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Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας
και της κοινωνίας γενικότερα απαιτεί την ανάγκη προσαρμογής σε νέες
κυκλικές διαδικασίες και προσεγγίσεις.
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Κυκλικότητα

Οι επιχειρήσεις εργάζονται για τη δημιουργία νέων
καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων
προκειμένου να εφαρμόσουν την κυκλικότητα στις
δραστηριότητές τους για να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους.



Οι δυνάμεις και οι συντελεστές που καθορίζουν την
προσαρμογή των επιχειρηματικών μοντέλων στην κυκλική
οικονομία:

➔ Γυναίκες επιχειρηματίες.

➔ Κοινωνικά κινήματα.

➔ Αστικές συνθήκες.

➔ Νέες τεχνολογίες.

➔ Περιβαλλοντικοί παράγοντες.

➔ Ψηφιοποίηση.

➔ Μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου και Διαδικτύου Των Πραγμάτων -
Internet of Things

➔ Καταναλωτική ζήτηση, και

➔ ποιότητα προϊόντων.
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Κύριοι παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού
τροφίμων

o Τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των παραπάνω πέντε φορέων παίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο.
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Αγρότες
Πωλητές
Λιανικής

ΔιανομείςΠαραγωγοί Καταναλωτές

• Στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων
• Στον τρόπο με τον οποίο τα καινοτόμα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα θα

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις
• Στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης τροφίμων

o "Η καινοτομία επιχειρηματικού μοντέλου (BMI) είναι η υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων για
την εμπορική αξιοποίηση των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων".

o Όταν τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα δεν λειτουργούν και απαιτούνται κυκλικά
μοντέλα, η επιχειρηματική καινοτομία θα επιτευχθεί αν συνδυάσουμε τις τρέχουσες
επιχειρηματικές δραστηριότητες με νέες πρακτικές.



Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα της
προμήθειας τροφίμων θα πρέπει να εξετάσουν τα ακόλουθα
βήματα για να καινοτομήσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα
με βάση τη θέση τους στον τομέα:
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1. Καινοτομία της πρότασης αξίας

2. Επανεξέταση των μηχανισμών παροχής αξίας

3. Καινοτομία των διαδικασιών δημιουργίας αξίας

4. Παροχή νέων μοντέλων σύλληψης αξίας

5. Πρόταση νέου επιχειρηματικού μοντέλου



Συστάσεις για επιχειρηματικά μοντέλα ανάλογα με κάθε φορέα (2)05

A. ΑΓΡΟΤΕΣ

Πράσινα επιχειρηματικά μοντέλα στα οποία οι γυναίκες της υπαίθρου διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο
στον τομέα ως παραγωγοί, εκπαιδευτές/σύμβουλοι και αγοραστές και τρία επιχειρηματικά μοντέλα για
την αστική γεωργία που ονομάζονται διαφοροποίηση, ποικιλία και εξειδίκευση χαμηλού κόστους.

B. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Για να σχεδιαστεί ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο για τους παραγωγούς, θα πρέπει να
συνδυαστούν η παράδοση και η καινοτομία. Το νέο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο θα βασίζεται στην
παράδοση, η οποία επικεντρώνεται στις αξίες και τις εμπειρίες του εκπροσώπου στον τομέα, και στην
καινοτομία, η οποία είναι η δημιουργία νέων μεθόδων και ευκαιριών με την ανάπτυξη νέων ιδεών.



Συστάσεις για επιχειρηματικά μοντέλα ανάλογα με κάθε φορέα 
(2)

Γ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που ενισχύει τον ψηφιακό κόμβο τροφίμων ή/και την ηλεκτρονική
αγορά που στοχεύει στην αύξηση της ζήτησης για τοπικά προϊόντα. Επίσης, προτείνονται δύο νέα
επιχειρηματικά μοντέλα, δηλαδή το επιχειρηματικό μοντέλο για την εστιασμένη προσφορά υπηρεσιών
και το επιχειρηματικό μοντέλο για την προσφορά πλήρους υπηρεσίας, για τον εν λόγω φορέα, τα οποία
διαφέρουν ως προς την αγορά στην οποία απευθύνονται- το πρώτο επικεντρώνεται στους παραγωγούς
και μεταποιητές των προγενέστερων σταδίων, ενώ το δεύτερο καλύπτει τις ανάγκες των
μεταγενέστερων φορέων.

Δ. ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Ο πυρήνας των επιχειρηματικών μοντέλων για τους φορείς αυτούς είναι η απόκτηση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος. Η εκ νέου καινοτομία σε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο αφορά τα κοινωνικά και
περιβαλλοντικά οφέλη εκτός από το οικονομικό κέρδος.

E. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Ο χειρισμός των θεμάτων των πελατών και η μελέτη της συμπεριφοράς τους θα οδηγήσει στην
ανάπτυξη πελατοκεντρικών επιχειρηματικών μοντέλων με την κατάλληλη πρόταση αξίας.
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Πώς ερμηνεύεται η κυκλική οικονομία στη γεωργία; (1)07

Η κυκλική οικονομία συνδέθηκε
κυρίως με τη γεωργία και την
παραγωγή του πρωτογενούς τομέα,
όπου τα υλικά και ο εξοπλισμός
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν
πολλές φορές και με πολλούς
τρόπους.

Όψεις της κυκλικής οικονομίας στη γεωργία:

❑ Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων με τη
μικρότερη δυνατή ποσότητα εξωτερικών εισροών. 

❑ Το κλείσιμο των βρόχων θρεπτικών ουσιών και η 
μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών
απορρίψεων.

❑ Προσθήκη αξίας στα αγροδιατροφικά απόβλητα.

❑ Αξιοποίηση της αγροδιατροφικής βιομηχανίας στο
έπακρο.



Πώς ερμηνεύεται η κυκλική οικονομία στη γεωργία; (2)07

❑ Η γεωργία έχει γίνει πιο ανεξάρτητη από τους πόρους τα
τελευταία 50 χρόνια, βασιζόμενη σε μεγάλο βαθμό στη
διαθεσιμότητα ορυκτών εισροών, όπως συνθετικά
λιπάσματα αζώτου και φωσφόρου, αγροχημικά που
προέρχονται από πετρέλαιο και ορυκτά καύσιμα.

❑ Η εντονότερη μετάβαση προς την κυκλική οικονομία για
τους γεωργικούς πόρους πιστεύεται ευρέως ότι θα
προσφέρει οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
οφέλη στη βιομηχανία της ΕΕ.

❑ Η υπόθεση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά, διότι
η "κυκλικότητα" έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει
οικονομικό και κοινωνικό άγχος, εάν δεν εξεταστεί
διεξοδικά πριν από την υιοθέτησή της.

❑ Επίσης, θα ήταν χρήσιμο να αναρωτηθούμε αν η "κυκλική
οικονομία" τηρεί πάντα τις αρχές της για λιγότερα
απόβλητα και λιγότερη εκμετάλλευση των πόρων ή
πρόκειται τελικά για τη χρήση διαφορετικών.

Οι επιχειρήσεις που έχουν
συσταθεί για την

"κυκλοφορία" των γεωργικών
αποβλήτων είναι 

μακροχρόνιες εάν τα 
απόβλητα προέρχονται από 

ένα αναποτελεσματικό
σύστημα που θα πρέπει

τελικά να μειωθεί;
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✓ Από την ανακύκλωση στην επαναχρησιμοποίηση για τη δημιουργία προϊόντων

✓ Η δημιουργία διαρκών αγαθών από ανακυκλωμένα και επαναχρησιμοποιημένα μέρη ως εισροές για 
κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα

✓ Η δημιουργία εναλλακτικής αξίας στα μέρη που συνθέτουν ένα προϊόν στο σύνολό του, και

✓ Η ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των υλικών με τη δημιουργία προϊόντων που μπορούν να 
ανακυκλωθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν και να επαναπωληθούν.

Μια προτεινόμενη εφαρμογή των διαδικασιών που θα 
μπορούσε κάλλιστα να περιλαμβάνει αυτές τις ενέργειες ή 

ένα συνδυασμό τους,
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως θεμελιώδης για τη

μετάβαση προς πιο κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα για 
μια καθολική αλλαγή στην επιχειρηματικότητα.
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