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Πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μοντέλου κυκλικής οικονομίας 
στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων

του θερμοκηπίου (GHG)

• μειώνει την πίεση των εδαφικών και υδάτινων πόρων

• ενισχύει τα κέρδη των προμηθευτών και την ευημερία
των καταναλωτών με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο

• Αυξάνει την παραγωγικότητα των ενδιαφερομένων μαζί
με τη φήμη τους ως υποστηρικτών της αειφορίας

• δημιουργεί νέα αξία μέσα από περισσότερες θέσεις
εργασίας και οικονομικές διαδρομές.
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Αυτή η διάθεση και η 
έλλειψη 

εκμετάλλευσης μπορεί 
εύκολα να οδηγήσει σε 
απώλεια οικονομικής 
αξίας αντί για κέρδος. 
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Παραγωγικότητα στον αγροδιατροφικό τομέα

➢ Στον αγροδιατροφικό τομέα, η παραγωγικότητα των πόρων βασίζεται στη χρήση της 
ελάχιστης ποσότητας εξωτερικών εισροών, στην ολοκλήρωση των κύκλων θρεπτικών
ουσιών και στην αποφυγή αρνητικών περιβαλλοντικών αποβλήτων.

➢ Εξετάζοντας ολόκληρο το αγροδιατροφικό σύστημα, παρέχονται ευκαιρίες σε κάθε 
επίπεδο, από την πρωτογενή παραγωγή που χρησιμοποιεί τεχνικές γεωργίας ακριβείας 
έως τη σύνδεση λιανικής πώλησης-καταναλωτή και τη χρήση των αποβλήτων 
αγροδιατροφικών προϊόντων από τη βιοοικονομία.

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ της
παραδοσιακής και της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας. Ωστόσο τα
επιχειρηματικά μοντέλα ως
εργαλεία 
διαχείρισης, χρησιμοποιούνται 
και στους δύο τομείς.



Η πρόταση αξίας
❑ Ο πυρήνας ενός επιχειρηματικού μοντέλου είναι η πρόταση αξίας που 

προσφέρεται στους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανεξάρτητα από τη 
μορφή ή το περιεχόμενό τους.

❑ Αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη όλων των άλλων στοιχείων του 
επιχειρηματικού σχεδίου, επομένως είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να οριστεί 
σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

❑ Ο καθορισμός του κοινωνικού ρόλου της πρότασης αξίας ή η έμφαση στην
κυκλικότητα είναι το σημείο εκκίνησης ενός πιο εξειδικευμένου επιχειρηματικού
μοντέλου.

❑ Η γεωργία αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομίας της ΕΕ, καθώς παρέχει 
τρόφιμα, ζωοτροφές και βιοπόρους που συντηρούν την κοινωνία. Ο κλάδος αυτός, 
ειδικότερα, βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών για την αύξηση του 
πληθυσμού, την επισιτιστική ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή και την έλλειψη 
πόρων.

❑ τα αναδυόμενα εξειδικευμένα επιχειρηματικά μοντέλα θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνουν υπόψη και να αντανακλούν τις ανάγκες και τις προκλήσεις αυτού του 
τομέα.
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Γιατί μια επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιεί
κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα;
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΜΟΝΤΈΛΩΝ:

❑ Τάση υιοθέτησης κυκλικής οικονομίας που είναι πιο αποδοτική ως προς τους
πόρους

❑ Στόχος είναι η προώθηση και οι πωλήσεις προϊόντων υψηλότερης ποιότητας

❑ Προτιμούν την πρόσβαση στο μάρκετινγκ αντί της ιδιοκτησίας των προϊόντων.

❑ συχνά βασίζονται περισσότερο σε υλικά, προϊόντα και εργαλεία που ήδη
υπάρχουν ή χρησιμοποιούνται, ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη χρόνου και
προσπάθειας για την ανάπτυξη νέων από την αρχή

❑ Επιδίωξη ισχυρών καθιερωμένων συνεργασιών και υφιστάμενων σχέσεων
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την επίτευξη μεγαλύτερης
εμπιστοσύνης και αφοσίωσης στην επιχείρηση.



Γιατί μια επιχείρηση πρέπει να χρησιμοποιεί
κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα;
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Η ανάλυση των υφιστάμενων, προτεινόμενων και αναδυόμενων κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων
υποδεικνύει κάποια από τη συνεισφορά και τα οφέλη τους κατά την υιοθέτησή τους από τις επιχειρήσεις:

o Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν
επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής
προμήθειας καταφέρνουν να
παρέχουν "πράσινα" προϊόντα με
βάση την ενέργεια που
χρησιμοποιούν και, με αυτόν τον
τρόπο, μπορούν να προσεγγίσουν
τους καταναλωτές που προσπαθούν
να εξαλείψουν το περιβαλλοντικό
τους αποτύπωμα χρησιμοποιώντας
"πράσινα" προϊόντα με κάθε
κόστος.

o Μπορούν να διαχειριστούν
αποτελεσματικότερα τους
κινδύνους της αλυσίδας
εφοδιασμού

o Τα μοντέλα ανάκτησης πόρων
εξασφαλίζουν υψηλότερο
κέρδος για τις επιχειρήσεις
μέσω της παραγωγής
δευτερογενών πρώτων υλών,
η οποία είναι μια πολύ φθηνή
διαδικασία, επειδή τα
ακατέργαστα απόβλητα
μπορούν να βρεθούν δωρεάν
ή με ελάχιστα χρήματα και η
αξιοποίησή τους είναι η
κύρια διαδικασία της
υποκείμενης ανάκτησης
πόρων.

Το κύριο αποτέλεσμα της χρήσης του
μοντέλου Παράτασης διάρκειας ζωής των
προϊόντων είναι η μείωση της εξόρυξης νέων
πόρων, επειδή τα υλικά που
ενσωματώνονται στο μοντέλο παράτασης
της διάρκειας ζωής των προϊόντων θα έχουν
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και θα
παραμένουν διαθέσιμα στην οικονομία για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα λεγόμενα μοντέλα διαμοιρασμού, ή
μοντέλα οικονομίας διαμοιρασμού ή
πλατφόρμες διαμοιρασμού, περιλαμβάνουν
την κοινή χρήση προϊόντων ή τη συμμετοχή
σε δραστηριότητες από πολλούς
ενδιαφερόμενους και όχι μόνο από τον
ιδιοκτήτη, μέσω της συνιδιοκτησίας και της
συν-πρόσβασης.
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