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Τι είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο;
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Ορισμός: Το επιχειρηματικό μοντέλο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός
δημιουργεί και προσφέρει αξία. Η αξία εδώ χρησιμοποιείται με την ευρύτερη δυνατή έννοια και
δεν αφορά μόνο την οικονομία αλλά και κάθε άλλη αξία, όπως η κοινωνική.

➢ Πιο συγκεκριμένα, ένα επιχειρηματικό μοντέλο:
• Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση επιλέγει τους

πελάτες της.
• Προσδιορίζει και διαφοροποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

• Καθορίζει τις εσωτερικές και εξωτερικές ευθύνες της επιχείρησης.

• Περιγράφει την κατανομή των διαθέσιμων πόρων.
• Καθορίζει τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για να γίνει

χρήσιμη στους πελάτες της και να επωφεληθεί από τα κέρδη της.



Γιατί είναι σημαντικό να 
έχουμε (καινοτόμα) 

επιχειρηματικά 
μοντέλα; (1)

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές 
εταιρείες που θεωρούνταν 

επιτυχημένες εξαφανίστηκαν από τον 
επιχειρηματικό χάρτη. Η αλήθεια 
είναι ότι αυτές οι εταιρείες που 

εξαφανίστηκαν δεν προσπάθησαν να 
περάσουν από τη διαδικασία 

αλλαγής του επιχειρηματικού τους 
μοντέλου. Δεν κατάφεραν να 

προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά 
τους μοντέλα στις νέες συνθήκες της 

αγοράς και της οικονομίας. Μια 
επιχείρηση χρειάζεται δύο βασικά 

στοιχεία: σαφή προσανατολισμό και 
καινοτομία.
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Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε (καινοτόμα) επιχειρηματικά 
μοντέλα;(2)

ΣΑΦΉΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ

• Μια επιχείρηση πρέπει να έχει σαφή ταυτότητα
-τουλάχιστον στην αρχή- και να γνωρίζει
ακριβώς πού κατευθύνεται.

• Περιγράφει τη λογική του τρόπου με τον οποίο
ένας οργανισμός θα δημιουργήσει, θα
διανείμει και θα αποκτήσει αξία, καθορίζοντας
τη βιωσιμότητα του οργανισμού.

• Επικεντρώνεται στο συντονισμό των
εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών, έτσι
ώστε να είναι δυνατός ο καθορισμός των
τρόπων με τους οποίους ο οργανισμός
αλληλεπιδρά με τους εταίρους, τα κανάλια
διανομής και τους πελάτες του.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

• Για να επιτύχουν, οι επιχειρήσεις πρέπει να
καινοτομούν.

• Θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
και πιθανότατα θα καταφέρουν να επιβιώσουν.

• Διαμορφώνουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο
έτσι ώστε να προσφέρουν την πρόταση αξίας
τους στους πελάτες τους με διαφορετικό
τρόπο.

• Το συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων
σήμερα και στο μέλλον θα βασίζεται στην
υιοθέτηση καινοτόμων επιχειρηματικών
μοντέλων και όχι σε καινοτόμα
προϊόντα/υπηρεσίες ή/και διαδικασίες.
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Επιχειρηματικά μοντέλα στην κοινωνική (συνεταιριστική) 
επιχειρηματικότητα
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➢ Η κοινωνική επιχειρηματικότητα βασίζεται σε επιχειρηματικές τεχνικές και προσεγγίσεις για την
επίλυση κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η εξάλειψη της
φτώχειας, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η στήριξη ευάλωτων πληθυσμών κ.λπ.

➢ Ένας από τους κύριους στόχους είναι η διατήρηση της βιωσιμότητας και της αυτάρκειας με την
επανεπένδυση των κερδών που προκύπτουν από τις διάφορες δραστηριότητες της κοινωνικής
επιχείρησης για την εκπλήρωση της αποστολής.



Πώς να σχεδιάσετε ένα κοινωνικό 
επιχειρηματικό μοντέλο;(1)
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Υπάρχουν διάφορα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να σχεδιάσετε ένα επιχειρηματικό 
μοντέλο:
Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (BMC): 

o Σας επιτρέπει να ορίσετε όλες τις διαφορετικές παραμέτρους που επηρεάζουν την επιχείρησή σας 
ή/και επηρεάζονται από αυτήν.

o Έχει χρησιμοποιηθεί από χιλιάδες νεοσύστατες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο για να αποτυπώσει και 
να διατυπώσει τα βασικά στοιχεία του επιχειρηματικού μοντέλου.

Ωστόσο, στην κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, το BMC 

αποτυγχάνει να διατυπώσει το 
βασικό κίνητρο - τον κοινωνικό 

του σκοπό - που τόσο συχνά 
βρίσκεται στο επίκεντρο μιας 

κοινωνικής επιχείρησης.



Πώς να σχεδιάσετε ένα κοινωνικό 
επιχειρηματικό μοντέλο;(2)
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❑ Καμβάς κοινωνικής επιχείρησης:
o Είναι ένας οπτικός χάρτης των βασικών ενδιαφερομένων μερών και των προτάσεων αξίας που 

προσφέρει μια συγκεκριμένη σχεδιαστική λύση ή σχεδιασμό.

o Είναι το κλειδί για την οικοδόμηση ενός καλού επιχειρηματικού μοντέλου, την προώθηση του 
επιχειρηματικού σχεδίου και την προώθηση των επενδυτών για την άντληση κεφαλαίων.

o Η τοποθέτηση του κοινωνικού σκοπού στο επίκεντρο του 
μοντέλου εστιάζει στο τι είναι πραγματικά σημαντικό από 
κοινωνική άποψη.



07 ΚΑΜΒΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ VS ΚΑΜΒΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου
Καμβάς κοινωνικού επιχειρηματικού 

μοντέλου
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ΚΑΜΒΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

➢ Ο καμβάς του κοινωνικού επιχειρηματικού μοντέλου χωρίζεται σε 13 τμήματα. Σε σύγκριση με τον Καμβά
Επιχειρηματικού Μοντέλου, λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες πτυχές:
❑ Η συνιστώσα "Τομείς" χωρίζεται σε "δικαιούχο" και "πελάτη". Αυτό υποστηρίζει την πεποίθηση ότι οι

δικαιούχοι συχνά δεν πληρώνουν τίποτα, αλλά είναι ζωτικής σημασίας για το επιχειρηματικό μοντέλο.

❑ Η Πρόταση Αξίας αποτελείται από τα στοιχεία "Πρόταση Κοινωνικής Αξίας", "Πρόταση Αξίας Πελατών"
και "Μέτρα Επιπτώσεων", τα οποία καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ελέγχετε τον κοινωνικό σας
αντίκτυπο.

❑ Το είδος της παρέμβασης περιγράφει το είδος του προϊόντος
που θα προσφέρει την αξία.

❑ Εκτός από τους εταίρους, ο καμβάς περιλαμβάνει τα βασικά
ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται/πρέπει να εμπλακούν
στο πρόγραμμά σας.

❑ Το στοιχείο "Πλεόνασμα" περιγράφει πού σκοπεύετε να
επενδύσετε τα κέρδη σας (Social Innovation Lab, 2013).
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Πώς να δημιουργήσετε ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο(1)

✓ Για να δημιουργήσετε ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο πρέπει 
να ακολουθήσετε αυτά τα 6 βήματα:

1. Προετοιμάστε τον καμβά κοινωνικής επιχείρησης (δημιουργήστε πολλά αντίγραφα, αν είναι δυνατόν), μοιραστείτε
τον με την ομάδα σας και εξηγήστε τους όλες τις ενότητές του. Επισημάνετε τις διαφορές μεταξύ του καμβά
κοινωνικής επιχείρησης και ενός κανονικού καμβά επιχείρησης, ιδίως όσον αφορά τα πρόσθετα τμήματα που
περιγράφονται παραπάνω. Θα πρέπει να υπάρξει διεξοδική εξήγηση γιατί όλα αυτά τα τμήματα είναι απαραίτητα
για αυτό το νέο είδος Καμβά και να τους καθοδηγήσετε σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης αυτών των τμημάτων.

2. Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρόποι για να ξεκινήσετε τη διαδικασία:

α. Η ιδέα: ξεκινήστε με τον καθορισμό της πρότασης αξίας για ένα
συγκεκριμένο τμήμα πελατών.
β. Οι δυνητικοί/υπάρχοντες πελάτες: Ξεκινήστε με την ενότητα των
πελατών και καθορίστε ποια είναι η πρόταση αξίας που τους
παρέχετε/θα μπορούσατε να τους παρέχετε και πώς.
γ. Οι πόροι: Ξεκινήστε να σκέφτεστε ποιους βασικούς πόρους
(δεξιότητες, εμπειρίες, φυσικούς πόρους, οικονομικούς πόρους κ.λπ.)
διαθέτετε εσείς ή/και οι συνεργάτες σας και, με βάση αυτούς, αναπτύξτε
την προσφορά σας για μια συγκεκριμένη ομάδα πελατών.
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Πώς να δημιουργήσετε ένα κοινωνικό επιχειρηματικό μοντέλο(2)

3. Συμπληρώστε όλες τις υποενότητες της Πρότασης Αξίας. Για να δώσετε σαφείς και στοχευμένες απαντήσεις για
όλες τις υποενότητες της Πρότασης Αξίας με κοινωνική διάσταση για αυτόν τον τύπο καμβά, θα πρέπει να θέσετε
ερωτήσεις στον εαυτό σας, όπως "Τι σας παρακινεί σε αυτή την κοινωνική επιχείρηση;" ή "Τι ελπίζετε να επιτύχετε
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα;" για να διερευνήσετε και να ανακαλύψετε τους
επαγγελματικούς σας στόχους και τις ικανότητές σας.
4. Εργαστείτε μαζί ή χωριστείτε σε μικρότερες ομάδες για να ασχοληθείτε με τη συμπλήρωση των άλλων τμημάτων
του καμβά. Εάν κάνετε το τελευταίο, αφιερώστε χρόνο για να μοιραστείτε και να συζητήσετε τα αποτελέσματα κάθε
ενότητας με την ευρύτερη ομάδα, προκειμένου να ανταλλάξετε ιδέες και σχόλια. Όλες οι ιδέες που καταγράφονται για
κάθε ενότητα του Κοινωνικού Επιχειρηματικού Καμβά πρέπει να υπερισχύουν των κοινών στόχων της Επιχείρησης και
της κοινωνικής πτυχής που έχει.

5. Σημειώστε τυχόν βασικές ερωτήσεις ή σημεία συζήτησης και
τοποθετήστε τα σε ξεχωριστό χώρο για μεταγενέστερη αναφορά.

6. Οριστικοποιήστε τον καμβά σας και προσπαθήστε να τον έχετε
πάντα διαθέσιμο. Ένα πιο λεπτομερές επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί
να είναι απαραίτητο αργότερα και αυτός ο καμβάς θα μπορούσε να
είναι ένα τέλειο σημείο εκκίνησης. (Qastharin, 2021).



Πρακτική άσκηση11

60 λεπτά

o Εκτυπωμένο έντυπο:
στυλό/μολύβι, μαρκαδόροι
(προαιρετικά).

o Ψηφιακή μορφή: συσκευή
συνδεδεμένη στο διαδίκτυο
(υπολογιστής, φορητός
υπολογιστής, tablet κ.λπ.),
λογισμικό επεξεργασίας
εγγράφων (π.χ. Microsoft
Word)

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και συμπληρώστε τον καμβά. 
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε και να γράψετε τις ιδέες σας όσο 

πιο καθαρά μπορείτε. Βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις σας είναι εφικτές και 
μπορούν να εφαρμοστούν στην πραγματική ζωή.

https://bmtoolbox.net/tools/social-business-model-canvas/

Συνιστούμε στυλό ή ιδανικά 
μαρκαδόρους για το γράψιμο και 

χρωματιστά μολύβια για τη 
δημιουργία σημειώσεων σχετικά 

με τις συνδέσεις μεταξύ των 
στοιχείων στον καμβά (αλλά και 

ένα απλό στυλό ή μολύβι είναι μια 
χαρά).

Συμβουλή

https://bmtoolbox.net/tools/social-business-model-canvas/
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