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Περίληυη
Σθνπόο ηωλ δπν κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ ήηαλ λα παξνπζηαζηνύλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα γηα ηελ
ίδξπζε, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηαο πξνβαηνηξνθηθήο κνλάδαο 500 θαη κηαο πξνβαηνηξνθηθήο
κνλάδαο 1.000 πξνβάηωλ Χηώηηθεο θπιήο ζηελ πεξηνρή ηεο Πεγήο ηνπ Ννκνύ Τξηθάιωλ έηζη ώζηε λα
είλαη ζπγθξίζηκα ωο πξνο ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα ζηα νπνία θαη δηαθέξνπλ.
Γηα ην ζθνπό απηό θαη ζηηο δπν δηαηξηβέο παξνπζηάδνληαη ζην πξώην κέξνο γεληθά ζηνηρεία πνπ
αθνξνύλ ηνλ θιάδν ηεο αηγνπξνβαηνηξνθίαο, ηηο πξννπηηθέο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Εθηελέζηεξε
αλαθνξά γίλεηαη ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ ζε εγρώξην, επξωπαϊθό θαη παγθόζκην
επίπεδν. Επηπιένλ παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηηο θπιέο ηωλ πξνβάηωλ, ηδηαίηεξα ηεο θπιήο Χίνπ θαη
γηα ηα είδε ηωλ παξαγωγηθώλ ζπζηεκάηωλ εθηξνθήο. Τέινο ζε εηζαγωγηθό επίπεδν γίλεηαη αλαθνξά
ζηελ ζεκαζία ελόο επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ζύληαμή ηνπ
ζεωξείηαη νδηθόο ράξηεο γηα ην κέιινλ κηαο επηρείξεζεο.
Σην δεύηεξν κέξνο ηωλ δηαηξηβώλ γίλεηαη ε ζύληαμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ ε νπνία αθνξά
ηελ ίδξπζε, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηαο εληαηηθήο εθκεηάιιεπζεο 500 θαη 1.000 αληίζηνηρα
ρηώηηθωλ πξνβάηωλ ζηελ Πεγή Τξηθάιωλ. Σην πξώην θεθάιαην απηώλ, γίλεηαη ε εζωηεξηθή αλάιπζε
ηεο επηρείξεζεο, δειαδή πεξηγξάθεηαη ε επηρείξεζε θαη ε νλνκαζία ηεο, ε λνκηθή κνξθή θαη
δηαδηθαζία ίδξπζήο ηεο, ε απνζηνιή θαη ην όξακά ηεο θαη γίλεηαη αθξηβήο πεξηγξαθή ηεο ηνπνζεζίαο
πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. Αλαιύνληαη αθόκα όιεο νη λνκνζεζίεο

πνπ αθνξνύλ ηελ ίδξπζε θαη ηε

ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο θαζώο θαη ηα πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη.
Σην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη ε εμωηεξηθή αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηνπ εμωηεξηθνύ
πεξηβάιινληνο εληόο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη από ην νπνίν δέρεηαη επηξξνέο
Απηό πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε αγνξάο δειαδή ηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ θαη ηωλ δεηεκάηωλ πνπ ηνλ
αθνξά όπωο νηθνλνκηθά, λνκηθά, πνιηηηθά, θνηλωληθά, πνιηηηζηηθά, ηερλνινγηθά θαη δεκνγξαθηθά
(Εμωηεξηθό Μάθξν-Πεξηβάιινλ, PEST-DG). Επηπιένλ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηνπ αληαγωληζκνύ

θαη ηελ απεηιή εηζόδνπ λέωλ αληαγωληζηώλ, ηελ αλάιπζε ηωλ πειαηώλ θαη ηωλ πξνκεζεπηώλ
(Εμωηεξηθό Μίθξν-Πεξηβάιινλ, Μνληέιν ηωλ πέληε δπλάκεωλ ηνπ Porter).
Σην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Πξαγκαηνπνηείηαη SWOT
analysis ηεο επηρείξεζεο θαη πεξηγξάθνληαη ηα αληαγωληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα, ε βξαρπκεζνπξόζεζκε θαη καθξνπξόζεζκε ζηξαηεγηθή ηεο θαζώο θαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα
ηελ πξνώζεζή ηεο.
Σην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη όιν ην πιάλν παξαγωγήο πνπ ζα αθνινπζεζεί θαη αθνξά ηελ
δηαηξνθή, ηελ δηαδηθαζία αλαπαξαγωγήο, ηελ πγηεηλή θαη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη.
Σην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο ε νπνία έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί κέζω ηεο ρξήζεο ηωλ ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ (Excel). Αξρηθά έγηλε ε θνζηνιόγεζε
ηεο επηρείξεζεο γηα ηα ηξία πξώηα έηε ίδξπζήο ηεο όζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε δπλακηθόηεηαο 500
πξνβαηηλώλ θαη γηα ηέζζεξα έηε όζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε δπλακηθόηεηαο 1.000 πξνβαηηλώλ. Σηε
ζπλέρεηα αθνινύζεζε ε αμηνιόγεζε ηωλ επελδύζεωλ ζε βάζνο δεθαπεληαεηίαο. Επηπιένλ,
πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ελόο δπζκελνύο ζελαξίνπ κε βάζε ηξηώλ πηζαλώλ
κειινληηθώλ αξλεηηθώλ κεηαβνιώλ. Τέινο, δηεμήρζεζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηωλ δπν επελδπηηθώλ
ζρεδίωλ μερωξηζηά ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπο.

