη 

ζπλεπεηψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Casadesus-Masanell θαη 

Ricart (2010) πνπ πηνζεηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ηνπ παξφληνο ζπλεηαηξηζκνχ. 

Οη πφξνη θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζπκβάινπλ θαη θαζνξίδνπλ 

ην χςνο πιενλάζκαηνο σο κεηαβαιιφκελν απνηέιεζκα, κε ζηφρν ηελ 

επηζηξνθή ηκήκαηνο απηνχ ζηα κέιε ηνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ πξνο επελδχζεηο. 

Ζ δεκηνπξγία πιενλάζκαηνο απνηειεί κεηαβαιιφκελε ζπλέπεηα, ιφγσ ηνπ 

πιήζνπο ησλ επηινγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηεο εμάξηεζήο ηνπ απφ 

απηέο. Ο απψηεξνο ζθνπφο ησλ παξαπάλσ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ησλ κειψλ ηνπ ζε επίπεδν θαιιηέξγεηαο. 

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ην απινπνηεκέλν ηζρχνλ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ εζηηάδνληαο ζηα πην βαζηθά ηκήκαηα απηνχ, πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Όιεο νη επηινγέο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα δηαγξάκκαηα ησλ κνληέισλ 

απνηεινχλ «ελάξεηνπο θχθινπο», νη νπνίνη αλαηξνθνδνηνχληαη θαη έηζη 

έκκεζα επεξεάδνληαη κεηαμχ ηνπο, ελψ δεκηνπξγνχλ αμία ζην αγνξαζηηθφ 

θνηλφ θαη ζηα κέιε. Ζ ζχκπξαμε 87 παξαγσγψλ ζηέβηαο σο επηινγή, παξέρεη 

ζε απηνχο ζπιινγηθή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνο ηηο απαηηνχκελεο 

εηζξνέο θαη ηε δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Σα γιπθαληηθά ζηέβηαο 

παξάγνληαη επί επξσπατθνχ εδάθνπο θαη ε ζπαληφηεηα πξνέιεπζήο ηνπο 

απνηειεί ιφγσ αγνξαζηηθήο πξνηίκεζεο. Σα δχν απηά ζηνηρεία δεκηνπξγνχλ 

αμία γηα ηα κέιε, άκεζα θαη έκκεζα, αληίζηνηρα. Σα κέιε εηζπξάηηνπλ ζηαζεξή 

ηηκή αλά θηιφ παξαδηδφκελνπ πξντφληνο, ζπκβάιινληαο ζηελ εμαζθάιηζε  ηεο 

βησζηκφηεηαο απηψλ ζε επίπεδν θαιιηέξγεηαο. Σα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

επέιεμαλ εμσηεξηθφ Γηεπζπληή γηα ηελ νξγάλσζε ησλ δξάζεψλ ηνπ, 

ζεσξψληαο πσο ην επηρεηξεκαηηθφ ππφβαζξν ζηε ζέζε δηνίθεζεο ζα 

ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ. Αθφκε κία 

επηινγή απνηειεί ε θαζηεξσκέλε πιένλ θαιιηεξγεηηθή πνηθηιία ζηέβηαο 

εμαζθαιίδνληαο ηελ επηζπκεηή ζπγθέληξσζε γιπθνδηηψλ ησλ θχιισλ. Έηζη, 

ζε ζπλδπαζκφ  κε ηηο βέιηηζηεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ επηιερζεί 

θαη αθνινπζνχληαη θαη ηα ηερλνινγηθά κέζα παξαθνινχζεζεο ησλ 
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θαιιηεξγεηψλ, απμάλεηαη ε απφδνζε  ησλ θπηψλ ζε θχιισκα θαη γιπθνδίηεο, 

ζπκβάιινληαο ζην θέξδνο ησλ κειψλ. Δπίζεο, επηινγή απνηειεί ε 

επεμεξγαζία ησλ μεξψλ θχιισλ ζηέβηαο ζε επξσπατθά εξγνζηάζηα, 

εμαζθαιίδνληαο ζηαζεξή πνηφηεηα ζηα ηειηθά πξντφληα θαη πξνζζέηνληαο 

αμία ζε απηά, ηελ νπνία ιακβάλνπλ ηα κέιε κέζσ ηεο δηάζεζήο ηνπο ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Σέινο, ε ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ εγρψξηνπ θαη 

επξσπατθνχ δηθηχνπ πψιεζεο, εμαζθαιίδεη ηε δηάζεζε ησλ γιπθαληηθψλ 

ζηέβηαο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε αχμεζεο παξαγσγήο θαη απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε κειινληηθή δεκηνπξγία πιενλάζκαηνο θαη ηε 

βησζηκφηεηα ησλ κειψλ.  

 

 

Δηάγξακκα 16: Απινπνηεκέλν ηξέρνλ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζπλεηαηξηζκνχ. 

 Γηα ηελ απνθπγή παξάιεςεο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ επηινγψλ θαη απνηειεζκάησλ ηνπο απφ ηνλ αλαγλψζηε, 

παξνπζηάδεηαη ε πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ παξφληνο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ 

θαη απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 17. Αλαιπηηθφηεξα, αξρηθφ ζηνηρείν ηνπ 
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κνληέινπ απνηειεί ε επηινγή δηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε 

ζπλεηαηξηζκνχ ζηεβην-παξαγσγψλ σο λνκηθή κνξθή επηρείξεζεο. Σν 

απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο παξάδνζεο ησλ θχιισλ ζηέβηαο, ε 

ζηαζεξή ηηκή, ε ζπιινγηθή δχλακε ησλ αγξνηψλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε γηα 

εηζξνέο θαη δηάζεζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ζηέβηαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

αιιά θαη ε πξνθχιαμε ησλ παξαγσγψλ απφ ηελ απιή δχλακε απηψλ έλαληη 

ηεο αγνξάο γηα άληιεζε θεθαιαίνπ. Ζ άληιεζε θεθαιαίνπ γηα ηπρφλ 

επελδχζεηο πξαγκαηνπνηείηαη ηζφπνζα απφ ηα κέιε θαη απνηειεί επηινγή 

δηαθπβέξλεζεο. Ζ ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ απφ ηα κέιε ζπλεηζθέξεη ζηελ 

ελίζρπζε αίζζεζεο ηδηνθηεζίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απφ ηα κέιε ηνπ θαη φηαλ 

απηή ελδπλακψλεηαη δηαξθψο απνηειεί έλα άθακπην απνηέιεζκα. Έηζη, ε 

ζηαζεξή ηηκή, ε ζπιινγηθή δχλακε θαη ην θεθάιαην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνο 

θηήζε πφξσλ έρνπλ  ζηφρν ηελ παξαγσγή πιενλάζκαηνο, άξα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ. Ζ βησζηκφηεηα ησλ κειψλ 

απνηειεί κεηαβαιιφκελε ζπλέπεηα, θαζψο δελ είλαη ν κφλνο παξάγνληαο απφ 

ηνλ νπνίν εθείλε εμαξηάηαη. Σα 87 πιένλ κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

θαιιηεξγψληαο ζε επξσπατθφ έδαθνο, δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά γιπθαληηθά 

ζηέβηαο ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηα κφλα επί επξσπατθνχ εδάθνπο, 

πξνζθέξνληαο ηελ ηθαλφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη αλίρλεπζεο ηεο 

πξνέιεπζήο ηνπο θαη δεκηνπξγψληαο αμία γηα ηα ηειηθά πξντφληα, πνπ 

απνηεινχλ δχν απφ ηνπο ιφγνπο πξνηίκεζεο ησλ πξντφλησλ. Σα δχν 

παξαπάλσ ζηνηρεία πεξηγξάθνληαη σο άθακπηα απνηειέζκαηα, ιφγσ ηεο 

απμεηηθήο ηάζεο δήηεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ απφ ηελ αγνξά θαη 

ζπλδπαζκέλα κε ηελ επηινγή πνιηηηθήο γηα ηελ επσλπκία ησλ πξντφλησλ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε κειινληηθή δεκηνπξγία πιενλάζκαηνο. Έηζη, θξίλεηαη 

αλαγθαία ε κειέηε δξάζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξνο ηε κειινληηθή αχμεζε 

θαιιηεξγήζηκεο ζηέβηαο άιισλ επηρεηξήζεσλ επί επξσπατθνχ εδάθνπο.  

Δπηπιένλ επηινγή δηαθπβέξλεζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηειεί ε 

πξφζιεςε επαγγεικαηία Γηεπζπληή, ν νπνίνο ιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Έηζη, ζπλνδεπφκελνο απφ επηρεηξεκαηηθή νκάδα 

πνπ ππνζηεξίδεη ην κάξθεηηλγθ, ηηο πσιήζεηο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, 

πξνηείλεη πηζαλέο επηινγέο δξάζεο πξνο πηνζέηεζε κε ζηφρν ηελ επηηπρεκέλε 

αλάπηπμε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, έρεη νξηζηεί 



  

70 

  

ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα παξαδνηένπ πξντφληνο απφ ηα κέιε, άξα θαη πνηθηιία 

ζηέβηαο (επηινγή δηαθπβέξλεζεο). Έηζη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ηξεηο 

γεσπφλνπο πνπ εληάζζνληαη ζην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηε 

κία γεσπφλν (επηινγή πφξσλ) πνπ εληάζζεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή νκάδα, 

αθνινπζνχληαη πξαθηηθέο κε ζηφρν ηελ βέιηηζηε απφδνζε ησλ θπηψλ. Γελ 

έρεη ζεζπηζηεί ειάρηζηε επηηξεπφκελε θαιιηεξγεηηθή έθηαζε απφ ηα κέιε, κε 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ εθηάζεσλ, φπσο έρεη αλαιπζεί ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. Οη βέιηηζηεο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη θαη ε ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ γεσπφλσλ γηα λέεο, ε 

ελεκέξσζε ησλ κειψλ ζρεηηθά κε απηέο θαη ε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ 

παξαθνινχζεζεο ησλ εθηάζεσλ απνηεινχλ επηινγέο πνιηηηθήο. πλέπεηα 

απηψλ είλαη ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ (ιίπαζκα, λεξφ, ρξφλνο), ε κείσζε ζηα 

κεηαβιεηά θφζηε θαη ε αχμεζε απνδφζεσλ, ζηνηρεία πνπ εμαξηψληαη 

ηδηαηηέξσο απφ ηηο επηινγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη είλαη δπλαηφ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο εχθακπηα απνηειέζκαηα.  

Δπηινγή πνιηηηθήο ήηαλ ε ζπλεξγαζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε 

βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο θχιισλ ζηέβηαο ζε Γεξκαλία θαη Γαιιία, κε 

απνηέιεζκα ζηαζεξή θαη πςειή πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, αμηνπηζηία 

απφ ηηο αγνξέο πξνο ηνλ ζπλεηαηξηζκφ, απνθηψληαο θήκε, ε νπνία απνηειεί 

ζρεηηθά άθακπηε ζπλέπεηα, θαζψο ε πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ είλαη 

βαζηθή γηα ηνλ ζπλεηαηξηζκφ θαη ζηαζεξφο ηνπ ζηφρνο. Σαπηφρξνλα, κέζσ ηεο 

πςειήο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ δεκηνπξγείηαη αμία γηα ηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηα αγνξάδνπλ, άξα ηαπηφρξνλα γηα ηα 

ίδηα ηα κέιε. Σα πξντφληα ιηαληθήο βξίζθνληαη ζην ξάθη ζπρλά ζε πςειφηεξεο 

ηηκέο απφ ηα αληαγσληζηηθά θαη έηζη, ε απνδνρή θαη ε απμαλφκελε πξνηίκεζε 

ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ δεκηνπξγεί ηθαλνπνίεζε ζηα κέιε, ιφγσ 

αλαγλψξηζεο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο. Σν παξαπάλσ απνηειεί έλα άθακπην 

απνηέιεζκα, θαζψο αλαηξνθνδνηεί ηα κέιε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή νκάδα κε 

επηζπκία γηα ζπλερή βειηίσζε. Με ηελ επεμεξγαζία ησλ μεξψλ θχιισλ εθηφο 

ζπλεηαηξηζκνχ δεκηνπξγνχληαη κεηαβιεηά θφζηε, φπσο απηφ ηεο κεηαθνξάο 

ηνπο απφ θαη πξνο ηνλ εθάζηνηε πξννξηζκφ. Απηφ απνηειεί εχθακπηε 

ζπλέπεηα, θαζψο κειινληηθφο ζηφρνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία 

εξγνζηαζίνπ θαη ε ηζρχνπζα κνξθή ζηα θφζηε ζα κεηαηξαπεί. Γηα ηελ θάιπςε 
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ηνπ κειινληηθνχ ζηφρνπ ηεο δεκηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο θχιισλ 

ζηέβηαο, επηινγή πνιηηηθήο απνηειεί ε ζπλεξγαζία κε παλεπηζηήκηα Διιάδαο 

θαη εμσηεξηθνχ, ψζηε λα κεηαθεξζεί ε απαξαίηεηε ηερλνγλσζία επεμεξγαζίαο 

εληφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ο Γηεπζπληήο  ηε ζεσξεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηε δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξήο, πςειήο 

πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. Ζ έξεπλα θαηλνηφκσλ κεζφδσλ 

επεμεξγαζίαο ηεο ζηέβηαο ψζηε λα θαιχπηνληαη νη πηζαλψο κεηαβαιιφκελεο 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο επηηπρεκέλεο πνξείαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη πξέπεη λα είλαη ζπλερήο. 

Έηζη, απεηθνλίδεηαη σο κεηαβαιιφκελε ζπλέπεηα ζην ηζρχνλ επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν.  

Αθφκε κία επηινγή πνιηηηθήο απνηειεί ην κέζσ γλσζηνπνίεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, δειαδή νη ζπλεληεχμεηο ζηνλ ηχπν θαη ε 

δηάζεζε θεθαιαίνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε δηεζλείο εθζέζεηο πξντφλησλ 

δηαηξνθήο. Σα απνηειέζκαηα πσιήζεσλ εμαξηψληαη θαη απφ ηα κέζα 

πξνβνιήο, έηζη είλαη δπλαηφ λα ραξαθηεξηζηεί κεηαβαιιφκελε ζπλέπεηα. Δλψ 

ην πην «άκεζν» θνηλφ γηα ηα γιπθαληηθά ζηέβηαο απνηεινχλ άλζξσπνη κε 

πξνβιήκαηα βάξνπο, κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο (ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ 

2) θαη άιινη πνπ εζηηάδνπλ ζε πην πγηεηλή δηαηξνθή, ν ζπλεηαηξηζκφο δελ 

εζηηάδεη έκπξαθηα ζε θάπνην ηκήκα ηειηθψλ θαηαλαισηψλ, γηα παξάδεηγκα 

κέζσ θάπνηαο θακπάληαο. Ζ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηελ 

εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά απνηεινχλ εμίζνπ επηινγέο πνιηηηθήο θαη 

αθνινπζνχληαη απφ άιιεο επηινγέο αλαιφγσο κε ηελ αγνξά, ζηελ νπνία 

απεπζχλνληαη. ηελ επξσπατθή αγνξά, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηδίξνπ 

πξνέξρεηαη απφ δηαζέζηκα πξντφληα πξνο βηνκεραληθή ρξήζε. Αηηία απηνχ 

είλαη ε πην αλαπηπγκέλε επξσπατθή βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα έληαμεο 

γιπθαληηθψλ ζηέβηαο ζε ηξφθηκα θαη πνηά. Άθακπην απνηέιεζκα ηνπ 

παξαπάλσ απνηειεί ε αζθάιεηα πνπ απνιακβάλεη ν ζπλεηαηξηζκφο, ιφγσ 

κεγέζνπο αγνξάο θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ-

ζηφρσλ.  

Οκνίσο, ζηελ Διιάδα ην πςειφηεξν πνζνζηφ ηδίξνπ νθείιεηαη ζηελ 

ιηαληθή ραξαθηεξηδφκελν απφ κεγαιχηεξν πεξηζψξην θέξδνπο, κε 

ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, ελψ αθνινπζεί ε ρνλδξηθή πξνο βηνκεραληθή ρξήζε 
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κε απμεηηθή ηάζε. Ζ ηάζε αλάπηπμεο ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο αγνξάο γηα ηα 

πξντφληα ζηέβηαο, επηηξέπεη ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο ησλ γιπθαληηθψλ ζηέβηαο κε άιια πξντφληα 

δηαηξνθήο. Έηζη, ηα θαλάιηα δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ε πξνψζεζε απηψλ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε δηθηχνπ, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα ραξαθηεξηζηεί 

σο κεηαβιεηφ απνηέιεζκα ιφγσ ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο επηινγέο πνπ ην 

ραξαθηεξίδνπλ. Τπεχζπλνο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ επηινγψλ είλαη ν 

Γηεπζπληήο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαηεπζπλφκελνο απφ ηα κέιε ηνπ, φπσο 

πξνβιέπεη ην κνληέιν δηαθπβέξλεζεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί θαη απνηειεί 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ηζρχνληνο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ.  

 

 

Δηάγξακκα 17: Σξέρνλ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζπλεηαηξηζκνχ. 

Παξαθάησ (δηάγξακκα 18), πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά κέζσ ησλ 

ρξσκαηηζκέλσλ επηινγψλ ε ζπκβνιή ηνπ Γηεπζπληή ζην ζχλνιν ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ θαη αθνξνχλ θαη ζηα ηξία είδε επηινγψλ. Ζ ζέζπηζε 
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θαιιηέξγεηαο ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο απνηειεί ηφζν επηινγή ησλ κειψλ, φζν 

θαη ηνπ Γηεπζπληή (θαη επηρεηξεκαηηθή νκάδα). Ο ίδηνο απφ επηρεηξεκαηηθή 

ζθνπηά γλσξίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο νκνηνκνξθίαο εληφο ησλ θαηεγνξηψλ 

ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ αλά έηνο, αιιά θαη ηα κέιε (θαη γεσπφλνη) γλσξίδνπλ 

,αληηζηνίρσο, ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο νκνηνκνξθίαο ησλ απνδφζεσλ αλά 

θαιιηεξγεηηθφ έηνο.  

 

 
Δηάγξακκα 18: Σξέρνλ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζπκβνιή Δηεπζπληή θαη 
επηρεηξεκαηηθήο νκάδαο (επηινγέο κε ρξσκαηηζκφ). 

Έηζη, γελληέηαη ην εξψηεκα, αλ ην ηζρχνλ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν 

αληηπξνζσπεχεη ηηο επηζπκίεο ησλ κειψλ ηνπ. Δπίζεο, ηη ζα κπνξνχζε λα 

θάλεη ν ζπλεηαηξηζκφο, ψζηε λα θέξεη θαιχηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηνπ. Γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

παξαπάλσ ζρεκαηίζηεθε εξσηεκαηνιφγην κε δψδεθα θξηηήξηα. Σν θάζε έλα 

αληηπξνζσπεχεη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, 

είηε απφ παξάδεηγκα ππάξρνληνο ζπλεηαηξηζκνχ, είηε απφ βηβιηνγξαθηθέο 

πεγέο. Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην 
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ζρεκαηηζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη δφζεθε ζηα κέιε (θαη ζηνλ Γηεπζπληή) 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηζρχνληνο επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ θαη πηζαλέο πξνηάζεηο πξνο πηνζέηεζε. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην 

θεθάιαην 1.3, ε βαζκνλφκεζε ησλ θξηηεξίσλ ήηαλ ζε θιίκαθα απφ 0 έσο 10 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαιχνληαη παξαθάησ.  

Κ1. Ζ βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ (ρξεκαηηθνί πφξνη, κεραλήκαηα ή/θαη εξγαδφκελνη) (Chatterjee, 

2013, Cotter J., [n.d.]). 

Κ2. Να θαηλνηνκνχκε δηαξθψο ζε επίπεδν θαιιηέξγεηαο (Zott θαη Amit, 2010, 

Bamber θαη Fernandez-Stark, 2012). 

Κ3. Να θαηλνηνκνχκε δηαξθψο ζηα ηειηθά πξντφληα πνπ πξνζθέξνπκε (Zott 

θαη Amit, 2010, Bamber θαη Fernandez-Stark, 2012). 

Κ4. Να δεκηνπξγήζνπκε «επηζπκία» - δήηεζε γηα ην ηειηθφ παξαγφκελν 

πξντφλ, ηα γιπθαληηθά απφ ην θπηφ ζηέβηα, κεγηζηνπνηψληαο ηα νθέιε πνπ 

εηζπξάηηεη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο, έηζη ψζηε λα απμήζνπκε ηα θέξδε γηα ηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ, άξα θαη ηα νθέιε γηα ηα κέιε ηνπ (Chatterjee, 2013).  

Κ5. Να πξνζειθχζνπκε πηζηνχο πειάηεο (ηειηθνχο θαηαλαισηέο - ιηαληθήο), 

ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο «δηαθπκάλζεηο» φγθνπ πσιήζεσλ θαη λα 

απμήζνπκε ηηο επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο (Chatterjee, 2013, Casadesus-

Masanell θαη Ricart, 2011). 

Κ6. Να πξνζειθχζνπκε έλα επξχηεξν θνηλφ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο «δηαθπκάλζεηο» φγθνπ πσιήζεσλ θαη λα απμήζνπκε 

ηηο επαλαιακβαλφκελεο πσιήζεηο (Chatterjee, 2013). 

Κ7. Να εγθαηαζηήζνπκε εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο θχιισλ ζηέβηαο, ψζηε 

φιεο νη δηαδηθαζίεο (παξαγσγή, επεμεξγαζία, ζπζθεπαζία) λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη πιένλ εληφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ(Zott θαη Amit, 2010, 

Boland, et al., 2002, Ling, et al., 1995, Hanf, 2014). 

Κ8. Να πξνζειθχνπκε πειάηεο (ηειηθνχο θαηαλαισηέο), νη νπνίνη είλαη 

δηαηεζεηκέλνη  λα πιεξψζνπλ πςειφηεξν αληίηηκν γηα ηελ αγνξά ησλ 

πξντφλησλ καο, δηφηη αληηιακβάλνληαη ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα απηψλ ζε 
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ζχγθξηζε κε ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα ηεο αγνξάο (Linder θαη Cantrell, 

2000).  

Κ9. Να κεγαιψζνπκε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο ζηελ Διιάδα γηα ηα γιπθαληηθά 

απφ ην θπηφ ζηέβηα, εζηηάδνληαο ζηελ παξνρή ζηέβηαο γηα βηνκεραληθή 

ρξήζε, ζπλεξγαδφκελνη κε εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ (Chatterjee, 

2013).   

Κ10. Να εληζρχεηαη ζπλερψο ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη αθνζίσζεο ησλ 

κειψλ κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ θαη κεηαμχ ησλ κειψλ, κε ζηφρν ηε βέιηηζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη πεξηζζφηεξα νθέιε γηα ηα κέιε 

(Casadesus-Masanell θαη Ricart, 2011, Cotter J., [n.d.]).  

Κ11. Να απμήζνπκε ην δηαζέζηκν θεθάιαην ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα επελδχζεηο, 

κέζσ πξνζέιθπζεο λέσλ κειψλ (Cotter J., [n.d.]). 

Κ12. Να απμήζνπκε ηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα επεμεξγάζηκσλ θχιισλ ζηέβηαο, 

κέζσ πξνζέιθπζεο λέσλ κειψλ (Bamber θαη Fernandez-Stark, 2012).
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4. ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Παξνπζηάδεηαη ν αξηζκεηηθφο 

κέζνο ησλ βαζκνινγηψλ, δίλνληαο κία εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ ηάζε 

βαζκνιφγεζεο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ. Δπίζεο, νη ζπρλφηεηεο απαληήζεσλ αλά 

βαζκνινγία (0-10) γηα ην θάζε θξηηήξην παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή 

ξαβδνγξακκάησλ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ηεξάξρεζε ησλ θξηηεξίσλ, 

ζχκθσλα κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλά βαζκνινγία ζεκαληηθφηεηαο απηψλ 

θαη ζπζρεηηζκφο ηνπο γηα ηε δηεξεχλεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ηνπο.  

Πίλαθαο 6: Αξηζκεηηθφο κέζνο βαζκνινγηψλ αλά θξηηήξην, ζην ζχλνιν ησλ 41 κειψλ πνπ 
ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην θαη πνζνζηφ ζπρλνηήησλ απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν θαη άλσ. 

  Αξηζκφο παξαηεξήζεσλ 41, εθηφο απφ ην θξηηήξην Κ10, φπνπ ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ αλέξρεηαη ζηηο 40. 

Σν Κξηηήξην 1 δηεξεπλά θαηά πφζν ηα κέιε ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, αμηνπνηψληαο πιήξσο ηα 

πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία, φπσο ηνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο, ηα κεραλήκαηα ή, 

θαη ηα θπζηθά πξφζσπα. Παξαηεξείηαη πσο ην 26,8% ησλ εξσηεζέλησλ 

βαζκνινγνχλ κε «8» ηε βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ ζε θιίκαθα ζεκαληηθφηεηαο 0-10 γηα ηελ επηηπρεκέλε πνξεία 

ηνπ. Παξάιιεια, έλα κέινο απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ βαζκνινγεί ην 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην κε «5» (κέζε θαηάζηαζε) θαη έλα κέινο κε «4» θάησ 

απφ ηε κέζε θαηάζηαζε. Ο αξηζκεηηθφο κέζνο ηνπ δείγκαηνο ζην παξφλ 

θξηηήξην είλαη ≈ 8 δείρλνληαο ηελ ηάζε βαζκνιφγεζεο θαηά κέζν φξν θαη ην 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ 68% ησλ εξσηεζέλησλ βαζκνινγνχλ ην θξηηήξην 

απηφ απφ ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν θαη άλσ.  

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

Αξηζκ. 

Μέζνο 
8,10 7,59 8,20 8,56 8,73 8,27 8,46 7,85 8,83 8,33 5,76 5,78 

πρλ. >= 

Αξ. Μέζνπ 
68,3% 63,4% 80,5% 68,3% 63,5% 73,1% 80,4% 58,5% 73,2% 73,2% 53,7% 56,1% 
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Δηάγξακκα 19: ρεηηθή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ αλά βαζκνινγία γηα ην Κξηηήξην 1. 

Σν «Κξηηήξην 2» δηεξεπλά θαηά πφζν είλαη ζεκαληηθή γηα ηα κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ ε θαηλνηνκία ζε επίπεδν θαιιηέξγεηαο. Παξαηεξείηαη πσο ην 

34,1% ηνπ δείγκαηνο ην βαζκνιφγεζε κε «8» ζε θιίκαθα 0-10. Οπδέηεξν θαη 

απφιπηα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζκφ απφδσζε ζην Κξηηήξην 2 ην 9,8% ησλ 

εξσηεζέλησλ, αληίζηνηρα. Μφιηο έλα κέινο βαζκνινγεί κε «2» ηελ θαηλνηνκία 

ζε επίπεδν θαιιηέξγεηαο, ππνζηεξίδνληαο πσο είλαη ζρεδφλ θαζφινπ 

ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ο αξηζκεηηθφο 

κέζνο ηνπ θξηηεξίνπ είλαη ≈8 δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηάζε 

βαζκνιφγεζεο ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο 

ζε επίπεδν θαιιηέξγεηαο. Έηζη, θαίλεηαη πσο ε θαηλνηνκία ζε επίπεδν 

θαιιηέξγεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ην κέιινλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ δείγκαηνο. Δπίζεο, ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί 

πεξηγξάθεηαη πσο πεξίπνπ ην 63% ηνπ δείγκαηνο έρεη βαζκνινγήζεη ην 

θξηηήξην κε «8» θαη άλσ.  

 

Δηάγξακκα 20: ρεηηθή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ αλά βαζκνινγία γηα ην Κξηηήξην 2. 

Σν Κξηηήξην 3 δηεξεπλά αλ νη εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ φηη βαζηθφ 

ζηνηρείν ηνπ θεξδνθφξνπ κέιινληνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απνηειεί ε δηαξθήο 

θαηλνηνκία ζηα ηειηθά πξντφληα πνπ πξνζθέξεη. ην θπθιηθφ δηάγξακκα πνπ 
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αθνινπζεί θαίλεηαη πσο ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 

εξσηεκαηνιφγην έρνπλ βαζκνινγήζεη ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην άλσ ηεο 

κέζεο θαηάζηαζεο. Σαπηφρξνλα, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δείγκαηνο θαηά 

80% ηείλεη λα ην βαζκνινγεί κε «8» θαη άλσ (αξηζκεηηθφο κέζνο ≈ 8). 

Απφιπηα ζεκαληηθφ ην ζεσξεί ην 12,2% ησλ εξσηεζέλησλ βαζκνινγψληαο ην 

κε «10». Έλα κέινο απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο βαζκνινγεί ηελ θαηλνηνκία 

ησλ πξντφλησλ, σο κέζν εμαζθάιηζεο ηελ επηηπρεκέλεο πνξείαο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, κε θάησ απφ ηε κέζε θαηάζηαζε. Απφ ηα παξαπάλσ 

πνζνζηά είλαη θαλεξφ πσο ηα κέιε γλσξίδνπλ θαη αμηνινγνχλ σο ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη λέα πξντφληα, λένη ηξφπνη επεμεξγαζίαο θαη ηξφπνη 

επεμεξγαζίαο κε ηερληθέο πνπ πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηα 

ηειηθά πξντφληα, θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε καθξνρξφληαο 

επηηπρίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  

Δηάγξακκα 21: ρεηηθή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ αλά βαζκνινγία γηα ην Κξηηήξην 3. 

Σν Κξηηήξην 4 δηεξεπλά πφζν ζεκαληηθφ ζεσξνχλ ηα κέιε ηε 

δεκηνπξγία «επηζπκίαο»-δήηεζεο γηα ηα γιπθαληηθά ζηέβηαο βαζηζκέλε ζηελ 

αμία πνπ απηά πξνζθέξνπλ, σο κέζν αχμεζεο ησλ θεξδψλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ, φπσο θαίλεηαη 

ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, απάληεζαλ πσο ην Κξηηήξην 4 είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ θαη ην 48,8% ην βαζκνιφγεζε κε 9. Παξάιιεια, ζρεδφλ ην 20% 

ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί πσο ην θξηηήξην απηφ απνηειεί απφιπηα ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ο αξηζκεηηθφο κέζνο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην είλαη ≈9, δίλνληαο ηε ζπλνιηθή εηθφλα 

αμηνιφγεζεο ηνπ παξφληνο θξηηεξίνπ απφ ην δείγκα. Απηφ ελδερνκέλσο 

ζεκαίλεη πσο ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αμηνινγνχλ σο πνιχ ζεκαληηθή ηε 

δεκηνπξγία επηζπκίαο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα ηα πξνζθεξφκελα 
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πξντφληα, δεδνκέλνπ φηη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα, ηα γιπθαληηθά απφ ην 

θπηφ ζηέβηα δελ έρνπλ εδξαησζεί ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ. Αθνινπζεί 

ζπζρέηηζε ηνπ Κξηηεξίνπ 3 θαη Κξηηεξίνπ 4, ψζηε λα δηεξεπλεζεί αλ ηα κέιε 

ζεσξνχλ ηελ θαηλνηνκία ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε δεκηνπξγία επηζπκίαο πξνο 

ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ν ζπλεηαηξηζκφο, ζπκβάιινληαο ζηελ δεκηνπξγία 

πιενλάζκαηνο.  

 

Δηάγξακκα 22: ρεηηθή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ αλά βαζκνινγία γηα ην Κξηηήξην 4. 

Ο ζθνπφο ηνπ Κξηηεξίνπ 5 είλαη ε δηεξεχλεζε, αλ ηα κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ ζεσξνχλ ηελ πξνζέιθπζε πηζηψλ πειαηψλ (ηειηθψλ 

θαηαλαισηψλ ή, θαη θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο) ζεκαληηθφ ηξφπν 

ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δηαθπκάλζεσλ φγθνπ πσιήζεσλ. Παξάιιεια, νη πηζηνί 

πειάηεο κπνξεί λα απνηεινχλ ηξφπν αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ. Με ην παξφλ 

θξηηήξην εμεηάδεηαη ην κέζν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δχν απηψλ ζηφρσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ ηζνξξνπία ηνπ χςνπο πσιήζεσλ εληφο θάζε έηνπο θαη ηε 

δεκηνπξγία πιενλάζκαηνο κε απμεηηθή ηάζε. Καηά κέζν φξν, ην δείγκα 

βαζκνιφγεζε ην παξφλ θξηηήξην κε ≈9, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ ηάζε 

ζεκαληηθφηεηάο ηνπ ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ κειψλ πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην. Σν πνζνζηφ πνπ βαζκνιφγεζε ηελ πξνζέιθπζε πηζηψλ 

πειαηψλ σο κέζν εμαζθάιηζεο ηεο επηηπρεκέλεο πνξείαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

απφ «9» θαη άλσ αλήιζε ζε 63,5%. Σν 22% πηζηεχεη φηη απηφο ν ηξφπνο είλαη 

απφιπηα ζεκαληηθφο θαη ην βαζκνιφγεζε κε «10» ζε θιίκαθα 0-10, ελψ ην 

42% ηνπ δείγκαηνο κε «9». Δπίζεο, ζην παξαθάησ δηάγξακκα, πεξηγξάθεηαη 

πσο ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ βαζκνιφγεζε ηελ κείσζε δηαθπκάλζεσλ 

ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ αχμεζε επαλαιακβαλφκελσλ πσιήζεσλ κέζσ 

πηζηψλ πειαηψλ κε άλσ ηεο βάζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζεκαληηθφ, δηφηη ε αγνξά ηεο ζηέβηαο είλαη κία «Niche» αγνξά, πνπ 
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θαζνξίδεηαη επί ην πιείζηνλ απφ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, επηζπκίεο θαη 

αλάγθεο, φπσο έρεη αλαιπζεί εθηελέζηεξα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ 

ζηέβηαο. Σν Κξηηήξην 5 ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν 

πξνψζεζεο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα ηελ κειινληηθή 

επηηπρεκέλε εμέιημή ηνπ, κέζσ θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλνχ 

θαη πξνβάιινληαο ην αληαγσληζηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα. πλεπψο, απνηειεί 

θξηηήξην ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ βαζηζκέλν ζηελ αμία πνπ παξέρεη 

κέζσ ησλ πξντφλησλ ηνπ, ζε έλα ζχλνιν θαηαλαισηψλ κε ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 

Δηάγξακκα 23: ρεηηθή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ αλά βαζκνινγία γηα ην Κξηηήξην 5. 

Αθνινπζεί ην Κξηηήξην 6, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην πξνεγνχκελν θαη 

απνηειεί ην αληίζεηφ ηνπ. πγθεθξηκέλα δηεξεπλά πφζν ζεκαληηθφ ζεσξνχλ ηα 

εξσηεζέληα κέιε, ηελ πξνζέιθπζε ελφο επξχηεξνπ θνηλνχ γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ. Καηά κέζν φξν ηα κέιε βαζκνιφγεζαλ ην παξφλ θξηηήξην 

κε «8». Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ην πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ κειψλ 

πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ 

πξνζέιθπζε επξχηεξνπ θνηλνχ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ θαη 

ηε κειινληηθή αχμεζε πσιήζεσλ θαη βαζκνινγνχλ ην θξηηήξην κε «9». 

Αθνινπζεί ην πνζνζηφ 22% πνπ βαζκνιφγεζε ην Κξηηήξην 6 κε «8», ελψ κε 

ζπρλφηεηα 17% βαζκνινγήζεθε κε «7», κεηαηνπίδνληαο ζηε ηέηαξηε ζέζε ην 

«απφιπηα ζεκαληηθφ». Ζ δηαθνξά ηεο κέζεο ηάζεο ησλ απαληήζεσλ θαη ηα 

επηκέξνπο πνζνζηά, ίζσο απνηεινχλ έλδεημε ηεο πξνηίκεζεο ησλ πηζηψλ 

πειαηψλ κε ζπγθεθξηκέλα θαηαλαισηηθά ραξαθηεξηζηηθά, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηνπο. Δπίζεο, ιφγσ ηεο φκνηαο ζπρλφηεξεο απάληεζεο είλαη ρξήζηκν 

λα ηνληζηεί πσο ελδερνκέλσο θάπνηα κέιε δελ θαηαλφεζαλ ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν θξηηεξίσλ. 
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Δηάγξακκα 24: ρεηηθή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ αλά βαζκνινγία γηα ην Κξηηήξην 6. 

Μέζσ ηνπ «Κξηηεξίνπ 7» κπνξεί λα εμεηαζηεί ζε πνην βαζκφ πηζηεχνπλ 

ηα κέιε φηη ε δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο θχιισλ ζηέβηαο ζα 

ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Μέζσ ησλ απνηειεζκάησλ 

κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεζέλησλ ζεσξεί απηή ηελ επέλδπζε απφιπηα ζεκαληηθή γηα ηελ 

επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε ζπρλφηεηα απαληήζεσλ 46,3%. 

Αθνινπζεί πνζνζηφ πεξίπνπ 27% πνπ ππνζηεξίδεη φηη κία ηέηνηα επελδπηηθή 

θίλεζε είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή θαη ηε βαζκνινγεί κε «8», ελψ θάπνηα κέιε 

δειψλνπλ νπδέηεξνη ζε κία ηέηνηα πξννπηηθή. Καηά κέζν φξν ηα κέιε πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην βαζκνινγνχλ ην θξηηήξην απηφ κε ≈8. Δλψ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί ην Κξηηήξην 7 απφιπηα 

ζεκαληηθφ, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ δειψλνπλ νπδέηεξνη κεηαβάιεη ηε κέζε 

ηάζε απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

θαιιηεξγήζηκε έθηαζε ησλ κειψλ πνηθίιεη θαη  έηζη, γηα θάπνηα κέιε ε 

επέλδπζε γηα δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ δελ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. Σν παξφλ 

θξηηήξην αληηπξνζσπεχεη έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν βαζηζκέλν ζηελ θάζεηε 

νινθιήξσζε θαη ε απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν πξνο κειέηε. 

Δηάγξακκα 25: ρεηηθή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ αλά βαζκνινγία γηα ην Κξηηήξην 7.
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Γεδνκέλνπ φηη ηα επηηξαπέδηα γιπθαληηθά ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, έρνπλ κία 

απφ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο ζην ξάθη αλά ζπζθεπαζία, ζεσξήζεθε ρξήζηκν λα 

εξεπλεζεί ε γλψκε ησλ κειψλ σο πξνο ην Κξηηήξην 8. Καηά πφζν ,δειαδή, ηα 

κέιε ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα πξνζειθχζνπλ ηειηθνχο θαηαλαισηέο, νη νπνίνη 

είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πςειφηεξν αληίηηκν γηα ηελ αγνξά ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, δηφηη αληηιακβάλνληαη ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα απηψλ έλαληη 

αληαγσληζηηθψλ. Καηά κέζν φξν, ην δείγκα βαζκνιφγεζε ην παξφλ θξηηήξην 

κε ≈8 ζε θιίκαθα 0-10 δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηελ κέζε ηάζε 

ζεκαληηθφηεηαο απηνχ. Παξάιιεια, απφ ην κέζν φξν βαζκνινγίαο ηνπ 

δείγκαηνο θαη άλσ, αμηνινγήζεθε ζρεδφλ απφ ην 58% ησλ εξσηεζέλησλ. Οη 

απαληήζεηο θαλεξψλνπλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ κειψλ πνπ 

ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην, βαζκνινγνχλ κε «9» ην Κξηηήξην 8 σο 

κέζν εμαζθάιηζεο ηεο επηηπρεκέλεο πνξείαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαηά ζρεδφλ 

29%. Σαπηφρξνλα, ην 14,6% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη ην θξηηήξην απηφ 

είλαη απφιπηα ζεκαληηθφ θαη ην βαζκνινγνχλ κε «10», ελψ ε ίδηα εηθφλα 

εκθαλίδεηαη γηα ηε βαζκνινγία «8». Οη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο ησλ ππφινηπσλ 

βαζκνινγηψλ εκθαλίδνληαη, επίζεο, ζρεηηθά ζεκαληηθέο, πξνζδίδνληαο κία 

εηθφλα κε κηθξφηεξε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξψηνπ πνζνζηνχ θαη ησλ 

ππνινίπσλ, ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα θξηηήξηα. Σν εγρψξην θνηλφ ηεο 

ζηέβηαο είλαη κηθξφ ζε κέγεζνο θαη ζπρλά αλελεκέξσην γηα ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γιπθαληηθψλ ζηέβηαο πνπ ιαλζάξνληαη. Έηζη, απαηηείηαη 

ρξφλνο θαη εμνηθείσζε κε ηα γιπθαληηθά ζηέβηαο ψζηε λα ε πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ λα απνηειέζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ ζπλεηαηξηζκφ.  

Δλδερνκέλσο, ηα παξαπάλσ λα απνηεινχλ εμήγεζε γηα ηελ ηα ζρεηηθά 

ζεκαληηθά πνζνζηά ησλ βαζκνινγηψλ «7» θαη «6». 

 

Δηάγξακκα 26: ρεηηθή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ αλά βαζκνινγία γηα ην Κξηηήξην 8. 
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Μέζσ ηνπ Κξηηεξίνπ 9 είλαη δπλαηφ λα εξεπλεζεί αλ ηα κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα εζηηάζνπλ ζηελ δηάζεζε ησλ 

γιπθαληηθψλ πνπ παξάγνπλ πξνο βηνκεραληθή ρξήζε. Σν θξηηήξην δειψλεη 

πσο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκεραληθήο ρξήζεο είλαη δπλαηφ λα απμεζεί 

ην κέγεζνο ηεο αγνξάο γηα ηνλ ηνκέα ζηέβηα θαη ην γεγνλφο απηφ λα ζπκβάιεη 

ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Οη πσιήζεηο θαζαξήο ζηέβηαο 

(pure) βαζίδνληαη ζηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ απηήο θαη άιισλ 

πξντφλησλ δηαηξνθήο. Δπίζεο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πσιήζεσλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ κέρξη ζήκεξα βαζίδεηαη ζε απηή. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ 

πσο θαηά κέζν φξν ην δείγκα βαζκνινγεί κε ≈9, σο ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ηε 

δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο γηα βηνκεραληθή ρξήζε, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε 

ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Έηζη, ζεσξνχλ φηη κεγεζχλνληαο 

ηελ αγνξά ζα εμαζθαιίζνπλ θαη ηελ δεκηνπξγία πιενλάζκαηνο γηα ηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ. Σν 20% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη απηφ ην θξηηήξην είλαη 

απφιπηα ζεκαληηθφ θαη ην βαζκνινγεί κε «10», άλσ δειαδή ηνπ κέζνπ φξνπ 

αμηνιφγεζεο. Δπίζεο, ην 54%, βαζκνινγεί ην παξφλ θξηηήξην κε «9» ζε 

θιίκαθα απφ 0 έσο 10. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα βαζκνιφγεζεο ηνπ θξηηεξίνπ καο 

επηηξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα κέιε επηζπκνχλ λα ζπλερηζηεί ε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο εηαηξείεο ηξνθίκσλ κειινληηθά θαη πηζαλφηαηα κε ηελ 

ίδηα έληαζε. Αθνινπζεί ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ 

ηνπ παξφληνο θξηηεξίνπ θαη ηνπ Κξηηεξίνπ 4, θαζψο ε αμηνπνίεζε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κέζσ βηνκεραληθήο ρξήζεο απνηειεί έλα ηξφπν 

δεκηνπξγίαο επηζπκίαο γηα ηα πξντφληα πνπ παξάγεη ν ζπλεηαηξηζκφο. Σν 

ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην απνηειεί ζηνηρείν ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ 

βαζηζκέλν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην δίθηπν ζπλεξγαηψλ-βηνκεραληψλ.  

 
Δηάγξακκα 27: ρεηηθή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ αλά βαζκνινγία γηα ην Κξηηήξην 9. 
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θνπφ ηνπ Κξηηεξίνπ 10 απνηειεί ε δηεξεχλεζε θαηά πφζν ηα κέιε 

ζεσξνχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη 

αθνζίσζεο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, κε 

ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο κειινληηθήο επηηπρίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Πξέπεη λα 

αλαθεξζεί πσο ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην έρνπλ ζπγθεληξσζεί 40 

απαληήζεηο έλαληη ησλ 41 ζπλνιηθά. Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ 

βαζκνιφγεζε ην παξφλ θξηηήξην θαηά κέζν φξν κε ≈8 θαη ην 68% ηνπ 

ζπλφινπ ην βαζκνιφγεζαλ άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ. Οη βαζκνινγίεο ζρεηηθά κε 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ παξφληνο θξηηεξίνπ θπκαίλνληαη απφ ζρεδφλ θαζφινπ 

έσο απφιπηα ζεκαληηθφ. Παξφια απηά ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

ζεσξεί ην Κξηηήξην 10 απφιπηα ζεκαληηθφ θαηά 36,6%. πγθξίλνληαο ηηο 

ζπρλφηεηεο απαληήζεσλ κεηαμχ ηνπο, ε εκθάληζε απαληήζεσλ ζπλνιηθνχ 

πνζνζηνχ 9,8% θάησ ηεο κέζεο θαηάζηαζεο ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζην 

φηη δελ ζεσξνχλ ηφζν ζεκαληηθή ηε ζπκβνιή ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

ζπλεηαηξηζκνχ θαη κειψλ, αιιά θαη ησλ κειψλ κεηαμχ ηνπο, ζηελ επηηπρεκέλε 

εμέιημε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σν δεχηεξν ελδερφκελν, είλαη λα ζεσξνχλ φηη έρεη 

επηηεπρζεί άξηζηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ 

νληνηήησλ. Γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε, πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε κεηαμχ 

απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ θαη άιισλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

κειψλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ θαη είλαη δπλαηφ λα  επεξεάζνπλ ηελ αθνζίσζε ησλ κειψλ 

πξνο ηνλ ζπλεηαηξηζκφ. 

Δηάγξακκα 28: ρεηηθή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ αλά βαζκνινγία γηα ην Κξηηήξην 10. 
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Αθνινπζεί ην Κξηηήξην 11 κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο πεγήο ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ ζα ρξεηαζηεί κειινληηθά ν ζπλεηαηξηζκφο. Καηά κέζν φξν, ην 

δείγκα βαζκνιφγεζε κε ≈6 ην παξφλ θαη ην επφκελν θξηηήξην. Δλδερνκέλσο, 

ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ δελ ζπγθαηαιέγνπλ απηά ηα θξηηήξηα ζηνλ 

θαηάινγν κε ηα πην ζεκαληηθά κέζα επίηεπμεο ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σν 36,6% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο βαζκνιφγεζε ην παξφλ 

θξηηήξην άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ, ελψ κφιηο ην 5% ζεσξεί πσο ην Κξηηήξην 11 

είλαη απφιπηα ζεκαληηθφ. Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

απαληήζεσλ εκθαλίδνληαη απφ «8» σο «4», ελψ κφιηο ην 5% ηνπ δείγκαηνο 

δειψλεη πσο ε εμαζθάιηζε θεθαιαίνπ κέζσ πξνζέιθπζεο λέσλ κειψλ είλαη 

απφιπηα ζεκαληηθή γηα ηε ζπκβνιή ζε κειινληηθέο επελδχζεηο. Σν πςειφηεξν 

πνζνζηφ θαηά 22% ηνπ ζπλφινπ δειψλνπλ νπδέηεξνη κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ. Παξαηεξείηαη πσο νη απαληήζεηο ζε απηφ ην 

θξηηήξην αγγίδνπλ φιε ηελ έθηαζε ηεο θιίκαθαο (εθηφο ηνπ κεδελφο). 

Παξάιιεια, ην 46,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ έρνπλ βαζκνινγήζεη 

απηφ ην θξηηήξην απφ ηε κέζε θαηάζηαζε θαη θάησ, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο 

δείρλεη ηνλ δηραζκφ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ πεγή εχξεζεο θεθαιαίνπ.  

 

Δηάγξακκα 29: ρεηηθή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ αλά βαζκνινγία γηα ην Κξηηήξην 11. 

Σν ηειεπηαίν θξηηήξην είλαη ην Κξηηήξην 12, κε ην νπνίν εξεπλάηαη αλ ηα 

κέιε επηζπκνχλ ηελ πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγφκελεο πνζφηεηαο θχιισλ ζηέβηαο. Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζπδεηήζεηο εληφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα ηελ αλάγθε 

αχμεζεο ηεο παξαγσγήο θαη έηζη, ε εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ αχμεζήο ηεο 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο, θαηά κέζν φξν ην 

δείγκα βαζκνινγεί ηελ πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ σο κέζν αχμεζεο ηεο 

παξαγσγήο κε ≈6, ελψ ζρεδφλ ην 37% ην βαζκνιφγεζε κε άλσ ηνπ κέζνπ 
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φξνπ. Δπίζεο, κφιηο ην 2,4% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη πσο απηφο είλαη ν 

θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο. Οκνίσο κε ην πξνεγνχκελν θξηηήξην, νη απαληήζεηο 

θαιχπηνπλ φιε ηε γθάκα βαζκνινγηψλ (εθηφο ηνπ κεδελφο) θαη ην 22% 

εθθξάδεη θαη πάιη νπδεηεξφηεηα. Άλσ ηνπ κηζνχ πνζνζηνχ ησλ κειψλ πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην εθθξάδνπλ ζεηηθή άπνςε ζρεηηθά κε ηνλ 

ηξφπν αχμεζεο θχιισλ πνπ ηίζεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, αιιά ε 

έληαζε ππνζηήξημεο απηνχ αιιάδεη.  

  

Δηάγξακκα 30: ρεηηθή ζπρλφηεηα απαληήζεσλ αλά βαζκνινγία γηα ην Κξηηήξην 12. 

ε απηφ ην ζεκείν, είλαη ρξήζηκε ε απφδνζε ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο ησλ 

απνηειεζκάησλ, κέζσ ηεο πνζνζηηαίαο θαηάηαμεο ησλ βαζκνινγηψλ κε 

κέγηζηε ζρεηηθή ζπρλφηεηα γηα θάζε θξηηήξην, ζε αχμνπζα ζεηξά. Έηζη, είλαη 

δπλαηφ λα θαηαλνήζεη θαλείο ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ κειψλ 

(δείγκαηνο ηνπ ζπλφινπ). Σν πην ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ κειινληηθή 

αλάπηπμε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ δείγκαηνο, είλαη ην 

Κξηηήξην 7 θαηά 46,3 %. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ην Κξηηήξην 10, ην νπνίν 

βαζκνινγήζεθε κε «10» θαηά 36,6%, κε κία ιηγφηεξε παξαηήξεζε επί ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο. χκθσλα κε ην δηάγξακκα, ε πιεηνςεθία ησλ 

θξηηεξίσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο 31 έρεη βαζκνινγεζεί κε «9», ελψ ην πνζνζηφ 

επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο αλά θξηηήξην πνηθίιεη. Αθνινπζεί ην Κξηηήξην 9, 

ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπκθσλίαο σο πνιχ 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν, κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 53%. Δμίζνπ ζεκαληηθά κε απηφ 

είλαη ηα Κξηηήξηα 4, 5, 6, 8 θαη 3. Σν Κξηηήξην 4 βαζκνινγήζεθε κε «9» θαηά 

49%, ην Κξηηήξην 5 θαηά 42%, ελψ ην Κξηηήξην 6 έπεηαη κε ζπρλφηεηα 39%. 

Σν Κξηηήξην 3 θαη ην Κξηηήξην 8 ηζνβαζκνχλ, κε 29,3%, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην παξαθάησ δηάγξακκα. Αθνινπζνχλ ηα Κξηηήξηα 2 θαη 1, πνπ 
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βαζκνινγνχληαη κε «8» θαηά 34% θαη 27%, αληίζηνηρα. Ληγφηεξν ζεκαληηθά 

γηα ηελ κειινληηθή επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ εκθαλίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ζπρλφηεηεο βαζκνινγηψλ, ην Κξηηήξην 12 θαη Κξηηήξην 11. Σν 

24,4% ηνπ δείγκαηνο βαζκνιφγεζε ην Κξηηήξην 12 κε «7», ελψ ην Κξηηήξην 11 

κε «5» θαηά 22%. Σα δχν ηειεπηαία θξηηήξηα απνηεινχλ ηα κφλα πνπ έρνπλ 

αμηνινγεζεί σο κέζε θαηάζηαζε θαη ιίγν πάλσ απηφ ηε βάζε, ελψ 

ηαπηφρξνλα νη απφςεηο ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αγγίδνπλ φιε ηελ 

θιίκαθα βαζκνιφγεζεο.  

 

Δηάγξακκα 31:Παξάζεζε θξηηεξίσλ κε αχμνπζα ζεηξά, αλά βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θαη εληφο 
βαζκνινγίαο αλά ζπρλφηεηα απαληήζεσλ, ζην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ.  

Με ζηφρν ηελ πην ελδειερή έξεπλα ηεο ζεκαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ 

αθνινπζεί ζχγθξηζε θάπνησλ θξηηεξίσλ αλά δεχγε κέζσ ηεο κεζφδνπ 

«Kendall‟s Tau B”, ψζηε λα εμεηαζηεί πψο θαη αλ επηδξά ε έληαζε γλψκεο 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ελφο θξηηεξίνπ ζην άιιν. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο φιεο νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ θξηηεξίσλ είραλ 

ζεηηθφ πξφζεκν, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο ηα κέιε πνπ ζεψξεζαλ 

ζεκαληηθφ θάπνην θξηηήξην, πηζηεχνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ θαη ην 

ζπζρεηηδφκελν θξηηήξην. Αξρηθά εμεηάζηεθε αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηζπκία επέλδπζεο ζε εξγνζηάζην (Κ7) θαη ηε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (Κ1), 

θαζψο ην δεχηεξν απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ. Διαρηζηνπνηψληαο ην ζπλνιηθφ ζηαζεξφ θφζηνο 
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επεμεξγαζίαο κε θαιχηεξν επηκεξηζκφ απηνχ ζηηο κνλάδεο μεξψλ θχιισλ, 

είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, λα κεησζεί ην θφζηνο 

πσιεζέλησλ θαη λα απμεζεί ην πιεφλαζκα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σέηνηα 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν θξηηεξίσλ δελ επηβεβαηψζεθε, δειαδή δελ βξέζεθε 

πσο ηα κέιε πνπ βαζκνιφγεζαλ σο απφιπηα ζεκαληηθή ηελ δεκηνπξγία 

εξγνζηαζίνπ βαζκνιφγεζαλ εμίζνπ πςειά ηελ βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Ζ ππνζηήξημε ηνπ Κ7 θαίλεηαη λα 

είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ γλψκε ηνπ δείγκαηνο γηα ην Κ1.  

Παξάιιεια, δελ εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο βαζκνινγίαο γηα ηελ επέλδπζε εξγνζηαζίνπ (Κ7) θαη ηελ αχμεζε 

θεθαιαίνπ (Κ11) θαη ζπλνιηθήο πνζφηεηαο επεμεξγάζηκσλ θχιισλ (Κ12) 

κέζσ πξνζέιθπζεο λέσλ κειψλ. Απφ ηελ απνπζία ζπζρέηηζεο ησλ Κ7-Κ11 

θαη Κ7-Κ12 ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρακειφηεξε βαζκνινγία ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

θξηηεξίσλ, ζπκπεξαίλεηαη πσο ηα κέιε βαζίδνληαη θπξίσο ζηα ήδε ππάξρνληα 

κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα ηελ κειινληηθή ππνζηήξημε θαη εμαζθάιηζε 

απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ. Χζηφζν, ην Κ7 ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά 

θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ην Κ10, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί.  Σαπηφρξνλα, ε αθνζίσζε θαη ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ 

κειψλ θαη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (Κ10) απνηειεί ην δεχηεξν ζε ζεκαληηθφηεηα 

θξηηήξην απφ ηηο βαζκνινγίεο ηνπ δείγκαηνο θαηά 36,6%. Σν γεγνλφο φηη ηα 

κέιε πνπ ζεψξεζαλ απφιπηα ζεκαληηθή ηε δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ, 

ζεψξεζαλ εμίζνπ ζεκαληηθή ηελ εκπηζηνζχλε εληφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, 

καξηπξά ηελ αμία ηεο δηαθάλεηαο ζρεηηθά κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ 

ηνλ ζπλεηαηξηζκφ σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρεκέλε κειινληηθή ηνπ 

πνξεία. Δπίζεο, ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ζε απνθάζεηο θαη ε ζπρλή 

πιεξνθφξεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, ζπκβάιεη ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Έλαο αθφκα ηξφπνο ελίζρπζεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο θαη ηεο πξνζπκίαο ζπκκεηνρήο ζα κπνξνχζε λα απνηειεί ε 

επηβξάβεπζε ησλ κειψλ γηα παξάδνζε ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο θχιισλ 

ζηέβηαο. Μειινληηθά, απηφ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο νληφηεηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, 

ψζηε λα κέιε λα εηζπξάηηνπλ φθεινο.  
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Ζ δηεξεχλεζε ζπζρέηηζεο δείρλεη πσο ην Κ10 ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά θαη ζεηηθά κε ην Κ11, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο ηα κέιε πνπ 

ζεψξεζαλ απφιπηα ζεκαληηθή ηε ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ κειψλ θαη 

ζπλεηαηξηζκνχ, ζεψξεζαλ ρξήζηκε ηελ πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε θεθαιαίνπ. Θα πεξηκέλακε ε ζπζρέηηζε λα είλαη αξλεηηθή, 

δειψλνληαο πσο ηα κέιε πνπ βαζκνιφγεζαλ πςειά ηελ αθνζίσζε κεηαμχ 

κειψλ θαη ζπλεηαηξηζκνχ είλαη δηζηαθηηθνί κε ηελ πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ. 

Χζηφζν, ζηα απνηειέζκαηα δελ παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή ζρέζε, εκπνδίδνληαο 

ηελ θαηαγξαθή θάπνηνπ ζπκπεξάζκαηνο. Δπίζεο, εξεπλήζεθε ε ζρέζε 

κεηαμχ βαζκνινγηψλ γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αθνζίσζεο (Κ10) θαη ηε 

αχμεζε ζπλνιηθήο πνζφηεηαο θχιισλ κέζσ εηζφδνπ λέσλ κειψλ ζηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ (Κ12). Γελ βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

θξηηεξίσλ θαη απηφ ελδερνκέλσο ζεκαίλεη πσο ε ζπζρέηηζε ησλ Κ10 θαη Κ11 

ήηαλ ηπραίν γεγνλφο. Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ηα κέιε πνπ 

ππνζηήξημαλ ηελ έληαμε λέσλ κειψλ γηα εμαζθάιηζε θεθαιαίνπ (Κ11), 

ππνζηήξημαλ εμίζνπ ηελ αχμεζε ζπλνιηθήο δηαζέζηκεο πνζφηεηαο ζηέβηαο 

κέζσ ηνπ ίδηνπ ηξφπνπ (Κ12). Ζ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

θξηηεξίσλ, αιιά θαη ε ζέζε απηψλ ζηε ζπλνιηθή πνζνζηηαία θαηάηαμε ησλ 

θξηηεξίσλ (δηάγξακκα 31) δειψλεη ην θαηά πφζν ελαπνζέηνπλ ηελ επηηπρία 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηελ είζνδν λέσλ κειψλ.  

Σν ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο θαηά ζρεδφλ 49% ππνζηήξημε φηη ε 

δεκηνπξγία δήηεζεο γηα ηα γιπθαληηθά ζηέβηαο (Κ4) ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηνπ θαη ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηελ πξνζέιθπζε πηζηψλ πειαηψλ (Κ5). Ζ αλάιπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζχλνιν ησλ πηζηψλ πειαηψλ, είλαη 

δπλαηφ λα ζπκβάιεη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο απφ ηα πξντφληα ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ πνπ απηνί εηζπξάηηνπλ. 

Ζ θαηλνηνκία ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνζθέξεη ν νξγαληζκφο έρεη 

ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη 

δπλαηφ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ. Έηζη επηβεβαηψλνληαο 

ην παξαπάλσ, έρεη ζεκαζία λα αλαθεξζεί πσο ηα κέιε πνπ βαζκνιφγεζαλ 

πςειά ηε δεκηνπξγία επηζπκίαο, βαζκνιφγεζαλ πςειά ηελ θαηλνηνκία ηειηθψλ 

πξντφλησλ (Κ3). Σαπηφρξνλα ην Κ4 ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηελ 
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επηζπκία πξνζέιθπζεο ελφο επξχηεξνπ θνηλνχ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ γηα ηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ (Κ6). Δπίζεο, ην Κ4 ζπζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ην Κ8, θαζψο ηα κέιε πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία δήηεζεο 

κεγηζηνπνηψληαο ηα νθέιε πνπ εηζπξάηηνπλ νη θαηαλαισηέο, ππνζηεξίδνπλ 

ηαπηφρξνλα ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ πνηνηηθή 

ππεξνρή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ έλαληη αληαγσληζηηθψλ 

(Κ8). πκπεξαζκαηηθά, ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε ησλ Κ4 θαη 

Κ3, Κ4 θαη Κ5, Κ4 θαη Κ8 ππνζηεξίδεη έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν βαζηζκέλν 

ζηελ αμία πνπ πξνζδίδεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο απφ ηε ρξήζε ησλ 

γιπθαληηθψλ ζηέβηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε φκνηα 

βαζκνιφγεζε ησλ Κ5 θαη Κ6 πηζαλψο νθείιεηαη ζην φηη ηα κέιε δελ εζηηάδνπλ 

ζε έλα θνηλφ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή δελ θαηαλφεζαλ ηε δηαθνξά 

ησλ δχν θξηηεξίσλ. Ζ ηάζε βαζκνιφγεζεο ησλ Κ5 θαη Κ6 είλαη εκθαλήο θαη 

απφ ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ησλ δχν θξηηεξίσλ. 

Δπίζεο, εμεηάζηεθε ν ηξφπνο βαζκνιφγεζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζε 

επίπεδν θαιιηέξγεηαο (Κ2) θαη ε θαηλνηνκία ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ (Κ3), σο 

ζηνηρεία γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρεκέλεο πνξείαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Σα 

δχν απηά θξηηήξηα αμηνινγήζεθαλ σο πνιχ ζεκαληηθά θαη παξάιιεια ηα κέιε 

πνπ ππνζηήξημαλ ην Κ2, ππνζηήξημαλ εμίζνπ ην Κ3. Ζ θαηάηαμε ησλ 

θξηηεξίσλ ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο 

παξέρεη κία ζπλνιηθή εηθφλα ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη βαζηθά γηα ην 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, θαηά ηελ άπνςε ησλ κειψλ. Έηζη, 

ηα ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ πνπ ην δείγκα αμηνινγεί σο ζεκαληηθά 

ζπγθεληξψλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 5. Σέινο, ζηνλ πίλαθα 16 

πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ, ελψ φιεο νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ζεηηθφ πξφζεκν. Ζ έλδεημε «1.000» ζην δείθηε ζπζρέηηζεο 

παξνπζηάδεηαη φηαλ θάπνην θξηηήξην ζπγθξίλεηαη κε ηνλ εαπηφ ηνπ, φπνπ δελ 

έρεη λφεκα ε δηεξεχλεζε ζπζρέηηζεο.   



  

91 

  

Πίλαθαο 7: Πίλαθαο ζπζρέηηζεο φισλ ησλ θξηηεξίσλ κεηαμχ ηνπο κε ηε κέζνδν Kendall’s Tau B, 
κε επηζήκαλζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ ζπζρεηίζεσλ σο ** ή *. 

Kendall’s  
Tau B K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

K1 Correl. 
Coef. 

1,000 ,362
**

 ,232 ,247 ,416
**

 ,414
**

 ,015 -,003 ,153 ,232 ,210 ,139 

Sig. (2-
tailed) 

  ,004 ,073 ,058 ,002 ,001 ,912 ,981 ,249 ,076 ,090 ,269 

K2 Correl.
Coef. ,362

**
 1,000 ,395

**
 ,167 ,153 ,410

**
 ,074 ,221 ,015 ,378

**
 ,454

**
 ,097 

Sig. (2-
tailed) 

,004   ,002 ,197 ,241 ,001 ,569 ,078 ,909 ,004 ,000 ,437 

K3 Correl. 
Coef. ,232 ,395

**
 1,000 ,411

**
 ,105 ,282

*
 ,030 ,163 ,068 ,249 ,202 ,046 

Sig. (2-
tailed) 

,073 ,002   ,002 ,432 ,031 ,820 ,205 ,614 ,062 ,109 ,718 

K4 Correl. 
Coef. 

,247 ,167 ,411
**
 1,000 ,385

**
 ,381

**
 ,284

*
 ,339

**
 ,248 ,318

*
 ,282

*
 ,126 

Sig. (2-
tailed) 

,058 ,197 ,002   ,004 ,004 ,035 ,009 ,068 ,017 ,026 ,325 

K5 Correl. 
Coef. ,416

**
 ,153 ,105 ,385

**
 1,000 ,296

*
 ,057 ,145 ,061 ,204 ,186 ,055 

Sig. (2-
tailed) 

,002 ,241 ,432 ,004   ,025 ,675 ,264 ,657 ,130 ,145 ,672 

K6 Correl. 
Coef. ,414

**
 ,410

**
 ,282

*
 ,381

**
 ,296

*
 1,000 ,071 ,122 -,060 ,533

**
 ,387

**
 ,178 

Sig. (2-
tailed) 

,001 ,001 ,031 ,004 ,025   ,590 ,338 ,653 ,000 ,002 ,159 

K7 Correl.
Coef. ,015 ,074 ,030 ,284

*
 ,057 ,071 1,000 ,448

**
 ,267 ,276

*
 ,124 ,049 

Sig. (2-
tailed) 

,912 ,569 ,820 ,035 ,675 ,590   ,001 ,051 ,042 ,330 ,704 

K8 Correl.
Coef. -,003 ,221 ,163 ,339

**
 ,145 ,122 ,448

**
 1,000 ,302

*
 ,248 ,281

*
 ,149 

Sig. (2-
tailed) 

,981 ,078 ,205 ,009 ,264 ,338 ,001   ,022 ,056 ,022 ,232 

K9 Correl.
Coef. ,153 ,015 ,068 ,248 ,061 -,060 ,267 ,302

*
 1,000 ,290

*
 ,006 ,003 

Sig. (2-
tailed) 

,249 ,909 ,614 ,068 ,657 ,653 ,051 ,022   ,034 ,960 ,980 

K10 Correl.
Coef. ,232 ,378

**
 ,249 ,318

*
 ,204 ,533

**
 ,276

*
 ,248 ,290

*
 1,000 ,355

**
 ,060 

Sig. (2-
tailed) 

,076 ,004 ,062 ,017 ,130 ,000 ,042 ,056 ,034   ,005 ,644 

K11 Correl.
Coef. ,210 ,454

**
 ,202 ,282

*
 ,186 ,387

**
 ,124 ,281

*
 ,006 ,355

**
 1,000 ,498

**
 

Sig. (2-
tailed) 

,090 ,000 ,109 ,026 ,145 ,002 ,330 ,022 ,960 ,005   ,000 

K12 Correl.
Coef. 

,139 ,097 ,046 ,126 ,055 ,178 ,049 ,149 ,003 ,060 ,498
**
 1,000 

Sig. (2-
tailed) ,269 ,437 ,718 ,325 ,672 ,159 ,704 ,232 ,980 ,644 ,000   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

  ην Κξηηήξην 10 ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ αλέξρεηαη ζηηο 40.    
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5. ΠΡΟΣΑΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ 

Σν ζχλνιν ησλ θξηηεξίσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζκνινγήζεθε απφ 

ην δείγκα κε άλσ ηνπ 5, ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν ησλ βαζκνινγηψλ. 

Παξφκνηα είλαη ε εηθφλα ησλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 31, 

φπνπ ιήθζεθε ππφςε ε κέγηζηε ζπρλφηεηα βαζκνινγίαο αλά θξηηήξην. 

ηνηρεία ηεο πξφηαζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ γηα ηνλ ππφ εμέηαζε 

ζπλεηαηξηζκφ απνηεινχλ ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηελ άπνςε 

ηνπ δείγκαηνο ησλ κειψλ. πγθεθξηκέλα, ην κνληέιν πεξηιακβάλεη ηα Κξηηήξηα  

1 – 10, κε ηε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην δηάγξακκα 31 

ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, ηα νπνία έρνπλ βαζκνινγεζεί κε «8» θαη άλσ. 

Σα Κξηηήξηα 11 θαη 12 δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε πξφηαζε επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ, θαζψο ε πςειφηεξε ζπρλφηεηα βαζκνινγίαο ζεκαληηθφηεηαο απφ 

ην δείγκα ήηαλ θάησ ηνπ «8». 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πξφηαζεο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ απνηειεί ε 

επέλδπζε ζε εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο γιπθνδηηψλ ζηεβηφιεο, σο 

θπβεξλεηηθή επηινγή. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν πεξηιακβάλεηαη ζηνπο 

κειινληηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη θαίλεηαη λα είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ θξηηήξην απφ ην ζχλνιν απηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην. Γηα ηε 

βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ζηα θφζηε 

επεμεξγαζίαο, ζεκαληηθά ζηνηρεία απνηεινχλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

θάζκαηνο. Έηζη, ε ζπγθέληξσζε πνζφηεηαο μεξψλ θχιισλ ζηέβηαο αλάινγεο 

κε ηελ δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

θαηαλνκή ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο (ελψ κεηψλεηαη ην κέζν θφζηνο αλά κνλάδα 

παξαγφκελνπ πξντφληνο) είλαη ζηνηρείν θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (βξαρππξφζεζκεο) (Besanko θαη άιινη, 2013). 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπδεηήζεηο γηα ηελ αχμεζε 

ηεο θαιιηεξγήζηκεο πνζφηεηαο ζηέβηαο εληφο ηνπ 2017, κε ηζφπνζε ζπκβνιή 

ησλ κειψλ. Δίλαη ζθφπηκν, ινηπφλ, λα εμεηαζηεί ε κειινληηθή απαηηνχκελε 

πνζφηεηα μεξψλ θχιισλ ζηέβηαο, ψζηε ν ζπλεηαηξηζκφο λα επσθειεζεί ζην 

κέγηζην απφ ηελ εγθαηάζηαζε εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο θαη ε εγθαηάζηαζε 

απηνχ λα είλαη ε βέιηηζηε ιχζε ζπγθξηηηθά κε ηελ αλάζεζε επεμεξγαζίαο ζε 

ζπλεξγαδφκελα επξσπατθά εξγνζηάζηα. Δπίζεο, ε αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο 

γηα ηελ επεμεξγαζία πξνηνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε εγθαηάζηαζε είλαη δπλαηφ λα 



  

93 

  

ζπκβάιεη ζηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ. Γεδνκέλεο ηεο 

κειινληηθήο αχμεζεο ηεο δήηεζεο γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, ιφγσ ελδπλάκσζεο ηεο παξνπζίαο ηεο ζηέβηαο ζηα 

δηαηξνθηθά πξντφληα ζηελ Διιάδα θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο πξνο 

επεμεξγαζία ζηέβηαο εληφο ζπλεηαηξηζκνχ, αλακέλεηαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο. Έηζη, κεηά ηελ θαηάθηεζε ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο (ηνπιάρηζηνλ 

εγρψξηα, αιιά θαη αχμεζε απηνχ επξσπατθά) είλαη δπλαηφ λα επσθειεζεί 

πεξηζζφηεξν ν ζπλεηαηξηζκφο απφ ηελ θάζεηε νινθιήξσζε.  

Έλα αθφκε κέζν γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζχκθσλα κε 

ηνλ Besanko θαη άιινπο (2013) απνηειεί ε «ππθλφηεηα» αγνξαζηψλ αλά 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. Πξνηείλεηαη, φζν απηφ βεβαίσο θαζίζηαηαη δπλαηφ, ν 

ζπλεηαηξηζκφο λα εζηηάδεη ζε πεξηνρέο κε κεγάιε δήηεζε φπνπ ε ππθλφηεηα 

ησλ πειαηψλ αλά πεξηνρή είλαη απμεκέλε θαη έηζη, είλαη δπλαηή ε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο δηθηχνπ (network cost). Οηθνλνκίεο ζθνπνχ είλαη δπλαηφ λα 

επηηεπρζνχλ αλ ν ζπλεηαηξηζκφο θαιιηεξγήζεη θαη άιια είδε θπηψλ, θαζψο 

ζηνρεχεη ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξεία παξαγσγήο πνηψλ θαη αθεςεκάησλ, ηα 

νπνία εθηφο απφ ζηέβηα ζα πεξηέρνπλ θαη άιια βφηαλα. Αμηνπνηψληαο ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ πξντφλησλ, ζα κπνξέζεη λα 

αμηνπνηήζεη θαιχηεξα ην εξγνζηάζην εθρχιηζεο, λα θαηακεξηζηεί θαιχηεξα ην 

ζηαζεξφ θφζηνο θαη λα κεησζεί ην κέζν θφζηνο αλά θηιφ επεμεξγαζκέλσλ 

θχιισλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε 

πιενλάζκαηνο. Με ζηφρν ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ θαη 

ησλ κε πιήξσο θαζνξηζκέλσλ ππνιεηκκαηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ κειψλ απφ 

ηνλ ζπλεηαηξηζκφ, ιφγσ θαιιηέξγεηαο δχν δηαθνξεηηθψλ θπηψλ, είλαη ζθφπηκν 

λα εμεηαζηεί κειινληηθά ε χπαξμε μερσξηζηψλ ηακείσλ πιενλάζκαηνο απφ 

θάζε θαιιηέξγεηα, σο θπβεξλεηηθή επηινγή. Παξά ην γεγνλφο ηνπ ζρεηηθά 

ρακεινχ πνζνζηνχ δήισζεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (βι. 

δηάγξακκα 31 γηα Κ1) σο ζηνηρείν γηα ηελ κειινληηθή επηηπρεκέλε πνξεία ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, ην θξηηήξην απηφ ζα είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κεηά ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ. Γηα απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη λα γίλεη 

θαηαλνεηφ απφ ηε δηεπζπληηθή αξρή πσο ε εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη ζηνηρείν θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 
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δεκηνπξγία αμίαο πξνο ηα κέιε. Παξάιιεια, είλαη ζεκαληηθή ε επεμήγεζε ηνπ 

ζηνηρείνπ απηνχ ζηα κέιε, ψζηε λα θαηαλννχλ ηπρφλ κειινληηθέο απνθάζεηο 

σο πξνο ηελ αχμεζε απαηηνχκελεο θαιιηεξγήζηκεο έθηαζεο, ή άιιεο 

θπβεξλεηηθέο επηινγέο.  

Δμίζνπ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ην δείγκα φζν ε θάζεηε νινθιήξσζε 

πξνο ηα πίζσ, δειαδή ε δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ, είλαη ε ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο θαη αθνζίσζεο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (βι. 

δηάγξακκα 31 γηα Κ10). Ζ δηαθάλεηα ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηνπ 

κέζνπ επίηεπμήο ηνπο απφ ηε δηεχζπλζε, αιιά θαη ε δηαθάλεηα ησλ 

απνδφζεσλ (επηινγέο πνιηηηθήο) είλαη δπλαηφ λα ζπκβάινπλ ζηελ ηζρπξφηεξε 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ κειψλ θαη κεηαμχ ζπλεηαηξηζκνχ θαη κειψλ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη αληηιεπηφ ην ζρέδην δξάζεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απφ 

φια ηα κέιε θαη ε αλάγθε ζπκβνιήο φισλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Έηζη, 

ελδερνκέλσο λα πξνθχςεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ νκνθσλίαο πξνο κειινληηθέο 

δξάζεηο θαη κείσζε πηζαλνχ θφζηνπο ζπιινγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ, ιφγσ 

εηεξνγέλεηαο ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ (π.ρ. πνηθηιία κεγέζνπο 

θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ). Παξάιιεια, ε δεκηνπξγία ζπκθσληψλ κέζσ 

ζπκβνιαίνπ σο θπβεξλεηηθή επηινγή, ε νπνία ζα θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ κειψλ σο πξνο ηελ παξαδνηέα πνζφηεηα θχιισλ ζηέβηαο, είλαη δπλαηφ 

λα ζπκβάιεη ζηελ αθνζίσζε ησλ κειψλ πξνο ηνλ ζπλεηαηξηζκφ. Έηζη, κέζσ 

ειαρηζηνπνίεζεο ηεο εηεξνγέλεηαο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη μεθάζαξνπ νξηζκνχ 

ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, είλαη δπλαηφ λα απνθεπρζνχλ νη ζπγθξνχζεηο θαη 

πηζαλά θφζηε ηδηνθηεζίαο. Αθφκα, θάπνηα κνξθή επηβξάβεπζεο (θπβεξλεηηθή 

επηινγή) πξνο ηα κέιε έπεηηα απφ ηελ επίηεπμε ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ν 

ζπλεηαηξηζκφο, είλαη δπλαηφ λα εληζρχζεη ηελ αθνζίσζε ησλ κειψλ πξνο ηνλ 

νξγαληζκφ. Παξαδεηγκαηηθά, κνξθή επηβξάβεπζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ε 

πςειφηεξε ηηκή γηα ην παξαδνηέν πξντφλ, φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, 

ζπκβάιινληαο ηαπηφρξνλα ζηε βησζηκφηεηα ζε επίπεδν αγξνηψλ.  

Αθφκε έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ζχκθσλα 

κε ηελ άπνςε ησλ κειψλ είλαη ε κεγέζπλζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο κέζσ 

ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Έηζη, 

κέζσ ηεο δηάζεζεο ησλ γιπθαληηθψλ ζηέβηαο πξνο βηνκεραληθή ρξήζε θαη 

αμηνπνίεζεο ηεο γλσζηνπνίεζεο απηήο κέζσ ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ 
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δηαηξνθήο, ε δήηεζε ζηέβηαο απφ ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο αλακέλεηαη λα 

απμεζεί. Ζ αχμεζε δήηεζεο νδεγεί ζηελ αχμεζε ζπλαιιαγψλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ κε βηνκεραλίεο, κεηψλεη ηνλ ρξφλν παξακνλήο απνζεκάησλ 

ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ θαη απμάλεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ. Σν 

παξφλ ζηνηρείν σο ηκήκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, βαζίδεηαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ (επηινγή πνιηηηθήο) θαη απαηηεί ζεβαζηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ επίηεπμή ηνπ (Chatterjee, 2013). Όηαλ ην δίθηπν 

αλαπηπρζεί θαη νη ζπλεξγαζίεο παγησζνχλ, ε αληηγξαθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ ηνπ παξφληνο ζπλεηαηξηζκνχ απφ άιιεο ελδερφκελεο επηρεηξήζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ζηέβηαο θαζίζηαηαη δπζθνιφηεξε, απνηειψληαο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ηνλ νξγαληζκφ.  

Δπηπξφζζεηα, ε δεκηνπξγία επηζπκίαο γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί κέζσ ελφο ζηνηρείνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ βαζηζκέλν ζηελ αμία (Chatterjee, 2013). 

Μεγηζηνπνηψληαο ηα νθέιε πνπ εηζπξάηηεη ν ηειηθφο θαηαλαισηήο θαη κέζσ 

ηαπηφρξνλεο πξνζέιθπζεο πηζηψλ πειαηψλ είλαη εθηθηή ε ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ, ε αχμεζε απηνχ θαη ζπλεπψο ε 

αηρκαιψηηζε ησλ σθειεηψλ απφ ηα κέιε. Βαζηζκέλνη ζην είδνο ηεο αγνξάο γηα 

ηα γιπθαληηθά ζηεβηφιεο, αλαθεξφκελνη ζε κία «Niche» αγνξά, βαζηθφο 

ζθνπφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξέπεη λα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ θαη 

ε παξνρή ιχζεσλ πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θνηλφ (επηινγέο πνιηηηθήο). Σν ηκήκα 

απηφ ηεο αγνξάο (αλαθεξφκελνη θπξίσο ζηελ επξσπατθή αγνξά, φπνπ ε 

ρξήζε ζηέβηαο είλαη πεξηζζφηεξν θαζηεξσκέλε) κεηαηνπίδεηαη πιένλ ζηελ 

αλαδήηεζε ζηέβηαο θαιιηεξγήζηκεο ζε επξσπατθφ έδαθνο, αθνινπζψληαο ηε 

ηάζε άιισλ δηαηξνθηθψλ πξντφλησλ θαη ζε νκνηφηεξε γεχζε κε απηή ηεο 

δάραξεο. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ θαηαλαισηή-ζηφρνπ απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν, ψζηε ηα πξντφληα λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ-ζηφρνπ θαη ε πξνβνιή ησλ σθειεηψλ πνπ κπνξεί λα εηζπξάμεη 

θάπνηνο απφ ηελ ρξήζε ησλ γιπθαληηθψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ λα έρεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ζ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο εζηηάδνληαο ζε κία 

«Niche» αγνξά εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, ην νπνίν 

αλαδεηά ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζηα πξντφληα πνπ πξνκεζεχεηαη 

(Thompson θαη άιινη, 2012). Έηζη, ηα ζπζθεπαζκέλα πξντφληα νθείινπλ λα 
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αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξναλαθεξζέληνο ηκήκαηνο ηεο αγνξάο. 

Οη ηειηθνί θαηαλαισηέο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, αληηιακβαλφκελνη 

ηελ πςειφηεξε πνηφηεηα απηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα, 

ελδερνκέλσο ζα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πςειφηεξν αληίηηκν γηα ηελ 

αγνξά ηνπο (βι. δηάγξακκα 31 γηα Κ4, Κ5, Κ6, Κ8). Παξαδεηγκαηηθά, ε έληαζε 

γιπθχηεηαο ησλ ζπζθεπαζκέλσλ γιπθαληηθψλ ζηέβηαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηα πιαίζηα ηεο πνηφηεηαο. Σα πεξηζζφηεξα 

γιπθαληηθά ζηέβηαο πνπ βξίζθνληαη ζην ξάθη ζηελ Διιάδα δελ πιεξνθνξνχλ 

ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζρεηηθά κε ηελ έληαζε γιπθχηεηαο, ε νπνία ζπκβάιεη 

ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο ηειηθήο ηηκήο. Σν εγρψξην θνηλφ ηεο ζηέβηαο είλαη κηθξφ 

ζε κέγεζνο θαη ζπρλά αλελεκέξσην γηα ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γιπθαληηθψλ ζηέβηαο πνπ ιαλζάξνληαη. Έηζη, απαηηείηαη ρξφλνο ψζηε ε 

αλαινγία γιπθχηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ λα απνηειέζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ νξγαληζκφ ζηελ εγρψξηα αγνξά.  

Ζ κεγέζπλζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εληνλφηεξε 

επαθή ησλ θαηαλαισηψλ κε ηα παξαγφκελα γιπθαληηθά ζηέβηαο θαη ηελ 

ελεκέξσζε γηα ηηο «ιχζεηο» πνπ απηά κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ, απνηεινχλ 

ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη θεξδνθφξα πνξεία ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. Ζ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο πνπ 

κπνξεί λα θαιχςεη ε έληαμε ηεο ζηέβηαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ζα πξέπεη 

λα εληζρχεηαη απφ ηε ζπλερή κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ πνπ εηζπξάηηνπλ. 

Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κέζσ θαηλνηνκίαο ζηα πξνζθεξφκελα πξντφληα 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, σο επηινγή πνιηηηθήο (βι. δηάγξακκα 31 γηα Κ3). Ζ 

επέλδπζε εληφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ απαηηεί ζεκαληηθφ θεθάιαην. Έηζη, ν ζπλεηαηξηζκφο ζηεξίδεηαη ζε 

ζπλεξγαζίεο κε παλεπηζηήκηα κε ζηφρν ηελ έξεπλα γηα ηελ παξαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ. ρεηηθά κε ηελ επξσπατθή αγνξά, ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ε εκπεηξία πεξηζζφηεξσλ ρξφλσλ επηηξέπνπλ ηελ επέλδπζε ζε έξεπλα θαη 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, θάηη πνπ ν ζπλεηαηξηζκφο πξνο ην παξφλ 

δελ δχλαηαη λα αληαγσληζηεί. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε επηθνηλσλία ηεο 

θαιιηέξγεηαο ζηέβηαο ζε επξσπατθφ έδαθνο, ε αμηνπνίεζε ηνπ «first mover» 

κέζσ αλάπηπμεο δηθηχνπ θαη ε δηαηήξεζή ηνπ, απνηεινχλ ζηνηρεία 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρεκέλε εμέιημε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Έηζη, 
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ε δεκηνπξγία θήκεο γηα ηνλ ζπλεηαηξηζκφ θαη ε ζπλερήο επηβεβαίσζε απηήο 

κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ (πξσηνπνξία, πξντφληα) κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ 

αθνζίσζε ησλ πειαηψλ πξνο ηνλ νξγαληζκφ. Ζ ζπλέπεηα ζηελ πςειή 

πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

(π.ρ. ηρλειαζηκφηεηα) θαη ε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ ζρέζεσλ εληφο ηνπ δηθηχνπ 

πψιεζεο είλαη δπλαηφ λα απνηξέςεη ηνπ πειάηεο λα ζηξαθνχλ κειινληηθά ζε 

αληαγσληζηέο. Σαπηφρξνλα, ε αθνζίσζε απηή ησλ πειαηψλ δεκηνπξγεί 

ηζρπξνχο δεζκνχο κεηαμχ απηψλ θαη ηεο επσλπκίαο ησλ πξντφλησλ, ην νπνίν 

κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ επηηπρία εηζφδνπ λέσλ (Thomson θαη άιινη, 2012). 

πκπεξαζκαηηθά, βαζηθφ ζηνηρείν πνπ ζα επηηξέπεη κειινληηθά ηελ δηάζεζε 

θεθαιαίνπ πξνο ηελ θαηλνηνκία γηα ηα παξαγφκελα πξντφληα απνηειεί ε 

αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ επξσπατθή αγνξά αμηνπνηψληαο 

απνηειεζκαηηθά ην αλεπηπγκέλν δίθηπν.  

Σειεπηαίν ζηνηρείν θαηλνηνκίαο ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ κειψλ πνπ 

απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην θαίλεηαη λα είλαη ε θαηλνηνκία ζε επίπεδν 

θαιιηέξγεηαο (επηινγή πνιηηηθήο). Καηλνηφκεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο είλαη 

δπλαηφ λα ζπκβάινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, 

κεηψλνληαο έμνδα θαιιηέξγεηαο θαη απμάλνληαο ηελ απφδνζε ησλ θπηψλ. 

Απηέο θξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεηάδνληαη αλαιφγσο ηελ πνηθηιία ζηέβηαο πνπ 

επηιέγεηαη ζε επίπεδν ιίπαλζεο, άξδεπζεο θαη θξνληίδαο, αιιά θαη ζε 

επίπεδν επηζπκεηνχ ζπλδπαζκνχ θαη ζπγθέληξσζεο γιπθνδηηψλ ζηεβηφιεο 

ζηα ηειηθά παξαγφκελα πξντφληα. Γεδνκέλεο ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ζηελ 

επηινγή πνηθηιίαο θπηνχ, νη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο είλαη δπλαηφ λα 

εμεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα επηζπκεηά ηειηθά πξντφληα. Απηά κε ηε ζεηξά ηνπο 

παξάγνληαη θαη αλαδηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηε δήηεζε θαη ηα επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά, κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ηειηθψλ 

θαηαλαισηψλ.   

Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

θαη ηεο πξφηαζεο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ πξνθχπηεη απφ απηφ, 

ζπκπεξαίλεηαη πσο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ είλαη ηα εμήο: 
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 Κάζεηε νινθιήξσζε  

 Αθνζίσζε θαη εκπηζηνζχλε κειψλ – ζπλεηαηξηζκνχ  

 Απνηειεζκαηηθφηεηα δηθηχνπ θαη ιεηηνπξγηψλ 

 Αμία 

 Αθνζίσζε πειαηψλ 

 Καηλνηνκία 

Δλ θαηαθιείδη, ην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ 

ππφθεηηαη ζε αιιαγή είλαη ε επέλδπζε ζε εξγνζηάζην επεμεξγαζίαο μεξψλ 

θχιισλ ζηέβηαο. Ζ θάζεηε νινθιήξσζε ζπλεπάγεηαη κεηαηξνπέο ζηνλ 

παξφληα ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ζηνλ ηξφπν ζπλαιιαγήο 

ησλ κειψλ κε απηφλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πνπ απαληήζεθε απφ 41 κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, πξνηάζεθαλ θπξίσο 

ζηνηρεία βειηίσζεο γηα ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν θαη ζηνηρεία πξνζαξκνγήο 

ζην κειινληηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο. ηφρνο ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε 

καθξνρξφληα επηηπρία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ε βησζηκφηεηα ησλ κειψλ ηνπ. 

Έηζη, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ 

πνπ κεηαβιήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζή ηνπ, ρσξίο λα αιιάδνπλ νη 

βαζηθνί ηνπ άμνλεο. Δπνκέλσο, ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί δελ 

πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, παξά ηνλίδεη ηηο 

κεηαβνιέο ζπγθξηηηθά κε ην ηζρχνλ, ηα νπνία αλαγξάθνληαη κε θφθθηλν 

ρξσκαηηζκφ. Έηζη, ηα φκνηα ζηνηρεία ησλ κνληέισλ δελ αλαθέξνληαη θαη 

παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ κνληέινπ πνπ πξνθχπηνπλ 

κε θφθθηλν ρξσκαηηζκφ έρνπλ κεηαβαιιφκελν ραξαθηήξα, ιφγσ ηεο 

εμάξηεζήο ηνπο απφ ηηο επηινγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη έηζη 

πεξηγξάθνληαη κε δηαθεθνκκέλε γξακκή ζην δηάγξακκα 32.  
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Δηάγξακκα 32: ηνηρεία πξνηεηλφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ κε θφθθηλν ρξσκαηηζκφ, 
εζηηάδνληαο ζην ηκήκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ πνπ κεηαβιήζεθε ζχκθσλα κε ηελ 
πξφηαζε κνληέινπ πξνο πηνζέηεζε.  
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΜΔΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΔΡΔΤΝΑ  

Μειινληηθά θαη έπεηηα απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αμηνινγεζεί ε επέλδπζε γηα ηε 

δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ. Ζ ζπγθέληξσζε γλψζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

μεξψλ θχιισλ ζηέβηαο, ε πην ιεπηνκεξήο εηθφλα ηεο εγρψξηαο θαη 

επξσπατθήο αγνξάο θαη ην χςνο ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο γιπθαληηθψλ 

ζηεβηφιεο απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα κία ηέηνηα 

επέλδπζε. 

Δπίζεο, είλαη δπλαηφ λα εμεηαζηεί ε επηξξνή ηεο εηεξνγέλεηαο ησλ 

κειψλ ζηα θίλεηξα πξνο επελδχζεηο θαη ζηελ ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ 

θαη ζην ζχλνιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Παξά ην γεγνλφο πσο ε 

πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο πξνζιακβάλνληαο επαγγεικαηία 

δηεπζπληηθφ ζηέιερνο απνηειεί θιεηδί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζπιινγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ (Chaddad θαη Iliopoulos, 2013), ε 

ειαρηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ θφζηνπο εμαξηάηαη θαη απφ ην βαζκφ εηεξνγέλεηαο 

ησλ κειψλ. Δπηπξφζζεηα, ε ζέζπηζε ειάρηζηεο επηηξεπφκελεο 

θαιιηεξγεηηθήο έθηαζεο απνηειεί έλα ζηνηρείν, ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα 

ζπκβάιεη ζηελ απνθπγή ηνπ παξαπάλσ θφζηνπο θαη ζα ήηαλ ζθφπηκν λα 

εμεηαζηεί. Σα θφζηε ηδηνθηεζίαο ζε έλαλ ζπλεηαηξηζκφ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε 

πιήξσο νξηζκέλα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο ησλ κειψλ, δεκηνπξγψληαο νκάδεο 

θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ απηψλ (Cook θαη Iliopoulos, 2015).  

πλνιηθά, είλαη ρξήζηκν λα κειεηεζνχλ ηα θφζηε ηδηνθηεζίαο πνπ 

ελδερνκέλσο πξνθχπηνπλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπλεηαηξηζκφ, ν νπνίνο έρεη 

πηνζεηήζεη έλα ελδηάκεζν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο, κεηαμχ ηνπ παξαδνζηαθνχ 

θαη ηνπ εθηεηακέλα παξαδνζηαθνχ, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηνπο Chaddad 

θαη Iliopoulos (2013). Ζ κειέηε γηα ηα θφζηε ηδηνθηεζίαο κέζσ ηνπ επηιεγκέλνπ 

κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδπαζηνχλ κε ηε κειέηε ηνπ 

κνληέινπ ηδηνθηεζίαο πνπ έρεη επηιέμεη ν ζπλεηαηξηζκφο, ην παξαδνζηαθφ 

κνληέιν. Σέινο, αλ θξηζεί ζθφπηκν, είλαη δπλαηή ε δηεξεχλεζε ελφο άιινπ 

κνληέινπ ηδηνθηεζίαο, κε ζηφρν λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα θφζηε ηδηνθηεζίαο 

πνπ ελδερνκέλσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ.  ε θάζε πεξίπησζε ε 

εμέηαζε πηνζέηεζεο ελφο άιινπ κνληέινπ ηδηνθηεζίαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 
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ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη θαη λα 

επλνείηαη απφ ην λνκνζεηηθφ ζχζηεκα, ζηα πιαίζηα ηνπ δπλαηνχ.  

Σέινο, ε επηινγή κνληέινπ ηδηνθηεζίαο ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηε 

βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη ηε κειινληηθή αλάπηπμή ηνπ, 

εμαζθαιίδνληαο καθξνδσία γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη δπλαηφηεηα αλαγέλλεζεο 

κέζσ επηινγψλ, αλ θηάζεη ζε ζεκείν θακπήο. Όπσο έρεη ηνληζηεί ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα παξαθνινχζεζε θαη 

ίζσο αλαζεψξεζε ζηνηρείσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ, ελαξκνλίδνληάο 

ην κε ηνπο ζηφρνπο ησλ κειψλ, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία 

απηνχ.  
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