
 
 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

 

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ  

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Του 

Κατσάνη Α. Μιχαήλ 

ΜΕS17004 

 

Επιβλέπων καθηγητής: Αριστείδης Μπιτζένης  

 

 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2020 



[Επιλογή ημερομηνίας] 

ii 
 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

 

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ  

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Του 

Κατσάνη Α. Μιχαήλ 

ΜΕS17004 

 

Επιβλέπων καθηγητής: Αριστείδης Μπιτζένης 

Καθηγητής Πα.Μακ. 

 

Διμελής εξεταστική επιτροπή 

   Αριστ. Μπιτζένης         Αθανάσ. Μποζίνης 

Καθηγητής Πα.Μακ.     Επίκουρος Καθηγητής Πα.Μακ. 

 

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2020 



[Επιλογή ημερομηνίας] 

iii 
 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

 

 

 

Copyright © - All rights reserved Κατσάνης Α.Μιχαήλ  

 

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  

 

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ 

ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, 

αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής 

φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το 

παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν στη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό 

σκοπό θα πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. 

 

(Υπογραφή) 

              

 

 

 

 

Κατσάνης Α. Μιχαήλ  

 

© 2020 – All rights reserved  

 

  



[Επιλογή ημερομηνίας] 

iv 
 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

 

<<Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς τους 

κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ 

και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου. >>  

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

 

 

                            

         Κατσάνης Α. Μιχαήλ   

  



[Επιλογή ημερομηνίας] 

v 
 

ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ 

 

 

Την εργασία την αφιερώνω σε εκείνο τον άνθρωπο που εν άγνοια του μου έκανε το 

μεγαλύτερο καλό και με επανάφερε όταν ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω όλα, του οποίου 

θα κρατήσω την ανωνυμία του καθώς και ο ίδιος είμαι βέβαιος ότι αυτό θα επιθυμούσε. 

Επίσης, την αφιερώνω στην οικογένειά μου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



[Επιλογή ημερομηνίας] 

vi 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονείται με σκοπό την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

διπλώματος και ερευνά την περίπτωση μιας μικρής επιχείρησης ζυμαρικών η οποία 

επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην εγχώρια αγορά και σε βάθος χρόνου οραματίζεται 

την διεθνοποίηση.   

Για την ολοκλήρωση της εργασίας συντέλεσαν κάποιοι άνθρωποι τους οποίους και 

επιθυμώ να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο.  Αρχικά τους  Καθηγητές και τον φίλο μου  

Νίκο με διδακτορικό στη στατιστική για την καθοδήγηση, τις πολύτιμες διευκρινήσεις, 

και συμβουλές τους καθώς και για το χρόνο που αφιέρωσαν κατά τη συγγραφή της 

διπλωματικής μου διατριβής και στη συνέχεια την οικογένεια και τους φίλους μου για 

την υποστήριξή τους. 

Η εργασία συγγράφηκε σε μια πολύ δύσκολο περίοδο για μένα,  σε μια περίοδο που η 

ενασχόληση μου με αυτό μου έδινε κίνητρο να μην τα παρατήσω και να μην ξεχάσω το 

σκοπό. Οι άνθρωποι πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πορείας τους χάνουν το δρόμο 

τους και ίσως και τον ορισμό τους από διάφορους παράγοντες, αλλά όπως και να το 

κάνεις ο δρόμος για τα όνειρα μας δεν είναι μια ευθεία, αν ήταν μια ευθεία θα ξεχνούσαμε 

την ταυτότητα μας, δεν θα γινόμασταν πιο δυνατοί, πιο έμπειροι και δεν θα είχε κανένα 

απολύτως ενδιαφέρον.  

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2020  

 

  



[Επιλογή ημερομηνίας] 

vii 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Είναι γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η οποία έχει 

κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις.  Η Ελλάδα με τη σειρά της, έχει έρθει αντιμέτωπη 

με μια πρωτοφανή κρίση όπου τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι η αβεβαιότητα, η 

ανασφάλεια και η ανεργία. Η χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία για την πορεία των 

ελληνικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της οικονομίας, είναι βέβαιο ότι ακολουθεί 

ένα λανθασμένο μοντέλο ανάπτυξης και είναι επιτακτική η ανάγκη εφαρμογής νέων 

μοντέλων επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει ενδιαφέρον να ερευνήσουμε ως μελέτη περίπτωσης στην 

παρούσα Διπλωματική εργασία μια μικρή τοπική επιχείρηση ζυμαρικών, η οποία 

οργανώνει τη δράση της ώστε να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί στον επιχειρηματικό 

κόσμο με αργά και σταθερά βήματα έχοντας μακροπρόθεσμο όραμα τη διεθνοποίηση. H 

ιδέα προήλθε από την ήδη υπάρχουσα οικογενειακή επιχείρηση, που εδρεύει στην 

Άφυτο, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, με την επωνυμία AGRICULTURE 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  

Έχοντας γνώση και μεγάλη εμπειρία στην αγορά επιλέγοντας τα καλύτερα και πιο 

παραγωγικά προϊόντα για τους πελάτες μας, ο ανταγωνισμός αλλά και οι συνθήκες 

έστρεψαν την προσοχή μας σε μια νέα ιδέα, αυτήν της μεταποίησης και παραγωγής 

ζυμαρικών. Η οικονομική κρίση έφερε τις ελληνικές επιχειρήσεις σε μια ιδιαίτερα 

δυσμενή θέση αλλά δημιούργησε και ευκαιρίες σε νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, όπως η 

συγκεκριμένη να κάνουν την εμφάνιση τους και να δραστηριοποιηθούν επιτυχώς. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: επιχειρηματικό σχέδιο, οικονομικό πλάνο, κλάδος ζυμαρικών, 

μεταποίηση, ανταγωνισμός.  
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ABSTRACT 

It is a fact that we are going into a period of the global economic crisis that has social and 

political implications.  Greece, in turn, has faced an unprecedented crisis where its main 

characteristics are uncertainty, insecurity, and unemployment. The country, according to 

the data on the course of Greek businesses and by extension, the economy is certain to 

follow a wrong model of growth and it is imperative that new models of business are 

implemented. 

In this context, it is interesting to investigate as a case study in this Dissertation, a small 

local pasta business, which organizes its actions to establish and develop in the business 

world slowly and steadily with a long-term vision of internationalization. The idea came 

from the existing family business, based in Afitos, Kassandra, Halkidiki, under the name 

AGRICULTURE MONOPROSOPI Ltd.  

With knowledge and great experience in the market and by choosing the best and most 

productive products for the customers, competition and conditions turned the attention to 

a new idea, that of pasta processing and production. The economic crisis has put Greek 

companies in a particularly unfavorable position but also created opportunities for new 

innovative companies such as this one to make their appearance and to do business 

successfully. 

Keywords: business plan, economic plan, pasta industry, processing, competition 
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1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

 

1.1 Αντικείμενο διπλωματικής εργασίας  

Το αντικείμενο της Διπλωματικής είναι η δημιουργία μιας επιχείρησης ζυμαρικών, η ιδέα 

της οποίας προήλθε από την ήδη υπάρχουσα οικογενειακή επιχείρηση, η οποία εδρεύει 

στην Άφυτο, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής με την επωνυμία AGRICULTURE 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Η εταιρεία έχει ενεργό συμμετοχή στην αγορά τα τελευταία 

σαράντα χρόνια με ειδίκευση κυρίως στο εμπόριο δημητριακών, σιταριού σκληρού και 

μαλακού, και κριθαριού. Επιπλέον, εμπορεύεται βαμβάκι και καλαμπόκι και παράλληλα 

ασχολείται με την μεταποίηση και την εμπορία σπόρου. Προκειμένου να αντιμετωπίσει 

τον ανταγωνισμό, η συγκεκριμένη επιχείρηση αποφάσισε να ασχοληθεί και με την 

μεταποίηση ζυμαρικών δημιουργώντας μια νέα επιχείρηση ως προέκταση της παλαιάς. 

Ως εκ τούτου, η παρούσα Διπλωματική αποτυπώνει και αναλύει τα βήματα και την 

έρευνα που διεξήχθη για τη δημιουργία της τοπικής επιχείρησης ζυμαρικών η οποία έχει 

σαν πρώτο στόχο να εδραιωθεί και στη συνέχεια να επεκτείνει τη δράση της και πέρα 

από τα σύνορα της Ελλάδας.  

 

1.2 Ερωτήματα της έρευνας 

Τα ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσεις η Διπλωματική είναι τα ακόλουθα:  

▪ Ποια είναι η καταλληλότερη νομική μορφή εταιρείας για την επιχείρηση; 

▪ Τι συμβαίνει στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης; Ποια τα δυνατά σημεία 

και ποιες οι αδυναμίες της; 

▪ Ποιες είναι οι απειλές και ποιες οι ευκαιρίες στο εξωτερικό περιβάλλον; 

▪ Δείκτες εξωτερικού περιβάλλοντος, παγκοσμιοποίησης, ανταγωνιστικότητας και 

της Παγκόσμιας Τράπεζας (doing business) 

▪ Ποιες θα είναι οι πηγές χρηματοδότησης; 

▪ Ποιο πρόγραμμα επιδότησης ταιριάζει στην επιχείρηση; 
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▪ Ποια θα είναι τα προϊόντα τα οποία εμπορεύεται η επιχείρηση;  

▪ Ποια η διαδικασία management που θα ακολουθηθεί; 

▪ Τι περιλαμβάνει το σχέδιο μάρκετινγκ της επιχείρησης; 

▪ Με όραμα τη διεθνοποίηση, ποια είναι η διαδικασία του διεθνούς management 

και τι ρόλο παίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο; 

▪ Η παραοικονομία στην Ελλάδα και οι προτεινόμενες λύσεις για την επιχείρηση. 

 

1.3 Στόχοι της Διπλωματικής εργασίας  

Σκοπός της Διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει τη διαδικασία δημιουργίας μιας 

μικρής μονάδας μεταποίησης ζυμαρικών και τους τρόπους που αυτή μπορεί να εξελιχθεί 

μακροπρόθεσμα, λαμβάνοντας υπόψιν την κρίση στην Ελλάδα και τις δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες. Στο μέλλον, η εταιρεία οραματίζεται την καθιέρωσή της στην 

εγχώρια αγορά και την διεθνοποίηση.  

Επιμέρους στόχοι της Διπλωματικής είναι η ανάλυση της διαδικασίας ίδρυσης της 

επιχείρησης, η νομική της μορφή, και η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει 

προκειμένου να επιτύχει το όραμά της.  

 

1.4 Μεθοδολογία της έρευνας 

Σε πρώτο στάδιο η έρευνα επιχειρεί να απαντήσει σε ερωτήματα που θέτει η 

επιστημονική βιβλιογραφία γύρω από τις επιχειρήσεις όπως είναι η νομική μορφή της 

εταιρείας, η ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, οι 

δείκτες εξωτερικού περιβάλλοντος και παγκοσμιοποίησης, και το σχέδιο μάρκετινγκ.  

Στο δεύτερο στάδιο η έρευνα εστιάζει στη δημιουργία δύο ερωτηματολογίων τα οποία 

μοιράζονται σε δύο διαφορετικές ομάδες ατόμων. Το πρώτο ερωτηματολόγιο 

απευθύνεται στο καταναλωτικό κοινό της γεωγραφικής περιοχής που πρόκειται να 

ξεκινήσει η νέα επιχείρηση με στόχο τη σύγκριση των πολυεθνικών εταιρειών με τις 

εγχώριες στον τομέα των ζυμαρικών. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε 

ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν σχέση με τον κλάδο των ζυμαρικών ή άλλων κλάδων, 

με απώτερο στόχο να διαπιστωθεί η ψυχολογία του επιχειρηματία και η κατανόηση των 

ανθρώπων της αγοράς. Από τα δύο αυτά ερωτηματολόγια και τις απαντήσεις που 

συλλέγονται, διεξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την επιχείρηση και την πορεία της.  
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Εκτός των ερωτηματολογίων, η έρευνα πραγματοποιείται και μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες αλλά και μέσω προσωπικής επαφής και συζήτησης 

σε δεύτερο χρόνο. 

 

1.5 Συμπεράσματα της Διπλωματικής και συνεισφορά στην 

επιστήμη 

Η συνεισφορά της Διπλωματικής είναι πρωτίστως η ενασχόληση και τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν από το σχέδιο μάρκετινγκ, το οποίο βασίζεται σε σημερινούς, 

σύγχρονους όρους και ιδέες, καθώς και η ανάδειξη του ρόλου του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στη διεθνοποίηση. Επιπρόσθετα, η Διπλωματική προτείνει λύσεις για την 

αντιμετώπιση της παραοικονομίας στην Ελλάδα, ένα φαινόμενο υπαρκτό και ιδιαίτερα 

έντονο, ακόμα και σήμερα, ικανό να επηρεάσει την απόδοση και την κερδοφορία της 

επιχείρησης, η οποία καλείται να λειτουργήσει σε ένα σχετικά δυσμενές περιβάλλον. 

Τέλος, η ανάλυση των βημάτων του επιχειρηματικού σχεδίου αφορά τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση αλλά και άλλες επιχειρήσεις παρόμοιου μεγέθους και επιχειρηματικής 

κουλτούρας. 

 

1.6 Δομή της Διπλωματικής εργασίας 

Μετά το εισαγωγικό μέρος, η Διπλωματική  διαρθρώνεται ως εξής:  

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας και γίνεται 

αναφορά στη θεωρία του επιχειρηματία, στον ορισμό της επιχειρηματικότητας, στα 

κίνητρα και αντικίνητρα και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπλέον εξηγείται η 

σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου, 

Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η μεθοδολογία έρευνας. 

Στο Κεφάλαιο 4 αναλύεται η επιχειρηματική φιλοσοφία, η διαδικασία παραγωγής 

ζυμαρικών, το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης καθώς και η νομική μορφή που  

επιλέγεται και οι προωθητικές ενέργειες που θα γίνουν 

Στο Κεφάλαιο 5 αναλύεται το οικονομικό πλάνο.  

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας.  
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Στο Κεφάλαιο 7 περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα της Διπλωματικής, τα οποία 

οδηγούν σε χρήσιμες διαπιστώσεις και προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στο ίδιο 

αντικείμενο.      
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2. ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 

 

2.1 Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματική ιδέα 

Η επιχειρηματικότητα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διάδοση 

της καινοτομίας. Σύμφωνα με τον Schumpeter (1934), η επιχειρηματικότητα είναι η 

ανάληψη κινδύνου και υπευθυνότητας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας 

επιχειρηματικής στρατηγικής ή της έναρξης μιας επιχείρησης. Ο Gough (1969) 

υποστηρίζει ότι η επιχειρηματικότητα αναφέρεται σε ένα πρόσωπο που αναλαμβάνει και 

λειτουργεί μια νέα επιχείρηση και αναλαμβάνει κάποια λογοδοσία για τους εγγενείς 

κινδύνους, ενώ οι Klapper et al. (2010) ερμηνεύουν την επιχειρηματικότητα ως τις 

δραστηριότητες ενός ατόμου ή μίας ομάδας με σκοπό την οικονομική δραστηριότητα σε 

έναν συγκεκριμένο κλάδο με μια νομική μορφή της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον Ιωαννίδη (2013), «η επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής 

της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό 

κέρδος». Η επιχειρηματικότητα είναι μια ευρύτερη έννοια και μια ικανότητα η οποία δε 

διδάσκεται αλλά περισσότερο είναι έμφυτη και καλλιεργείται. Θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως το χάρισμα ενός ατόμου να δημιουργεί αγορά εκεί που δεν υπάρχει 

μέσω της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Η έννοια της επιχειρηματικότητας 

συνδέεται άρρηκτα με τη σκληρή δουλειά και τη φαντασία, η οποία συνοδεύεται από 

γνώσεις και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την 

ανάληψη κινδύνου και την εφαρμογή του τρόπου διοίκησης που αρμόζει στην κάθε 

περίπτωση για την επίτευξη ενός στόχου. Αντιθέτως, η σύνδεση της επιχειρηματικότητας 

με τον τρόπο ζωής και την επίδειξη σε διάφορες εκδηλώσεις είναι λανθασμένη και δεν 

πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό καθώς επιφέρει μόνο αρνητικά αποτελέσματα. Όπως 

εξηγεί ο Cantillon (1755 στο Γεωργιάδης, 2008), η επιχειρηματικότητα σχετίζεται με την 

αυτοαπασχόληση με ένα αβέβαιο όφελος. 
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Οι Sharma and Chrisman (2007) αναφέρουν ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία εργασίας σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. Καταλυτικό ρόλο στην εφαρμογή της έχει η δυνατότητα 

άσκησης ηγεσίας, η διαχείριση και η ανάπτυξη πρωτοβουλίας, η επένδυση, η επέκταση 

σε νέες αγορές, προϊόντα και μεθόδους, και η διαχείριση της αλλαγής. Για τον λόγο 

αυτόν, η επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει έννοιες όπως η καινοτομία, η ηγεσία, η  

διαχείριση και η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας, οι οποίες οδηγούν τον επιχειρηματία να 

επιλέξει την καλύτερη ευκαιρία με στόχο την επίτευξη του οράματος της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τους Barringer and Bluedorn (1999), η εταιρική επιχειρηματικότητα 

αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία οι επιχειρήσεις συμμετέχουν στη 

διαφοροποίηση μέσω της εσωτερικής ανάπτυξης. Η διαφοροποίηση αυτή απαιτεί νέους 

συνδυασμούς πόρων για την επέκταση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε τομείς 

άσχετους ή οριακά συνδεόμενους με τον σημερινό τομέα αρμοδιότητάς της και την 

αντίστοιχη σειρά ευκαιριών. Ο Hayton (2005) ορίζει την εταιρική επιχειρηματικότητα ως 

μια οργανωτική διαδικασία για τη μετατροπή μεμονωμένων ιδεών σε συλλογικές δράσεις 

μέσω της διαχείρισης της αβεβαιότητας, ενώ οι Lumpkin and Dess (1996) εξηγούν ότι η 

εταιρική επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει την επέκταση του τομέα αρμοδιότητας της 

επιχείρησης και την αντίστοιχη ευκαιρία που έχει τεθεί μέσω των νέων συνδυασμών 

πόρων που δημιουργήθηκαν εσωτερικά. Οι Stevenson and Jarillo (2007) υποστηρίζουν 

ότι η επιχειρηματικότητα είναι μια διαδικασία με την οποία τα άτομα κυνηγούν ευκαιρίες 

χωρίς να σκέφτονται τους πόρους που έχουν υπό τον έλεγχό τους. Για τον λόγο αυτόν, η 

προσέγγιση των οικονομικών συγγραφέων για το θέμα της επιχειρηματικότητας 

ασχολείται περισσότερο με το τι συμβαίνει όταν ενεργούν οι επιχειρηματίες ή με τα 

αποτελέσματα και τις συνέπειες της επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα, θεωρούν ότι η 

προσέγγιση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών ενδιαφέρεται για τον τρόπο δράσης των 

επιχειρηματιών ή για τη μελέτη του επιχειρηματικού μάνατζμεντ. Επομένως, μπορεί να 

θεωρηθεί ότι επιχειρηματίας είναι οποιοσδήποτε είναι προετοιμασμένος να αναλάβει τον 

κίνδυνο της ίδρυσης της δικής του επιχείρησης όπως και κάποιος που αναλαμβάνει 

κίνδυνο. Συνδυαστικά, η επιχειρηματικότητα πρέπει να συνδυάζει την αυτοπεποίθηση 

και την τόλμη, ώστε ο επιχειρηματίας να είναι ικανός να διατυπώνει κρίσεις για το 

αβέβαιο μέλλον λαμβάνοντας ως ανταμοιβή το κέρδος. 

Νεότερη μελέτη των Voegtlin and Scherer (2017) επισημαίνει τη σχέση της 

επιχειρηματικότητας με την καινοτομία, καθώς και με την αναγνώριση των ευκαιριών, 

τη δημιουργία αγαθών και υπηρεσιών, και την αξιοποίηση των περιστάσεων προς όφελος 
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της επιχειρηματικής ιδέας. Σε αυτό το πλαίσιο, η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει 

βασικό παράγοντα επιτυχίας. Σύμφωνα με τη σύγχρονη προσέγγιση για την 

επιχειρηματικότητα, η διαδικασία επιχειρηματικότητας ξεκινά με την αναγνώριση των 

προβλημάτων και των ευκαιριών, συνεχίζεται με την ανάπτυξη δύο ή και περισσότερων 

λύσεων και επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μιας επιχείρησης και μιας αντίστοιχης 

αγοράς (Bogomolova et al., 2017). Ομοίως, η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα είναι ένα 

πεδίο που απασχολεί τους επιστήμονες από διαφορετικά ερευνητικά αντικείμενα και έχει 

οδηγήσει στη δημιουργία νέων εννοιών, όπως η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η 

βιώσιμη επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για έννοιες και μεθόδους που αφορούν την 

προσέγγιση των σημαντικών προβλημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι 

επιχειρήσεις, αλλά και οι κοινωνίες στη σύγχρονη εποχή. Οι επιχειρηματίες που 

δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα στοχεύουν στην επίτευξη πολλαπλών στόχων 

και συνεπώς στην ενσωμάτωση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

επιδιώξεων στις επιχειρήσεις τους (Vallaster et al., 2019).  

Είναι γεγονός ότι στη διάρκεια του 21ου αιώνα, οι επιχειρηματίες έχουν την ευκαιρία να 

επανατοποθετηθούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον ενισχύοντας τις ικανότητές τους και 

επανασχεδιάζοντας συνολικά τις επιχειρήσεις τους προς την κατεύθυνση που επιβάλλει 

η αειφόρος ανάπτυξη. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, οι ατέλειες της αγοράς δεν είναι 

πηγή περιβαλλοντικής υποβάθμισης αλλά κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και τη 

βιώσιμη ή κοινωνική επιχειρηματικότητα (Rahdari et al., 2016). 

 

2.2 Κίνητρα και αντικίνητρα υλοποίησης επιχειρηματικής ιδέας 

Είναι γεγονός ότι το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας δεν ευνοεί τον τομέα 

της επιχειρηματικότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί νέοι να εγκαταλείπουν την 

χώρα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον και ένα πιο υγιές οικονομικό περιβάλλον με 

καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Από την άλλη υπάρχουν πολλοί νέοι που εργάζονται σε 

άλλο τομέα από αυτό που έχουν σπουδάσει, καθώς δεν υπάρχει μεγάλη απορρόφηση 

αλλά και λόγω των χαμηλών μισθών που επικρατούν. Υπάρχει σαφώς και η άλλη όψη 

του νομίσματος των ατόμων που οραματίζονται και βλέπουν ευκαιρίες μέσα στην κρίση. 

Όπως αναφέρει ο Μπιτζένης (2014), η έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν 

είναι δεδομένη, υπάρχει μεγάλο ρίσκο και αν δεν υπάρχουν οι σωστές δομές, η 

οποιαδήποτε ιδέα, όσο ευφάνταστη και καινοτόμα να είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα 

ευδοκιμήσει. Για αυτό τον λόγο χρειάζεται προγραμματισμός, οργάνωση, έλεγχος και 
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σωστή κατανομή στην ηγεσία. Η μελέτη της Markatou (2015) εξετάζει την παροχή 

κινήτρων στους επιχειρηματίες με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την 

ενίσχυση της καινοτομίας με βάση τη συμμετοχή των ελληνικών, υφιστάμενων και 

μελλοντικών επιχειρηματιών και των προτάσεων έργων στο πρόγραμμα «Νέα 

Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», το οποίο ξεκίνησε το 2011. Η ανάλυση εξετάζει ένα 

ερευνητικό δείγμα 439 έργων-προτάσεων που υποβλήθηκαν από υπάρχοντες και 

υποψήφιους Έλληνες επιχειρηματίες και διαπιστώνει ότι το υπό εξέταση πρόγραμμα 

παρέχει κίνητρα με τη μορφή επιχορηγήσεων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

στην Ελλάδα και θεωρείται ως βασικός οδηγός για την αναβάθμιση της δομής παραγωγής 

της χώρας και την ανακατεύθυνση της προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης 

αξίας. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι τα μισά έργα σχετίζονται με τον 

κατασκευαστικό τομέα, ενώ σημαντικό ποσοστό αφορά τις δραστηριότητες της 

τεχνολογίας των πληροφοριών και των εφαρμογών της. Επιπλέον, σχεδόν τα μισά έργα 

αφορούν νεοσύστατες επιχειρήσεις και πολύ μικρές και μικρές νέες εταιρείες. Τέλος, η 

πλειονότητα των Ελλήνων επιχειρηματιών σκοπεύει να εισαγάγει ένα νέο ή σημαντικά 

βελτιωμένο προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά με βάση την καινοτόμο ιδέα τους, με στόχο 

τη διαφοροποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών 

τους, ενώ κύριος στόχος είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και η περαιτέρω ενίσχυση 

της ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, υπάρχουν διάφορα κίνητρα και αντικίνητρα για την 

υλοποίησης μίας επιχειρηματικής ιδέας. Ειδικότερα: 

Τα κίνητρα περιλαμβάνουν την ύπαρξη κέρδους από την επιχειρηματική ιδέα και την 

υλοποίησή της στο πλαίσιο των ορισμών της επιχειρηματικότητας που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Κατά δεύτερον είναι πολύ σημαντικός ο τομέας της χρηματοδότησης, καθώς 

πολλές νέες επιχειρήσεις εστιάζουν σε προγράμματα επιδοτήσεων ή χρηματοδότηση 

μέσω τραπεζικών δανείων με συμφέροντες όρους και χαμηλά επιτόκια. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, η υλοποίηση μίας επιχειρηματικής ιδέας βασίζεται στον μιμητισμό, δηλαδή 

σε δραστηριότητες παρόμοιες με εκείνες επιτυχημένων και καινοτόμων επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, στις οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως στην παρούσα περίπτωση που 

εξετάζεται, έχει σημασία η διαδοχή γενεών και η προσωπική ολοκλήρωση του 

επιχειρηματία μέσω της εισαγωγής καινοτομίας και επέκτασης της ήδη υπάρχουσας 

οικογενειακή επιχείρησης. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζουν οι χαμηλοί μισθοί, 

τουλάχιστον ως το πέρας της πενταετίας που είναι η ελάχιστη διάρκεια ενός 
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επιχειρηματικού πλάνου καθώς και η προοπτική ότι οι απολαβές από τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση θα είναι πιο ικανοποιητικές από εκείνες μίας συμβατικής εργασίας.  

Τα αντικίνητρα αφορούν την πολιτική αστάθεια και την αβεβαιότητα σε μία χώρα, την 

οικονομική κρίση που δυσχεραίνει τη χρηματοδότηση από τις τράπεζες και την υψηλή 

φορολογία. Αυτοί οι παράγοντες ήταν εμφανείς κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 

στην Ελλάδα, ιδίως τα έτη 2010-2013, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος για την 

ανάληψη μίας επιχειρηματικής ιδέας και η απώλεια χρόνου και χρημάτων. Εξίσου 

σημαντική είναι η κατάταξη της χώρας στους δείκτες ανταγωνιστικότητας. Τέλος, η 

γραφειοκρατία, η δυσκολία ανάπτυξης ή επέκτασης της επιχείρησης, και η έλλειψη 

εξειδίκευσης ή εμπειρίας στον κλάδο ή στην απαιτούμενη τεχνολογία  αποτελούν επίσης 

προβλήματα που λειτουργούν ως αντικίνητρα για έναν επιχειρηματία. 

 

Πίνακας 2-1. Κίνητρα και αντικίνητρα υλοποίησης μίας επιχειρηματικής ιδέας 

ΚΙΝΗΤΡΑ  ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ 

Ύπαρξη κέρδους  Πολιτική αστάθεια-Αβεβαιότητα 

Καλό πρόγραμμα επιδότησης 
Οικονομική κρίση-μη χρηματοδότηση από 
τράπεζες 

Χαμηλά επιτόκια δανείων Υψηλή φορολογία 

Χαμηλοί μισθοί  Κίνδυνος και απώλεια χρόνου και χρημάτων 

Μιμητισμός Γραφειοκρατία 

Διαδοχή γενεών Δύσκολη ανάπτυξη/επέκταση της εταιρείας 

Μακροπρόθεσμα ικανοποιητικότερες 
απολαβές από μια συμβατική εργασία 

Έλλειψη εξειδίκευσης ή εμπειρίας στον 
κλάδο και στην απαιτούμενη τεχνολογία 

Προσωπική ολοκλήρωση 
Η χαμηλή θέση της χώρας στους δείκτες 
ανταγωνιστικότητας 

Πηγή: Μπιτζένης (2014) 

 

2.3 Χαρακτηριστικά του επιχειρηματία  

Ο πρώτος ορισμός που δόθηκε για τον επιχειρηματία είναι από τον Sey (1816 στο Shinde 

and Shinde, 2011), ο οποίος διατύπωσε ότι: «Ο επιχειρηματίας μεταφέρει οικονομικούς 

πόρους από περιοχές χαμηλής απόδοσης σε περιοχές υψηλής απόδοσης». Από τότε έχει 

διατυπωθεί μία πληθώρα ορισμών ανάλογα με την έμφαση σε επιμέρους χαρακτηριστικά. 

Επιχειρηματίας είναι αυτός που ιδρύει οργανισμούς με δικά του έξοδα με σκοπό την 

εκμετάλλευση ευκαιριών στην αγορά. Η ενασχόληση με την επιχειρηματικότητα συχνά 

συνεπάγεται πολύωρη και σκληρή καθημερινή εργασία με αβέβαιες προοπτικές. 
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Σύμφωνα με τον Schumpeter (1934), ο επιχειρηματίας φέρνει το νέο στην αγορά μέσα 

από δημιουργική ανταπόκριση (creative response) στις απαιτήσεις της αγοράς, ενώ η 

εμφάνιση νέων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων προκαλεί το κλείσιμο όσων δεν 

ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες της αγοράς μέσω της δημιουργικής καταστροφής 

(creative destruction). Χωρίς τη συνεχή ανανέωση που προκύπτει μέσα από την 

επιχειρηματικότητα, η αγορά θα διαφεντευόταν αιωνίως από τους ίδιους οικονομικούς 

κολοσσούς (Σταυρουλάκης, 2012). Σύμφωνα με τους Nielsen and Sarasvathy (2011), 

ένας επιχειρηματίας δεν βασίζεται στην τύχη, αλλά στις δεξιότητες του και την μάθηση. 

Τόσο η συμβατική σοφία, όσο και η υπάρχουσα έρευνα στο θέμα αυτό υποστηρίζουν τη 

σημασία της επιμονής μετά την αποτυχία και την εμπέδωση των λαθών τους από την 

αποτυχία. Μετά την εξέταση ενός δείγματος 1.875 επιχειρηματιών που εισέρχονται ξανά 

στην επιχειρηματικότητα μετά από μια αποτυχημένη επιχείρηση, οι ερευνητές 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του 

επιχειρηματία είναι η επιμονή και η διάθεση για μάθηση από την προηγούμενη εμπειρία. 

Επιπλέον, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να είναι ανοικτός στην εμπειρία, και να διαθέτει 

ευσυνειδησία και εξωστρέφεια, ενώ άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την 

αναγνώριση της πρόθεσης για τη δημιουργία μίας επιχείρησης από μικρή ηλικία, την 

ύπαρξη δημιουργικών δεξιοτήτων και ικανότητας στην επίλυση προβλημάτων, το 

επιχειρηματικό πάθος, η ικανότητα αναγνώρισης των ευκαιριών, και η αγάπη για την 

καθοδήγηση και την ανάληψη καθηκόντων (Zehr, 2016).  

Στη σύγχρονη εποχή ο όρος επιχειρηματίας χρησιμοποιείται χωρίς να διευκρινίζεται αν 

αναφέρεται σε ανθρώπους που έχουν στην ιδιοκτησία τους μικρές επιχειρήσεις (π.χ. 

μανάβικο, καθαριστήριο) ή μεγάλους ομίλους, που έχουν ιδρύσει μια επιχείρηση ή την 

έχουν κληρονομήσει (Κανελλόπουλος, 2000). Γενικά, κάποια χαρακτηριστικά που 

προσιδιάζουν στο προφίλ του επιχειρηματία είναι η δημιουργικότητα, η περιέργεια, η 

φιλομάθεια, η επιμονή, η ανάγκη για επίτευξη υψηλών στόχων, η επιμονή και η δέσμευση 

σε ένα σκοπό, η αποτελεσματικότητα, ο αυτοέλεγχος, ο αυτοσεβασμός, η έντονη 

ενεργητικότητα, η συναισθηματική σταθερότητα και η ικανότητα δικτύωσης (Μπιτζένης, 

2014). Αντιθέτως,  στα αρνητικά χαρακτηριστικά συγκαταλέγονται ο εγωισμός και η μη 

διάθεση προσαρμογής, η παρορμητικότητα, η αυταρχικότητα, η άγνοια κινδύνου, η 

τελειομανία πάνω από την εμπορική λογική, η έλλειψη ή η ανεπάρκεια γνώσεων της 

αγοράς, η κακή διαχείριση, η έλλειψη τεχνογνωσίας, η συγκεντρωτική συμπεριφορά, και 

η αλαζονεία που δημιουργεί ένα κακό εργασιακό περιβάλλον (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2-2. Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία 

ΘΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Δημιουργικότητα-αυτοπεποίθηση-
ικανότητα προσαρμογής 

Εγωισμός και μη διάθεση προσαρμογής 

Κίνητρο για διάκριση Παρορμητικότητα 

Ηγεσία Αυταρχικότητα 

Ανεκτικότητα στον κίνδυνο  Άγνοια κινδύνου  

Αναζήτηση και αξιοποίηση των 
ευκαιριών  

Τελειομανία πάνω από την εμπορική λογική 

Ευφυΐα  
Μη επαρκείς γνώσεις της αγοράς-κακή 
διαχείριση-έλλειψη τεχνογνωσίας  

Ικανότητα να εμπνεύσει Συγκεντρωτική συμπεριφορά 

Αποφασιστικότητα-ενεργητικότητα-
υγεία 

Υπεροψία-αλαζονεία-άσχημη συμπεριφορά 
στους υφισταμένους (αποτέλεσμα κακό 
εργασιακό περιβάλλον) 

Πηγή: Μπιτζένης (2014)  

 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας θα πρέπει να έχει μεγάλη όρεξη 

για το συγκεκριμένο εγχείρημα και να μπορεί να συνεργαστεί με ανθρώπους που 

διαθέτουν μια ποικιλομορφία χαρακτηριστικών. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να 

συνυπολογισθούν έως έναν βαθμό οι χρονικές συγκυρίες και ο παράγοντας τύχη. 

 

2.4 Η θεωρία της σχεδιασμένης συμπεριφοράς και το μοντέλο του 

επιχειρηματικού γεγονότος 

Το να οδηγηθεί ή όχι ένα άτομο στην επιχειρηματικότητα εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες που αφορούν, εκτός των άλλων, στα προσωπικά του χαρακτηριστικά και στο 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Φυσικά, το να γίνει κάποιος επιχειρηματίας 

δεν είναι μία απόφαση η οποία λαμβάνεται χωρίς προεργασία και η εκκίνηση μίας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ενέχει την προδιάθεση του ατόμου που θέλει να 

επιχειρήσει. Αναθεωρώντας την εκτενή βιβλιογραφία σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας των επιχειρηματιών οι Kerr et al. (2017) διαπιστώνουν ότι σημαντικό 

ρόλο έχουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας - αυτο-αποτελεσματικότητα,  

καινοτομία, έλεγχος, και ανάγκη για επίτευγμα – σε συνδυασμό με τη στάση του 

κινδύνου, τους στόχους και τις φιλοδοξίες των επιχειρηματιών. Υπό την έννοια αυτή, οι 
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επιχειρηματικές προθέσεις αφορούν στην προδιάθεσή ενός ατόμου να ξεκινήσει μία 

επιχειρηματική δραστηριότητα στο μέλλον, δεδομένου ότι η πρόθεση προηγείται της 

δράσης (Thompson, 2009). 

Παρόλο που δε φαίνεται να υπάρχει απόλυτη συσχέτιση μεταξύ της πρόθεσης για μία 

συμπεριφορά και της ίδιας της συμπεριφοράς, οι προθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την πρόβλεψή της. Η ανάπτυξη της έννοιας των προθέσεων βασίσθηκε σε μεγάλο 

βαθμό στη θεωρία της σχεδιασμένης συμπεριφοράς, που εντοπίζεται στον τομέα της 

κοινωνικής ψυχολογίας και υποστηρίχθηκε από τον Ajzen (1991). Σύμφωνα με αυτήν τη 

θεωρία, κάθε συμπεριφορά, η οποία προϋποθέτει την ανάληψη ορισμένης δράσης, μπορεί 

να προβλεφθεί από τις προθέσεις του ατόμου που την υιοθετεί. Εντούτοις, η πρόθεση 

ενός ατόμου να υιοθετήσει μία συμπεριφορά καθορίζεται από πολλούς και διαφορετικούς 

μεταξύ τους παράγοντες. Για παράδειγμα, ενώ ορισμένα άτομα μπορεί να έχουν ισχυρές 

προθέσεις και προσωπικές δεσμεύσεις για την υιοθέτηση μίας συμπεριφοράς, μπορεί να 

επηρεάζονται και από εξωγενείς παράγοντες, εμπόδια, ή προσωπικές ανεπάρκειες που 

σχετίζονται τη συμπεριφορά αυτή (Esfandiar et al., 2019). 

Η θεωρία της σχεδιασμένης συμπεριφοράς αποτέλεσε σταθμό για τη διερεύνηση των 

προθέσεων των ατόμων. Ωστόσο, παράλληλα υποστηρίχθηκαν και πολλά μοντέλα που 

διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι προθέσεις των ατόμων, τα οποία 

επιδιώκουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα μοντέλα παρέχουν τη 

δυνατότητα προέκτασης της ικανότητας εξήγησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

και μάλιστα, σε προηγούμενο της έναρξης της επιχείρησης, στάδιο. Το πρώτο και ίσως 

ένα από τα σημαντικότερα θεωρητικά μοντέλα μοντέλο προτάθηκε από τους Shapero και 

Sokol (1982) και ονομάζεται το μοντέλο του επιχειρηματικού γεγονότος. Το μοντέλο 

υποστηρίζει ότι διάφορα γεγονότα κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου έχουν τη 

δυνατότητα να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων και να υποκινήσουν το άτομο σε αλλαγή 

του τρόπου δράσης του. Ειδικότερα, υποστηρίχθηκε ότι ένα μεμονωμένο γεγονός, όπως 

π.χ. γάμος, θάνατος, διαζύγιο, ξαφνικός πλουτισμός, αλλά και διάφορες καταστάσεις 

όπως, θυμός, πλήξη κ.α., μπορεί να κάνει λιγότερο ή περισσότερο έντονη την πρόθεση 

ενός ατόμου να γίνει επιχειρηματίας και να αλλάξει την κατεύθυνση της ζωής του. 

Συνεπώς, αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης μπορεί να οφείλεται στην ύπαρξη κάποιου τυχαίου 

γεγονότος, το οποίο μεταβάλλει την έως τώρα πορεία του ατόμου. Οι ερευνητές 

εστιάζουν στη σημασία που έχουν η αντιλαμβανόμενη επιθυμία, η ροπή που επιδεικνύει 

το άτομο για δράση και η αντιλαμβανόμενη εφικτότητα για την ίδρυση μιας επιχείρησης 

(Διάγραμμα 2-1). 
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Διάγραμμα 2-1 Το μοντέλο του επιχειρηματικού γεγονότος 

Πηγή: Προσαρμογή από Shapero and Sokol (1982) 

 

Ειδικότερα (Shapero and Sokol, 1982):  

▪ Η αντιλαμβανόμενη επιθυμία (perceived desirability) αναφέρεται στην επιθυμία 

του ατόμου να γίνει επιχειρηματίας και στο βαθμό που αισθάνεται έλξη γι’ αυτή 

τη δραστηριότητα, δηλαδή τον βαθμό που θεωρεί ελκυστική την προοπτική 

ίδρυσης μιας επιχείρησης. Υποστηρίζεται δε, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η έλξη 

ενός ατόμου προς το αντικείμενο της επιχειρηματικότητας, τόσο πιθανότερο είναι 

να το υιοθετήσει. 

▪ Η ροπή που επιδεικνύει το άτομο για δράση (propensity to act) αφορά τη διάθεσή 

του να υλοποιήσει τις αποφάσεις του και τη θέληση του να αναλάβει δράση. Αυτή 

η μεταβλητή σχετίζεται με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως η 

ανάγκη για την επίτευξη των στόχων (need for achievement) που θέτει, καθώς 

στο άτομο δημιουργείται η ανάγκη να πετύχει τον στόχο του που είναι η 

δημιουργία μιας επιχείρησης και, επομένως, είναι πιθανό να επιδεικνύει και 

υψηλότερη ροπή για δράση. Επίσης, η έννοια σχετίζεται με την έδρα ελέγχου 

(locus of control) καθώς τα άτομα με εσωτερική έδρα ελέγχου επιδεικνύουν 

μεγαλύτερη διάθεση για ανάληψη δράσης, σε αντίθεση με τα άτομα με εξωτερική 

έδρα ελέγχου. 

▪ Η αντιλαμβανόμενη εφικτότητα (perceived feasibility) είναι ο βαθμός στον οποίο 

το άτομο θεωρεί εφικτή την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς, 

δηλαδή την ίδρυση μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με αυτή 

τη μεταβλητή, όσο πιο εφικτή θεωρεί ένα άτομο τη δυνατότητα να γίνει 

επιχειρηματίας, τόσο ισχυρότερες είναι οι επιχειρηματικές του προθέσεις. Η 



[Επιλογή ημερομηνίας] 

14 
 

αντίληψη του ατόμου για το πόσο είναι εφικτή η ίδρυση μιας επιχείρησης, σε 

μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο διάστημα, εξαρτάται, πρωτίστως, από το εάν 

γνωρίζει ή όχι τις πρακτικές λεπτομέρειες για να το πράξει. Επίσης, είναι 

αντιστρόφως ανάλογη του βαθμού δυσκολίας που θεωρεί το άτομο ότι θα 

αντιμετωπίσει για την ίδρυση, αλλά και του φόρτου εργασίας που πιστεύει ότι θα 

έχει. Τέλος, η μεταβλητή αυτή εξαρτάται και από το βαθμό στον οποίο το άτομο 

θεωρεί σίγουρη ή όχι την επιχειρηματική του επιτυχία, δηλαδή την ίδρυση και τη 

λειτουργία μιας επιχείρησης (Liñán et.al., 2011). 

 

2.5 Η σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαχείρισης 

γνώσης στην επιχειρηματικότητα 

Η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης είναι γενικότερα άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρότι 

σε ετήσια βάση δημοσιεύεται μια πληθώρα ερευνών και άρθρων παγκοσμίως. Όσον 

αφορά το ρόλο της, είναι η εξασφάλιση της ελεγχόμενης δράσης μιας επιχείρησης αλλά 

και η υπεράσπιση των συμφερόντων των μετόχων της. Ταυτόχρονα, η ανάγκη για τη 

σωστή λειτουργία μιας εταιρείας έχει αυξηθεί κατακόρυφα όπως και οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις ώστε να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις των 

ρυθμιστικών αρχών. Βάσει των αναφορών και των ερευνών η εταιρική διακυβέρνηση 

αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ορθής λειτουργίας ενός οργανισμού και πρέπει 

να εξελίσσεται συνεχώς και να συμβαδίζει πλήρως με τις ισχύουσες νομοθετικές πράξεις 

αλλά και την αγορά ευρύτερα ή τους «νόμους» της (Μπιτζένης, 2014, Τραυλός, 2003). 

Οι Claessens and Yurtoglu (2013) εξηγούν ότι τα καλύτερα εταιρικά πλαίσια ωφελούν 

τις επιχειρήσεις μέσω της μεγαλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση, του 

χαμηλότερου κόστους του κεφαλαίου, της καλύτερης απόδοσης και της ευνοϊκότερης 

μεταχείρισης όλων των ενδιαφερομένων. Επιπλέον, οι μηχανισμοί εταιρικής 

διακυβέρνησης της αγοράς έχουν λιγότερη επίδραση, όταν το σύστημα διακυβέρνησης 

μιας χώρας είναι αδύναμο.  

Ο ορισμός της εταιρικής διακυβέρνησης διαφέρει ανάλογα με την οπτική. Από μία ευρεία 

προοπτική, ο Gillan (2006)  αναφέρει τα συστήματα διακυβέρνησης ως το σύνολο των 

περιορισμών που διαμορφώνουν την εκ των υστέρων διαπραγμάτευση πάνω από τα 

οιονεί μισθώματα που παράγονται από την εταιρεία. Οι Shleifer και Vishny (1997) 

ορίζουν την εταιρική διακυβέρνηση ως τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές μπορούν να 

εξασφαλίσουν την απόδοση της επένδυσής τους. Λαμβάνοντας μια ευρεία προοπτική 
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θεμάτων, οι Gillan and Starks (2002) καθορίζουν την εταιρική διακυβέρνηση ως το 

σύστημα των νόμων, των κανόνων, και των παραγόντων που ελέγχουν τις λειτουργίες 

μίας εταιρείας. Ανεξαρτήτως του ειδικού ορισμού που χρησιμοποιείται, οι ερευνητές 

βλέπουν συχνά τους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης όπως υπάγονται σε μία από 

τις δύο ομάδες: σε εσωτερικές και σε εξωτερικές λειτουργίες. Τα βασικά όργανα της 

εσωτερικής διακυβέρνησης είναι η Διοίκηση, η οποία ενεργεί ως αντιπρόσωπος των 

μετόχων και αποφασίζει σε ποια περιουσιακά στοιχεία θα χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις 

και το Διοικητικό Συμβούλιο, στην κορυφή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, το 

οποίο είναι επιφορτισμένο με την παροχή συμβουλών και την παρακολούθηση της 

διαχείρισης. Τα στοιχεία της εξωτερικής διακυβέρνησης προκύπτουν από την ανάγκη της 

επιχείρησης να συγκεντρώσει κεφάλαια. Περαιτέρω, στις εισηγμένες επιχειρήσεις, 

υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των παρόχων κεφαλαίων και των διαχειριστών κεφαλαίων, 

ο οποίος δημιουργεί τη ζήτηση για δομές εταιρικής διακυβέρνησης (Keasey et.al., 2005). 

Αφού ενσωματώσουμε την κοινότητα στην οποία λειτουργούν οι επιχειρήσεις, το 

πολιτικό περιβάλλον, τους νόμους, και τις αγορές στις οποίες συμμετέχουν οι 

επιχειρήσεις, η εταιρική διακυβέρνηση αντικατοπτρίζει επίσης την άποψη των 

ενδιαφερομένων μερών  της επιχείρησης. Η άποψη αυτή καταγράφει τις πραγματικότητες 

του περιβάλλοντος διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, υπάρχουν νόμοι βάσει 

των οποίων οι εκούσιες προσφορές εξαγοράς μπορούν να απορρίπτονται όταν 

αναμένεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινότητα στην οποία 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση-στόχος. Ομοίως, η νομοθεσία (π.χ. η Πράξη Sarbanes–

Oxley του 2002, αποδεικνύουν ότι ο νόμος και η πολιτική έχουν σημαντικές επιδράσεις 

τόσο στην εταιρική διακυβέρνηση όσο και στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων 

(Jensen, 1986). 

Εξίσου σημαντική είναι η διαχείριση της γνώσης σε μία επιχείρηση. Αρχικά, η έννοια 

δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί, αφενός, λόγω της πολυπλοκότητάς της, και, 

αφετέρου, εξαιτίας της πολυπλοκότητας του όρου γνώση με τον οποίο συνάπτεται άμεσα, 

αφού περιέχεται σε αυτήν. Οι Daveport and Prusak (1998) εξηγούν ότι η γνώση δεν είναι 

ούτε δεδομένα, ούτε πληροφορίες, αν και σχετίζεται και με τα δύο. Η σύγχυση σχετικά 

με την σημασία των δεδομένων, των πληροφοριών και της γνώσης έχει οδηγήσει σε 

τεράστιες δαπάνες για τεχνολογικές πρωτοβουλίες που σπανίως παραδίδουν αυτό που οι 

επιχειρήσεις χρειάζονται. Αυτό συμβαίνει διότι οι επιχειρήσεις δεν καταλαβαίνουν τι 

χρειάζονται έως ότου επενδύουν πολλά χρήματα σε ένα σύστημα που αποτυγχάνει να το 

παρέχει.  
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Περαιτέρω, χαρακτηριστικό της ιδιαιτερότητας της έννοιας είναι πως πρέπει να παράξει 

και στη συνέχεια να αποθηκεύσει προς το συμφέρον της επιχείρησης ή του οργανισμού, 

για την οποία όμως θα πρέπει να φροντίσει να μην εξωτερικευθεί στον έξω κόσμο, ήτοι 

να μην μαθευτεί σε τρίτους. Το συγκεκριμένο γεγονός, δηλαδή η προσπάθεια μη 

διαρροής της γνώσης έλαβε ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις και η σημασία του αυξήθηκε 

κατακόρυφα, σε περιόδους όπου και η αύξηση του ανταγωνισμού ήταν ραγδαία. Έτσι, 

όταν, για παράδειγμα, ορισμένα στελέχη συγκέντρωναν πολύ από τη γνώση της 

επιχείρησης, ήταν σε θέση να ισχυροποιήσουν τη θέση τους, έχοντας λάβει υπόψη του 

κινδύνου ώστε να διαρρεύσουν τις γνώσεις αυτές εκτός της επιχείρησης (Reilly, 1998).  

Σε κάθε περίπτωση, η ανταλλαγή γνώσεων είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο και μπορεί 

να αποτελέσει προστιθέμενη αξία για έναν οργανισμό, έναν πολύτιμο πόρο που 

συμβάλλει στην οργανωτική ανάπτυξη. Επομένως, η μεταφορά της γνώσης, καθώς και η 

συνολική της διαχείριση, είναι ένα λεπτό ζήτημα, το οποίο συνδέεται με την απορρόφηση 

και την ενσωμάτωσή της γνώσης (Omotayo, 2015). Επιπλέον, η υιοθέτηση βιώσιμων 

λύσεων στην διαχείριση της γνώσης είναι σημαντική για τη βελτίωση της λειτουργίας 

των σύγχρονων επιχειρήσεων (Zbuchea et al., 2019). Η ανάγκη εφαρμογής διαχείρισης 

γνώσης στις επιχειρήσεις είναι αποτέλεσμα των εξωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων 

που επηρεάζουν το εργασιακό περιβάλλον των εταιρειών. Οι εξωτερικές δυνάμεις 

αφορούν το περιβάλλον της αγοράς, ενώ οι εσωτερικές δυνάμεις αφορούν το περιβάλλον 

της επιχείρησης, Ειδικότερα (Rao, 2005):  

 

Εξωτερικές Δυνάμεις 

▪ Οι πιέσεις της αγοράς οδηγούν σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού που κατέχει 

μεγάλο μέρος κρίσιμης γνώσης. 

▪ Η διεύρυνση της αγοράς και η παγκοσμιοποίηση των εταιρειών με τις συνεχείς 

συγχωνεύσεις, καθιστά κρίσιμη τη διατήρηση της γνώσης που υπάρχει στην 

παλιά επιχείρηση από τη νέα επιχείρηση που προκύπτει μετά τη συγχώνευση. 

▪ Η ανάγκη για συνεχή και αυξανόμενη ανάπτυξη με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση 

των κινδύνων. Η καθημερινή ανέλιξη των εργαζομένων και η διευρυμένη 

πρόσβαση στη γνώση βοηθά την εταιρεία και κυρίως τα διευθυντικά στελέχη να 

πάρουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις. 
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▪ Η ανάγκη για καινοτομία λόγω ανταγωνισμού. Πολλές επιχειρήσεις συμμετέχουν 

σε εκθέσεις και διαγωνισμούς προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις 

ή ακόμα και να δημιουργήσουν γνώση οι ίδιες.  

▪ Η απαίτηση για συστήματα καινοτομίας τα οποία να μετατρέπουν τη γνώση και 

τις ιδέες αποτελεσματικά και αποδοτικά σε προϊόντα και διαδικασίες τα οποία 

επιτυγχάνουν και ικανοποίηση των αναγκών για ταχύτητα. 

▪ Η ανάγκη για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών ή τη διαχείριση των 

πελατειακών σχέσεων  

 

Εσωτερικές Δυνάμεις  

▪ Η ανάγκη για συγκέντρωση της γνώσης όταν μία επιχείρηση δραστηριοποιείται 

σε αρκετές γεωγραφικές θέσεις. 

▪ Η ανάγκη για βέλτιστη διαχείριση λόγω των διαφορών και των συσχετισμών που 

υπάρχουν σε διάφορα τμήματα μιας εταιρείας. 

▪ Η αξιοποίηση του διανοητικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Ο καλύτερος 

συντονισμός των εργαζομένων της γνώσης, οι οποίοι είναι τα «μυαλά» και όχι τα 

εργατικά χέρια. 

Προκειμένου η διαχείριση της γνώσης να είναι αποτελεσματική, απαιτούνται τα εξής: 

▪ Ανάπτυξη συστημάτων διαμόρφωσης της γνώσης και καλών πρακτικών. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίδεται στη διαμόρφωση συστημάτων αλλά και τις 

μεθόδους δέσμευσης των γνώσεων. Βασικό και καθοριστικό ρόλο σε αυτή την 

διαδικασία ενέχει ο ανθρώπινος παράγοντας. 

▪ Κατάρτιση, κινητοποίηση και διοίκηση των εργαζομένων προκειμένου να 

αντληθεί η υπεραξία της γνώσης που διαθέτουν, όντας οι κύριοι κάτοχοι της 

γνώσης. Μέσω της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων μπορούν να εφαρμοστούν 

πολιτικές, οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και 

συμπεριφορών των εργαζομένων απέναντι στη διαχείριση της γνώσης με στόχο 

την αποδοχή και την ενσωμάτωση στην διαμορφούμενη κουλτούρα (Zack, 1999). 

▪ Διατήρηση και ενίσχυση των θέσεων εργασίας που διαχειρίζονται υψηλής αξίας 

γνώσεις για τον οργανισμό. Για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να δοθεί έμφαση από 

τη διοίκηση ώστε να διασφαλισθεί η επαρκής αξιοποίηση των γνώσεων και των 

ατόμων που τις διαχειρίζονται, με την παροχή κινήτρων και την διατήρηση των 
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εργαζομένων ώστε να αποτραπεί η σημαντική διαρροή γνώσης. Στον αντίποδα, η 

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να εστιάζει στην προσέλκυση 

εργαζομένων, οι οποίοι διαθέτουν εξαιρετικά χρήσιμες γνώσεις από τον 

ανταγωνισμό ή το εν γένει εξωτερικό περιβάλλον (Κοτζαϊβάζογλου κ.α., 2017). 

 

2.6 Το επιχειρηματικό σχέδιο  

Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι μια έκθεση, η οποία αποτυπώνει όλα τα 

δεδομένα μίας επιχείρησης που σχετίζονται με  την δημιουργία, την ανάπτυξη και την 

εξέλιξή της έως ότου φτάσει στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Με άλλα λόγια, το 

επιχειρηματικό σχέδιο περιλαμβάνει την λεπτομερή παρουσίαση μιας επιχειρηματικής 

ιδέας και είναι μια διαδικασία που προηγείται της υλοποίησης της και της έναρξης των 

δραστηριοτήτων μιας νέας επιχείρησης (Κορρές, 2015). Η UNCTAD (2002) ορίζει το 

επιχειρησιακό σχέδιο ως μια περιεκτική, γραπτή περιγραφή της δραστηριότητας μιας 

επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρείας, τις 

τεχνικές παραγωγής, τις αγορές και τους πελάτες, τη στρατηγική μάρκετινγκ, τους 

ανθρώπινους πόρους, την οργάνωση, τις απαιτήσεις όσον αφορά την υποδομή και τον 

εφοδιασμό, τις απαιτήσεις χρηματοδότησης, τις πηγές και τις χρήσεις των χρημάτων.  

Επιπλέον, περιλαμβάνει την περιγραφή του επιχειρησιακού μοντέλου της επιχείρησης,  

ώστε να εξηγήσει στα ενδιαφερόμενα μέρη το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται η εταιρεία καθώς και όλους τους παράγοντες που αναμένεται να 

επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά της σε 

βάθος τριών με πέντε ετών (Κορρές, 2015). 

Ο κλασικός συντάκτης επιχειρησιακού σχεδίου είναι ένας επιχειρηματίας που επιδιώκει 

να αποκτήσει  κεφάλαια για το ξεκίνημα μίας νέας επιχείρησης. Πολλές μεγάλες 

εταιρείες ξεκίνησαν με την μορφή ενός επιχειρηματικού σχεδίου που χρησιμοποιήθηκε 

για να πείσει τους επενδυτές να συνεισφέρουν το απαραίτητο κεφάλαιο για την εξέλιξη 

της επιχειρηματικής ιδέας. Όπως εξηγούν οι Brinckmann and Kim (2015), πολλοί νέοι 

επιχειρηματίες είναι αντιμέτωποι με ελλιπείς πληροφορίες και υψηλή αβεβαιότητα και γι’ 

αυτόν τον λόγο χρειάζονται ένα επιχειρηματικό σχέδιο, ώστε να εφαρμόσουν την 

κατάλληλη πορεία δράσης. Περαιτέρω, η βιβλιογραφία για τον επιχειρηματικό 

σχεδιασμό έχει αποκαλύψει κυρίως εξωγενείς, περιβαλλοντικούς παράγοντες όπου ο 

επιχειρηματικός σχεδιασμός συνδέεται με τις τυπικές απαιτήσεις επενδυτών και 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επομένως, ο νέος επιχειρηματίας έχει την ανάγκη να 
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καθορίσει τις θεμελιώδεις δραστηριότητες της νέας επιχειρήσεις και να προσδιορίσει με 

ποιον τρόπο θα πραγματοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ένας εκκολαπτόμενος 

επιχειρηματίας αναζητά χρηματοδότηση (Gartner and Teague, 2017). 

Υπάρχουν δύο βασικοί σκοποί για την προετοιμασία ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Ο 

πρώτος είναι εξωτερικός για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση που είναι πολύ 

σημαντική για την ανάπτυξη της επιχείρησης, ενώ ο δεύτερος αφορά στην υποστήριξη 

της στρατηγικής και της εταιρικής ανάπτυξης της επιχείρησης. Από αυτή την άποψη, το 

επιχειρηματικό σχέδιο είναι χρήσιμο για τον καθορισμό της στρατηγικής κατεύθυνσης 

της εταιρείας, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι εντός του χρονικού πλαισίου στο οποίο 

αναφέρεται το σχέδιο. Επομένως, ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο παρέχει το πλαίσιο 

λειτουργίας που θα μπορούσε να δώσει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με 

τους ακόλουθους τρόπους (Oyewole, 2018):  

α) Ως βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης, αναλύει τα περίπλοκα καθήκοντα της έναρξης 

μιας επιχείρησης σε πολλά μικρότερα και λιγότερο δυσκίνητα καθήκοντα, για καθένα 

από τα οποία έχει σχεδιαστεί με λεπτομέρεια, το σχέδιο δράσης για την επίτευξή τους. 

Για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης εστίασης στην 

αντιμετώπιση ζητημάτων με οργανωμένο, συνεκτικό και συστηματικό τρόπο.  

β) Ως μεσοπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος οδικός χάρτης λειτουργεί ως ένα 

ανεκτίμητο εργαλείο που βοηθά τους διαχειριστές να κρατούν την επιχείρηση στη σωστή 

τροχιά και προς την κατεύθυνση που έχει οριστεί για την εταιρεία, ώστε να επιτύχει τους 

στόχους της.   

γ) Ως εργαλείο απόδοσης, ένα επιχειρηματικό σχέδιο που χρησιμοποιείται σωστά 

μπορεί να βοηθήσει τη διοίκηση της επιχείρησης να θέσει ρεαλιστικούς στόχους, ενώ 

ταυτόχρονα παρέχει μία βάση για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των μελλοντικών 

επιδόσεων της επιχείρησης. 

δ) Ως επιχειρηματικό εργαλείο προώθησης, ένα επιχειρηματικό σχέδιο συχνά βοηθά 

τη διαχείριση της επιχείρησης να πείσει τους επενδυτές και τους δανειστές να παρέχουν 

οικονομική υποστήριξη για τις δραστηριότητές της. Το επιχειρηματικό σχέδιο τους 

επιτρέπει να κατανοήσουν τις τρέχουσες δραστηριότητες και τη μελλοντική κατεύθυνση 

της εταιρείας, καθώς και τους στόχους και τις στρατηγικές που αναπτύχθηκαν για την 

επίτευξη των επιδόσεων. 

Το Διάγραμμα 2-2 παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου 
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Διάγραμμα 2-2 Βασικά στοιχεία επιχειρηματικού σχεδίου 

Πηγή: Κορρές (2015) 

 

1. Ειδική περίληψη  

Η ειδική περίληψη αποτελεί μια επισκόπηση του επιχειρηματικού σχεδίου και περιέχει 

τα κυριότερα σημεία του σχεδίου που θα έχουν  έναν ισχυρό αντίκτυπο στους αναγνώστες 

επειδή μπορεί να είναι το πρώτο πράγμα που οι επενδυτές ή τα ενδιαφερόμενα μέρη 

βλέπουν για την επιχείρηση. Κατά την εκπόνηση της περίληψης, πρέπει να απαντηθούν 

οι ακόλουθες ερωτήσεις: 

▪ Τι είδους επιχείρηση είναι; 

▪ Ποιο είναι το προϊόν/υπηρεσία και γιατί είναι ειδική;   

▪ Ποιοι είναι οι διευθυντές;  

▪ Πόσα χρήματα χρειάζονται;   

▪ Πότε και σε ποιο στάδιο θα απαιτηθούν τα χρήματα αυτά; 

Γενικότερα, η ειδική περίληψη περιγράφει την επιχείρηση, το προϊόν της, την αγορά που 

εξυπηρετεί και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων. Επιπλέον, αναφέρει τα 

οικονομικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιλαμβάνουν τα κυριότερα οικονομικά 

σημεία, όπως οι πωλήσεις και τα κέρδη. Οι οικονομικές απαιτήσεις δηλώνουν πόσο 

κεφάλαιο είναι απαραίτητο για την εκκίνηση ή την επέκταση, πώς θα χρησιμοποιηθεί και 
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ποια εγγύηση είναι διαθέσιμη. Η τρέχουσα επιχειρησιακή θέση παρέχει τις σχετικές 

πληροφορίες για την επιχείρηση, τη νομική μορφή λειτουργίας της κατά την ίδρυση, τους 

κύριους ιδιοκτήτες και το βασικό προσωπικό. Τέλος, επισημαίνει σημαντικά επιτεύγματα 

ή οτιδήποτε αξιοσημείωτο όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σημαντικές συμβάσεις 

σχετικά με την ανάπτυξη του προϊόντος, ή τα αποτελέσματα από το μάρκετινγκ δοκιμής 

που έχουν διεξαχθεί (Γεωργοπούλου, 2014). 

 

2. Ο χρονικός προσδιορισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  

Αποτυπώνει την ικανότητα του επιχειρηματία να εκτελέσει με επιτυχία το έργο του, 

εξηγώντας τον τρόπο και τον χρονικό ορίζοντα μέσα στον οποίο θα πραγματοποιηθούν 

οι διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ώστε η επιχείρηση να εξελιχθεί και να 

αναπτυχθεί. 

 

3. Καταγραφή και ανάλυση στόχων 

Αποτελεί τη δέσμευση της επιχείρησης για να επιτύχει τους στόχους που θέτει και 

συνήθως αναφέρεται από την άποψη των γενικών προθέσεων των επιχειρήσεων, όπως 

"να γίνει ο ηγέτης της αγοράς" ή "να είναι ένας χαμηλού κόστους πάροχος". Οι στόχοι 

παρέχουν τη σύνδεση μεταξύ της αποστολής της επιχείρησης και των πράξεων της και 

υπαγορεύουν  τελικά τις επιλογές που γίνονται από την επιχείρηση. Επιπλέον, οι στόχοι 

είναι συγκεκριμένα βήματα, ορόσημα, τα οποία επιτρέπουν στην επιχείρηση να 

εκπληρώσει το όραμά της και πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, 

λογικοί και έγκαιροι προκειμένου να συμβάλουν στην κάλυψη τυχόν κενών στις 

απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχία της επιχείρησης (Βαξεβανίδου και Ρεκλείτης, 

1999).  

 

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

Εξηγεί με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση ώστε να υλοποιηθούν οι 

επιχειρηματικές ιδέες και παρέχει πληροφορίες για τις οικονομικές δυνατότητες αλλά και 

τους περιορισμούς των πόρων της επιχείρησης. Συνήθως, καταρτίζονται είτε πλήρεις 

οικονομικές καταστάσεις όταν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση είτε σενάρια τζίρου και 

κερδοφορίας, τα οποία βασίζονται σε συγκεκριμένες υποθέσεις ή παραδοχές. 
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5. Ανάλυση υποδομών και περιγραφή του προϊόντος 

Η οργάνωση της επιχείρησης γύρω από τις δραστηριότητές της περιλαμβάνει το 

οργανόγραμμα που βοηθά στην εξήγηση της επικοινωνίας, των λειτουργικών 

διαδικασιών, των γραμμών αναφοράς και των μηχανισμών σύνδεσης μεταξύ των ρόλων 

και των ευθυνών. Δείχνει σε όλες τις γραμμές επικοινωνίας, πώς λειτουργεί το σύστημα 

ελέγχου και ποιος έχει τον έλεγχο, ποιος έχει εξουσία και ποιος είναι υπεύθυνος. Η 

οργανωτική δομή μπορεί να είναι ιεραρχική αντανάκλαση της επικοινωνίας που ρέει από 

την κορυφαία διοίκηση προς τις μονάδες της επιχείρησης (Παναγιώτου κ.α., 2013). 

 

6. Προώθηση προϊόντος και ανάλυση αγοράς & ανταγωνιστών 

Εστιάζει στους προμηθευτές και τους πελάτες στους οποίους απευθύνεται η επιχείρηση 

(αγορά-στόχο) και στον απαιτούμενο όγκο των πωλήσεων ώστε η επιχείρηση να 

αναπτυχθεί και να αποκτήσει μερίδιο αγοράς στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται 

(Ζιγκιρίδης, 2011).  

 

7. Ανάλυση SWOT  

Αφορά στην ανάλυση των Δυνατών Σημείων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών που 

υπάρχουν στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης έτσι ώστε να 

προλάβει καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην επιχείρηση 

καθώς και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξή της 

(Κούρτης, 2016). 

 

8. Ανάλυση PEST  

Η ανάλυση PEST (ή PESTEL), αποτελεί ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο που αποτυπώνει 

το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και τους παράγοντες που επιδρούν στη 

λειτουργία της και την επίτευξη των στόχων της. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι πολιτικοί 

(Political), οικονομικοί (Economical), κοινωνικοί (Social) και τεχνολογικοί 

(Technological) ή, σύμφωνα με τη διευρυμένη ανάλυση PESTEL, μπορούν να 

προστεθούν και δύο ακόμη παράγοντες, οι περιβαλλοντικοί (Environmental) και οι 

νομικοί (Legal). Πλεονέκτημα του εργαλείου αυτού είναι ότι δίνει στους διαχειριστές της 

επιχείρησης τη δυνατότητα να κατανοήσουν το εξωτερικό περιβάλλον και τον τρόπο με 
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τον οποίο επιδρά στη λειτουργία της επιχείρησης και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα 

ώστε να πετύχουν τους στόχους τους (Yüksel, 2012).  

Με βάση όλα τα παραπάνω, βασικό πλεονέκτημα του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ότι  

προσεγγίζει ένα σύνολο από διαφορετικά ζητήματα που συνδέονται με τη λειτουργία της 

επιχείρησης και τη χρηματοοικονομική ανάλυση. Παρουσιάζει το σημείο στο οποίο 

βρίσκεται η επιχείρηση τη δεδομένη στιγμή, καθώς και το σημείο στο οποίο θέλει να 

φτάσει. Επιπλέον, αναλύει τους τρόπους με τους οποίους θα είναι δυνατή η επίτευξη 

αυτού του στόχου. Ένας ακόμη σημαντικός λόγος αξιοποίησης του συγκεκριμένου 

εργαλείου είναι ότι αποτελεί χρήσιμο μέσο για την προσέλκυση επενδύσεων και 

δανεισμού (Δημητρίου και Χρονάκης, 2012). 

Ειδικότερα, όταν πρόκειται για μία εξειδικευμένη αγορά, η νεοσύστατη επιχείρηση έχει 

την ευκαιρία να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί χωρίς να είναι αναγκασμένη να 

ανταγωνιστεί τις οικονομίες κλίμακας που οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές είναι σε θέση να 

επιτύχουν. Στον τομέα των τροφίμων, οι οργανικές ουσίες, τα τοπικά προϊόντα, οι 

ποικιλίες κληρονομιάς, οι βιοδυναμικές κλπ. είναι μερικές από τις εναλλακτικές επιλογές 

προϊόντων που ζητούνται από συγκεκριμένα καταναλωτικά τμήματα. Επιπλέον, η 

εξερεύνηση εξειδικευμένων αγορών συνδέεται με πολλές και διαφορετικές γεωργικές 

λειτουργίες και παρέχει στους δημιουργικούς επιχειρηματίες ένα μέσο για τη χρήση νέων 

και ανεκμετάλλευτων πόρων, δημιουργώντας παράλληλα νέες ροές εσόδων (Kahan, 

2013).  Όπως εξηγεί ο Thilmany (2012), οι εξειδικευμένες αγορές αποτελούνται από 

ομάδες καταναλωτών (τμήματα της αγοράς) στο πλαίσιο της μεγαλύτερης αγοράς που 

έχουν παρόμοια δημογραφικά, αγοραστική συμπεριφορά, και χαρακτηριστικά του 

τρόπου ζωής. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν τους αγοραστές τροφίμων που δίνουν 

προτεραιότητα στις διαβεβαιώσεις ποιότητας και την πηγή παραγωγής και τους 

καταναλωτές που επιδιώκουν μια εύκολη προετοιμασία φαγητού διαθέσιμου σε βολική 

μορφή. Ακόμη και οι καταναλωτές με την ίδια συμπεριφορά αγοράς μπορεί να έχουν 

διαφορετικά κίνητρα, τα οποία είναι ουσιώδη στοιχεία, ώστε ο επιχειρηματίας να επιλέξει 

τη κατάλληλη στρατηγική μάρκετινγκ και προώθησης. Για παράδειγμα, οι βιολογικοί 

καταναλωτές αναγνωρίζονται από την ανησυχία τους για το περιβάλλον, αλλά, σήμερα 

πλέον, υπάρχουν πολλά και εντελώς διαφορετικά τμήματα καταναλωτών που αγοράζουν 

βιολογικά προϊόντα επειδή αντιλαμβάνονται ότι τα τρόφιμα αυτά έχουν υψηλότερα 

θρεπτικά οφέλη. Επομένως, η κατανόηση των επιλογών και των προτιμήσεων των 

καταναλωτών είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τον καθορισμό του αν μια επιχείρηση 
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έχει τους πόρους, τα ενδιαφέροντα και τα επιχειρηματικά στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για την κάλυψη των αναγκών των μελλοντικών πελατών. 

 

2.6.1 Περιγραφή της επιχείρησης  

Η περιγραφή της επιχείρησης αρχίζει συνήθως με μια σύντομη εξήγηση της βιομηχανίας. 

Κατά την περιγραφή του κλάδου, ο ερευνητής συζητά τι συμβαίνει τώρα, καθώς και τις 

προοπτικές για το μέλλον. Αυτό είναι εφικτό μέσω έρευνας έτσι ώστε να παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες, τις προτιμήσεις τους, τις ανάγκες τους, καθώς και  

αναφορές στα νέα προϊόντα ή τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να ωφελήσουν ή να 

εμποδίσουν την επιχείρηση (Witell et al., 2011). Οι παρατηρήσεις πρέπει να βασίζονται 

σε αξιόπιστα δεδομένα και να συνοδεύονται από υποσημειώσεις όταν αυτό είναι 

απαραίτητο. Αυτό θα συμβάλλει στην φερεγγυότητα και την πραγματική απεικόνιση της 

κατάστασης του κλάδου ώστε οι τραπεζίτες και οι επενδυτές να μην διακινδυνεύσουν 

την δανειοδότηση ή την επένδυση βασιζόμενοι σε υποθέσεις ή εικασίες.  

Κατά την περιγραφή της επιχείρησης, θα πρέπει να αναφερθεί σε ποιον κλάδο 

δραστηριοποιείται (χονδρική, λιανική, υπηρεσία τροφίμων, κατασκευή, φιλοξενία, κλπ.), 

και εάν πρόκειται για νεοσύστατη επιχείρηση ή για καθιερωμένη (Παπούλιας κ.α., 2016). 

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί η νομική μορφή της εταιρείας και να εξηγηθούν οι λόγοι 

που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μορφή έναντι κάποιας άλλης. Τέλος, θα πρέπει να 

αναφερθούν πληροφορίες για το ποιοι είναι οι πελάτες της επιχείρησης, πόσο μεγάλη 

είναι η αγορά, και πώς το προϊόν ή η υπηρεσία διανέμονται και διατίθενται στο εμπόριο. 

 

2.6.2 Περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

H περιγραφή του προϊόντος μπορεί να είναι μερικές παράγραφοι ή περισσότερες σελίδες 

ανάλογα με την περιπλοκότητα του σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφερθεί 

για ποιον λόγο έχει επιλεχθεί το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, ποιο κενό επιδιώκει 

να καλύψει στην αγορά και ποια είναι η διαφοροποίηση που θα φέρει ή το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για την επιχείρηση (Pono et al., 2019). Επιπλέον, είναι σημαντικό να 

διευκρινιστεί με ποιες παραδοχές θεωρεί ο ερευνητής ότι οι καταναλωτές θα 

ανταποκριθούν θετικά στο προϊόν. Ιδίως εάν το επιχειρηματικό σχέδιο θα χρησιμοποιηθεί 

ως πρόταση χρηματοδότησης νεοσύστατης επιχείρησης θα πρέπει να εξηγεί με σαφήνεια 

γιατί το πρόσθετο μετοχικό κεφάλαιο ή το χρέος θα κάνει την επιχείρηση πιο κερδοφόρα. 

Άλλες πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν εδώ είναι μια περιγραφή της 
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έρευνας που πραγματοποιήθηκε για το προϊόν και την αντίδραση προμηθευτών ή ειδικών 

της αγοράς στην επιχειρηματική ιδέα. 

 

2.6.3 Ανάλυση αγοράς 

Μια διεξοδική ανάλυση της αγοράς τον επιχειρηματία να ορίσει τις προοπτικές της 

επιχείρησης και να καθιερώσει την τιμολόγηση, τη διανομή, και τις προωθητικές 

στρατηγικές που θα επιτρέψουν στην εταιρεία να είναι επιτυχής έναντι του 

ανταγωνισμού, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. 

Βασικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει ένας νεόκοπος επιχειρηματίας πριν την 

υλοποίηση της ιδέας είναι τα ακόλουθα:  

▪ Τι προτείνει η αγορά;  

▪ Σηματοδοτεί την ανάπτυξη σε μια υπάρχουσα εξειδικευμένη αγορά;  

▪ Υπάρχουν δυνατότητες για την ανάπτυξη μιας εντελώς νέας εξειδικευμένη 

αγορά;   

Εάν είναι απαραίτητη μόνο μια μικρή τροποποίηση στη λειτουργία της, όπως για 

παράδειγμα, η χρήση βιολογικής πρώτης ύλης, μία νεοσύστατη επιχείρηση μπορεί να 

είναι σε θέση να ακολουθήσει την επιτυχία των άλλων επιχειρήσεων στον κλάδο ή να 

εισέλθει σε μία νέα γεωγραφική αγορά (van Elzakker and Eyhorn, 2010). 

Μια άλλη σημαντική εργασία είναι η αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων της 

λειτουργίας. Εάν διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση είναι έτοιμη να εισέλθει στην 

εξειδικευμένη αγορά, θα είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν τυχόν νέοι πόροι που θα 

επιτρέψουν τις νέες εξειδικευμένες δραστηριότητες και την ανάπτυξη.  Πέρα από τους 

πόρους, μια επιχείρηση που εξετάζει εξειδικευμένες αγορές πρέπει επίσης να 

αξιολογήσει τις δυνατότητές της, τις ικανότητές της και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Η ικανότητα της επιχείρησης να επεκτείνει τους πόρους της σχετίζεται με την εξέταση 

των διαθέσιμων πόρων της και την εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών, ώστε να 

εκτελέσει ένα σχέδιο παραγωγής και μάρκετινγκ με βάση το σύνολο των δεξιοτήτων και 

των γνώσεων των εργαζομένων της (Thilmany, 2012). 

Μόλις οι ικανότητες της επιχείρησης έχουν προσδιοριστεί, η επόμενη εξέταση θα πρέπει 

να είναι οι βασικές αρμοδιότητές της.  Αυτές οι αρμοδιότητες είναι γενικά αποτέλεσμα 

της ανάπτυξης πόρων χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της επιχείρησης. Για 

παράδειγμα, εάν ένα αγρόκτημα έχει μια όμορφη βάση φυσικών πόρων, αλλά το 
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αγρόκτημα δεν είναι διαθέσιμο για αγροτουρισμό, τότε το σύμπλεγμα δεν έχει πυρήνα 

επάρκειας. Ωστόσο, ακόμη και αν ένα αγρόκτημα έχει ισχυρή ικανότητα για την 

ανάπτυξη πόρων, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εν ολίγοις, ο 

προσδιορισμός των βασικών ικανοτήτων μίας επιχείρησης αποτελεί ένα βασικό στοιχείο 

στην ανάπτυξη μιας υγιούς στρατηγικής μάρκετινγκ, ειδικά για τις εξειδικευμένες 

αγορές. Η προσομοίωση επιτυχημένων μοντέλων μπορεί να είναι προσοδοφόρα, αλλά τα 

καλύτερα περιθώρια είναι συχνά σε προϊόντα και υπηρεσίες που δημιουργήθηκαν 

πρόσφατα. Η καινοτομία μπορεί να βασίζεται στο πραγματικό προϊόν (νέα προσφορά), ή 

στο πώς διατίθεται στην αγορά (συνεργασία με τον υφιστάμενο λιανοπωλητή, 

συσσωρευμένη γεωργική εμπειρία, συνεργασία με αξιόπιστα τρόφιμα κλπ.). Μερικά 

παραδείγματα βασικών ικανοτήτων είναι τα εξής (Thilmany, 2012): 

▪  Εμπειρογνωμοσύνη στο πρωτόκολλο σπάνιας παραγωγής (βιοδυναμική, 

ποικιλίες κληρονομιάς)  

▪ Οργανικά υλικά, ζώα που τρέφονται με χόρτο.  

▪ Εξειδικευμένο προσωπικό και εξυπηρέτηση πελατών  

▪ Συμμαχίες με καθιερωμένους συνεργάτες μάρκετινγκ  

▪ Μοναδικοί πόροι (φυσικοί, ανθρώπινοι, ιστορικοί) 

Το σχέδιο μάρκετινγκ εντάσσεται στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής μάρκετινγκ  

για την εκάστοτε επιχείρηση. Αποτελεί στην ουσία την αποτύπωση μίας συνολικής 

φιλοσοφίας για τη διοίκηση της επιχείρησης, αλλά και των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

της. Παράλληλα, μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου αποτυπώνονται οι ανάγκες και οι 

συμπεριφορές του καταναλωτικού κοινού και γίνονται προβλέψεις για το μέλλον. Κατά 

συνέπεια, το σχέδιο μάρκετινγκ είναι απαραίτητο στην προσπάθεια της επιχείρησης να 

πετύχει το μέγιστο δυνατό κέρδος. Υπό αυτή την έννοια, μπορεί να συμβάλλει στην 

αύξηση των κερδών της επιχείρησης, τη δημιουργία επωνυμίας, τη βελτίωση των 

διαδικασιών διανομής και της ικανοποίησης των καταναλωτών (McDonald, 2016). 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

 

3.1 Ερευνητικό σχέδιο 

Η μεθοδολογία προβλέπει ποσοτική ανάλυση με τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων 

μέσω ερωτηματολογίων. Το πρώτο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 16 ερωτήσεις, οι 

οποίες πραγματοποιούν μια σύγκριση των πολυεθνικών εταιρειών με τις εγχώριες στον 

τομέα των ζυμαρικών και απευθύνεται σε καταναλωτές. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο 

περιλαμβάνει 13 ερωτήσεις και απευθύνεται σε ελληνικές εταιρείες στον κλάδο των 

ζυμαρικών ή σε άλλους κλάδους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ψυχολογία του 

επιχειρηματία και των ανθρώπων της αγοράς. 

 

3.1.1 Επιλογή μεθόδου ερωτηματολογίου  

Η μέθοδος των ερωτηματολογίων επιλέχθηκε διότι είναι ένας άμεσος και γρήγορος 

τρόπος διεξαγωγής μίας έρευνας. Τα δεδομένα συλλέγονται με εύκολο και γρήγορο 

τρόπο, επιτρέποντας την ανάλυση τους σε πραγματικό χρόνο, ανεξάρτητα από την 

κλίμακα και το εύρος της έρευνας. Επιπλέον, δεδομένου του ποσοτικού χαρακτήρα της 

μεθόδου, είναι δυνατή η ανάλυση των αποτελεσμάτων ακόμη και αν δεν υπάρχει 

προηγούμενο ιστορικό στατιστικής ή επιστημονικής έρευνας. 

Ένα ερωτηματολόγιο περιέχει τυποποιημένες ερωτήσεις με βάση την παραδοχή ότι οι 

περισσότεροι άνθρωποι θα καταλάβαιναν τις ερωτήσεις όπως διατυπώνονται. Για το 

λόγο αυτό, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορεί να μην είναι τόσο έγκυρα όσο τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν με άλλες μεθόδους συλλογής δεδομένων (π.χ. 

συνέντευξη, μελέτη περίπτωσης, κλπ.) που επιτρέπουν στον ερευνητή να έχει άμεση 

αλληλεπίδραση με τους ερωτηθέντες (Krosnick, 2018).  

Όπως και σε άλλες ερευνητικές μεθοδολογίες, το ερωτηματολόγιο συμβάλλει στην 

επιτυχία μιας έρευνας. Εάν οι ερωτήσεις είναι διατυπωμένες με ασαφή, ανεπαρκή ή 

λάθος τρόπο, τα ερευνητικά αποτελέσματα θα είναι λανθασμένα και δεν θα αποτυπώνουν 

την πραγματική κατάσταση του ερευνητικού προβλήματος. Σε αυτήν την περίπτωση τα 

αποτελέσματα της έρευνας επηρεάζονται αρνητικά, αλλοιώνοντας, κατά συνέπεια, και 

την αξιοπιστία της έρευνας. Ο ανεπαρκής σχεδιασμός, όπως οι περίπλοκες ή 
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επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις, είναι παράγοντας που μπορεί να αποτρέψει τους 

συμμετέχοντες να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Αυτό θα οδηγήσει σε πολύ 

χαμηλό βαθμό ανταπόκρισης αυξάνοντας το σφάλμα κάλυψης (Brace, 2018).  

Συνοπτικά, τα κυριότερα πλεονεκτήματα των ερωτηματολογίων είναι τα εξής:  

▪ Είναι οικονομικότερα και μπορούν να αποσταλούν σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων 

▪ Εύκολη δημιουργία και χρήση. 

▪ Οι ερωτώμενοι μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα. 

▪ Οι τρόποι ανάλυσης του υλικού είναι τυποποιημένοι 

▪ Ο ερευνητής δεν μπορεί να επηρεάσει τις απαντήσεις. 

Από την άλλη πλευρά, η μέθοδος των ερωτηματολογίων έχει ορισμένες αδυναμίες, οι 

οποίες συνίστανται κυρίως στην ανωνυμία των συμμετεχόντων. Σε κάποιες περιπτώσεις, 

το ερευνητικό δείγμα δεν παρέχει ειλικρινείς απαντήσεις, αλλοιώνοντας τα ευρήματα. 

Επιπλέον, ενδέχεται οι απαντήσεις να δίνονται χωρίς πλήρη συνειδητοποίηση του τι 

ακριβώς ρωτά η ερώτηση ή να παραλείπονται – συνειδητά ή ασυνείδητα – ερωτήσεις με 

αποτέλεσμα να επηρεάζεται η εγκυρότητα των δεδομένων (Brace, 2018). 

Τέλος, σε κάθε ερωτηματολόγιο θα πρέπει να προβλέπονται ειδικοί χώροι για κάθε 

ερώτηση ανοικτού τύπου ώστε να καταστεί δυνατή η εισαγωγή της στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία. Επίσης, το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να έχει 

ειδικό σχεδιασμό, αν πρόκειται να εφαρμοστούν ειδικές μέθοδοι εισαγωγής των 

δεδομένων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Λαγουμιντζής κ.α., 2015).  

 

3.1.2 Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας  

Η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας είναι ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει ένα 

σύνολο από μεθόδους και εργαλεία που ταξινομούνται είτε στην ποιοτική είτε στην 

ποσοτική προσέγγιση. Η ποιοτική μεθοδολογία συνίσταται στην εις βάθος μελέτη των 

φαινομένων και των χαρακτηριστικών τους, του «πώς» και του «γιατί» αυτά 

εκδηλώνονται και με ποιον τρόπο γίνονται αντιληπτά μέσα από τις θέσεις, τις στάσεις 

και τις απόψεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. Αντίθετα, η ποσοτική μεθοδολογία 

σχετίζεται με την ανάλυση και επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων και τη χρήση 

στατιστικών μεθόδων και προγραμμάτων, έτσι ώστε να μελετηθούν τα αντίστοιχα 

δεδομένα (Choy, 2014).  
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Η ανάλυση των δεδομένων καθορίζεται εκ των προτέρων από τον προβληματισμό της 

έρευνας. Προκειμένου να ολοκληρωθεί μία έρευνα, ο ερευνητής θέτει τα ακόλουθα 

ερωτήματα:  

▪ Ποιο είναι το βασικό ερώτημα της έρευνάς μου;  

▪ Ποιες είναι οι πληροφορίες που θα πρέπει να έχω στο τέλος της έρευνας;  

Οι μέθοδοι συλλογής υλικού που μπορούν να επιλεχθούν στα πλαίσια μίας έρευνας είναι 

ποικίλες, ενώ η επιλογή τους εξαρτάται από τις ανάγκες και τους στόχους της έρευνας, 

καθώς και από τις επιδιώξεις του ερευνητή. Τα βασικότερα είδη ερευνητικής 

μεθοδολογίας είναι τα ακόλουθα:  

 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

Μία μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη συλλογή υλικού σε όλα σχεδόν τα είδη ερευνών 

είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Πρόκειται για τη μέθοδο κατά την οποία ο 

ερευνητής αναζητά πληροφορίες σε βιβλία και δημοσιεύσεις που μπορεί να βρει σε 

πραγματικές ή ψηφιακές βιβλιοθήκες. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση χρησιμοποιείται 

από τους ερευνητές ακόμη και σε εμπειρικές έρευνες με στόχο τη συλλογή του υλικού 

που απαιτείται για τη διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας και την 

παρουσίαση των στοιχείων στα οποία βασίζεται η δική τους ερευνητική προσπάθεια 

(Λαγουμιντζής κ.α., 2015).  

 

Οικονομετρία και στατιστική ανάλυση 

Η μέθοδος της οικονομετρίας συνίσταται στην εφαρμογή στατιστικών μεθόδων σε 

οικονομικά δεδομένα με στόχο να εξαχθεί εμπειρικό περιεχόμενο για τις οικονομικές 

σχέσεις. Εφαρμόζεται στην περίπτωση της ποσοτικής ανάλυσης των πραγματικών 

οικονομικών φαινομένων και συνδυάζει θεωρία και παρατήρηση. Το βασικό εργαλείο 

που χρησιμοποιείται σε αυτή τη μέθοδο είναι το μοντέλο πολλαπλής γραμμικής 

παλινδρόμησης (Greene, 2012).  

Εκτός από την περίπτωση της οικονομετρίας, σε πληθώρα ερευνών χρησιμοποιούνται 

διάφορες μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης, όπως είναι η επαγωγική στατιστική, η 

περιγραφική στατιστική κοκ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, που εντάσσονται στα πλαίσια της 

ποσοτικής έρευνας, ο ερευνητής επιλέγει τη μέθοδο που ταιριάζει στη φύση της δικής 

του έρευνας και των δεδομένων που θέλει να αναλύσει, έτσι ώστε να καταλήξει στα 

τελικά του συμπεράσματα (Cohen et al., 2008).  
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Παρατήρηση 

Μία ακόμη μέθοδος είναι η παρατήρηση, που χρησιμοποιεί την καταγραφή γεγονότων 

και υφίσταται επαλήθευση. Τα είδη της παρατήρησης είναι τα εξής: α) η άμεση, β) η 

συμμετοχική και γ) η έμμεση ή προκαλούμενη ή πειραματική παρατήρηση. Η 

παρατήρηση επιλέγεται από τους ερευνητές που επιθυμούν να μελετήσουν τα φαινόμενα 

που τους απασχολούν στο φυσικό τους περιβάλλον και να καταγράψουν συμπεριφορές 

και στάσεις  (Cohen et al., 2008).  

 

Έρευνα πεδίου  

Η έρευνα πεδίου χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο ερευνητής επιθυμεί να 

μελετήσει στάσεις και συμπεριφορές που μπορούν να γίνουν πληρέστερα αντιληπτές 

όταν μελετώνται στο φυσικό τους περιβάλλον ή κοινωνικές διαδικασίες στην πορεία του 

χρόνου. Έχει εφαρμογή σε διάφορους τομείς και σχετίζεται κατά κύριο λόγο με την 

ποιοτική έρευνα. Στο ευρύ πεδίο της συγκεκριμένης μεθόδου εντάσσονται ο 

νατουραλισμός, η εθνομεθοδολογία, οι μελέτες περίπτωσης, η θεσμική εθνογραφία, 

καθώς και η συμμετοχική έρευνα δράσης (Babbie, 2018).  

 

Συνέντευξη 

Η συνέντευξη είναι μία από τις πιο γνωστές μεθόδους συλλογής υλικού, όπου ο 

ερευνητής υποβάλλει στον ερωτώμενο μια σειρά από ερωτήσεις στις οποίες καλείται να 

απαντήσει. Η συνέντευξη αποτελεί μία αλληλεπίδραση ανάμεσα στον ερευνητή και τον 

συμμετέχοντα στην ερευνητική διαδικασία, η οποία οδηγεί στην καταγραφή των 

απόψεων του δεύτερου σε σχέση με το υπό μελέτη θέμα. Η συνέντευξη μπορεί να είναι 

δομημένη, ημιδομημένη ή ελεύθερη, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε έρευνας (Cohen 

et al., 2008).  

 

Στην παρούσα Διπλωματική εργασία, η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο του 

ερωτηματολογίου, ενώ χρησιμοποιήθηκε η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η 

περιγραφική στατιστική. Γενικότερα, η χρήση ενός ερευνητικού εργαλείου δεν αποκλείει 

τη χρήση ενός δεύτερου ή και ενός τρίτου. Αυτό σημαίνει ότι ο συγγραφέας της 

παρούσης χρησιμοποίησε στην αρχή της έρευνας όλα τα εργαλεία και κατέληξε σε αυτά 

που θα απέφεραν τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
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Επιπλέον, η ανάλυση της έρευνας διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης και η 

μεθοδολογία της συλλογής δεδομένων συνδέεται με το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας 

και τον σκοπό της. Μετά τη συλλογή των απαντήσεων των ερωτηματολογίων, η 

επεξεργασία έγινε στο Excel με χρήση περιγραφικής στατιστικής.   

 

3.2 Ερευνητικό δείγμα  

Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από κατοίκους του χωριού Άφυτος που βρίσκεται στην 

περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Ο αρχικός στόχος του ερευνητικού δείγματος ήταν 

τα 70 άτομα με τη χρήση και των δύο ερωτηματολογίων με σκοπό να προκύψει ως δείγμα 

το 10% των μόνιμων κατοίκων της περιοχής (700 άτομα) με διαστρωματική κατανομή 

των πληθυσμιακών ομάδων. Η αποστολή των ερωτηματολογίων έγινε στοχευμένα 

επιλέγοντας πολίτες από διάφορους κλάδους είτε στο καταναλωτικό κοινό είτε στον 

επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό έγινε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους 

ερωτηθέντες και έπειτα με αποστολή του ερωτηματολογίου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ή με επισύναψη. Προκειμένου να γίνει καλύτερο κατανοητός ο τρόπος σκέψης των 

καταναλωτών και των επιχειρηματιών πραγματοποιήθηκαν και προσωπικές 

συναντήσεις. 

Το καταναλωτικό κοινό που αριθμεί ως τελικό αποτέλεσμα 39 άτομα ενώ το 

επιχειρηματικό κοινό αριθμεί συνολικά 15 άτομα και περιλαμβάνει:   

▪ τον διευθύνοντα σύμβουλο των Κυλινδρόμυλων Χαλκιδικής, του οποίου η 

εταιρεία βρίσκεται στη Ν. Τρίγλια (Ελαιοχώρια) Χαλκιδικής αλλά έχει άμεση 

σχέση με την Άφυτο καθώς είναι οικογενειακός συνεργάτης. Σημειώνεται ότι οι 

Κυλινδρόμυλοι Χαλκιδικής διαθέτουν ορισμένους από τους καλύτερους 

σιμιγδαλόμυλους σε εθνικό επίπεδο.  

▪ τον διευθύνοντα σύμβουλο της Agriculture Μονοπρόσωπη ΕΠΕ,  

▪ εργαζόμενους στο Σούπερ Μάρκετ της περιοχής (ΔΙΑΣ)  που κατεξοχήν στηρίζει 

τοπικά προϊόντα και λόγω του τουρισμού δέχεται πλήθος κόσμου την 

καλοκαιρινή περίοδο, 

▪  τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων Afitis Boutique Hotel,  Stamos Hotel, Axtis 

Hotel, και Rigas Hotel,  

▪ ιδιοκτήτες καταστημάτων και εστιατορίων (Θέα Θάλασσα, Notos All Day Café 

Bar, Ωκεανίδες, Κόχη, Soboro Beer Bar), και 
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▪ ιδιοκτήτες διαφόρων επιχειρήσεων της περιοχής (αρτοποιεία, αποστακτήριο, 

οινοποιείο, καταστήματα λαϊκής τέχνης). 

Η επιλογή της Αφύτου έγινε διότι αποτελεί μία περιοχή που φιλοξενεί πολλές 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον τουριστικό κλάδο, όπως καταλύματα και ξενοδοχεία 

πολυτελείας, εστιατόρια, ταβέρνες και μπαρ, είδη λαϊκής τέχνης, αγροτικές μονάδες και 

βιομηχανική μονάδα για παρασκευή πέτρας. Επιπλέον, το χωριό βρίσκεται σε τροχιά 

ανάπτυξης καθώς έχει γίνει πόλος έλξης από χιλιάδες επισκέπτες την τελευταία δεκαετία. 

Αυτή η ραγδαία ανάπτυξη οδήγησε και τους επαγγελματίες της περιοχής να γίνουν πιο 

ανταγωνιστικοί εξελίσσοντας τα προϊόντα τους αλλά και τις υπηρεσίες τους, ιδιαιτέρα 

ως προς το τουριστικό κομμάτι, μέσω της αναζήτησης προϊόντων υψηλής ποιότητας με 

στόχο την ικανοποίηση των πελατών τους και την αύξηση των εσόδων τους. Τέλος, στην 

περιοχή κατοικούν άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα και διάφορα επαγγέλματα 

- επιχειρηματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, λογιστές, ξενοδόχοι, αγρότες, ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, συνταξιούχοι κλπ. 

 

3.3 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι και 

τα μέσα Οκτωβρίου. Τα ερωτηματολόγια δημιουργήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας Google Forms, η οποία είναι μία δωρεάν πλατφόρμα που επιτρέπει τη 

γρήγορη και εύκολη δημιουργία ερωτηματολογίων και την άμεση διανομή τους μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των μέσων κοινωνικών δικτύωσης. Με τον τρόπο αυτό 

επιταχύνεται η διαδικασία συλλογής των απαντήσεων και δίνεται η δυνατότητα να 

εξαχθούν άμεσα τα αποτελέσματα σε υπολογιστικό φύλλο του Excel. Το σύνολο των 

ερωτηματολογίων επιστράφηκε πλήρως συμπληρωμένο, γεγονός που διευκόλυνε 

σημαντικά την μελέτη των απαντήσεων και την εξαγωγή ρεαλιστικών συμπερασμάτων 

αναφορικά με τους στόχους της έρευνας.  
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4. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 

 

4.1 Ειδική περίληψη 

H επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των ζυμαρικών και έχει σαν στόχο να 

παράγει ζυμαρικά υψηλής ποιότητας με περιορισμένη παραγωγή και να 

πρωταγωνιστήσει με το προϊόν της στην αγορά των ζυμαρικών, έτσι ώστε να μπορέσει 

να εξελιχθεί. Πρόκειται για μία μικρή μονάδα μεταποίησης ζυμαρικών από βιολογικό 

σιτάρι, η ιδέα της οποίας προήλθε από την ήδη υπάρχουσα οικογενειακή επιχείρηση 

Agriculture Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. 

Αποστολή της επιχείρησης είναι να δώσει στους αγρότες της περιοχής ένα ακόμα κανάλι 

διοχέτευσης των προϊόντων τους, σε συμφέρουσα τιμή. Με τον τρόπο αυτόν, θα δοθεί σε 

όλους τους παραγωγούς η δυνατότητα διεύρυνσης του πελατολογίου τους, η εξαγωγή και 

διαφήμιση των προϊόντων τους, αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

Όραμα της επιχείρησης είναι να καταστεί ηγέτιδα στον τομέα της παραγωγής ζυμαρικών 

με βιολογικό σιτάρι, προσφέροντας στους καταναλωτές ένα γευστικό, θρεπτικό, και 

οικονομικό προϊόν για την κάλυψη των αναγκών τους.  

Η επιχείρηση θα στεγάζεται στην Άφυτο, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής σε οίκημα 300 

μέτρων το οποίο θα παρέχεται από την Agriculture Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε με την οποία 

θα έχει άμεση συνεργασία. Οι διαδικασίες της επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης 

και μεταφοράς θα γίνονται σε αποστειρωμένους χώρους υψηλής υγιεινής από 

ανοξείδωτα μηχανήματα.  

Όλα τα προϊόντα της επιχείρησης θα φέρουν πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τους 

ευρωπαϊκούς κανονισμούς κάτι το οποίο έχει την προοπτική να καταστήσει την 

επιχείρηση πιο ανταγωνιστική στις εγχώριες αλλά και τις διεθνείς αγορές.  

Παρά το γεγονός ότι ο κλάδος των ζυμαρικών εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση 

επιχειρήσεων, εντούτοις υπάρχουν περιθώρια εισόδου στον κλάδο. Σε αυτό συμβάλλει 

το καταναλωτικό κοινό της χώρας, το όποιο χρησιμοποιεί τα ζυμαρικά ως κύρια 

διατροφική συνήθεια με αποτέλεσμα την σταθερότητα και τη σταδιακή ανάπτυξη του 

κλάδου.  
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Η συνολική επένδυση είναι ύψους 92.530 ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από 

χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, ίδια κεφάλαια, και τραπεζικό δάνειο.  

Αναφορικά με τον εκτιμώμενο τζίρο σε ορίζοντα πενταετίας, αναμένεται να είναι 

400.000 ευρώ το πρώτο έτος λειτουργίας, 440.000 ευρώ το δεύτερο έτος λειτουργίας, 

500.000 ευρώ το τρίτο έτος λειτουργίας, 572.000 ευρώ το τέταρτο έτος λειτουργίας, και 

667.000 ευρώ το πέμπτο έτος λειτουργίας, σύμφωνα με το μετριοπαθές σενάριο που είναι 

και το πιθανότερο. Το οικονομικό πλάνο περιλαμβάνει προβλέψεις και με βάση το 

αισιόδοξο σενάριο και το απαισιόδοξο σενάριο.  

Τέλος, λαμβάνονται υπόψιν και  οι σχετικοί κίνδυνοι που αφορούν στις καιρικές 

συνθήκες ή τις μεταβολές της ζήτησης.  

 

4.2 Φιλοσοφία και σκεπτικό πίσω από την ίδρυση της επιχείρησης 

Η ιδέα της επιχείρησης προήλθε από το γεγονός ότι πολλοί κάτοικοι του νομού 

Χαλκιδικής ασχολούνται με τη γεωργία και συγκεκριμένα με την παραγωγή σιτηρών, 

κριθαριών και ψυχανθών που, βάσει της νομοθεσίας, αποτελούν και την πρώτη ύλη για 

την παραγωγή ζυμαρικών. Η γεωγραφική θέση του νομού ευνοεί ιδιαίτερα τις εν λόγω 

καλλιέργειες και τις καθιστά, ως αλληλένδετο σύνολο για τα ζυμαρικά, μία εκ των τριών 

πρώτων μετά από την ελαιοκομία και την παραγωγή οίνου. Ταυτόχρονα, τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση της ζήτησης σε ζυμαρικά, τόσο εντός της χώρας 

αλλά και στο εξωτερικό, με κυριότερο κριτήριο επιλογής την γεωγραφική προέλευση και 

την ποιότητα. 

Ο χώρος της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα πάσχει στον τομέα της διάθεσης της 

παραγωγής. Η πώληση της σοδειάς μετά τη συγκομιδή ανατίθεται πρακτικά σε μεσίτες, 

που σχηματίζουν ένα ιδιότυπο καρτέλ, ελέγχοντας ουσιαστικά της τιμές της αγοράς και 

επιβάλλοντας πολύ χαμηλότερες τιμές. Ενώ θεωρητικά πρέπει να υπάρχει ο 

ανταγωνισμός της ελεύθερης αγοράς, λόγω αυτής της συνεννόησης των μεσιτών 

μπορούμε να εντοπίσουμε κυρίως αρνητικές και λιγότερες θετικές επιπτώσεις της 

ελεύθερης αγοράς στον αγρότη. 

Η τιμή διάθεσης συνήθως ορίζεται από την τιμή των προϊόντων χαμηλότερης ποιότητας, 

ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο μεσίτης προσπαθεί να αποκομίσει επιπλέον 

κέρδος καταφεύγοντας σε τακτικές μικροαπατεώνα στο ζύγισμα και τη μεταφορά. Οι 

αγροτικές περιοχές είναι πρακτικά μοιρασμένες κατόπιν συνεννόησης των μεσιτών, με 

αποτέλεσμα να προτείνουν όλοι την ίδια πολύ χαμηλή τιμή. Ταυτόχρονα, οι μεσίτες είναι 
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εξ’ ορισμού “έμποροι” χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο ή κεφάλαιο κίνησης. Συνήθως 

εργάζονται χρησιμοποιώντας μεταχρονολογημένες επιταγές που παλαιότερα εξέδιδαν οι 

ίδιοι. Για παράδειγμα, αγόραζαν ένα φορτίο προς δέκα χιλιάδες ευρώ και έδιναν μία 

μικρή προκαταβολή στον παραγωγό της τάξεως του δέκα τοις εκατό σε μετρητά. Το 

υπόλοιπο ενενήντα τοις εκατό “καλυπτόταν” με εξάμηνη επιταγή που εξέδιδαν οι ίδιοι. 

Όταν το φορτηγό με το εμπόρευμα κατέληγε στον προορισμό του, έπαιρναν από τον 

μεγαλύτερο έμπορο μία επιταγή δίμηνης διάρκειας. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που ο 

αγρότης ανακάλυπτε μετά από ένα εξάμηνο, πως η επιταγή που είχε στα χέρια του δεν 

είχε αντίκρισμα και βρισκόταν να έχει εργαστεί μία χρονιά χωρίς κανένα απολύτως 

κέρδος. Ταυτόχρονα ήταν και χρεωμένος για το μεγαλύτερο μέρος των σπόρων, των 

λιπασμάτων, των πετρελαίων και του ηλεκτρικού ρεύματος που χρειάστηκε. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, η συγκεκριμένη επιχειρηματική ιδέα αποτελεί μία πρώτης 

τάξεως ευκαιρία για την υλοποίηση συμβολαίων με όλο και περισσότερους παραγωγούς 

για ένα μέρος της ετήσιας σοδειάς τους. Επίσης, αποτελεί μία win-win κατάσταση, 

εφόσον και οι αγρότες θα είναι ήσυχοι, διότι γνωρίζουν εξαρχής ότι ένα μεγάλο μέρος 

της παραγωγής τους θα απορροφηθεί σε προσυμφωνημένη τιμή, ενώ ένα μεγάλο μέρος 

των ετήσιων εξόδων τους θα αποπληρωθεί “αυτόματα” με την συγκομιδή. 

Η επιχείρηση φιλοδοξεί να έχει μία σταθερή ανάπτυξη, ώστε σε βάθος πενταετίας να 

αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σύμμαχος στην 

προσπάθεια αυτή είναι και η τεράστια διαφορά μεταξύ κόστους παραγωγής και τιμής 

πώλησης τελικού προϊόντος, που ξεπερνά το 1000%, ειδικά όταν πρόκειται για ένα 

“προσεγμένο” και “παραδοσιακό” προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Τέλος, η επιλογή της τοποθεσίας είναι σκόπιμη καθώς πρόκειται για ένα από τα πλέον 

τουριστικά σημεία της χώρας που δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες από το εσωτερικό και 

το εξωτερικό. Στα πλαίσια συνεργασιών με τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης, η 

επιχείρηση θα μπορεί να βλέπει ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραγωγής να απορροφάται 

με ταχύτατους ρυθμούς. 

 

4.3 Η διαδικασία παραγωγής των ζυμαρικών 

Η διαδικασία της παραγωγής ζυμαρικών ξεκινά με την συγκομιδή του σιταριού. 

Ακολουθεί το αλώνισμα και η παραγωγή του προϊόντος, αλεύρου ή σιμιγδαλιού, που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ζυμαρικών. Έπειτα, το προϊόν αυτό μεταφέρεται 
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στη μονάδα παραγωγής ζυμαρικών, όπου λειτουργούν αυτοματοποιημένες γραμμές 

παραγωγής των διαφορετικών ειδών ζυμαρικών που παρασκευάζονται.  

Για την παραγωγή των ζυμαρικών, υπάρχει μια διαδικασία ώστε να παραχθεί το 

συγκεκριμένο προϊόν. Όλα ξεκινάνε στη διαδικασία της συγκομιδής, στα «αλώνια». Οι 

θεριζοαλωνιστές βγαίνουν με τις κομπίνες και μαζεύουν την πρώτη ύλη από τα χωράφια 

για λογαριασμό των παραγωγών που τα καλλιεργούν. Οι παραγωγοί τα παραδίδουν στον 

εκάστοτε μεσίτη ή έμπορο της περιοχής είτε με μια προσυμφωνημένη τιμή είτε τα 

αφήνουν ανοιχτά. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν 

την πρώτη ύλη, όπως, για παράδειγμα, οι άσχημες καιρικές συνθήκες ή οι ρυθμοί της 

αγοράς για την ζήτηση και την προσφορά, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν μεταβολή 

στην τιμή του προϊόντος, ανοδική η καθοδική. Οι διακυμάνσεις δεν είναι μεγάλες, αλλά, 

παρόλα αυτά, το 0,01 ή τα 0,02 λεπτά στο κιλό σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να 

επηρεάσει σημαντικά. Το τρίπτυχο της συγκεκριμένης επιχείρησης για την πρώτη ύλη 

είναι στο σκληρό σιτάρι (το βιολογικό είναι σκληρό σιτάρι) το κόκκινο χρώμα, η υψηλή 

πρωτεΐνη και η χαμηλή υγρασία κατά τη διαδικασία της παραλαβής ή της αγοράς. 

Για την παραγωγή του τελικού προϊόντος φτιάχνεται το σιμιγδάλι που είναι το άλευρο 

που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του ζυμαρικού. Τα μακαρόνια γίνονται με την 

ανάμειξη σιμιγδαλιού και νερού χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών και 

συντηρητικών. Το σιμιγδάλι αναμιγνύεται με το νερό μέχρι να γίνει ζύμη και στη 

συνέχεια ζυμώνεται σε κενά αέρος μέχρι να γίνει ομοιόμορφη και να περάσει με πίεση 

μέσα από τα διάφορα καλούπια, τα οποία καθορίζουν και το τελικό σχήμα του 

μακαρονιού.  Στην συνέχεια τα μακαρόνια περνούν μέσα από παστεριωτές σε 

θερμοκρασίες 80-90 βαθμών Κελσίου, όπου εξολοθρεύονται οποιουδήποτε είδους 

μικρόβια και προχωρούν στα αυτόματα μηχανήματα αποξήρανσης, όπου σταδιακά 

αποξηραίνονται με ζεστό νερό και υγρό αέρα για αρκετές ώρες ανάλογα με το σχήμα. 

Αφού αποξηραθούν, τα μακαρόνια μπαίνουν στις αυτόματες μηχανές συσκευασίας όπου 

ζυγίζονται και συσκευάζονται σε πακέτα από υλικό που είναι κατάλληλο για τρόφιμα. Η 

όλη διαδικασία από την ζύμωση των πρώτων υλών μέχρι και τη συσκευασία του τελικού 

προϊόντος σε πακέτα χρειάζεται, ανάλογα με το σχήμα, 6 έως και 24 ώρες. Αυτό σημαίνει 

υψηλή κατανάλωση ρεύματος, η οποία έχει προβλεφθεί στο οικονομικό πλάνο που 

ακολουθεί. Ωστόσο, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι η πιθανή χρήση των μηχανημάτων 

σε νυχτερινές ώρες συνεπάγεται μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος, αλλά και διπλά 

μεροκάματα καθώς θα πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη βραδινή βάρδια.  

Κάποια σημεία που πρέπει να αναφερθούν είναι τα εξής:  
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1. Στο στάδιο της ανάμιξης του σιμιγδαλιού με το νερό μέχρι να γίνει ζύμη μπορούν 

να προστεθούν και διάφορα άλλα υλικά όπως, σπανάκι, ντομάτα, γνήσιο 

αποξηραμένο αυγό κ.α. Εντούτοις, στο στάδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η 

επιχείρηση, δεν υπάρχει πρόθεση για τέτοιες προσθήκες, παρά μόνο δοκιμαστικά. 

2. Δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο. Η επιχείρηση ενδιαφέρεται να 

καθιερωθεί στην μεταποίηση ζυμαρικών με μια λογική τιμή εισόδου στην αγορά 

και με άριστη ποιότητα ώστε να μπορεί αργότερα να κάνει παρεμβάσεις που θα 

επιτρέψουν την δημιουργία μίας ποικιλίας προϊόντων 

3. Θα χρησιμοποιηθεί σκληρό βιολογικό σιτάρι, το οποίο δεν έχει πιθανές τοξίνες 

και προσφέρει θρεπτικό περιεχόμενο του είναι το ίδιο ή καλύτερο από το απλό 

σκληρό σιτάρι. Αυτό σημαίνει ότι τα πρόσθετα οφέλη - όπως η προστασία του 

περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας – επιβάλλουν την χρήση της 

συγκεκριμένης πρώτης ύλης. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τα μακαρόνια έχουν διάρκεια ζωής πολύ μεγαλύτερη από 

τα δύο χρόνια που αναγράφεται στα πακέτα, εάν φυλάγονται σε ξηρό και δροσερό μέρος. 

Στα σύγχρονα μακαρονοποιία, η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, με 

σύγχρονα ηλεκτρικά όργανα ελέγχου χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό 

είναι κάτι το οποίο και η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει λάβει υπόψη, αλλά μέχρι να 

ξεπεραστεί με επιτυχία το στάδιο της προσαρμογής είναι απαραίτητη η ανθρώπινη 

παρουσία. Ο απαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός παρατίθεται στο Διάγραμμα 4-1. 

Επιλέχθηκε μία γραμμή παραγωγής μικρής αρχικής δυναμικότητας, με έμφαση στην 

ποιότητα επεξεργασίας, τη συνδεσιμότητα, τη χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και τη 

δυνατότητα εύκολης επέκτασης όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν στο μέλλον. 

 

 
Διάγραμμα 4-1  Περιγραφή μηχανολογικού εξοπλισμού 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Το κόστος του απαιτούμενου αναλύεται στον Πίνακα 4-1. Το συνολικό κόστος του 

εξοπλισμού ανέρχεται στα 61.730 ευρώ για δυναμικότητα 150kg/h. Σημειώνεται πως το 

ποσό αυτό είναι ex-works, δεν περιλαμβάνει μεταφορά, εγκατάσταση, έξοδα δοκιμών 

και σύνδεσης με δίκτυα νερού και ρεύματος. Δεν περιλαμβάνει επίσης υλικά 

συσκευασίας και ανταλλακτικά για κρίσιμα κομμάτια της γραμμής. 

 

Πίνακας 4-1 Ανάλυση κόστους ανά είδος μηχανήματος 

Είδος εξοπλισμού Κόστος 

Χωνί Εισαγωγής πρώτης ύλης με αναδευτήρα 3.000,00 € 

Συγκρότημα μίξης (mixing system) 15.000,00 € 

Κοχλιωτό αναβατόριο για συγκρότημα εξώθησης 2.500,00 € 

Συγκρότημα εξώθησης (extrusion system) 3.250,00 € 

Συγκρότημα ψύξης (cooling system) 2.550,00 € 

Ξηραντήριο (Dryer) 22.000,00 € 

Ημιαυτόματο ζυγιστικό 7.000,00 € 

Ηλεκτρολογικός Πίνακας Siemens Simatic 5.500,00 € 

Μηχάνημα Θερμοκόλλησης συσκευασίας 930,00 € 

Σύνολο 61.730,00 € 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία  

 

 

4.4 Η νομική μορφή της εταιρείας 

Η εταιρεία είναι μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση η οποία λειτουργεί εδώ και σαράντα 

χρόνια σε έναν ιδιόκτητο χώρο δύο στρεμμάτων και η δράση της είναι κυρίως σε τοπικό 

επίπεδο στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής. Στόχος είναι να βρεθεί το κατάλληλο 

επεκτατικό πρόγραμμα χρηματοδότησης το οποίο θα τη βοηθήσει να σταθεροποιήσει τη 

δράση της και στη συνέχεια να εξελιχτεί με αργά και σταθερά βήματα. Επομένως, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να επιλεγεί η κατάλληλη νομική μορφή για το ξεκίνημα.  

Στην ατομική επιχείρηση το ρίσκο του επιχειρηματία είναι μεγάλο και οι υποχρεώσεις 

της επιχείρησης επεκτείνονται και στα προσωπικά στοιχεία του ιδρυτή. Ο ιδιοκτήτης 

είναι και ιδρυτής και η ευθύνη του για την κάλυψη των υποχρεώσεων της επιχείρησης 

είναι απεριόριστη καθώς αν χρειαστεί για να ανταποκριθεί σε αυτές θα χρησιμοποιήσει 

τα περιουσιακά του στοιχεία (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2007). 
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Στην Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), η περίπτωση αποτυχίας του εγχειρήματος επιβαρύνει 

τους ιδιοκτήτες οι οποίοι αναλαμβάνουν τη ζημία και το χρέος μέσω της δέσμευσης των 

περιουσιακών τους στοιχείων (Μπουραντάς και Παπαλεξανδρή, 2007). 

Στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) μπορούν να συνυπάρχουν ομόρρυθμοι και 

ετερόρρυθμοι εταίροι. Ωστόσο, στην περίπτωση της εταιρείας που πρόκειται να 

δημιουργηθεί δεν υπάρχουν ετερόρρυθμοι εταίροι καθώς πρόκειται για οικογενειακή 

επιχείρηση. Ωστόσο, ακόμα και αν κάποιο μέλος επιθυμούσε να γίνει ετερόρρυθμος 

εταίρος δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα στο στάδιο που βρίσκεται η επιχείρηση.  

Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι μια μορφή η οποία γενικά συνίσταται σε περιπτώσεις 

όπου υπάρχει μεγάλο ιδρυτικό κεφάλαιο για τη σύσταση και τη συντήρηση της, επομένως 

δεν είναι η κατάλληλη στη παρούσα περίπτωση. Προσθέτει μεγάλο οικονομικό κόστος 

λογιστικής διαχείρισης και πολυπλοκότητας διαδικασιών, χωρίς κάποιο άμεσο όφελος 

(Σινανιώτη-Μαρούδη, 2012).  

Τέλος, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία (ΙΚΕ) είναι οι δύο επικρατέστερες μορφές για μια νεοσύστατη επιχείρηση σαν 

αυτή που μελετάται. Στην περίπτωση της ΕΠΕ, υπάρχει υψηλότερο λειτουργικό κόστος, 

τόσο κατά τη σύσταση της όσο και στη διαχείρισή της. Κρίνεται απαραίτητη η τήρηση 

αυστηρών λογιστικών-ελεγκτικών κανόνων και όρων δημοσιότητας όπως η κατάρτιση 

και δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων της εταιρείας και η έκδοση φορολογικού 

πιστοποιητικού καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της. 

Επομένως, η μορφή της εταιρείας θα είναι μονοπρόσωπη ΙΚΕ όπου τα πλεονεκτήματα 

είναι περισσότερα, ως ακολούθως (Ζούτη, 2016): 

▪ Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου. Μια ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί 

με ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο ένα 1 ευρώ. 

▪ Τα τέλη ίδρυσης είναι μικρότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τέλη για την 

ίδρυση ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Α.Ε. Όλες οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται μέσω του 

ΓΕΜΗ ή της εταιρικής ιστοσελίδας. 

▪ Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να συνταχθεί και με ιδιωτικό έγγραφο, 

χωρίς να απαιτείται η συνδρομή συμβολαιογράφου. Κατ’ εξαίρεση η Ι.Κ.Ε 

συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο στις ειδικές περιπτώσεις που ορίζει ο 

Νόμος ή λόγω εισφοράς στην εταιρία περιουσιακών στοιχείων. 
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▪ Για τους εταίρους της Ι.Κ.Ε η ασφάλιση είναι προαιρετική, ενώ ασφαλίζεται 

υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της ΙΚΕ. 

▪ Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο 

και δεν επεκτείνεται στα ατομικά περιουσιακά στοιχεία.  

Νεοσύστατη (start-up) θεωρείται μία εταιρεία που επιχειρεί κάτι καινοτόμο και στοχεύει 

σε μεγάλο κοινό και σε εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί πως οι 

περισσότεροι νεόκοποι επιχειρηματίες επιλέγουν την ΙΚΕ ως μορφή εταιρείας λόγω 

φορολογικών αιτιών. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα η σύσταση μιας ΙΚΕ είναι σχεδόν 

μονόδρομος για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, όπως και η εν λόγω εταιρεία ζυμαρικών. 

Αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι μπορούν πολύ εύκολα να βρουν χρηματοδότη, 

να δημιουργήσουν άμεσα υπεραξία και να κάνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ 

είναι σημαντικό και το γεγονός ότι οι νεοσύστατες εταιρείες είναι ελκυστικές για το 

επιχειρηματικό κοινό (Ηλιάδης, 2017). 

 

4.5 Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

Η ανάλυση SWOT είναι μία μέθοδος διερεύνησης του εσωτερικού και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, η οποία  εντοπίζει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες 

της στο πλαίσιο του εσωτερικού περιβάλλοντος, τις ευκαιρίες και τις απειλές στο 

εξωτερικό περιβάλλον και καθοδηγεί με αυτό τον τρόπο τους επιχειρηματίες 

αξιολογώντας τα περιθώρια ανάπτυξης της επιχείρησης (Gurel and Tat, 2017).    

Στη περίπτωση της εταιρείας που αναλύεται εντοπίστηκαν τα παρακάτω:  

 

Δυνατά σημεία (Strengths) 

▪ Η εμπειρία και η γνώση στην εμπορία αγροτικών προϊόντων καθώς η οικογενειακή 

επιχείρηση υπάρχει και λειτουργεί αποτελεσματικά εδώ και σαράντα χρόνια. 

Υπάρχει άριστη γνώση της αγοράς και των διακυμάνσεων που παρουσιάζει η τιμή, η 

γνωριμία και προσωπική επαφή με τους σημαντικότερους προμηθευτές και εμπόρους 

πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος. 

▪ Η δυνατότητα να αναγνωρίζει και να επιλέγει καλή ποιότητα σιτηρών για την 

παραγωγή των προϊόντων της με οδηγό το τρίπτυχο, υψηλή πρωτεΐνη, χαμηλή 

υγρασία, κόκκινο χρώμα. Υπάρχει πλήρης επίγνωση των ορθών πρακτικών στις 

διαδικασίες λίπανσης, φυτοπροστασίας, συγκομιδής, μεταφοράς και αποθήκευσης. 
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Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης της όλης διαδικασίας, από τη σπορά 

μέχρι και τη συγκομιδή. Όλα τα παραπάνω εγγυώνται πρακτικά την καλύτερη δυνατή 

τιμή και ποιότητα στις πρώτες ύλες, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει πρόσβαση σε 

κανάλια πωλήσεων με τους καλύτερους δυνατούς όρους πληρωμής σε τιμή και χρόνο 

εξόφλησης. 

 

Αδυναμίες (Weaknesses)   

▪ Η σχεδόν ανύπαρκτη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με ελκυστικά επιτόκια. 

▪ Οι δαπάνες για την προώθηση των προϊόντων θα επιβαρύνουν την μικρή επιχείρηση, 

επομένως θα πρέπει να σχεδιάσει με προσοχή ο τρόπος που θα διαφημιστεί ώστε να 

εδραιωθεί και στη συνέχεια να πρωταγωνιστήσει στο χώρο των σιτηρών. 

 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

▪ Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία θα μπορούσε λόγω της γεωπολιτικής της θέσης να 

στηρίζει την οικονομία της στον πρωτογενή τομέα και κατ’ επέκταση στη μεταποίηση 

των προϊόντων που παράγονται από αυτόν (Μπιτζένης 2014). Ωστόσο, πολλά από 

αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για εξαγωγές τη στιγμή που η 

εγχώρια ζήτηση σε σιτηρά, λάδι και άλλα παρόμοια προϊόντα δεν είναι κορεσμένη. 

Έτσι, η επιχείρηση θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να καλύψει τις 

ανάγκες αυτές πρώτα σε τοπικό και στη συνέχεια σε εθνικό επίπεδο. Σημειώνεται ότι 

παρά τις τεράστιες δυνατότητες παραγωγής, η χώρα εξακολουθεί να εισάγει ένα 

μεγάλο μέρος των αγροτικών προϊόντων που καταναλώνει ο πληθυσμός.   

▪ Όλο και περισσότερες εθνικές και διεθνείς εκθέσεις πραγματοποιούνται για την 

υποστήριξη και την προώθηση των επιχειρήσεων. Οι εκθέσεις είναι πλέον 

στοχευμένες και το κοινό αποτελείται επί το πλείστον από επαγγελματίες του κλάδου, 

δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν. Η 

παρουσία της επιχείρησης σε αυτές τις εκθέσεις θα μπορούσε να αναδείξει νέες 

προοπτικές για το μέλλον και να γίνει γνωστή στους σωστούς «παίκτες» της αγοράς 

με πολύ μικρό χρηματικό κόστος.     

▪ Η στροφή ορισμένης μερίδας των καταναλωτών στην υγιεινή διατροφή με προϊόντα 

εκλεκτής ποιότητας παρά το αυξημένο κόστος αυξάνει διαρκώς τη ζήτηση για άριστα 

ποιοτικά προϊόντα τοπικής προέλευσης, ακόμα και σε υψηλή τιμή. Με το κατάλληλο 

μάρκετινγκ και προώθηση, η επιχείρηση θα μπορούσε να εισχωρήσει σε αυτή την 
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ομάδα καταναλωτών που παρέχει επιπλέον ευκαιρίες αναγνωρισιμότητας και κυρίως 

αυξημένων ποσοστών στο καθαρό κέρδος.    

▪ Περιθώρια ανάπτυξης της επιχείρησης πέρα από το τοπικό επίπεδο σε εθνικό αλλά 

και διεθνές καθώς υπάρχει μια εμφανής ανάπτυξη της γκουρμέ κουζίνας με απλά 

καθημερινά και ποιοτικά υλικά. 

 

Απειλές (Threats):    

▪ Υποκατάστατα προϊόντα χαμηλής ποιότητας τα οποία εξυπηρετούν μια μεγάλη 

ομάδα καταναλωτών με χαμηλό εισόδημα. 

▪ Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αντιληφθεί τις παραπάνω ευκαιρίες και 

προσπαθούν και αυτές με αργά και σταθερά βήματα να κερδίσουν έδαφος. 

▪ Ανταγωνισμός και σε διεθνές επίπεδο καθώς οι μεσογειακές χώρες όπως για 

παράδειγμα η γειτονική Ιταλία κατέχουν τα πρωτεία στη παραγωγή και μεταποίηση 

σιτηρών.  

▪ Η υψηλή φορολογία στην Ελλάδα η οποία πλήττει κυρίως τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις όπως η συγκεκριμένη και γενικότερα η ασταθής οικονομική κατάσταση.  
 

 

Πίνακας 4-2 Ανάλυση SWOT της επιχείρησης  

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

Η εμπειρία και η γνώση στην εμπορία 
αγροτικών προϊόντων  

Πολύ δύσκολη πρόσβαση σε 
τραπεζικό δανεισμό  

Η δυνατότητα αναγνώρισης και επιλογής καλής 
ποιότητας σιτηρών  

Δαπάνες για την προώθηση των 
προϊόντων  

Πλήρης επίγνωση των ορθών πρακτικών 
λίπανσης, φυτοπροστασίας, συγκομιδής, 
μεταφοράς, αποθήκευσης 

 

Παρακολούθηση όλης της διαδικασίας, από τη 
σπορά μέχρι και τη συγκομιδή  

 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

Κάλυψη αναγκών σε τοπικό επίπεδο Υποκατάστατα προϊόντα χαμηλής 
ποιότητας  

Κάλυψη αναγκών σε εθνικό επίπεδο Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις  

Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις που 
σχετίζονται με τον κλάδο 

Διεθνής ανταγωνισμός (πχ. Ιταλία)  

Στροφή των καταναλωτών προς την υγιεινή 
διατροφή  

Υψηλή φορολογία στην Ελλάδα  

Ανάπτυξη της γκουρμέ κουζίνας με απλά υλικά 
 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία  
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4.6 Κλαδική ανάλυση 

Ο κλάδος των ζυμαρικών χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς 

ελέγχεται από λίγες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Αυτό καθιστά τον ανταγωνισμό ιδιαίτερα 

έντονο μεταξύ των μεγάλων παικτών της αγοράς, οι οποίοι διαθέτουν γνωστά και 

εδραιωμένα εμπορικά σήματα, όπως η Barilla Hellas Α.Ε., η Μέλισσα Κίκιζας Α.Β.Ε.Ε., 

η  Εurimac Α.Ε. και η Δάκος Παναγιώτης Σπ. Α.Β.Ε.Ε. Κάποιες από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες ζυμαρικών στην Ελλάδα έχουν εφαρμόσει στρατηγικές κάθετης ολοκλήρωσης 

για την παραγωγή σιμιγδαλιού, το οποίο αποτελεί την πρώτη ύλη στην παραγωγική 

διαδικασία (ICAP, 2012). 

Σημαντικό ποσοστό της παραγωγής ζυμαρικών διοχετεύεται προς το εξωτερικό, ενώ οι 

εισαγωγές στον κλάδο είναι περιορισμένες. Τα ζυμαρικά στην εγχώρια αγορά 

προωθούνται στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων ή προς τους 

χώρους μαζικής εστίασης και catering (Γεωργιάδου, 2018). 

Την περίοδο 2000-2010, η εγχώρια αγορά ζυμαρικών, είχε μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 

1,5% , βάσει όγκου. Το 2010, η μεταβολή ήταν +1,2% σε σχέση µε το 2009. Σύμφωνα 

με την κλαδική μελάτη της ICAP για το 2012,  τα μακριά ζυμαρικά (τύπου σπαγγέτι κλπ.) 

έχουν μερίδιο αγοράς 55%, και ακολουθούν οι πάστες µε ποσοστό 35%. Σε ό,τι αφορά 

την αξία της αγοράς ζυμαρικών, το 2010 σημείωσε μείωση κατά 3,2% σε σχέση µε το 

2009, καθώς πολλές επιχειρήσεις εφάρμοσαν προσφορές προς το καταναλωτικό κοινό 

είτε με μείωση της τιμής είτε με προσφορές «2 στην τιμή του 1», προκειμένου να 

διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τον όγκο των πωλήσεών τους.  

Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ζυμαρικών, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση 

της διεθνούς κατάταξης κατανάλωσης ζυμαρικών μετά την Ιταλία, την Τυνησία, και τη 

Βενεζουέλα. Η μέση κατά κεφαλή κατανάλωση ζυμαρικών είναι περίπου 11,1 κιλά κατά 

άτομο, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα ζυμαρικά είναι εξαιρετικά δημοφιλή προϊόντα, 

ανεξαρτήτως οικονομικών συνθηκών λόγω της χαμηλής λιανικής τιμή πώλησης. 

Επιπλέον, έχουν υψηλή διατροφική αξία και πλέον διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία 

προϊόντων, προσφέροντας στους καταναλωτές μια πληθώρα επιλογών. Τέλος ο εύκολος 

και γρήγορος τρόπος παρασκευής τους είναι επιπλέον κίνητρα επιλογής τους από 

καταναλωτικό κοινό (Gastronomie, 2019). 

Αναφορικά µε τις τάσεις που επικρατούν στον κλάδο, παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση 

της κατανάλωσης στις πάστες και μικρή υποχώρηση στα μακριά ζυμαρικά, ενώ αυξητική 
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είναι η τάση κατανάλωσης γεμιστών ζυμαρικών και ζυμαρικών ολικής άλεσης περίπου 

+23% το 2018, ενώ διψήφια θετική μεταβολή σημείωσαν οι κατηγορίες των 

χρωματιστών ζυμαρικών (+20,8%) και των βιολογικών ζυμαρικών (+12,5%). Επίσης, τα 

τελευταία χρόνια δυναμική αύξηση καταγράφουν και τα ζυμαρικά ιδιωτικής ετικέτας. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Euromonitor, η ευρεία κατηγορία των ζυμαρικών, ρυζιού 

και noodles αναμένεται να έχει σταθερή ανάπτυξης την επόμενη πενταετία. Ειδικότερα 

στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ως το 2023 θα υπάρχει ανάπτυξη +1% το 2019, +1,5% το 

2020, +1,9% το 2021, +1,5% το 2022 και +1,4% το 2023 (Νικηφόρου, 2019). 

Συμπερασματικά, ο κλάδος των ζυμαρικών πρόκειται για έναν μάλλον κλειστό κλάδο 

που, όμως, δίνει χώρο σε νέους παίκτες. Σε αυτό συμβάλλει το καταναλωτικό κοινό της 

χώρας, το όποιο συγκαταλέγει τα ζυμαρικά σε κύρια διατροφική συνήθεια. Οι ενδείξεις 

είναι καλές και ο τομέας διακρίνεται από σταθερότητα και σταδιακή ανάπτυξη.  

 

4.7 Δείκτες εξωτερικού περιβάλλοντος  

Με δεδομένο πως το επιχειρηματικό εγχείρημα αφορά κατά βάση μεταποίηση αγροτικών 

προϊόντων, σε μία πρώτη ανάγνωση η «ασάφεια» και η «ανασφάλεια» βρίσκεται σε 

αρκετά χαμηλά επίπεδα. Γίνεται επεξεργασία πρώτης ύλης που παράγεται τοπικά (δεν 

εισάγεται) σε υπέρ επαρκή ποσότητα και με αναγνωρισμένη ποιότητα σε βάθος πολλών 

δεκαετιών. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός θα αγοραστεί άπαξ, θα εγκατασταθεί και θα 

τεθεί σε λειτουργία χωρίς να έχει επιπλέον απαιτήσεις πέραν της συντήρησης. Επίσης, 

ενώ υπάρχει μία συνεχής διακύμανση της τιμής του τελικού προϊόντος, κινείται σε πολύ 

χαμηλότερα επίπεδα από αντίστοιχα της συγκεκριμένης βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα η 

ζήτηση διεθνώς ακολουθεί αυξητικές τάσεις. 

Ο δείκτης παγκοσμιοποίησης KOF μετρά τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 

διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης. Ο δείκτης μετρά το ποσοστό της παγκοσμιοποίησης 

σε χώρες σε όλο τον κόσμο και βασίζεται σε τρεις επιμέρους δείκτες που αφορούν στην 

οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση σε μία χώρα. Μέσω αυτών των τριών 

διαστάσεων, ο συνολικός δείκτης της παγκοσμιοποίησης προσπαθεί να αξιολογήσει τις 

τρέχουσες οικονομικές ροές, τους οικονομικούς περιορισμούς, τα στοιχεία για τις ροές 

πληροφοριών, τα στοιχεία για την προσωπική επαφή, και τα στοιχεία για την πολιτισμική 

εγγύτητα μέσα στις χώρες που συμμετέχουν στον δείκτη (Gygli et.al., 2019). Όπως 

φαίνεται στο Διάγραμμα 4-2, η Ελλάδα βρίσκεται υψηλότερα του παγκόσμιου μέσου 

όρου στον συνολικό δείκτη παγκοσμιοποίησης.  
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Διάγραμμα 4-2  δείκτης παγκοσμιοποίησης KOF, Ελλάδα και Κόσμος (2010-2019)  

Πηγή: Gygli et al. (2019) 

 

Ο δείκτης Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας αναλύει και περιγράφει με κάθε 

λεπτομέρεια όλα τα εμπόδια που θα συναντήσει μία μικρή επιχείρηση σε όλες τις αρχικές 

της δραστηριότητες, καλύπτοντας τη διαδικασία συγκρότησης και έναρξης, όλα τα 

γραφειοκρατικά εμπόδια και προϋποθέσεις, το φορολογικό περιβάλλον, και τις νομικές 

διαδικασίες που έχει κάθε χώρα. Σε γενικές γραμμές αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο δείκτη 

που συνδυάζει δείκτες ανταγωνιστικότητας, δείκτες παγκοσμιοποίησης και δείκτες 

εξωτερικού περιβάλλοντος έστω και με αδρό τρόπο, δίνοντας όμως μία αξιόπιστη πρώτη 

εικόνα. Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας αφορά 170 χώρες που περιλαμβάνουν όχι 

μόνο αναπτυγμένες επιχειρηματικά χώρες όπως οι ΗΠΑ, αλλά και χώρες του τρίτου 

κόσμου, όπως το Αφγανιστάν και η Ζιμπάμπουε. Καταγράφονται, πέρα από την εκάστοτε 

κατάταξη του έτους, οι μεταρρυθμίσεις και οι προσπάθειες που έχουν γίνει από τις 

κυβερνήσεις για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς το επιχειρείν και την 

οικονομική ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με την έκθεση Doing Business (2019), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 

εβδομηκοστή δεύτερη θέση της παγκόσμιας κατάταξης αναφορικά με την ευκολία της 

επιχειρηματικότητας (Πίνακας 4-3).  
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Πίνακας 4-3 Ευκολία επιχειρηματικότητας (Ease of Doing Business) (2019) 

Θέση Χώρα EODB Βαθμολογία 
EODB Μεταβολή 

βαθμολογίας 

1 Νέα Ζηλανδία 86.59 0 

2 Σιγκαπούρη 85.24 0.27 

3 Δανία 84.64 0.59 

4 Χονγκ Κονγκ 84.22 0.04 

5 Κορέα 84.14 -0.01 

6 Γεωργία 83.28 0.48 

7 Νορβηγία 82.95 0.25 

8 Η.Π.Α. 82.75 -0.01 

9 Ηνωμένο Βασίλειο 82.65 0.33 

10 FYROM 81.55 0.32 

72 Ελλάδα 68.08 -0.12 

Πηγή: World Bank (2020) 

 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κατατάξεις της Ελλάδας σε διάφορες υποκατηγορίες που 

αντανακλούν αρνητικό κλίμα για τους επιχειρηματίες:  

▪ 31η θέση στις διασυνοριακές συναλλαγές. 

▪ 39η θέση στην έκδοση οικοδομικών αδειών (η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής 

άδειας έγινε απλούστερη, συντομότερη και με μικρότερο κόστος και αποτελεί τη 

μοναδική κατηγορία που η Ελλάδα σημείωσε βελτίωσε σε σχέση με το 2018). 

▪ 44η θέση στην έναρξη επιχείρησης 

▪ 51η θέση στην προστασία μετόχων μειοψηφίας (κάτι που θεωρείται πολύ 

σημαντικό για επενδυτές). 

▪ 62η θέση στην εφαρμογή της πτωχευτικής διαδικασίας. 

▪ 65η θέση στην πληρωμή φόρων. 

▪ 79η θέση στην ηλεκτροδότηση και τα γραφειοκρατικά νέων συνδέσεων μέσης 

τάσης. 

▪ 99η στη Λήψη πίστωσης, με βαθμολογία μόλις πενήντα τοις εκατό στην 

εξασφάλιση πιστώσεων. 

▪ 132η στην εφαρμογή των υπογεγραμμένων και συμφωνημένων συμβάσεων και 

την άμεση επιβολή των όρων τους. 
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▪ 153η στις διαδικασίες καταχώρησης περιουσίας, όπου το κόστος των διαδικασιών 

καταχώρησης ενός ακινήτου φτάνει μέχρι και το 4,8% της αξίας του εν λόγω 

περιουσιακού στοιχείου. 

Συνολικά, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ουσιαστικά μία από τις πιο εχθρικές χώρες 

για άσκηση επιχειρηματικότητας, ενώ η άσχημη εικόνα επιδεινώνεται περισσότερο από 

την ανυπαρξία πρόσβασης των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό. Ταυτόχρονα ένα 

πολύ μεγάλο μέρος από τα δάνεια που είχαν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα 

αποτελούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα 

ρευστότητας στα τραπεζικά ιδρύματα. Γενικότερα, η εγκατάσταση της μακροχρόνιας 

οικονομικής κρίσης και η ταυτόχρονη σχεδόν ποινικοποίηση της ιδιοκτησίας από τη 

φορολογία έχουν καταστήσει άγονους τους περισσότερους πλειστηριασμούς, με 

αποτέλεσμα η ίδια η τράπεζα να αγοράζει από τον εαυτό της το προσωπικό ή 

επιχειρηματικό ακίνητο. Από την μία πλευρά, αυτό αποτελεί ένα ιδιόκτητο κεφάλαιο που 

μπορεί να αποδώσει πολλαπλάσια στον κοντινό μέλλον, αλλά δε λύνει το άμεσο 

πρόβλημα της ρευστότητας. Ο τελικός παρονομαστής είναι πως ο επιχειρηματίας έχει 

πολύ δύσκολη έως και ανύπαρκτη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, ενώ, ακόμα και 

στην περίπτωση που καταφέρει να δανειοδοτηθεί, αυτό θα γίνει με πολλαπλάσια επιτόκια 

από τους ανταγωνιστές των βαλκανικών χωρών και με πολλές εχέγγυες πιστώσεις για 

τραπεζική εξασφάλιση έναντι του δανείου. 

Σύμφωνα με την έκθεση Doing Business (2020), η Ελλάδα βρίσκεται σε ακόμη πιο 

δυσμενή θέση, καθώς απώλεσε επτά θέσεις στην κατάταξη και πλέον βρίσκεται στην 79η 

θέση μεταξύ των 190 χωρών. Αυτή η πτώση οφείλεται στο γεγονός ότι άλλες οικονομίες 

σημείωσαν μεγαλύτερη πτώση. Εντούτοις, όπως αποτυπώνεται στον συγκεκριμένο 

δείκτη, η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο σε ότι αφορά την ταχύτερη έναρξη 

επιχειρήσεων, κι αυτό ασφαλώς είναι θετικό για την προσέλκυση επενδύσεων και την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικό είναι, πάντως, ότι η Ελλάδα βρέθηκε στην 

χαμηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.  

Αν και η εικόνα που παρουσιάζεται μέχρι στιγμής δεν είναι εύκολη για την έναρξη μίας 

νέας επιχείρησης, δεν επηρεάζει σε πολύ δυσάρεστο βαθμό το εγχείρημα που αναλύεται. 

Ο τραπεζικός δανεισμός είναι από ελάχιστος έως και μηδενικός, ενώ το μέγεθος της 

αρχικής επένδυσης δεν αποτελεί μία τεράστια επένδυση για δεδομένα παραγωγής και  

είναι απόλυτα προσγειωμένο σε μέγεθος και κλίμακα σε σχέση με το εγχείρημα και τις 

ευκαιρίες που ανοίγονται. Επιπλέον, στο χρηματοδοτικό σχήμα που θα ακολουθηθεί, ένα 

μεγάλο μέρος έρχεται υπό μορφή επιδότησης-ενίσχυσης και ένα ακόμα υπό μορφή ιδίας 



[Επιλογή ημερομηνίας] 

48 
 

συμμετοχής. Μένει λοιπόν ένα μικρό κλάσμα (περίπου το 1/3 έως το 1/4) του συνολικού 

προϋπολογισμού να συμπληρωθεί με τραπεζικό δανεισμό, το οποίο, με βάση τις 

αποσβέσεις θα αποπληρωθεί σε εύλογο και σύντομο χρονικό διάστημα. Σε ακόμα 

συντομότερο χρονικό διάστημα θα αποπληρώνονται τυχόν δάνεια αλληλόχρεου 

λογαριασμού για κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας, αφού θα εντατικοποιηθούν οι 

προσπάθειες ώστε το «γύρισμα» του κεφαλαίου κίνησης να γίνεται στο μικρότερο δυνατό 

χρόνο. Πέρα από τα τραπεζικά θέματα, οι όποιες άδειες θα εκδοθούν μία μόνο φορά κατά 

το αρχικό στήσιμο της γραμμής παραγωγής. Τέλος, δεν απαιτείται πολυάριθμο εργατικό 

δυναμικό καθώς η  επιχείρηση δεν είναι έντασης εργασίας. Συνεπώς, όποιες μελλοντικές 

αλλαγές προκύψουν σε εργασιακές εισφορές και φόρο μισθωτών υπηρεσιών θα έχουν 

ελάχιστο αντίκτυπο στη συνολική εικόνα του ετήσιου ισολογισμού και των 

αποτελεσμάτων χρήσης του έτους. 

 

4.8 Το προϊόν και η διαδικασία διοίκησης  

Η νεοσύστατη επιχείρηση αποτελεί κομμάτι μίας εταιρεία ζυμαρικών η οποία 

προϋπάρχει εδώ και σαράντα χρόνια και ειδικεύεται στην εμπορία αγροτικών προϊόντων 

και στη μεταποίηση σπόρου. Επομένως, η εταιρεία ζυμαρικών έχει ισχυρή βάση διότι 

υπάρχει εμπειρία και εκλεκτή ποιότητα πρώτων υλών. Η επιλογή των σιτηρών για την 

παραγωγή των προϊόντων είναι το πρώτο βήμα για την παραγωγή ποιοτικών ζυμαρικών. 

Θα εξακολουθήσει να είναι η καλύτερη δυνατή και αυτό συνεπάγεται ότι τα σιτηρά θα 

έχουν υψηλή πρωτεΐνη, χαμηλή υγρασία και κόκκινο χρώμα. Τα ζυμαρικά που θα 

εμπορεύεται η εταιρεία θα είναι βιολογικά χωρίς γλουτένη και εφόσον η επιχείρηση 

εδραιωθεί και μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες της θα προχωρήσει στην 

παραγωγή και εμπορία τραχανά ή αλλιώς πλιγούρι καθώς και στην πώληση ζυμαρικών 

με γεύση καρότο η σπανάκι. Πέρα από την εγγυημένη ποιότητα των βιολογικών 

ζυμαρικών, η οποία αποτελεί πλεονέκτημα για την επιχείρηση, έχουν εξασφαλιστεί και 

συνεργασίες με τοπικούς συλλόγους στην Κασσάνδρα σε συμφέρουσα τιμή, ώστε κάποια 

από τα προϊόντα να πωλούνται σε γυάλινες ή και μεταλλικές χειροποίητες συσκευασίες 

με δυνατότητα χρήσης και μετά την κατανάλωση των ζυμαρικών. Τέλος, η παραγωγή 

ζυμαρικών δεν θα είναι μεγάλη διότι στο πρώτο στάδιο η εταιρία αποσκοπεί να εδραιωθεί 

στο χώρο των ζυμαρικών.  
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4.8.1 Διοίκηση της επιχείρησης  

Για την επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησης θα πρέπει να ακολουθηθεί μια 

συγκεκριμένη διαδικασία διοίκησης, η οποία αποτελείται από τα στάδια του 

προγραμματισμού, της οργάνωσης, της ηγεσίας και του ελέγχου τα οποία 

πραγματοποιούνται είτε παράλληλα είτε με τη σειρά που αναφέρθηκαν (Μπουραντάς και  

Παπαλεξανδρή, 2007).  

Αναλυτικά τα στάδια του management:  

 

Προγραμματισμός: Με τον όρο προγραμματισμό, εννοούμε τη διαδικασία του 

μάνατζμεντ η οποία αφορά τον καθορισμό των στόχων και την απόφαση για τον 

καλύτερο τρόπο επίτευξης τους. Χωρίς να υπάρχει ο προγραμματισμός, φαντάζει σχεδόν 

αδύνατο μια επιχείρηση να θέσει τις σωστές βάσεις για την εξέλιξης της (Μπουραντάς 

και  Παπαλεξανδρή, 2007). Επιπροσθέτως, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η έλλειψη 

προγραμματισμού μπορεί εύκολα να καταστήσει την επιχείρηση μη αξιόπιστη. 

 

Οργάνωση: Είναι η διαδικασία, η οποία ασχολείται με την κατανομή και την 

διαμόρφωση των ανθρώπινων και μη ανθρώπινων πόρων, και να έχει ως αποτέλεσμα να 

καθίσταται εφικτή η επίτευξη των στόχων. Είναι οι τρόποι με τους οποίους η επιχείρηση 

εξασφαλίζει τον αναγκαίο αριθμό εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα. Οι 

κυριότερες ενέργειες είναι o έλεγχος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ήδη 

εργαζομένων, πρόβλεψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό με βάση την παρούσα 

παραγωγή ή την ενδεχόμενη επέκταση της επιχείρησης και τις τεχνολογικές αλλαγές, 

ανάλυση της αγοράς εργασίας και της σχέσης προσφοράς και ζήτησης και κατάστρωση 

προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ελλείψεων σε τεχνικά, επιστημονικά και διοικητικά 

στελέχη (Zack, 1999).   

Γενικά, είναι μια λειτουργία που σχετίζεται με τη φυσική ροή του προσωπικού της 

επιχείρησης, αλλά αφορά και τα νέα της σχέδια. Όσον αφορά τη τυπική οργάνωση της 

επιχείρησης και τις τυπικές εργασιακές σχέσεις. Στο Διάγραμμα 4-3 απεικονίζεται το 

οργανόγραμμα που σχεδιάστηκε για την συγκεκριμένη επιχείρηση, ως την τελική της 

μορφή μετά το πέρας της πενταετίας.  

 



[Επιλογή ημερομηνίας] 

50 
 

 

Διάγραμμα 4-3  Οργανόγραμμα της επιχείρησης  

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Ηγεσία: Η ηγεσία αφορά την θετική επιρροή του επιχειρηματία ή των διαχειριστών προς 

τους εργαζομένους ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους, κάτι το οποίο θα 

είναι ευεργετικό προς την επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων. Ο ηγέτης είναι 

απαραίτητο να είναι επικοινωνιακός, να μπορεί να δώσει σωστές κατευθύνσεις στους 

υφισταμένους του, να τους καθοδηγεί και να τους παρέχει επιχειρηματικό όραμα 

(Μπουραντάς, 2005).  

 

Έλεγχος: Ο έλεγχος πολύ σημαντικός για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης καθώς 

αποτελεί τη διαδικασία μάνατζμεντ μέσω της οποίας γίνεται έλεγχος για την επίτευξη 

των στόχων. Ακόμα και οι πιο μικρές επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν τι γίνεται στο 

εσωτερικό περιβάλλον, ώστε να μην αυξάνονται οι πιθανότητες κινδύνου σε πολύ μεγάλο 

βαθμό. Για να εκτελεστεί η διαδικασία σωστά ο επιχειρηματίας πρέπει να παρακολουθεί 

στενά όλες τις τρέχουσες διαδικασίες και να συγκρίνει τα αποτελέσματα με τους στόχους. 

Σε περίπτωση διαφοράς πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές κινήσεις (Μπουραντάς, 2005). 

 

4.8.2 Στρατηγική διοίκηση 

Επιπλέον, πολύ σημαντική είναι και η στρατηγική διοίκηση της επιχείρησης.  Η 

στρατηγική διαχείριση σχετίζεται με την ταυτοποίηση και την περιγραφή των 

στρατηγικών που μπορούν να φέρουν οι διευθυντές για να επιτύχουν καλύτερη απόδοση 

Γενικός Διευθυντής

Γεωπόνος - Υπεύθυνος 
τυποποιητηρίου

Εργάτης Α Εργάτης Β

Εξωτερικός 
συνεργάτης

Οδηγός
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και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την οργάνωσή τους. Ένας οργανισμός θεωρείται ότι 

έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εάν η αποδοτικότητά του είναι υψηλότερη από τη μέση 

κερδοφορία για όλες τις εταιρείες του κλάδου του (Hill et al., 2014).  

Η στρατηγική διαχείριση μπορεί επίσης να οριστεί ως δέσμη αποφάσεων και πράξεων 

που αναλαμβάνει ο διαχειριστής και η οποία αποφασίζει το αποτέλεσμα της επίδοσης της 

επιχείρησης. Ο διευθυντής πρέπει να έχει εμπεριστατωμένη γνώση και ανάλυση του 

γενικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του οργανισμού, ώστε να λαμβάνει σωστές 

αποφάσεις (Γεωργόπουλος, 2006). 

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία που αξιολογεί και ελέγχει την 

επιχείρηση και τις βιομηχανίες στις οποίες συμμετέχει μία επιχείρηση. Επιπλέον, 

αξιολογεί τους ανταγωνιστές και θέτει στόχους και στρατηγικές για την κάλυψη όλων 

των υφιστάμενων και δυνητικών ανταγωνιστών και στη συνέχεια αξιολογεί τις 

στρατηγικές σε τακτική βάση για να καθορίσει πώς έχουν υλοποιηθεί και αν ήταν 

επιτυχείς ή απαιτούν αντικατάσταση (Johnson et al., 2008). 

Tέλος, η στρατηγική διαχείριση δίνει μια ευρύτερη προοπτική στους εργαζομένους ενός 

οργανισμού και μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πώς η εργασία τους εντάσσεται σε 

ολόκληρο το οργανωτικό σχέδιο και πώς συσχετίζεται με άλλα οργανωτικά μέλη. Δεν 

είναι παρά η τέχνη της διαχείρισης των εργαζομένων κατά τρόπο που να μεγιστοποιεί 

την ικανότητα επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων (Hill et al., 2014). 

 

4.9 Σχέδιο μάρκετινγκ  

Το σχέδιο μάρκετινγκ της επιχείρησης έχει στόχο να επικοινωνήσει αποτελεσματικά την 

επιχείρηση στο καταναλωτικό κοινό σε μια αγορά η οποία χαρακτηρίζεται από 

αβεβαιότητα και συνεχείς αλλαγές. Έχοντας εφαρμόσει την ανάλυση SWOT και έχοντας 

αναλύσει τους δείκτες επιχειρηματικότητας και διεθνοποίησης που παρέχουν μία 

καθοδήγηση, η επιχείρηση θα βασιστεί στο σχέδιο μάρκετινγκ, ώστε να επιλέξει τον 

κατάλληλο τρόπο τιμολόγησης που θα της επιτρέψει να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί. 

Επιπλέον, με βασικό εργαλείο την P.E.S.T. Analysis πραγματοποιείται μια στρατηγική 

έρευνα αγοράς διερευνώντας το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και πιο 

συγκεκριμένα το πολιτικό (political), το οικονομικό (economic), το κοινωνικό (social) 

και το τεχνολογικό (technological) περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή βοηθά στην καλύτερη 

αντίληψη του πώς κινείται η αγορά τη δεδομένη περίοδο, στην καλύτερη τοποθέτηση της 
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επιχείρησης μέσα σε αυτή την αγορά και στην εκτίμηση των προοπτικών που υπάρχουν, 

ώστε να είναι ανταγωνιστική.  

 

4.9.1 Τιμολόγηση  

Η τιμή των ζυμαρικών διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που συνέβαλλε στην  

ενίσχυση της κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης. Γενικότερα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι τιμολόγησης των παραγόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών. Στη περίπτωση που μελετάται, πρόκειται για μια επιχείρηση 

η οποία παράγει ζυμαρικά υψηλής ποιότητας και πρωταρχικός της στόχος είναι με μια 

περιορισμένη παραγωγή να πρωταγωνιστήσει με το προϊόν της στην αγορά των 

ζυμαρικών έτσι ώστε να μπορέσει να εξελιχτεί. Επίσης, φιλοδοξεί να παράγει προϊόντα 

του επάνω ραφιού (top-self), με σημαία την άριστη ποιότητα και την τοπική προέλευση. 

Σε κάθε περίπτωση, στα σενάρια τιμολόγησης που έχουν εκπονηθεί, πέρα από το 

εισόδημα του καταναλωτικού κοινού, λαμβάνονται υπόψιν και οι τιμές των 

ανταγωνιστικών προϊόντων. 

 Ένας άλλος τρόπος τιμολόγησης είναι να ληφθεί υπόψιν η ποιότητα του προϊόντος και 

αν είναι υψηλή να μειωθεί η τιμή και με τη κατάλληλη προώθηση του προϊόντος να 

παρουσιαστεί σαν «χρυσή ευκαιρία». Στο ίδιο πλαίσιο βέβαια, αν η ποιότητα του 

προϊόντος είναι ένα από τα δυνατά σημεία, η τιμή μπορεί να οριστεί σε υψηλότερα 

επίπεδα με αποκλειστική εστίαση στην καλή ποιότητα.  

Αναγνωρίζεται ότι λόγω της φύσης της πρώτης ύλης (γεωργικό προϊόν), υπάρχει 

διακύμανση στα ποιοτικά και ποσοτικά της χαρακτηριστικά από παραγωγή σε παραγωγή, 

η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί ή να ελεγχθεί. Συνεπώς, έχουν γίνει σενάρια για 

διαφορετικές τιμολογιακές πολιτικές, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθε 

χρονιάς, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το συνδυασμό διαθεσιμότητας, ποιότητας, τιμής, 

ζήτησης και εισαγωγών.  

Δεδομένου ότι η επιχείρηση είναι νεοεισερχόμενη στην αγορά και επιθυμεί να εδραιώσει 

τη θέση της, είναι ασφαλέστερο να ληφθούν υπόψιν οι τιμές των ανταγωνιστικών 

προϊόντων και να ορισθεί για το πρώτο χρονικό διάστημα μια τιμή «εισόδου», κάπως 

χαμηλότερη, ώστε η επιχείρηση να εισέλθει με ποσοτικές αξιώσεις σε περισσότερα 

κανάλια προώθησης. Ταυτόχρονα, αυτό θα αποκαλύπτει και την καλή ποιότητα των 

ζυμαρικών σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο. 
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4.9.2 Προωθητικές ενέργειες  

Η επιλογή των κατάλληλων προωθητικών ενεργειών μπορεί να έχει εξαιρετικά θετικό 

αντίκτυπο στην πορεία της επιχείρησης. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι 

ακόλουθες, που ταιριάζουν στη φύση της συγκεκριμένης επιχείρησης και μπορούν να 

προάγουν τους στόχους της (Μαντζάρης, 2011):  

▪ Διαφήμιση: Αρχικά, από τους πατροπαράδοτους τρόπους διαφήμισης ενός 

προϊόντος όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά και οι εφημερίδες, η 

επιχείρηση θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια ραδιοφωνική διαφήμιση σε τοπικά 

ραδιόφωνα της Χαλκιδικής. Στην παρούσα φάση, η ραδιοφωνική διαφήμιση είναι 

ο προτιμότερος τρόπος διαφήμισης, διότι στα πρώτα βήματα του εγχειρήματος 

δεν προβλέπονται δαπάνες, όπως για παράδειγμα μια τηλεοπτική διαφήμιση. 

Παράλληλα, όπως επιτάσσει το σύγχρονο μάρκετινγκ, το διαδίκτυο είναι αυτό 

που παίζει κυρίαρχο λόγο στην προώθηση των προϊόντων στις μέρες μας. 

Επομένως, επιβάλλεται να δημιουργηθεί άμεσα μια πολύ καλή ιστοσελίδα της 

επιχείρησης για να επισκέπτονται οι καταναλωτές μέσα από την οποία θα 

μπορούσε να γίνεται και ηλεκτρονικό εμπόριο (e-shop) στη πορεία, όταν η 

επιχείρηση θα έχει εδραιωθεί και θα μπορεί να εξυπηρετήσει και εξ αποστάσεως. 

Το εμπόριο θα αφορά Business2Business (B2B) για χονδρική πώληση και 

μεγαλύτερες ποσότητες, ενώ στη συνέχεια, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα 

αποκτήσει και Business2Customer (B2C) δυνατότητα που θα απευθύνεται και σε 

τελικούς καταναλωτές.  

▪ Η στοχευμένη διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, 

Instagram, LinkedIn) θα προωθούσε αποτελεσματικά την επιχείρηση στο στάδιο 

που βρίσκεται, δημιουργώντας περιέργεια στο ευρύ κοινό. Μια προσεγμένη 

στρατηγική μάρκετινγκ μπορεί να αποφέρει καλά αποτελέσματα με το μικρότερο 

δυνατό κόστος των προωθητικών ενεργειών.  

▪ Όταν η επιχείρηση είναι σε θέση να επεκταθεί θα μπορούσε να συνεργαστεί με 

ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας για να προβληθεί και σε πανελλαδικό 

επίπεδο μέσω της δημιουργίας διαφημιστικών. Εξετάζεται επίσης και η 

συνεργασία με micro-influencers από το χώρο της μαγειρικής, του lifestyle και 

των ταξιδιών για επιπλέον προώθηση και διαφήμιση. 

▪ Δημόσιες σχέσεις: Οι δημόσιες σχέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

περίπτωση μια οικογενειακής επιχείρησης, η οποία ξεκινά τη δράση της σε τοπικό 
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επίπεδο και διαθέτει ένα προϊόν με προηγμένη ποιότητα. Με τον όρο δημόσιες 

σχέσεις δεν νοούνται μόνο οι γνωριμίες σε φιλικό επίπεδο, αλλά η επαφή και η 

συνεργασία με ανθρώπους, οι οποίοι διαθέτουν επικοινωνιακό ταλέντο και θα 

μπορούσαν να προωθήσουν τα συμφέροντα της επιχείρησης (Μαγνήσαλης, 

2002). Οι δημόσιες σχέσεις είναι η λειτουργία διαχείρισης που δημιουργεί και 

διατηρεί αμοιβαία επωφελείς σχέσεις μεταξύ ενός οργανισμού και των πολιτών 

στους οποίους εξαρτάται η επιτυχία ή η αποτυχία του. Παράλληλα, το PR (Public 

Relations) ορίζεται ως η διαχείριση της σχέσης μεταξύ ενός οργανισμού και του 

κοινού του, ενδιαφερόμενα μέρη, πελάτες, εργαζόμενοι. Στη συνέχεια, καθώς η 

εταιρεία αναπτύσσεται θα μπορούσε να δημιουργήσει και ένα ξεχωριστό τμήμα 

δημοσίων σχέσεων. 

▪ Διαφήμιση από στόμα σε στόμα (word of mouth): Το σύγχρονο μάρκετινγκ 

τοποθετεί στο κέντρο τον καταναλωτή και προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ένας ικανοποιημένος πελάτης μπορεί να 

επιτελέσει τη προώθηση των προϊόντων με τρόπο ιδιαίτερα αποτελεσματικό και 

καθόλου δαπανηρό απλά και μόνο διαδίδοντας την εμπειρία από την αγορά από 

την κατανάλωση των προϊόντων της επιχείρησης. Επομένως, στρατηγικό ρόλο 

παίζει η καλή εξυπηρέτηση και η γνώση πάνω στο τομέα των πωλήσεων ώστε οι 

πελάτες να εξυπηρετούνται σε κάθε στάδιο της αγοράς και να αποκτούν μια 

μοναδική εμπειρία ώστε να δημιουργείται σύνδεση με το προϊόν. 

▪ Συμμετοχή σε εκθέσεις: : όπως αναλύθηκε παραπάνω, οι εκθέσεις αποτελούν 

μία ασύγκριτη ευκαιρία για σε επαφή με τους επαγγελματίες του κλάδου, 

ανοίγοντας νέες συνεργασίες και δυνατότητες πωλήσεων. 

 

4.9.3 Αποφάσεις  

Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο επιχειρηματίας όσον αφορά το προϊόν είναι:  

▪ Για το άυλο-διευρυμένο προϊόν που αφορά τη συσκευασία, τις υπηρεσίες και την 

επωνυμία. 

▪ Για το υλικό-φυσικό προϊόν που αφορά το στυλ, την ποιότητα και τα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά. 

▪ Για τους τύπους προϊόντος που διακρίνονται σε δύο επίπεδα, τη γραμμή 

προϊόντος και του μείγματος προϊόντος. 
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Οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο επιχειρηματίας για την τιμή είναι:  

▪ Το ύψος. 

▪ Η διαφοροποίηση. 

▪ Οι εκπτώσεις. 

▪ Το κόστος του προϊόντος. 

▪ Συμπεριφορά καταναλωτών. 

▪ Οικονομική κατάσταση της αγοράς. 

▪ Ανταγωνισμός. 

Οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν για την προβολή είναι: 

▪ Η διαφήμιση του προϊόντος της εταιρείας, σε παραδοσιακό και ψηφιακό επίπεδο. 

▪ Η αύξηση της ζήτησης. 

▪ Η παροχή υποστήριξης στους πωλητές. 

▪ Η υπενθύμιση του προϊόντος. 

▪ Η εξασφάλιση σταθερών πωλήσεων. 

▪ Δημόσιες σχέσεις.  

Τέλος οι αποφάσεις που πρέπει να παρθούν για τη διανομή είναι με βάση των εξής 

πολιτικών:  

▪ Κάλυψης της αγοράς 

▪ Κάλυψης της πελατείας 

▪ Γραμμές προϊόντων 

 

4.9.4 Ανάλυση PEST 

Πολιτικοί παράγοντες: Η εποχή που διανύουμε και γενικότερα η τελευταία δεκαετία 

μετά το ξέσπασμα της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης έχει 

επιφέρει αναταραχές σε πολλά επίπεδα επομένως και στο πολιτικό σκηνικό. Έτσι ο 

τομέας της πολιτικής χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αβεβαιότητα, έλλειψη εμπιστοσύνης 

από τη μεριά των πολιτών και μια άνοδο της ακροδεξιάς σε πολλές χώρες του κόσμου η 

οποία αποδεικνύει όλα τα παραπάνω. Στην Ελλάδα, οι κυβερνήσεις εναλλάσσονται και 
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έχουν «προσδόκιμο ζωής» μικρότερο της τετραετίας, χωρίς να υπάρχει ένας 

προσυμφωνημένος σχεδιασμός σε οικονομικά θέματα και φορολογική πολιτική. 

Οικονομικοί παράγοντες: Στην οικονομία τη τελευταία δεκαετία έχουμε να κάνουμε με 

μια παγκόσμια και όχι μόνο ελληνική οικονομική κρίση (Μερτζάνης, 2009). Οι 

επιπτώσεις της που έγιναν ακόμα πιο ξεκάθαρες πλήττοντας τις μικρές και τις μεσαίες 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έρθει αντιμέτωπες με την υψηλή φορολογία ενώ παράλληλα 

βλέπουν το εισόδημα τους να μειώνεται όλο και περισσότερο. Ωστόσο, το γεγονός ότι η 

κρίση δημιούργησε έδαφος για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις είναι αδιαμφισβήτητο, και 

επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις στα ερωτηματολόγια της παρούσας έρευνας. 

Κοινωνικοί παράγοντες: Σε κοινωνικό επίπεδο υπάρχει η ανησυχία των πολιτών, οι 

οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα με επακόλουθες επιπτώσεις και στη 

προσωπική ζωή τους ζωή με την εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων όπως οι αγχώδεις 

διαταραχές και η κατάθλιψη. Παρόλα αυτά τα νοικοκυριά που έχουν ένα εισόδημα 

ικανοποιητικό για την εποχή φαίνεται να είναι δεκτικά σε καινοτόμα προϊόντα με άποψη 

και στυλ, επηρεαζόμενα προφανώς από το ευρωπαϊκό και αμερικάνικο lifestyle που 

προβάλλεται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία κυριαρχούν στη σημερινή 

εποχή. 

Τεχνολογικοί παράγοντες: Είναι γνωστό ότι η τεχνολογία κάνει τα δικά της άλματα και 

φαίνεται ανεπηρέαστη από την οικονομική και κοινωνική κρίση που προαναφέρθηκε. Με 

αργούς ρυθμούς διακρίνονται αυτά τα βήματα και στην Ελλάδα όπου πέρα από τα κινητά, 

τα tablet, και τα laptop με τα οποία φαίνεται να εξοικειώνεται σιγά σιγά ο μέσος Έλληνας, 

στο τομέα της βιομηχανίας, υπάρχει η αυτοματοποίηση και η κυριαρχία των μηχανών. 

 

4.9.5  Διεθνοποίηση, πολυεθνικές εταιρείες, διεθνές μάνατζμεντ, ηλεκτρονικό εμπόριο 

Σύμφωνα με τους σύγχρονους οικονομολόγους το διεθνές εμπόριο έχει ποικίλα 

πλεονεκτήματα και είναι επιτακτική ανάγκη για μια επιχείρηση να ανοίξει τους ορίζοντες 

της, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών 

ανταλλαγών παίζουν οι συνθήκες ζήτησης. Αν και αρκετές υποθέσεις των παραδοσιακών 

θεωριών δεν είναι ρεαλιστικές, εντούτοις οι θεωρίες αυτές, ειδικότερα το νέο θεώρημα 

περί αναλογιών των παραγωγικών συντελεστών, εξηγούν σε ικανοποιητικό βαθμό τον 

καταμερισμό εργασίας μεταξύ αναπτυσσομένων και ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών 

(interindustry trade) (Γωνιάδης, 2007). Οι αναπτυσσόμενες χώρες εξάγουν στις 

αναπτυγμένες αγαθά έντασης ανειδίκευτης εργασίας και εισάγουν απ’ αυτές προϊόντα, η 
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παραγωγική διαδικασία των οποίων απαιτεί σε συγκριτικά μεγάλο βαθμό τη χρήση 

ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι μορφές διεθνοποίησης που μπορούν να πάρουν οι 

δραστηριότητες της επιχείρησης είναι η αρχική εξαγωγικού τύπου μορφή και η 

προχωρημένη μη εξαγωγικού τύπου μορφή ή ξένες άμεσες επενδύσεις. 

Αρχικές εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης αποτελούν οι εξής μέθοδοι:  

▪ Εξαγωγές   

▪ Συμβάσεις και συμφωνίες 

▪ Παραγωγή κατόπιν άδειας (licensing) 

▪ Συναρμολόγηση 

▪ Δικαιόχρηση (Franchising) 

▪ Υπεργολαβίες 

▪ Συμφωνίες κατασκευής με το «κλειδί στο χέρι» (Turnkey Agreements) 

▪ Συμβόλαια διοίκησης (management contracts) 

 

Προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης η ξένες επενδύσεις:  

▪ Άμεσες ξένες επενδύσεις (foreign direct investment) 

▪ Θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας  

▪ Εξολοκλήρου καινούργια επιχείρηση 

▪ Εξαγορές  

▪ Συγχωνεύσεις 

▪ Κοινοπραξία  

▪ Στρατηγική συμμαχία  

▪ Επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

 
 

4.9.6  Παραοικονομία και προτεινόμενες λύσεις για τις επιχειρήσεις  

Η παραοικονομία αποτελεί διαχρονικά ένα διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής 

οικονομίας. Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι, την περίοδο 2003-2015, η παραοικονομία ανήλθε 
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στο 25% του ΑΕΠ κατά μέσο, ενώ η μέσος όρος της ευρωζώνη ήταν 19% και της 

ευρωπαϊκής Ένωσης, 20% (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, 2017).  

Η φοροδιαφυγή και η σκιώδης οικονομία αποδεικνύονται ότι παραμένουν δύο από τα 

σοβαρότερα προβλήματα που βασανίζουν την ελληνική οικονομία. Οι παράγοντες που 

συμβάλλουν περισσότερο στη δημιουργία αυτών των φαινομένων είναι η έλλειψη 

φορολογικής συνείδησης, η φορολογική επιβάρυνση, η δομή του φορολογικού 

συστήματος, ο ρόλος του κράτους, το επίπεδο έγκρισης της δημόσιας εξουσίας, η 

αυτοαπασχόληση, η ανεργία και το επίπεδο της οργάνωση της οικονομίας (Vousinas, 

2017). 

Σε έκθεση του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δημοσιεύτηκε το 2013 σχετικά με το 

φαινόμενο της παραοικονομίας μέσω της βελτιωμένης φορολογικής διακυβέρνησης 

βασιζόμενο πάνω σε μελέτη των Jensen and Wöhlbier (2012) προτάθηκαν οι ακόλουθες 

λύσεις: 

▪ Ένα πρόγραμμα επαρκές συμμόρφωσης των φορολογούμενων 

▪ Ποινικοποίηση του αγοραστή 

▪ Αποφυγή φορολογικής αμνηστίας 

▪ Αποφυγή στις συνεχείς διακυμάνσεις του ΦΠΑ 

▪ Διαδεδομένη χρήση των ηλεκτρονικών φορολογικών και άλλων εντύπων  

▪ Αποτελεσματική δικαιοσύνη που θα δώσει ώθηση στην εθελοντική συμμόρφωση 

 

Οι φορολογικές διοικήσεις θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο στο επίμονο πρόβλημα 

της απώλειας των φορολογικών εσόδων και στη σκιώδη οικονομία. Αυτό είναι εφικτό 

μέσω της ανάπτυξης στρατηγικών για να συνδέσουν τις φορολογικές διαρροές και να 

αυξήσουν τα έσοδα. Η διάβρωση της φορολογικής βάσης αποτρέπει τις κυβερνήσεις από 

τη συλλογή των εσόδων που χρειάζονται για την παροχή βασικών υπηρεσιών, όπως η 

υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές, και η εκπαίδευση.  

Μερικές πιθανές στρατηγικές περιλαμβάνουν, πρωτίστως την απλοποίηση της 

φορολογικής πληρωμής και την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, τα  υψηλά 

επίπεδα φορολογικής πολυπλοκότητας έχουν θετική συσχέτιση με την άτυπη διαδικασία. 

Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τους φόρους είναι μεγαλύτερος όταν το 

φορολογικό καθεστώς και ο νόμος είναι περίπλοκα.  
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Η ποιότητα της διακυβέρνησης έχει επίσης σημασία.  Η ρυθμιστική ποιότητα και ο 

έλεγχος της διαφθοράς, όπως προκύπτουν  από τους παγκόσμιους δείκτες 

διακυβέρνησης, έχουν μετρήσιμο αντίκτυπο στη μείωση της σκιώδους οικονομίας και 

στην αύξηση του επιπέδου φορολογίας. Περαιτέρω, σημαντικό ρόλο έχει η πληροφορική 

και η τεχνολογική ετοιμότητα. Συνεπώς, η μείωση της πολυπλοκότητας του φορολογικού 

συστήματος, και η υιοθέτηση φορολογικών μέτρων - πολιτικά και διοικητικά – μπορεί 

να δώσει κίνητρα ώστε οι επιχειρηματικές συναλλαγές να γίνονται επίσημα μέσω 

τραπεζικών καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πληρωμών, και της 

χρήσης πλαστικού χρήματος (credit cards). 
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5. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΝΟ  

 

 

5.1 Εισαγωγή  

Έχοντας αναλύσει σε προηγούμενα κεφάλαια τους τρόπους χρηματοδότησης και την 

ικανότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων είτε σε ρευστό είτε σε παραγωγή, το οικονομικό 

πλάνο βασίζεται στις εξής υποθέσεις: 

1. Η τιμή του τελικού προϊόντος θα κυμαίνεται στα 2 ευρώ το κιλό με μικρές 

διακυμάνσεις. Η μέση τιμή της αγοράς την τελευταία δεκαετία στο σκληρό 

βιολογικό σιτάρι είναι 0,28 λεπτά ανά κιλό, δηλαδή 280 ευρώ στον τόνο. Ο 

στόχος είναι η παραλαβή και η αγορά 200 τόνων το πρώτο έτος με σταδιακή 

αύξηση της τάξης του 12% ανά έτος μέχρι τους 320 τόνους το πέμπτο έτος. 

2. Η αγορά ορισμένων σιτηρών θα καθορίζεται και από την ανάλογη συμφωνία με 

τον εκάστοτε παραγωγό όπως, για παράδειγμα, συμβολαιακή καλλιέργεια με fix 

τιμή, η πληρωμή στην πλάστιγγα με μικρότερη τιμή (όταν και όποτε αυτό είναι 

εφικτό) και εφόσον συμφωνήσει ο ενδιαφερόμενος.  Επομένως, βασικός στόχος 

του οικονομικού πλάνου είναι η ευχέρεια μεταβολής των τιμών προς την 

εκμετάλλευση των κατάλληλων ευκαιριών. Ωστόσο, η μέση τιμή θα είναι στα 

280 ευρώ στον τόνο. 

3. Στα έξοδα της επιχείρησης υπολογίζονται το ρεύμα, το νερό, η λειτουργία του 

κυλινδρόμυλου, τα υλικά συσκευασίας, οι μισθοί των εργαζομένων (1 

υπάλληλος μερικής απασχόλησης το πρώτο και το δεύτερο έτος και 1 ακόμα 

υπάλληλος πλήρους απασχόλησης από το τρίτο έτος και μετά), τα έξοδα του 

δανείου, καθώς και εισφορές στον ΕΦΚΑ και οι φορολογικές εισφορές. 

 

5.2 Καταλληλότητα προγράμματος επιδότησης 

Το πρόγραμμα επιδότησης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» το οποίο έχει ως σκοπό να στηρίξει τις νέες επιχειρήσεις 

και τους νέους επιχειρηματίες. Επιλέχθηκε έναντι του προγράμματος Leader διότι το 

δεύτερο αφορά διαφορετικές δαπάνες και απαιτεί μεγαλύτερη ίδια συμμετοχή την οποία 
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η επιχείρηση δεν διαθέτει στον προϋπολογισμό της. Αναλυτικότερα, ο προϋπολογισμός 

του προγράμματος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, 

και ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανέρχεται σε 43.440.000 ευρώ, ενώ το μέγιστο 

ποσό σε ατομικό επίπεδο είναι 60.000 ευρώ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» έχουν 

όλες οι μικρές και πολύ μικρές εταιρείες όλων των οικονομικών κλάδων. Η νομική τους 

υπόσταση δεν αποτελεί πρόβλημα, οπότε μπορούν να είναι ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., 

Α.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε, και Ε.Ε 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν:  

▪ Είναι νεοσύστατες, δηλαδή κατά την ημερομηνία εγκρίσεως του δανείου θα 

πρέπει να λειτουργούν έως 36 μήνες από την ημερομηνία ίδρυσής τους. 

▪ Ανήκουν στις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (απασχολούν έως 50 

εργαζομένους, έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως 10 εκ. €). 

▪ Δεν υπερβαίνουν το όριο ενισχύσεων που θέτει ο κανόνας De Minimis, “περί 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας”. 

Σε ατομικό επίπεδο μπορούν να συμμετέχουν και να επιδοτηθούν με ποσό από 15.000 

έως 60.000 ευρώ:  

▪ Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της 

αίτησης.  

▪ Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί 

επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν 

σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. 

Επιλέξιμη εταιρική μορφή: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς 

και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Αντιθέτως, η Α.Ε. δεν 

αποτελεί επιλέξιμη μορφή για τη δράση.  

Αναφορικά με τις επιλέξιμές δαπάνες, προβλέπεται:  

▪ Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου)  

▪ Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επ

αγγελματικής τηλεφωνίας) 

▪ Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη)  

▪ Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες 
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▪ Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις 

▪ Αποσβέσεις παγίων 

▪ Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού 

▪ Προμήθεια αναλωσίμων 

▪ Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων)  

▪ Μισθολογικό κόστος για νέα/-ες θέση/-εις  

▪ Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμ

ένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας 

 

Αναφορικά με το δάνειο JEREMIE, πρόκειται για μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται 

κατά κύριο λόγο από το ΕΣΠΑ, την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank. Ο σχεδιασμός 

του προήλθε από το πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” με στόχο 

να βοηθήσει πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και 

της ανάπτυξης τους συνολικά. Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη 

χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με 

ευνοϊκούς όρους και έχει τεθεί σε εφαρμογή με συνολικό ύψος επένδυσης τα 120 εκ. 

ευρώ (Παππάς, 2011). Η εκάστοτε εταιρεία που συμμετέχει οφείλει να καταβάλλει 

επιτόκιο για το 50% του δανείου ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

 

5.3 Παραδοχές οικονομικού πλάνου 

Όπως σε κάθε μονάδα μεταποίησης, υπάρχει ροή πρώτης ύλης και έξοδος τελικού 

προϊόντος από τη γραμμή παραγωγής. Οι όποιες διακυμάνσεις κερδών αφορούν κυρίως 

διαφορές στην τιμολόγηση του τελικού προϊόντος και στο κόστος της πρώτης ύλης. Στην 

περίπτωση της παρούσας επιχείρησης δημιουργήθηκαν τρία σενάρια από το πρώτο έτος 

λειτουργίας με τιμή τελικού προϊόντος 1,9 ευρώ/κιλό (απαισιόδοξο σενάριο), 2 

ευρώ/κιλό (μετριοπαθές σενάριο) και 2,2 ευρώ/κιλό (αισιόδοξο σενάριο). Με δεδομένο 

πως τα υπόλοιπα κοστολόγια είναι λίγο-πολύ γνωστά για τους επόμενους μήνες, δεν 

υπάρχουν επιπλέον διαφορές στα έξοδα της επιχείρησης από το πρώτο έως και το τρίτο 
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έτος λειτουργίας, εκτός από τον επιπλέον φόρο που θα κληθεί να πληρώσει η επιχείρηση 

ως συνέπεια του μεγαλύτερου τζίρου και ακαθάριστων κερδών. 

Αναφορικά με τις τιμές του τελικού προϊόντος, το πρώτο έτος ισχύουν οι τιμές 1,9 

ευρώ/κιλό (απαισιόδοξο σενάριο), 2 ευρώ/κιλό (μετριοπαθές σενάριο) και 2,2 ευρώ/κιλό 

(αισιόδοξο σενάριο), ενώ το δεύτερο και το τρίτο έτος ισχύουν οι τιμές 1,9 ευρώ/κιλό 

(απαισιόδοξο σενάριο), 2 ευρώ/κιλό (μετριοπαθές σενάριο) και 2,3 ευρώ/κιλό (αισιόδοξο 

σενάριο). Το τέταρτο έτος, οι τιμές του τελικού προϊόντος αυξάνονται με βάση την 

παραδοχή ότι η επιχείρηση έχει κάνει επιτυχημένη είσοδο στην αγορά και η 

αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας άρχισε να αποδίδει καρπούς. Επομένως, οι τιμές 

διαμορφώνονται σε 2 ευρώ/κιλό (απαισιόδοξο σενάριο), 2,2 ευρώ/κιλό (μετριοπαθές 

σενάριο) και 2,4 ευρώ/κιλό (αισιόδοξο σενάριο), ενώ το πέμπτο έτος διαμορφώνονται σε 

2,2 ευρώ/κιλό (απαισιόδοξο σενάριο), 2,3 ευρώ/κιλό (μετριοπαθές σενάριο) και 2,5 

ευρώ/κιλό (αισιόδοξο σενάριο). Ενδεχομένως, υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερη 

αύξηση της τιμής, αλλά το οικονομικό πλάνο βασίζεται σε ρεαλιστικές προβλέψεις 

ακόμα και στο αισιόδοξο σενάριο. Υπάρχουν επίσης οι διακυμάνσεις σε έξοδα 

λειτουργίας, αλλά οι τιμές της πρώτης ύλης παραμένουν σταθερές. Αυτό εξηγείται σε 

μεγάλο βαθμό από το γεγονός πως το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής καλύπτεται από 

ιδιόκτητες καλλιέργειες και η επιχείρηση λειτουργεί ταυτόχρονα μεταποιητική γραμμή. 

Στο τέταρτο και το πέμπτο έτος εισάγονται και τα έξοδα συντήρησης δεδομένου ότι τα 

μηχανήματα έχουν χρησιμοποιηθεί για τρία συνεχόμενα χρόνια. Παρά το γεγονός ότι 

πρόκειται για βιομηχανικά μηχανήματα σχεδιασμένα για σχεδόν αδιάκοπη χρήση, τα 

οποία λειτουργούν 100% εντός των προδιαγραφών του κατασκευαστή, δεν αποκλείεται 

το ενδεχόμενο να απαιτήσουν αλλαγές ανταλλακτικών πέραν των προβλεπόμενων. 

Αναφορικά με τους μισθούς των δύο υπαλλήλων, ο υπάλληλος μερικής απασχόλησης 

αμείβεται με μικτό μισθό 500,0 ευρώ εκ των οποίων η εισφορά του εργοδότη ανέρχεται 

σε 93,04 ευρώ το μήνα και ο καθαρός μισθός είναι 315,94 ευρώ το μήνα. Ο υπάλληλος 

μερικής απασχόλησης εργάζεται 5 ώρες την ημέρα επί 25 ημέρες το μήνα. Ο υπάλληλος 

πλήρους απασχόλησης αμείβεται για εργασία 8 ώρες την ημέρα επί 25 ημέρες τον μήνα 

με μικτό μισθό 1040,0 ευρώ. Η εισφορά του εργοδότη είναι 258,02 ευρώ το μήνα και ο 

καθαρός μισθός είναι 873,60 ευρώ το μήνα. Τα ποσά που χρησιμοποιούνται στο 

οικονομικό πλάνο είναι οι καθαροί μισθοί και οι εισφορές του εργοδότη.  

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση, η συνολική επένδυση είναι ύψους 92.530 ευρώ, εκ 

των οποίων: 
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▪ 36.340 ευρώ (39,3%) θα καλυφθούν μέσω ΕΣΠΑ. 

▪ Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια ύψους 40.000 ευρώ (43,2%)  

▪ Η εταιρεία θα δανειστεί 16.190 ευρώ (17,5%) με επιτόκιο 4,5% για δύο χρόνια. 

Επομένως, το δάνειο ανέρχεται σε 17.647,10 ευρώ για δύο χρόνια μέσω του 

προγράμματος JEREMIE. 

▪ Τέλος, για κεφάλαιο κίνησης θα απαιτηθούν ελάχιστα χρήματα, εφόσον τα 

χωράφια της οικογένειας συνολικού εμβαδού 1.200 στρεμμάτων θα παρέχουν 

ουσιαστικά όλη την πρώτη ύλη του πρώτου έτους. Κάτι αντίστοιχο θα συμβαίνει 

και τις επόμενες χρονιές, με μέρος της πρώτης ύλης να καλύπτεται από την 

παραγωγή της εταιρείας. 

 

5.4 Σενάρια ανάλυσης  

Στο πλαίσιο της έρευνας έχει υλοποιηθεί το επιχειρηματικό πλάνο της πενταετίας με τα 

τρία σενάρια, μετριοπαθές, αισιόδοξο, απαισιόδοξο. Οι πίνακες που ακολουθούν 

αποτυπώνουν τα αναφερόμενα σενάρια ανά έτος έχοντας συμπεριλάβει όλες τις 

παραπάνω παραδοχές και υποθέσεις.  

Στο πρώτο έτος λειτουργίας στο μετριοπαθές σενάριο ο τζίρος του τελικού προϊόντος 

ανέρχεται σε 400.000 ευρώ. Οι πληρωμές των παραγωγών με 280 ευρώ τον τόνο είναι 

56.000 ευρώ για ένα σύνολο 200 τόνων.  Ακολουθούν ο μισθός του υπαλλήλου μερικής 

απασχόλησης, έξοδα ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ, έξοδα λειτουργίας του κυλινδρόμυλου, έξοδα 

για τα υλικά συσκευασίας, η δόση του δανείου και η εισφορά στον ΕΦΚΑ. Το μικτό 

κέδρος που προκύπτει στο μετριοπαθές σενάριο είναι 189.079,73 ευρώ, ενώ με τις ίδιες 

παραδοχές και υποθέσεις και τζίρο 440.000 ευρώ, το μικτό κέρδος που προκύπτει στο 

αισιόδοξο σενάριο είναι 229.079,73 ευρώ και με τζίρο 380.000, το μικτό κέρδος που 

προκύπτει στο απαισιόδοξο σενάριο είναι 169.079,73 ευρώ. Μετά την αφαίρεση των 

εισφορών και των φόρων, το καθαρό κέρδος κυμαίνεται από 68.843,02 ευρώ στο 

μετριοπαθές έως 83.643,02 ευρώ στο αισιόδοξο σενάριο και 61.443,02 ευρώ στο 

απαισιόδοξο σενάριο (Πίνακας 5-1). 

Στο δεύτερο έτος λειτουργίας στο μετριοπαθές σενάριο ο τζίρος του τελικού προϊόντος 

ανέρχεται σε 440.000 ευρώ. Οι πληρωμές των παραγωγών με 280 ευρώ τον τόνο είναι 

63.000 ευρώ για ένα σύνολο 225 τόνων.  Ακολουθούν ο μισθός του υπαλλήλου μερικής 

απασχόλησης, έξοδα ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ αυξημένα κατά 10% σε σχέση με το πρώτο έτος, 

έξοδα λειτουργίας του κυλινδρόμυλου, έξοδα για τα υλικά συσκευασίας, η δόση του 
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δανείου και η εισφορά στον ΕΦΚΑ. Το μικτό κέδρος που προκύπτει στο μετριοπαθές 

σενάριο είναι 214.494,735 ευρώ, ενώ με τις ίδιες παραδοχές και υποθέσεις και τζίρο 

506.000 ευρώ, το μικτό κέρδος που προκύπτει στο αισιόδοξο σενάριο είναι 280.494,73 

ευρώ και με τζίρο 380.000, το μικτό κέρδος που προκύπτει στο απαισιόδοξο σενάριο 

είναι 154.494,73 ευρώ. Μετά την αφαίρεση των εισφορών και των φόρων, το καθαρό 

κέρδος κυμαίνεται από 78.246,57 ευρώ στο μετριοπαθές σενάριο έως 102.666,57 ευρώ 

στο αισιόδοξο σενάριο και 56.046,57 ευρώ στο απαισιόδοξο σενάριο (Πίνακας 5-2). 

Συνεπώς, στο μετριοπαθές σενάριο υπάρχει αύξηση 13,7% στο καθαρό κέρδος του 

δεύτερου έτους ενώ στο αισιόδοξο η αύξηση είναι 22,7%. Αντιθέτως, στο απαισιόδοξο 

σενάριο προκύπτει μείωση του καθαρού κέρδους κατά 8,8%.  

 

Πίνακας 5-1 Σενάρια πρώτου έτους λειτουργίας 

 

 

Πίνακας 5-2 Σενάρια δεύτερου έτους λειτουργίας 
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Στο τρίτο έτος λειτουργίας στο μετριοπαθές σενάριο ο τζίρος του τελικού προϊόντος 

ανέρχεται σε 500.000 ευρώ. Οι πληρωμές των παραγωγών με 280 ευρώ τον τόνο είναι 

71.400 ευρώ για ένα σύνολο 250 τόνων.  Ακολουθούν οι μισθοί των υπαλλήλων μερικής 

και πλήρους απασχόλησης, έξοδα ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ αυξημένα κατά 10% σε σχέση με το 

δεύτερο έτος, έξοδα λειτουργίας του κυλινδρόμυλου, έξοδα για τα υλικά συσκευασίας, η 

δόση του δανείου και η εισφορά στον ΕΦΚΑ. Το μικτό κέδρος που προκύπτει στο 

μετριοπαθές σενάριο είναι 256.091,58 ευρώ, ενώ με τις ίδιες παραδοχές και υποθέσεις 

και τζίρο 573,000 ευρώ, το μικτό κέρδος που προκύπτει στο αισιόδοξο σενάριο είναι 

331.091,58 ευρώ, ενώ με τζίρο 418.000, το μικτό κέρδος που προκύπτει στο απαισιόδοξο 

σενάριο είναι 174.091,58 ευρώ. Μετά την αφαίρεση των εισφορών και των φόρων, το 

καθαρό κέρδος κυμαίνεται από 90.541,16 ευρώ στο μετριοπαθές σενάριο έως 118.291,16 

ευρώ στο αισιόδοξο σενάριο και 60.201,16 ευρώ στο απαισιόδοξο σενάριο (Πίνακας 5-

3). Συνεπώς, στο μετριοπαθές σενάριο υπάρχει αύξηση 15,7% στο καθαρό κέρδος του 

τρίτου έτους ενώ στο αισιόδοξο η αύξηση είναι 15,2% και στο απαισιόδοξο σενάριο 

7,4%.  

 

Πίνακας 5-3  Σενάρια τρίτου έτους λειτουργίας 

 

 

Στο τέταρτο έτος λειτουργίας στο μετριοπαθές σενάριο ο τζίρος του τελικού προϊόντος 

ανέρχεται σε 572.000 ευρώ. Οι πληρωμές των παραγωγών με 280 ευρώ τον τόνο είναι 

81.200 ευρώ για ένα σύνολο 290 τόνων.  Ακολουθούν οι μισθοί των υπαλλήλων μερικής 

και πλήρους απασχόλησης, έξοδα ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ αυξημένα κατά 15% σε σχέση με το 

τρίτο έτος, έξοδα λειτουργίας του κυλινδρόμυλου και έξοδα για τα υλικά συσκευασίας 

αυξημένα κατά 20% σε σχέση με το τρίτο έτος, και η εισφορά στον ΕΦΚΑ. Το μικτό 

κέδρος που προκύπτει στο μετριοπαθές σενάριο είναι 289.720,08 ευρώ, ενώ με τις ίδιες 
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παραδοχές και υποθέσεις και τζίρο 672.000 ευρώ, το μικτό κέρδος που προκύπτει στο 

αισιόδοξο σενάριο είναι 389.720,08 ευρώ, και με τζίρο 470.000, το μικτό κέρδος που 

προκύπτει στο απαισιόδοξο σενάριο είναι 187.720,08 ευρώ. Μετά την αφαίρεση των 

εισφορών και των φόρων, το καθαρό κέρδος κυμαίνεται από 102.983,71 ευρώ στο 

μετριοπαθές σενάριο έως 139.983,71 ευρώ στο αισιόδοξο σενάριο και 65.243,71 ευρώ 

στο απαισιόδοξο σενάριο (Πίνακας 5-4). Συνεπώς, στο μετριοπαθές σενάριο υπάρχει 

αύξηση 13,7% στο καθαρό κέρδος του τέταρτου έτους ενώ στο αισιόδοξο η αύξηση είναι 

18,3% και στο απαισιόδοξο σενάριο είναι 8,4%.  

 

Πίνακας 5-4 Σενάρια τέταρτου έτους λειτουργίας 

 

 

Στο πέμπτο έτος λειτουργίας στο μετριοπαθές σενάριο ο τζίρος του τελικού προϊόντος 

ανέρχεται σε 667.000 ευρώ. Οι πληρωμές των παραγωγών με 280 ευρώ τον τόνο είναι 

89.600 ευρώ για ένα σύνολο 320 τόνων.  Ακολουθούν οι μισθοί των υπαλλήλων μερικής 

και πλήρους απασχόλησης, έξοδα ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ αυξημένα κατά 10% σε σχέση με το 

τέταρτο έτος, έξοδα λειτουργίας του κυλινδρόμυλου, έξοδα για τα υλικά συσκευασίας, 

και η εισφορά στον ΕΦΚΑ. Το μικτό κέρδος που προκύπτει στο μετριοπαθές σενάριο 

είναι 368.169,72 ευρώ, ενώ με τις ίδιες παραδοχές και υποθέσεις και τζίρο 800.000 ευρώ, 

το μικτό κέρδος που προκύπτει στο αισιόδοξο σενάριο είναι 501.169,72 ευρώ και με 

τζίρο 500.000, το μικτό κέρδος που προκύπτει στο απαισιόδοξο σενάριο είναι 201.169,72 

ευρώ. Μετά την αφαίρεση των εισφορών και των φόρων, το καθαρό κέρδος κυμαίνεται 

από 132.010,08 ευρώ στο μετριοπαθές σενάριο έως 181.220.08 ευρώ στο αισιόδοξο 

σενάριο και 70.220,08 ευρώ στο απαισιόδοξο σενάριο (Πίνακας 5-5). Συνεπώς, στο 

μετριοπαθές σενάριο υπάρχει αύξηση 28,2% στο καθαρό κέρδος του πέμπτου έτους ενώ 

στο αισιόδοξο η αύξηση είναι 29,5% και στο απαισιόδοξο σενάριο είναι 7,6%.  
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Πίνακας 5-5  Σενάρια πέμπτου έτους λειτουργίας 

 

 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5-1, οι τόνοι που προβλέπεται να πουλήσει η εταιρεία 

αυξάνονται σταδιακά από 200 τόνους το πρώτο έτος λειτουργίας σε 290 τόνους το πέμπτο 

έτος (+45,0%), λαμβάνοντας υπόψιν το μετριοπαθές σενάριο.  

 

Διάγραμμα 5-1 Μετριοπαθές σενάριο, πώληση τόνων ανά έτος 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5-2, η τιμή ανά κιλό στο μετριοπαθές σενάριο κυμαίνεται 

από 2 ευρώ το κιλό έως 2,3 ευρώ (+15,0%) και ο αναμενόμενος τζίρος κυμαίνεται από 

400.000 το πρώτο έτος έως 667.000 το πέμπτο έτος (+66,8%). 
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Διάγραμμα 5-2 Μετριοπαθές σενάριο, τιμή ανά κιλό και τζίρος ανά έτος 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Αντίστοιχα, οι τόνοι που προβλέπεται να πουλήσει η εταιρεία με βάση το αισιόδοξο 

σενάριο σταδιακά από 200 τόνους το πρώτο έτος λειτουργίας σε 320 τόνους το πέμπτο 

έτος (+60,0%) (Διάγραμμα 5-3).  

 

 

Διάγραμμα 5-3 Αισιόδοξο σενάριο, πώληση τόνων ανά έτος 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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Η τιμή ανά κιλό στο αισιόδοξο σενάριο κυμαίνεται από 2 ευρώ το κιλό έως 2,5 ευρώ 

(+13,6%) και ο αναμενόμενος τζίρος κυμαίνεται από 440.000 το πρώτο έτος έως 800.000 

το πέμπτο έτος (+81,8%) (Διάγραμμα 5-4). 

 

 

Διάγραμμα 5-4 Αισιόδοξο σενάριο, τιμή ανά κιλό και τζίρος ανά έτος 

 

Τέλος, στο απαισιόδοξο σενάριο προβλέπεται σταδιακή πώληση από 200 τόνους το 

πρώτο έτος λειτουργίας σε 250 τόνους το πέμπτο έτος (+25,0%) (Διάγραμμα 5-5).  

 

 

Διάγραμμα 5-5 Απαισιόδοξο σενάριο, πώληση τόνων ανά έτος 
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Η τιμή ανά κιλό στο απαισιόδοξο σενάριο κυμαίνεται από 1,9 ευρώ το κιλό έως 2,2 ευρώ 

(+15,8%) και ο αναμενόμενος τζίρος κυμαίνεται από 380.000 το πρώτο έτος έως 550.000 

το πέμπτο έτος (+44,7%) (Διάγραμμα 5-6). 

 

 

Διάγραμμα 5-6 Απαισιόδοξο σενάριο, τιμή ανά κιλό και τζίρος ανά έτος 

 

Το Διάγραμμα 5-7 απεικονίζει το σύνολο των σεναρίων με βάση τα κιλά και τον τζίρο 

κατά μέσο όρο. Δεδομένης της σχετικής ομοιομορφίας του επιπέδου των κιλών και του 

τζίρου μεταξύ των τριών σεναρίων, συνάγεται ότι το οικονομικό πλάνο είναι αξιόπιστο 

και συνεπές.  

 

Διάγραμμα 5-7 Σύνολο σεναρίων, κιλά και τζίρος κατά μέσο όρο 
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5.5 Ανάλυση κινδύνων 

Πέρα από τις παραπάνω πρακτικές ευκαιρίες, υπάρχουν και κίνδυνοι που εστιάζονται 

κυρίως σε δύο σημεία:  

1. Στην απρόβλεπτη φύση των καιρικών φαινομένων, όπως άλλωστε και σε 

οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα, που θα επιφέρουν διακυμάνσεις στη 

διαθέσιμη ποσότητα της πρώτης ύλης. Αν και η καλλιέργεια σιτηρών δεν έχει την 

“επικινδυνότητα” της δενδροκαλλιέργειας, δεν παύει να επηρεάζεται από τον 

καιρό και τα ακραία φαινόμενα. Αν και η διακύμανση της ποσότητας είναι της 

τάξης του +/- 30%, η μικρή αρχική δυναμικότητα της γραμμής παραγωγής και τα 

πολλά ιδιόκτητα στρέμματα μπορούν να την αντισταθμίσουν με επιτυχία. 

2. Στις ετήσιες διακυμάνσεις της ποιότητας της πρώτης ύλης, που αντανακλώνται 

σε κάποιο βαθμό και στο τελικό προϊόν. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν 

συγκεκριμένες ποικιλίες σιτηρών, ανθεκτικότερες στα σημεία που απαιτούμε και 

με τα χαρακτηριστικά που χρειαζόμαστε. Την πρώτη μάλιστα χρονιά θα γίνει 

δοκιμή με πέντε διαφορετικές ποικιλίες πολλαπλασιαστικού υλικού, ώστε να 

έχουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα του αποτελέσματος σε πραγματικές 

συνθήκες. Πολλές φορές η απόσταση μεταξύ προδιαγραφών και αποτελεσμάτων 

είναι τεράστια και δεν πρέπει τίποτα να αφεθεί στην τύχη. Τη δεύτερη χρονιά θα 

έχουμε τρεις ποικιλίες, φιλοδοξώντας να καταλήγουμε σε δύο, από το τρίτο έτος 

και μετά.  
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

6.1 Συμμετέχοντες 

Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και με χρήση των 

μέσων κοινωνικών δικτύωσης τόσο στους καταναλωτές όσο και στους επιχειρηματίες. 

 

6.2 Μέσα συλλογής δεδομένων 

Τα ερωτηματολόγια δημιουργήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Google 

Forms, η οποία είναι μία δωρεάν πλατφόρμα που επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη 

δημιουργία ερωτηματολογίων καθώς και την στατιστική επεξεργασία τους. Το σύνολο 

των ερωτηματολογίων επιστράφηκε πλήρως συμπληρωμένο, το οποίο διευκόλυνε τη 

μελέτη των απαντήσεων και την εξαγωγή ρεαλιστικών συμπερασμάτων αναφορικά με 

τους ερευνητικούς στόχους. 

 

6.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Τα ερωτηματολόγια που παρατίθεται στο Παράρτημα απεστάλησαν στους 

συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικής μορφής. Το πρώτο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 16 

ερωτήσεις, οι οποίες πραγματοποιούν μια σύγκριση των πολυεθνικών εταιρειών με τις 

εγχώριες στον τομέα των ζυμαρικών και απευθύνεται σε καταναλωτές. Το δεύτερο 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 13 ερωτήσεις και απευθύνεται σε ελληνικές εταιρείες 

στον κλάδο των ζυμαρικών ή σε άλλους κλάδους, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

ψυχολογία του επιχειρηματία και των ανθρώπων της αγοράς. Και τα δύο ερωτηματολόγια 

περιλαμβάνουν δημογραφικές πληροφορίες όπως το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό 

επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων.  

Άλλοι παράγοντες που εξετάζονται είναι αναφορικά με τους καταναλωτές είναι η 

συχνότητα κατανάλωσης των ζυμαρικών, εάν προτιμούν εγχώρια ή εισαγόμενα 

προϊόντα, πόσο σημαντική είναι η ποιότητα και η τιμή των προϊόντων καθώς και ο ρόλος 

της εμφάνισης του προϊόντος και της διαφήμισης. Οι απαντήσεις συλλέγονται με την 
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κλίμακα Likert, η οποία κυμαίνεται από το «καθόλου σημαντικό» έως «πολύ σημαντικό» 

στις ανάλογες ερωτήσεις. 

Άλλοι παράγοντες που εξετάζονται αναφορικά με τους επιχειρηματίες είναι οι επιπτώσεις 

της κρίσης στις επιχειρήσεις, το περιθώριο ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων στη χώρα, ο 

ρόλος των πολυεθνικών στην αγορά, η κινητικότητα των καταναλωτών την τελευταία 

πενταετία και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.  

 

6.4 Ερευνητικό δείγμα  

Ο αρχικός στόχος του ερευνητικού δείγματος ήταν τα 70 άτομα με τη χρήση και των δύο 

ερωτηματολογίων ώστε να καλυφθεί το 10% των μονίμων κατοίκων του χωριού Άφυτος 

όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση. Τα ερωτηματολόγια απεστάλησαν στοχευμένα 

επιλέγοντας άτομα από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους τόσο στο δείγμα των 

καταναλωτών όσο και στο δείγμα των επιχειρηματιών. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 

και προσωπικές συναντήσεις. 

Το τελικό ερευνητικό δείγμα αποτελείται από 39 καταναλωτές και 15 επιχειρηματίες, 

ήτοι σύνολο 54 ατόμων. Επομένως, καλύφθηκε το 7,71% του μόνιμου πληθυσμού.  

 

6.5 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 1 

Το 46,2% αυτών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο καταναλώνει ζυμαρικά 1-2 

φορές το μήνα, το 23,1% 1-3 φορές την εβδομάδα και μόνο το 30,8% καταναλώνει 

σπανιότερα αντίστοιχα προϊόντα (Διάγραμμα 6-1).  

 

 

Διάγραμμα 6-1  Συχνότητα κατανάλωσης ζυμαρικών 
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Η συντριπτική πλειοψηφία από τους συμμετέχοντες δεν εκφράζει κάποια συγκεκριμένη 

προτίμηση σε μάρκα ζυμαρικών (Διάγραμμα 6-2). 

 

 

Διάγραμμα 6-2  Προτιμώμενη μάρκα ζυμαρικών 

 

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι πως προτιμώνται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

κυρίως εισαγόμενα μακαρόνια Ιταλικής προέλευσης. Μόνο το 30,8% καταναλώνει 

ζυμαρικά εγχώριας παραγωγής (Διάγραμμα 6-3) 

 

Διάγραμμα 6-3  Προτιμώμενη προέλευση προϊόντων 
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Το παραπάνω εξηγείται από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων όσον αφορά το ρόλο της 

ποιότητας στα ζυμαρικά. Είναι προσανατολισμένοι πολύ στην ποιότητα το 30%, αρκετά 

το 38,5% και λίγο το 30%. Αξιοσημείωτο είναι πως κανείς δεν απάντησε “Καθόλου” στη 

βαρύτητα ποιότητας και επιλογής για κατανάλωση (Διάγραμμα 6-4).   

 

Διάγραμμα 6-4 Σπουδαιότητα ποιότητας ζυμαρικών 

 

Όσον αφορά το κομμάτι της εμπιστοσύνης σε νέα μικρή και τοπική επιχείρηση, οι 

απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Οι μισοί δηλώνουν έτοιμοι να δώσουν μία ευκαιρία σε 

μικρή τοπική επιχείρηση, να στηρίξουν μία καινούργια προσπάθεια από νέους 

παραγωγούς, ειδικά αν δοκιμάσουν και μείνουν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Οι 

άλλοι μισοί δε φαίνονται -τουλάχιστον από την αρχή- διατεθειμένοι να ασχοληθούν, 

εφόσον δηλώνουν ήδη ικανοποιημένοι από αυτά που καταναλώνουν, ανεξαρτήτως 

προέλευσης αλλά παρόλα αυτά θα έκαναν μια δοκιμή λόγω της εντοπιότητας.  

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι καταναλωτές επηρεάζονται από το κλίμα της 

οικονομίας και της καθημερινότητας.  

Οι περισσότεροι μάλιστα βάζουν την ευκολία τους σε πρώτο πλάνο, αφού μόνο το 35,9% 

θα αναζητούσε ενεργά κάποιο τοπικό προϊόν που δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα 

καταστήματα. Η πλειοψηφία (64,1%) δηλώνει πως δε θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία 

(Διάγραμμα 6-5).  
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Διάγραμμα 6-5 Διάθεση αναζήτησης τοπικών προϊόντων 

 

 

Αντίθετα με την προσήλωση στην ποιότητα, στο κομμάτι της τιμής τα πράγματα είναι 

κάπως διαφορετικά. Η τιμή παίζει ρόλο, χωρίς να είναι πρωταρχικής σημασίας στην 

επιλογή, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι αδιάφορη. Κανείς δεν απάντησε ότι δεν παίζει 

καθόλου ρόλο στην επιλογή του, κι μόνο ένα άτομο απάντησε ότι παίζει το 

σημαντικότερο ρόλο (Διάγραμμα 6-6). 

 

 

Διάγραμμα 6-6 Σημασία τιμής προϊόντων ζυμαρικών 
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Σε συνέχεια του προηγούμενου, βλέπουμε πως δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν (αρκετά) επιπλέον για ένα προϊόν με καλύτερη ποιότητα, μόνο το 38,5% του 

δείγματος των συμμετεχόντων. Δεν τους αφορά το αν μία μικρότερη τοπική επιχείρηση 

έχει μεγαλύτερα κόστη παραγωγής από μία πολυεθνική (Διάγραμμα 6-7).  

 

Διάγραμμα 6-7 Συσχετισμός μεγέθους επιχείρησης και ποιότητας προϊόντων 

 

Βλέπουμε επίσης πως δεν υπάρχει σαφής εικόνα που να καταδεικνύει τη συσχέτιση 

μεταξύ προσεγμένης εμφάνισης του προϊόντος και μεγαλύτερης πιθανότητας επιλογής 

του από το συγκεκριμένο κοινό (Διάγραμμα 6-8). 

 

Διάγραμμα 6-8 Σημασία εμφάνισης προϊόντος 
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Αντιθέτως, επηρεάζει η διαφήμιση των ζυμαρικών έστω σε μικρό βαθμό (46,2%) και σε 

αρκετό βαθμό(38,5%). Μόνο στο 15,4% επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό. Αξίζει να 

σημειωθεί πως σε κανέναν δεν ήταν τελείως αδιάφορος ο τομέας της προώθησης, ούτε 

επηρέασε στο μέγιστο βαθμό (Διάγραμμα 6-9). 

 

 

Διάγραμμα 6-9 Επιρροή από διαφημίσεις προϊόντων 

 

Η πλειοψηφία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο ήρθε από άντρες, με ποσοστό 

69,2% (Διάγραμμα 6-10). 

 

 

Διάγραμμα 6-10 Φύλο συμμετεχόντων 
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Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα ανήκε στο ηλικιακό γκρουπ των 25-40 

ετών, σε ποσοστό 53,8%. Άνω των 40 ετών ήταν το 38,5%, ενώ ελάχιστοι ήταν οι 

νεότεροι, σε ηλικίες 18-24 ετών (Διάγραμμα 6-11). 

 

 

Διάγραμμα 6-11 Ηλικία συμμετεχόντων 

 

Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων ποικίλλει, με απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ στο 

38,5%, απόφοιτους Γυμνασίου στο 30,8%, απόφοιτους Λυκείου στο 23,1%. 

Σημειώνουμε πως δεν υπήρχε κανένας απόφοιτος δημοτικού (Διάγραμμα 6-12) 

 

 

Διάγραμμα 6-12 Εκπαιδευτικό υπόβαθρο συμμετεχόντων 
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Τέλος, όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των ατόμων που συμμετείχαν, υπήρχαν 

άγαμοι σε ποσοστό 53,8% και παντρεμένοι σε ποσοστό 46,2%. Οι γονείς ήταν η 

πλειοψηφία, σε ποσοστό 69,2% (Διάγραμμα 6-13 και 6-14). 

 

 

Διάγραμμα 6-13 Οικογενειακή κατάσταση συμμετεχόντων 

 

 

 

 

Διάγραμμα 6-14 Ποσοστό γονέων επί των συμμετεχόντων 
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6.6 Αποτελέσματα ερωτηματολογίου 2 

Το 53,2% των συμμετεχόντων εργάζεται στο χώρο των επιχειρήσεων περισσότερο από 

5 χρόνια, ενώ το 46,7% λιγότερο από 5 χρόνια (Διάγραμμα 6-15). 

 

 

Διάγραμμα 6-15 Έτη προϋπηρεσίας στον χώρο των επιχειρήσεων 

 

Οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες, αλλά στην πλειοψηφία τους οι επιχειρηματίες 

δηλώνουν πως έχουν επηρεαστεί από την κρίση. Κάποιοι πολύ (ποσοστό 13,3%), κάποιοι 

αρκετά (ποσοστό 40%) και κάποιοι λίγο (ποσοστό 26,7%). Ελάχιστοι (ποσοστό 20%) 

απάντησαν πως δεν είδαν καμία διαφορά. Οι διαφορές στις απαντήσεις μπορούν να 

ερμηνευθούν και λόγω της ενασχόλησής τους με διαφορετικούς τομείς και κλάδους της 

οικονομίας (Διάγραμμα 6-16). 

 

Διάγραμμα 6-16 Επίδραση οικονομικής κρίσης στην επιχείρηση 



[Επιλογή ημερομηνίας] 

83 
 

Παρά την κρίση, οι περισσότεροι επιχειρηματίες (ποσοστό 80%) βλέπουν πως υπάρχει 

έδαφος για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στην χώρα (Διάγραμμα 6-17). 

 

Διάγραμμα 6-17 Εκτίμηση περί ύπαρξης εδάφους για την ανάπτυξη νέων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

 

Οι απόψεις διαφέρουν για το αν οι ξένες πολυεθνικές έχουν εκτοπίσει τις εγχώριες 

επιχειρήσεις, καθώς ποσοστό 53,3% το πιστεύει και ποσοστό 46,7% το απορρίπτει. Και 

πάλι το αποτέλεσμα μπορεί να ερμηνευθεί ως απόρροια της ενασχόλησης με 

διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, με διαφορετική κατά περίπτωση είσοδο 

πολυεθνικών στην αγορά (Διάγραμμα 6-18). 

 

Διάγραμμα 6-18 Αντίληψη περί εκτοπισμού των εγχώριων επιχειρήσεων από τις 

πολυεθνικές 
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Οι περισσότεροι (ποσοστό 50%) πιστεύουν πως η είσοδος των πολυεθνικών 

επιχειρήσεων έγινε σε αρκετά μεγάλο βαθμό και λιγότεροι (ποσοστό 33,3%) σε 

μικρότερο βαθμό. Αξιοσημείωτο είναι πως δεν υπήρχε καμία απάντηση στα δύο άκρα 

της κλίμακας (“καθόλου” και “σε πολύ μεγάλο βαθμό”) (Διάγραμμα 6-19). 

 

Διάγραμμα 6-19 Αντίληψη περί του βαθμού ύπαρξης αυτού του φαινομένου 

 

Αντίστοιχα με το κλάδο που δραστηριοποιείται ο κάθε επιχειρηματίας, έχει διαφορετική 

εικόνα για τη μείωση της κινητικότητας του καταναλωτικού κοινού την τελευταία 

πενταετία. Σε ποσοστό 53,3% οι επιχειρηματίες δηλώνουν πως δε μειώθηκε, ενώ σε 

ποσοστό 46,7% πως μειώθηκε (Διάγραμμα 6-20). 

 

Διάγραμμα 6-20 Αντίληψη περί μείωσης του καταναλωτικού κοινού την τελευταία 

πενταετία 
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Παρά τις μέχρι τώρα “διαφωνίες” τους, οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν δηλώνουν 

πως παρατηρούν μία άνοδο των πωλήσεων το τελευταίο έτος σε ποσοστό 66,7% 

(Διάγραμμα 6-21). 

 

Διάγραμμα 6-21  Αντίληψη περί ανόδου των πωλήσεων το τελευταίο έτος 

 

Αυτή η άνοδος δεν είναι ικανή να τους κάνει αισιόδοξους, εφόσον η πλειοψηφία των 

επιχειρηματιών (σε ποσοστό 66,7%) δεν πιστεύει πως οι επιχειρήσεις και η οικονομία 

έχουν εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης (Διάγραμμα 6-22). 

 

Διάγραμμα 6-22 Αντίληψη περί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και των 

επιχειρήσεων 
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Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, η πλειοψηφία (σε ποσοστό 46,7%) ανήκει στις ηλικίες μεταξύ 25 και 40 ετών, 

το 40% είναι μεγαλύτεροι άνω των 40 ετών. Μόνο το 13,3% είναι μικρότεροι των 24 

ετών (Διάγραμμα 6-23). 

 

Διάγραμμα 6-23  Ηλικία συμμετεχόντων 

 

Λόγω των μεγαλύτερων -αντικειμενικά- ηλικιών, οι περισσότεροι (σε ποσοστό 66,7%) 

είναι παντρεμένοι και λιγότεροι είναι άγαμοι (σε ποσοστό 26,7%) (Διάγραμμα 6-24). 

 

Διάγραμμα 6-24  Οικογενειακή κατάσταση συμμετεχόντων 

 

Τέλος, το 33,3% έχει ανήλικα παιδιά, ενώ το 66,7% είτε δεν είναι γονείς, είτε έχει παιδιά 

άνω των 18 ετών (Διάγραμμα 6-25). 
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Διάγραμμα 6-25 Ποσοστό συμμετεχόντων με ανήλικα παιδιά 

 

6.7 Συμπεράσματα έρευνας 

Έχοντας εξετάσει τα αποτελέσματα της έρευνας που προηγήθηκε, η έρευνα καταλήγει 

σε κάποια εύλογα συμπεράσματα.  

Αναφορικά με το καταναλωτικό κοινό, διαπιστώνεται ότι:  

▪ Το μεγαλύτερο ποσοστό, παρόλο που θα στήριζε μια τέτοια ιδέα δεν ήταν 

ιδιαίτερα θερμό στο να παροτρύνει σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Όλοι επικρότησαν 

την ιδέα αλλά πολλοί εξέφρασαν τις φοβίες τους. Αυτό ερμηνεύεται ότι η κρίση 

έκανε αρκετούς ανθρώπους φοβικούς απέναντι σε ανοίγματα και ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό έχει συμβιβαστεί με το να επιβιώνει και να ακολουθεί ένα 

συμβατικό τρόπο ζωής σε γνώριμα νερά.  

▪ Παρά τις επιλογές των περισσότερων σε εισαγόμενα προϊόντα ειδικά στον χώρο 

των ζυμαρικών, καθώς προτιμούν τα ιταλικά ζυμαρικά ή τις μεγάλες ελληνικές 

εταιρείες ζυμαρικών, θα στήριζαν την επιλογή της νέας επιχείρησης και 

ενθουσιάστηκαν με την προοπτική της ετικέτας παραγωγών. Αυτό είναι πολύ 

αισιόδοξο καθώς προτεραιότητα της νέας επιχείρησης είναι να κυριαρχήσει στην 

τοπική αγορά και να στραφεί εν καιρώ στη διεθνοποίηση.  

▪ Οι τοποθετήσεις ορισμένων καταναλωτών ότι επέλεξαν στο παρελθόν για δοκιμή 

να στηρίξουν παραδοσιακά προϊόντα (ζυμαρικά) όχι απαραίτητα τοπικά και 

δυσαρεστήθηκαν επειδή δεν τους έβρασε σωστά η κολλούσαν μετά τη διαδικασία 

του βρασίματος και δεν τα προτίμησαν ξανά, αποτελεί ένδειξη του πόσο 
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σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα. Φυσικά, είναι απαραίτητες πολλαπλές δοκιμές 

ποιότητες πριν το προϊόν φτάσει στον τελικό καταναλωτή.  

▪ Η τιμή επίσης αν και δεν παίζει το σημαντικότερο ρόλο (αρκεί πάντα να είναι σε 

λογικά πλαίσια και σε αυτό που υπάρχει και διανέμεται στην αγορά) είναι ένας 

παράγοντας ο οποίος λαμβάνεται υπόψιν, ειδικότερα αυτοί που έχουν οικογένεια 

καθώς τα έξοδα είναι περισσότερα. Αν μια ικανοποιητική τιμή συνδυάζεται με 

άριστη ποιότητα, οι μικρές διακυμάνσεις δεν αποτελούν πρόβλημα και ιδιαίτερα 

για ένα τοπικό προϊόν.  

▪ Πολλοί από τους συμμετέχοντες στο πρώτο ερωτηματολόγιο δεν γνωρίζουν τα 

κόστη μιας μικρής μονάδας σε σχέση με μια μεγάλη εταιρεία ή πολυεθνική. Αυτό 

είναι κάτι που θα ληφθεί υπόψιν ώστε η εταιρεία να γίνει πιο ανταγωνιστική και 

να παρέχει στους καταναλωτές αυτό που είναι στις προτιμήσεις του ή αρκετά 

κοντά σε αυτές.  

▪ Η διαφήμιση ενός προϊόντος επηρεάζει όλους λίγο, αρκετά, ή σε μεγάλο βαθμό. 

Επομένως, αν ένα προϊόν που διαφημίζεται και υπερτονίζει τις διατροφικές του 

αξίες κεντρίζει το ενδιαφέρον του καταναλωτή, τότε ωθείται και να το 

αναζητήσει. Ειδικά στην εποχή της εικόνας, η διαφήμιση είναι το σημείο που οι 

εταιρείες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν για να αυξήσουν τα κέρδη τους.  

 

Αναφορικά με τους επιχειρηματίες, διαπιστώνεται ότι:  

▪ Οι άνθρωποι της αγοράς έχουν τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης ειδικότερα οι 

πετυχημένοι. Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν είχαμε σε συνδυασμό με τις 

απαντήσεις από τα ερωτηματολόγια στάθηκαν χρήσιμες να δώσουν παραπάνω 

κίνητρο στην προσπάθεια αυτή, συνυπολογίζοντας και κάποια λάθη που 

ενδεχομένως να γίνουν.  

▪ Έχοντας κάνει την έρευνα πάνω σε νέους επιχειρηματίες (λιγότερο από 5 έτη) 

αλλά και σε άλλους που βρίσκονται περισσότερο διάστημα στην αγορά, φαίνεται 

ότι δεν είναι εύκολο να είσαι επιχειρηματίας στην Ελλάδα του σήμερα. Οι νέοι, 

αν και ρίσκαραν μέσα στην κρίση, διακατέχονταν από ένα διακριτικό 

ενθουσιασμό αλλά ποτέ δεν εφησυχάζουν και προσπαθούν συνεχώς να 

εξελίσσονται.  
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▪ Πολύ μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι παρουσιάζονται ευκαιρίες και μέσα στην 

κρίση και είναι στο χέρι του καθενός σε συνδυασμό με τις συνθήκες για το πώς 

θα εξελιχθεί.  

▪ Οι περισσότεροι από τους επιχειρηματίες δήλωσαν ότι οι πολυεθνικές έχουν 

πάρει μεγάλο κομμάτι της αγοράς αλλά αυτό δεν αποτελεί υποχρεωτικά 

πρόβλημα. Κρίνεται ως ένας εύφορος προβληματισμός που δίνει ώθηση στο να 

εξελιχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Σε αυτό άλλωστε φαίνεται και η 

άποψη των περισσότερων ότι παρά την ικανοποίηση τους δεν πιστεύουν ότι η 

ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης παρά σε μια σταθερή 

κατάσταση 

▪ Χρήσιμη αποδείχτηκε και η δήλωση των περισσότερων επιχειρηματιών ότι οι 

πωλήσεις τους δεν μειώθηκαν παρά  την κρίση και τη μειωμένη αγοραστική 

δύναμη του καταναλωτικού κοινού. Κάποιοι άλλοι πάλι είχαν πιο μετριοπαθή 

στάση, σημειώνοντας ότι οι πωλήσεις τους μειώθηκαν. Σε αυτή την περίπτωση, 

συμπεραίνεται ότι αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες: στην μειωμένη αγοραστική 

δύναμη των Ελλήνων καταναλωτών και στο γεγονός ότι η αγορά μοιράζεται με 

αποτέλεσμα άλλοι να δουλεύουν περισσότερο και άλλοι λιγότερο με μικρές 

διακυμάνσεις κατά σαιζόν/έτος.  

 

Οι λόγοι αποτυχίας που είχαμε παραθέσει στο ερωτηματολόγιο  βρήκαν σύμφωνους τους 

επιχειρηματίες. Στα κυριότερα λάθη που εντοπίζουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και 

αποτελούν τροχοπέδη στις ελληνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται:  

▪ H αναξιοκρατία, 

▪ Η κακή συμπεριφορά εργοδοτών που δημιουργεί κακό κλίμα στην εργασία, 

▪ Η επιλογή με βάση μόνο το κόστος και ο λάθος καταμερισμός του budget, 

▪ Η στέρηση ιδεών και η έλλειψη προσωπικής ταυτότητας, 

▪ Η κακή διαχείριση του ΕΣΠΑ και των αναπτυξιακών προγραμμάτων, 

▪ Η έλλειψη έρευνας και στρατηγικής, 

▪ Ο τραπεζικός δανεισμός με μεγάλα επιτόκια, 

▪ Η έλλειψη στοιχειώδους προγραμματισμού, 

▪ Η έλλειψη πρότερης εμπειρίας από τους επιχειρηματίες, 
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▪ Το κακό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών.  

 

Συμπερασματικά, έχοντας εξετάσει διεξοδικά τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία στο 

θεωρητικό μέρος, το ερευνητικό επιβεβαιώνει ότι οι επιχειρηματίες είναι άνθρωποι που 

είναι συνεχώς απασχολημένοι και προσπαθούν να είναι εφευρετικοί για να προλάβουν 

τις εξελίξεις. Ο προσωπικός μόχθος, το ρίσκο, η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες, η 

επαρκής γνώση της αγοράς, η τεχνογνωσία, η επαφή με την κοινωνία, οι μεγάλες αντοχές 

και η αντιμετώπιση των κρίσεων με εφευρετικότητα είναι σημαντικοί παράγοντες.  
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

7.1 Γενικά συμπεράσματα 

Αναλύοντας τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, είναι ευδιάκριτο πως το ελληνικό 

κοινό έχει τα ζυμαρικά αρκετά υψηλά στη διατροφική του καθημερινότητα. Αυτό ίσως 

οφείλεται στην πλούσια παραγωγή σε εγχώρια ζυμαρικά, στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών σε κάτι άμεσα προσεγγίσιμο ή στην σχετικά αδύναμη αγοραστική του 

δύναμη λόγω της κρίσης. Πάντως, παρατηρείται μια μεταστροφή του καταναλωτικού 

κοινού στα ελληνικά προϊόντα και την εμπιστοσύνη τους σε αυτά. Εμβαθύνοντας στην 

έρευνα, διαπιστώθηκε ότι  οι καταναλωτές πιστεύουν ότι οι πολυεθνικές έχουν εκτοπίσει 

τις ελληνικές εταιρείες από την αγορά. Προφανώς για μια εταιρεία κολοσσό του 

εξωτερικού είναι πολύ πιο εύκολη η τοποθέτηση των προϊόντων της στην ελληνική 

αγορά και αυτό οφείλεται στο ότι λόγω αυξημένης παραγωγής έχει και χαμηλότερη τιμή 

πώλησης στη χονδρική. Παρά ταύτα, οι ελληνικές εταιρείες προκειμένου να επιβιώσουν 

στράφηκαν στην καινοτομία και εστίασαν στην ποιότητα.  

Γίνεται φανερό από την παρούσα διπλωματική διατριβή ότι είναι πολλές οι παράμετροι 

που πρέπει να μελετήσει ένας επιχειρηματίας, ο οποίος θέλει να δημιουργήσει μια νέα 

επιχείρηση ή να επεκτείνει τις δραστηριότητες μιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης. 

Έχοντας ως βασικό στόχο τη δημιουργία μιας επιχείρησης ζυμαρικών, η οποία θα έχει 

έδρα την περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής και οραματίζεται σε βάθος χρόνου τη 

διεθνοποίηση, διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν ποικίλες παράμετροι όπως 

η νομική μορφή, η χρηματοδότηση, ο εξοπλισμός, η τιμολόγηση και η πρώτη ύλη.   

Με βάση τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων έγινε σαφές ότι οι καταναλωτές 

προτιμούν τα ζυμαρικά λόγω τη υψηλής θρεπτικής τους αξίας και είναι θετικοί στην 

εισαγωγή ενός νέου τύπου που θα προέρχεται από βιολογικό σιμιγδάλι. Ωστόσο, θα 

πρέπει να κατανοηθεί καλύτερα ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορά στην αγορά στην 

οποία στοχεύει η επιχείρηση που εξετάζεται και δη η αγορά της παραγωγής και κυρίως 

ζυμαρικών.  
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Άξιο αναφοράς είναι πως την περίοδο προ κρίσης όσες εταιρείες διαχειρίστηκαν σωστά 

τις επιδοτήσεις, ευρωπαϊκές και μη, κατάφεραν να αντέξουν τη οικονομική δυσχέρεια 

των καταναλωτών και μάλιστα στράφηκαν στις εξαγωγές με επιτυχία. Πολλές από αυτές, 

ιδιαίτερα στα τρόφιμα αποτελούν λαμπρό παράδειγμα διαχείρισης κρίσεων, διοίκησης 

και στρατηγικής. Η εταιρεία που εξετάζεται στη Διπλωματική θα εστιάσει στην υψηλής 

ποιότητας πρώτη ύλη και στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών προκειμένου να 

αυξήσει την παραγωγή της. Τέλος, το βέλτιστο θα ήταν να χρησιμοποιήσει άμεσα τις 

άπειρες δυνατότητες του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και την ορθή διαχείριση γνώσης, 

ρητής και άρρητης, τόσο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό της περιβάλλον. 

Εν κατακλείδι, οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων αποτέλεσαν μία επιβεβαίωση της 

ορθότητας και της προοπτικής του υπό εξέταση εγχειρήματος, αλλά και μία εξαιρετική 

πηγή δεδομένων που αφορά την αγορά στην οποία φιλοδοξεί να αναπτυχθεί η 

επιχείρηση. 

 

7.2 Περιορισμοί έρευνας 

Τα κρίσιμα ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν αφορούσαν κυρίως τις προτιμήσεις 

του κοινού, ως προς την προέλευση, την ποιότητα, την επιρροή του κόστους στην 

κατανάλωση, καθώς και τη συχνότητα αυτής. Όλα αυτά τα δεδομένα ελήφθησαν από ένα 

ευρύ φάσμα ηλικιών. Εντούτοις, το ερευνητικό δείγμα ήταν περιορισμένο. Από την άλλη 

πλευρά, κρίθηκε αντιπροσωπευτικό και οι απαντήσεις αξιοποιήθηκαν με την ανάλυση 

των ερωτηματολογίων σε συνδυασμό με τη συνολική εικόνα της αγοράς που θα 

δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση και τις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού.  

Ένας ακόμα περιορισμός ήταν η φύση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που απαιτεί 

τη λήψη της συγκατάθεσης των χρηστών. Συγκεκριμένα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον 

ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). H συλλογή και 

επεξεργασία τέτοιων δεδομένων χωρίς νομική βάση απαγορεύεται. Έτσι, δεν κατέστη 

εφικτό να συλλεχθεί μεγαλύτερο δείγμα.  

Τέλος, κάποιοι συμμετέχοντες ήταν διστακτικοί λόγω του φόβου έκθεσης των 

προσωπικών τους δεδομένων. 
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7.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Τα ευρήματα της Διπλωματικής μπορούν να χρησιμεύσουν για την διεξαγωγή περαιτέρω 

μελέτης στον κλάδο των ζυμαρικών, με εστίαση σε ένα μεγαλύτερο ερευνητικό δείγμα 

και σύγκριση με παρόμοιες εταιρείες του κλάδου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας για 

την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στις ευρωπαϊκές σπουδές στις διεθνείς 

υπηρεσίες και συναλλαγές και απευθύνεται στο καταναλωτικό κοινό της χώρας. Σκοπός 

του είναι να γίνει μια σύγκριση των πολυεθνικών εταιρειών με τις εγχώριες στον τομέα 

των ζυμαρικών. 

 

1. Πόσο συχνά καταναλώνετε ζυμαρικά; 

□   1-3 φορές την εβδομάδα 

□   1-2 φορές τον μήνα  

□   Σπάνια 

 

2. Καταναλώνετε συγκεκριμένη μάρκα ζυμαρικών; 

□ Ναι   □ Όχι 

 

3. Αν απαντήσατε ναι στην παραπάνω ερώτηση, για ποιους λόγους καταναλώνετε 

τη συγκεκριμένη μάρκα; 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

4. Τι προϊόντα προτιμάτε; 

□   Εγχώρια   □  Εισαγόμενα 

 

5. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για εσάς η ποιότητα; 

□   Πολύ σημαντικό 

□   Αρκετά σημαντικό 

□   Λίγο σημαντικό 

□   Καθόλου σημαντικό 
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6. Θα εμπιστευόσασταν μια μικρή τοπική επιχείρηση ζυμαρικών στο ξεκίνημά 

της ή θα παραμένατε σταθεροί στη προτίμηση σας; Αιτιολογήστε. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

7. Θα αναζητούσατε κάποιο προϊόν του τόπου σας ακόμα και αν δεν ήταν 

διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα; 

□  Ναι   □  Όχι 

 

8. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για την αγορά των ζυμαρικών που αγοράζετε η 

τιμή τους; 

□   Πολύ σημαντικό 

□   Αρκετά σημαντικό 

□   Λίγο σημαντικό 

□   Καθόλου σημαντικό 

 

9. Είναι γεγονός ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερα κόστη για την 

παραγωγή και πώληση των προϊόντων τους (π.χ. ζυμαρικά). Ωστόσο, η 

ποιότητα σε ορισμένες περιπτώσεις είναι καλύτερη από γνωστές μάρκες 

πολυεθνικών εταιρειών. Θα αγοράζατε ένα ακριβότερο προϊόν με καλύτερη 

ποιότητα; 

□  Ναι   □  Όχι 

10.  Σας ενδιαφέρει η εμφάνιση των ζυμαρικών που καταναλώνετε; 

□  Ναι   □  Όχι 

11. Κατά πόσο σας επηρεάζει η διαφήμιση ενός προϊόντος (π.χ. ζυμαρικών) στη 

τηλεόραση; 

α)   Πολύ 

β)   Αρκετά 

γ)   Αδιάφορη 

δ)   Λίγο έως καθόλου 
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12. Φύλο  

□  Άντρας    □  Γυναίκα 

 

13. Ηλικία  

□ 18-24 

□ 25-40 

□ 40 και άνω 

 

14. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο; 

□  Απόφοιτος/η Δημοτικού 

□  Απόφοιτος/η Γυμνασίου 

□  Απόφοιτος/η Λυκείου 

□  Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ 

□  Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου 

 

15. Οικογενειακή κατάσταση  

□  Άγαμος/η 

□  Παντρεμένος/η 

□  Χωρισμένος/η  

 

16. Έχετε παιδιά; 

□  Ναι   □  Όχι 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας για 

την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στις ευρωπαϊκές σπουδές στις διεθνείς 

υπηρεσίες και συναλλαγές και απευθύνεται σε ελληνικές εταιρείες στον κλάδο των 

ζυμαρικών αλλά και σε άλλες. Σκοπός του είναι να εντρυφήσουμε στην ψυχολογία του 

επιχειρηματία και να καταλάβουμε τους ανθρώπους της «αγοράς». 

 

1. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο χώρο των επιχειρήσεων; 

□ Λιγότερο από 5 χρόνια □ Περισσότερο από 5 χρόνια 

2. Πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση την επιχείρηση σας; 

□ Πολύ  

□ Αρκετά 

□ Ουδέτερα 

□ Λίγο  

□ Καθόλου 

 

3. Πιστεύετε υπάρχει έδαφος για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στη χώρα μας; 

□ Ναι  □ Όχι 

 

4. Θεωρείτε ότι οι ξένες πολυεθνικές έχουν εκτοπίσει τις εγχώριες επιχειρήσεις;  

□ Ναι  □ Όχι 

 

5. Αν απαντήσατε ναι στην προηγούμενη ερώτηση σε τι βαθμό πιστεύετε έχει 

συμβεί αυτό; 

□ Σε πολύ μεγάλο βαθμό  

□ Σε αρκετά μεγάλο βαθμό 

□ Δεν παρατήρησα κάποια αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια 

□ Σε μικρό βαθμό  

□ Καθόλου 
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6. Πιστεύετε έχει μειωθεί η κινητικότητα του καταναλωτικού κοινού τη τελευταία 

πενταετία; 

□ Ναι   □ Όχι 

 

7. Παρατηρείτε κάποια άνοδο των πωλήσεων σας το τελευταίο έτος;  

□ Ναι   □ Όχι 

 

8. Πιστεύετε ότι η ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση οι ελληνικές 

επιχειρήσεις έχουν μπει σε τροχιά ανάπτυξης; 

□ Ναι   □ Όχι 

 

9. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο λάθος που διακρίνεται στις ελληνικές 

επιχειρήσεις;  

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

10. Φύλο  

□  Άντρας    □  Γυναίκα 

11. Ηλικία  

□ 18-24 

□ 25-40 

□ 40 και άνω 

12. Ποιο είναι το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο; 

□  Απόφοιτος/η Δημοτικού 

□  Απόφοιτος/η Γυμνασίου 

□  Απόφοιτος/η Λυκείου 

□  Απόφοιτος/η ΑΕΙ/ΤΕΙ 

□  Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου 

13. Οικογενειακή κατάσταση  

□  Άγαμος/η 

□  Παντρεμένος/η 

□  Χωρισμένος/η  

□  Με παιδιά (ανήλικα)  □ Ναι  □ Όχι 


