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3Τίτλος Ενότητας

Σκοποί  ενότητας –
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα πρέπει να 
έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε: 

 Να γνωρίσουν εναλλακτικές μορφές οργάνωσης των
αγροτικών συνεταιρισμών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους
συνεταιρισμούς νέας γενιάς για τους οποίους αναλύονται τα
χαρακτηριστικά και παρουσιάζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης
τους στην Ελλάδα.
 Να γνωρίσουν   και να κατανοήσουν μέσα από αποτελέσματα 
μιας πρακτικής έρευνας πως επηρεάζουν τα οργανωτικά 
χαρακτηριστικά την απόδοση των συνεταιρισμών στην αγορά.
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4Τίτλος Ενότητας

Περιεχόμενα ενότητας

 Άλλες μορφές συνεταιριστικών οργανώσεων:
 Ομάδες Παραγωγών

 Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί 

 Συνεταιρισμοί Νέας Γενιάς 

 Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών 
των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους
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5Τίτλος Ενότητας

Εισαγωγή
Πέραν από τους συνεταιρισμούς με τη μορφή που έχουμε
εξετάσει μέχρι τώρα υπάρχουν και οι παρακάτω μορφές
συνεταιριστικών οργανώσεων:

• Ομάδες Παραγωγών

• Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί

• Συνεταιρισμοί Νέας Γενιάς
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6Τίτλος Ενότητας

Οι Ομάδες Παραγωγών
Με αιτιολογικό ότι οι γεωργοί αναλαμβάνουν συλλογικές δραστηριότητες όχι μόνο
με τη νομική μορφή του συνεταιρισμού αλλά και με άλλες νομικές μορφές (π.χ.
εταιρείες), χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ένας ευρύτερος όρος,
των «Ομάδων Παραγωγών» (producer groups), για να καλύπτει κάθε νομική
μορφή συλλογικής δράσης.

• Η Κοινότητα επιδίωξε την ενδυνάμωση των ομάδων παραγωγών με τη
χορήγηση κινήτρων ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας, με σκοπό την καλύτερη
οργάνωση της προσφοράς των γεωργικών προϊόντων.

• Οι συνεταιρισμοί μπορούσαν να αναγνωρισθούν ως ομάδες παραγωγών,
εφόσον το καταστατικό τους περιλάμβανε τους απαιτούμενους για τις ομάδες
παραγωγών όρους.

• Σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο τη συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων
παραγωγών αποτέλεσαν οι συνεταιρισμοί.
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Οι Ομάδες Παραγωγών
• Η αρχή της δημιουργίας ομάδων παραγωγών έγινε από τα αλιεύματα (Καν.

2141/1970). Ακολούθησε ο λυκίσκος (Καν. 1996/71) τα οπωροκηπευτικά (Καν.
1035/72) και οι μεταξοσκώληκες (Καν. 707/76).

• Το 1978 θεσπίστηκε ειδικός κανονισμός (Καν. 1360/78) «περί των ομάδων
παραγωγών και των ενώσεων αυτών» με σκοπό να υποβοηθηθεί η οργάνωση
της προσφοράς γεωργικών προϊόντων στις περιοχές ή τα προϊόντα που
παρουσίαζαν σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες.

• Στο καθεστώς των ενισχύσεων των ομάδων παραγωγών υπήχθη όλη η Ιταλία για
όλα τα γεωργικά προϊόντα, όλο το Βέλγιο για ορισμένα προϊόντα και ένα μέρος
της Γαλλίας για μερικά προϊόντα. Κατά τις διαπραγματεύσεις ένταξης της Ελλάδας
στην ΕΟΚ συμφωνήθηκε να ισχύει για την Ελλάδα το καθεστώς της Ιταλίας, δηλ.
ολόκληρη η χώρα και για όλα τα γεωργικά προϊόντα.

• Ο Καν. 952/97 «για τις ομάδες παραγωγών και τις ενώσεις τους» αντικατέστησε
τον Καν. 1360/78. Ο νέος κανονισμός ίσχυσε μέχρι το Μάιο του 1999, όταν
καταργήθηκε με τον κανονισμό 1257/99.
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8Τίτλος Ενότητας

Οι Ομάδες Παραγωγών
Για να αναγνωρισθεί ένας συλλογικός φορέας ως ομάδα παραγωγών και για να
αναλάβει τον προβλεπόμενο ρόλο, πρέπει να πληροί ορισμένους όρους που
εξειδικεύονται για κάθε προϊόν για το οποίο προβλέπονται ομάδες παραγωγών, κατά
κανόνα είναι:
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9Τίτλος Ενότητας

Στόχοι της συνθήκης της Ρώμης (1957)
• Άρθρο 39 (ή 33 της  ενοποιημένης έκδοσης):

1.Αύξηση παραγωγικότητας μέσω
• Τεχνολογικής προόδου
• Ορθολογικής ανάπτυξης της παραγωγής
• Βέλτιστη αξιοποίηση των μέσων παραγωγής (κυρίως της εργασίας)

2.Εξασφάλιση «δίκαιου» βιοτικού επιπέδου για την αγροτική 
κοινότητα (αύξηση ατομικών απολαβών)

3.Σταθεροποίηση των αγορών

4.Εξασφάλιση της προσφοράς αγροτικών προϊόντων

5.«Λογικές» τιμές για τους καταναλωτές  
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Οι Ομάδες Παραγωγών
ΣΧΟΛΙΑ:

• Οι Ομάδες Παραγωγών δεν αποτελούν ξεχωριστή μορφή θεσμικής οργάνωσης
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

• Οποιαδήποτε νομική μορφή συλλογικής επιχείρησης αγροτών (Συνεταιρισμός,
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.), η οποία διαθέτει τα προβλεπόμενα από τους Κοινοτικούς
κανονισμούς χαρακτηριστικά, μπορεί να αναγνωριστεί ως Ομάδα Παραγωγών.

• Εντούτοις, υπήρξε περίοδος κατά την οποία «ειδήμονες» του Υπουργείου
Γεωργίας, είτε από άγνοια είτε λόγω της απογοήτευσης από την κατάσταση στην
οποία είχαν περιέλθει οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, έκριναν ότι χρειαζόταν η
δημιουργία χωριστού θεσμικού πλαισίου για τις Ομάδες Παραγωγών
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Οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί 
• Η λέξη «αναγκαστικός» δεν μπορεί να συνυπάρχει με τη λέξη

«συνεταιρισμός».

• Πριν ακόμη και από την ίδρυση του συνεταιρισμού της Rochdale (1844), που
θεωρείται ο πρώτος συνεταιρισμός σύγχρονης μορφής, όταν γινόταν λόγος για
συνεταιρισμούς εννοούσαν συνεργασίες απόλυτα εθελοντικές.

• Ο W. Κing από το 1830 έλεγε (W. Κing, The Co-operator, Νο 19, σ. 4) «ο
συνεργατισμός είναι μία πράξη εκούσια και καμία δύναμη στον κόσμο δεν
μπορεί να την καταστήσει υποχρεωτική»,

• Όμως, ποτέ δεν έλειψαν και οι αντίθετες απόψεις. Ακόμη και σε διεθνές
συνέδριο είχε τεθεί το ερώτημα από σύνεδρο: «Αφού οι συνεταιρισμοί είναι
τόσο χρήσιμοι, γιατί να μην είναι υποχρεωτικοί;»
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Οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί 
• Η απουσία παράδοσης στους συνεταιρισμούς,

• τα προβλήματα διάθεσης των προϊόντων,

• Η κερδοσκοπία των μεσαζόντων και η βιασύνη των κρατικών φορέων να
παραχθούν γρήγορα αποτελέσματα από τους συνεταιρισμούς, οδήγησαν στη
δημιουργία πολλών αναγκαστικών συνεταιρισμών.

Παρά τις αντιρρήσεις των πρωτεργατών του συνεταιρισμού στην Ελλάδα ως προς
την αναγκαιότητα ύπαρξης αναγκαστικών συνεταιρισμών, (π.χ. Ιασεμίδης,
Μιχόπουλος)

Τα αιτήματα παραγωγών για ίδρυση αναγκαστικών συνεταιρισμών υπήρξαν πολλά
και αθρόα ήταν η ίδρυση αναγκαστικών συνεταιρισμών εκ μέρους του κράτους.

Για μια συστηματική παρουσίαση των αναγκαστικών συνεταιρισμών μπορούν να
διακριθούν δύο βασικές κατηγορίες:
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Οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί 
α) Συνεταιρισμούς που αναφέρονται στην εξασφάλιση της ιδιοκτησίας ή της

ορθολογικής διαχείρισης των κτημάτων, δασών κ.λπ. ή στη βελτίωση των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων:

1. Οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών
(ΑΣΑΑΚ),

2. Οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί διαχειρίσεως ακίνητης συνιδιοκτησίας και κοινής
χορτονομής.

3. Οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί διαχειρίσεως εξ αδιαιρέτου συνιδιόκτητου
δάσους

4. Οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί έγγειων βελτιώσεων (ΑΣΕΒ).
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Οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί 
β) Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν στην προστασία ορισμένων προϊόντων με ή

προϊόντων που χρειάζονται συλλογική εμφάνιση, για να εξασφαλισθεί η
καλύτερη διάθεσή τους:

1. Οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί Κιτροπαραγωγών, (Ν. 4878/1931)

2. Οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί αμπελουργών Χαλκίδας, (Ν. 5220/1931,

3. Οι αναγκαστικοί οινοποιητικοί συνεταιρισμοί Αττικοβοιωτίας (Ν. 5845/1933)

4. Οι αναγκαστικοί οινοποιητικοί συνεταιρισμοί Σάμου, (Ν. 6085/1934 )

5. Οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί Θήρας και Θηρασίας, (Ν. 359/1947),

6. Οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί Λευκάδος, που αποτέλεσαν εξέλιξη του Ταμείου
Αμύνης Οινοπαραγωγών Λευκάδος μέσω του Ν. 3332/1925 και του Ν.
4244/1929.

7. Οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί μαστιχοπαραγωγών Χίου, (Ν. 1390/1938.)
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Οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί 
Μέχρι ποιου σημείου είναι αποδεκτή η κρατική παρέμβαση στη συνεταιριστική

δραστηριότητα?

Όταν σημειώνονται παρεμβάσεις, το δικαιολογητικό επιχείρημα είναι ότι οι
ενδιαφερόμενοι γεωργοί δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν το συμφέρον τους, το
οποίο εξυπηρετείται καλύτερα μέσω της συλλογικής δράσης. Όμως, αντί της
κηδεμόνευσης, η οποία δεν οδηγεί σε χειραφέτηση αλλά σε διαιώνιση της
κηδεμόνευσης, υπάρχουν και άλλες διέξοδοι, όπως:

1. Διαδικασία ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τα πλεονεκτήματα της
συνεργασίας,

2. Χορήγηση κινήτρων περιορισμένου χρόνου, μέσω των οποίων παρακινούνται οι
ενδιαφερόμενοι να δοκιμάσουν τα αποτελέσματα της συνεργασίας,

3. Δημιουργία φορέων χωρίς να αναφέρονται ως συνεταιρισμοί, ώστε να μην
συγχέονται με τους συνεταιρισμούς. Ο όρος συνεταιρισμός θα πρέπει (με ή
χωρίς επιθετικούς προσδιορισμούς) να κατοχυρωθεί για την απολύτως
εθελοντική δράση.
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Οι Συνεταιρισμοί Νέας Γενιάς 
• Οι κοινωνίες στις οποίες εκδηλώνεται το συνεταιριστικό φαινόμενο εξελίσσονται

και η εξέλιξη συνοδεύεται από διαφοροποιήσεις σε θέματα που επηρεάζουν και
την λειτουργία των συνεταιρισμών,

• Σημαντική εξέλιξη ο περιορισμός του ρόλου της γεωργίας και η διεύρυνση του
ρόλου των υπηρεσιών που μεσολαβούν μεταξύ του παραγωγού και του τελικού
καταναλωτή. Συνεπώς, η επιρροή των παραγωγών συνεχώς εξασθενίζει,

• Σημαντική μεταβολή και η επιτακτική ανάγκη μεγέθυνσης των συνεταιρισμών
(αύξηση διαπραγματευτική δύναμη - οικονομίες κλίμακας), για αντιμετωπίσουν τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις, που τους ανταγωνίζονται στην αγορά,

• Διάφοροι ερευνητές (σε Αμερική & Ευρώπη), καταδεικνύουν την ανάγκη ενός
διαφορετικού τρόπου συνεταιριστικής οργάνωσης που έχει πάρει κατά καιρούς
ονόματα όπως συνεταιρισμοί νέας γενιάς, αναδιοργανωμένοι ή αναλογικοί
συνεταιρισμοί.
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Οι Συνεταιρισμοί Νέας Γενιάς -
Εισαγωγή 

Εκτός από τις αλλαγές στη συνεταιριστική δομή, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις
αναδιοργανώνονται για να αναπτύξουν και μια φιλοσοφία λειτουργίας πιο καινοτομική
και πιο αποτελεσματική , που οφείλεται:
• Στις αλλαγές στην αγροτική πολιτική (Sexton, 1990),
• Στην ανάγκη διευκόλυνσης ανάληψης εμπορικών στρατηγικών (Meulenberg, 1996),
• στον παγκόσμια αυξανόμενο ανταγωνισμό (Cook, 1997), και τέλος
• στο αυξημενο ενδιαφέρον των καταναλωτών σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας

τροφίμων (Meulenberg, 2000).
Ωστόσο θεωρείται ότι:

• Μεγαλύτερη σημασία από τη δομή του συνεταιρισμού έχουν χαρακτηριστικά
σχετικά με τη διοίκηση και το προσωπικό του καθώς και με τις αναπτυξιακές
στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν από τις συνεταιριστικές οργανώσεις
δηλ:

Η σταθερά προσανατολισμένη φιλοσοφία σε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο οργάνωσης
και λειτουργίας επιδρά θετικά στην απόδοση των συνεταιρισμών.
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Οι Συνεταιρισμοί Νέας Γενιάς -
Χαρακτηριστικά

• Αφετηρία των Συνεταιρισμών «Νέας Γενιάς» είναι οι Πολιτείες North Dakota και Minnesota,
όπου οι παράγωγοί επιδίωξαν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη μεταποίηση των
προϊόντων τους, με σκοπό να επωφεληθούν από την προστιθέμενη αξία από τη μεταποίηση
των προϊόντων τους .

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Οι παραγωγοί συσπειρώνονται με σκοπό να προχωρήσουν στη μεταποίηση του
προϊόντος που παράγουν, με σκοπό να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία του και
συνεπώς του εισοδήματός τους

• Το κεφάλαιο του συνεταιρισμού προέρχεται από τα μέλη, σε αναλογία με τις
ποσότητες που κάθε μέλος δηλώνει ότι θα μεταποιήσει στη συνεταιριστική
μονάδα,

• Τα αποτελέσματα του συνεταιρισμού εκκαθαρίζονται, παίρνοντας υπόψη τις
επιβαρύνσεις της μεταποίησης, και αποδίδεται στα μέλη, με εξαίρεση μικρό
μέρος που παρακρατείται για τη δημιουργία αποθεματικού.
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Οι Συνεταιρισμοί Νέας Γενιάς -
Χαρακτηριστικά

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

• Τις περισσότερες φορές ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα πλεονάσματα για άλλους σκοπούς
(κοινωνικούς – τοπική οικονομία),

• Η απόδοση στα μέλη του πλεονάσματος ισχυροποιεί τους δεσμούς τους με το συνεταιρισμό
τους ενώ ο συνεταιρισμός, για πρόσθετες επενδύσεις, εκδίδει νέες μερίδες και δεν
καταφεύγει στον δανεισμό.

• Οι μερίδες των συνεταιρισμών νέας γενιάς είναι διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες είτε
προς άλλα μέλη είτε προς τρίτους, ύστερα από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου.
Προνομιούχες μερίδες είναι δυνατό να εκδίδονται από το συνεταιρισμό και να είναι
διαθέσιμες σε μέλη και μη μέλη, χωρίς δικαίωμα επιπλέον ψήφων,

• Οι συνεταιρισμοί νέας γενιάς εφαρμόζουν τον κανόνα της δημοκρατικής διοίκησης. Κάθε
μέλος έχει μία ψήφο αλλά υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης περισσότερων της μιας ψήφων,
μέχρι έναν περιορισμένο αριθμό για να δημιουργείται σχετική αντιστοιχία με τον όγκο των
συναλλαγών
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Ο Επιχειρηματικός Προσανατολισμός 
των Συνεταιρισμών Νέας Γενιάς 

Οι σχέσεις του μέλους με το συνεταιρισμό είναι αυστηρά καθορισμένες και κάθε απόκλιση
συνεπάγεται συνέπειες. Τα στοιχεία της αλληλεγγύης, της αλληλοβοήθειας, υπευθυνότητας,
της κατανόησης κ.λπ. περιορίζονται και στη θέση τους υπεισέρχονται κανόνες, όπως:

• Παράδοση Προϊόντων: Ο συνεταιρισμός νέας γενιάς δεν αφήνει στη προαίρεση των μελών
να προσκομίσουν ή όχι το προϊόν αλλά δεσμεύει τα μέλη να προσκομίσουν την ποσότητα για
την οποία συμφώνησαν, διαφορετικά υποχρεούνται να καταβάλουν στο συνεταιρισμό τις
δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί να προμηθευτεί τις ποσότητες αυτές από την ελεύθερη
αγορά.

• Μερίδες ανάλογα με την ποσότητα: το αναγκαίο κεφάλαιο για τις επενδύσεις καταβάλλεται
εξ ολοκλήρου από τα μέλη, κατανεμημένο μεταξύ των μελών ανάλογα με την ποσότητα την
οποία δικαιούται κάθε μέλος να παραδώσει για μεταποίηση και διάθεση (delivery right).
Έτσι, κάθε μέλος συμμετέχει στο επενδεδυμένο κεφάλαιο κατά το ποσοστό χρήσης της
επένδυσης, οπότε το πρόσθετο όφελος που απολαμβάνει προέρχεται από τη συλλογικότητα
της ενέργειας.
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Ο Επιχειρηματικός Προσανατολισμός 
των Συνεταιρισμών Νέας Γενιάς 

• Διαπραγματεύσιμες και προνομιούχες μερίδες: Με τις διαπραγματεύσιμες
μερίδες οι συνεταιρισμοί νέας γενιάς υπόκεινται σε μια διαρκή αποτίμηση από
την αγορά, η οποία δεν είναι κατ' ανάγκη ταυτόσημη με τη λογιστική αποτίμηση,
διότι περιλαμβάνει και τις προσδοκίες των αγοραστών και των πωλητών. Στην
περίπτωση αυτή δεν υπάρχει θέμα προσδιορισμού της τιμής της μερίδας κατά την
αποχώρηση των μελών, αφού η τιμή της μερίδας διαμορφώνεται στην αγορά.

• Μερίδες και ψήφοι: εφαρμόζεται ο κανόνας της μιας ψήφου κατά μέλος, με
δυνατότητα αποκλίσεων κατά περίπτωση, με τη χορήγηση δηλαδή περιορισμένου
αριθμού ψήφων ανάλογα με τον αριθμό των μερίδων.
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Δυνατότητα Εφαρμογής 
Συνεταιρισμών Νέας Γενιάς 

Συνεταιρισμοί που βασίζονται στους κανόνες των «συνεταιρισμών νέας γενιάς» θα
μπορούσαν να επιτύχουν στην Ελλάδα για τους εξής λόγους:

• Η συμμετοχή κάθε μέλους στο επενδυόμενο κεφάλαιο, θα καταστήσει τα μέλη
περισσότερο υπεύθυνα και με πιο ενεργή συμμετοχή.

• Η αυστηρή σύμβαση παράδοσης των ποσοτήτων για τις οποίες το μέλος έχει
δεσμευθεί θα τον καταστήσει καλύτερο παραγωγό.

• Η απόδοση σχεδόν του συνόλου του πλεονάσματος στα μέλη καθιστά με άμεσο
τρόπο εμφανή τα αποτελέσματα του συνεταιρισμού.

• Η πιθανή ανατίμηση των διαπραγματεύσιμων μεριδίων αποτελεί επιπλέον κίνητρο
για την έμπρακτη μέριμνα των μελών για την οικονομική επιτυχίας του
συνεταιρισμού

• Τα μέλη ενός συνεταιρισμού νέας γενιάς δε θα αποδέχονται κομματικές ή άλλες
παρεμβάσεις από εξωτερικούς παράγοντες για λόγους προσωπικού συμφέροντος
και μόνο.

• Ο νόμος που ισχύει (2810/2000) δεν παρεμβάλλει εμπόδια στην εφαρμογή
κανόνων όπως αυτοί των συνεταιρισμών νέας γενιάς.

Presenter
Presentation Notes
  



24Τίτλος Ενότητας

Η Επίδραση των Οργανωτικών 
Χαρακτηριστικών των Συνεταιρισμών στο  
Προσανατολισμό στην Αγορά, Εμπορικά 

Σήματα και η Απόδοση τους
Εμπειρική μελέτη της επίδρασης των οργανωτικών χαρακτηριστικών και της
επιχειρηματικότητας των ελληνικών ΣΕ στον προσανατολισμό τους στην αγορά,
στον προσανατολισμό τους στα εμπορικά σήματα και στην απόδοσή τους.
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Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών 
των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους
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Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών 
των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους

Η επιχειρηματικότητα:
• Η έννοια της επιχειρηματικότητας αναφέρεται στις διαδικασίες, πρακτικές και

δραστηριότητες που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων για «νέες εισόδους» σε
υφιστάμενες ή εν δυνάμει αγορές προϊόντων / υπηρεσιών,

• Το πνεύμα αυτονομίας, η διάθεση για καινοτομία, η ανάληψη ρίσκων, η
προληπτική δράση και η επιθετική ανταγωνιστικότητα, είναι, μεταξύ άλλων,
στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της επιχειρηματικότητας. Αυτά τα στοιχεία
μπορούν να διαφέρουν ως προς την έντασή τους, αλλά όλα μαζί δημιουργούν την
κουλτούρα της επιχειρηματικότητας σε μια επιχείρηση,

• Η μεγάλη συμβολή της επιχειρηματικότητας έγκειται στο γεγονός ότι προκαλεί
τους οργανισμούς να αξιοποιούν ιδέες που προκύπτουν από πρακτικές
προσανατολισμού στην αγορά. Χωρίς την ύπαρξη επιχειρηματικότητας, οι ιδέες
αυτές συχνά μένουν αναξιοποίητες
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Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών 
των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους

Ο προσανατολισμός στην αγορά :
• «η επιχειρηματική κουλτούρα που ενθαρρύνει τις απαραίτητες συμπεριφορές και 

τις πρακτικές, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία προϊόντων/υπηρεσιών 
ανώτερης αξίας για τους πελάτες και ταυτόχρονα μεγαλύτερου οφέλους για την 
επιχείρηση» 

Δηλ:
α) «προσανατολισμός στους πελάτες» (π.χ. τελικούς καταναλωτές), 
β) «προσανατολισμός στους ανταγωνιστές» και 
γ) «συντονισμός των διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης». 
• Ο προσανατολισμός στην αγορά απαιτεί μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, 

υψηλές κεφαλαιακές επενδύσεις, και επενδύσεις σε καταρτισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό 

• Επιπλέον οι επιχειρήσεις φροντίζουν να δημιουργήσουν σε όλο τον οργανισμό 
κατάλληλη κουλτούρα προσανατολισμού στην αγορά 
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Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών 
των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους

Ο προσανατολισμός στα Εμπορικά Σήματα:
• «Η επιτυχημένη δημιουργία εμπορικών σημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με την κατανόηση των επιθυμιών των πελατών, των κινήσεων των 
ανταγωνιστών και των εσωτερικών διαδικασιών ενός οργανισμού, γι' αυτό και 
συνδέεται άμεσα με τον προσανατολισμό στην αγορά»

• Τα πιθανά οφέλη από τα εμπορικά σήματα είναι πολλαπλά. 
– επαναλαμβανόμενες αγορές των προϊόντων που φέρουν την εμπορική 

επωνυμία, 
– παρέχουν νομική προστασία, 
– παρέχουν πρόσβαση σε κανάλια διανομής, 
– Δυνατότητα επέκτασης σε νέα προϊόντα, (με την επωνυμία του 

προϊόντος, ή με την επωνυμία της επιχείρησης)
• Τα φαινόμενα συγκεντροποίησης στο λιανεμπόριο φέρνουν τις ΣΕ 

αντιμέτωπες με τον κίνδυνο να χάσουν μερίδια αγοράς λόγω έλλειψης 
αναγνωρίσιμων συνεταιριστικών εμπορικών σημάτων από τους τελικούς 
καταναλωτές. 
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Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών 
των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους

Υποθέσεις προς διερεύνηση:

• Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά των ΕΜΣΟ Συνεταιρισμών επιδρούν θετικά
στον προσανατολισμό στην αγορά και στην απόδοση των ΣΕ.

• Η επιχειρηματικότητα επιδρά θετικά στον προσανατολισμό στην αγορά,
στον προσανατολισμό στα εμπορικά σήματα και στην απόδοση των ΣΕ.

• Ο προσανατολισμός στην αγορά επιδρά θετικά στον προσανατολισμό στα
εμπορικά σήματα και στην απόδοση των ΣΕ.

• Ο προσανατολισμός στα εμπορικά σήματα επιδρά θετικά στην απόδοση
των ΣΕ.
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Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών 
των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους

Αποτελέσματα: η επίδραση των οργανωτικών χαρακτηριστικών στον
προσανατολισμό στην αγορά.

• Τα χαρακτηριστικά της αρχής κόστους / οφέλους έχουν στατιστικά σημαντική
θετική επίδραση στον προσανατολισμό των ΣΕ στην αγορά. (η «δεσμευτική
συμφωνία παράδοσης» και η «τιμή που λαμβάνουν τα μέλη» βρέθηκαν να έχουν
ισχυρή θετική επίδραση στον προσανατολισμό των εξεταζομένων ΣΕ στην αγορά.
Από τα υπόλοιπα μόνο τα «εμπόδια εξόδου» φαίνεται να έχει στατιστικά
σημαντική θετική επίδραση.

Πιθανή ερμηνεία :

• Οι δεσμευτικές συμφωνίες παράδοσης μαζί με τα εμπόδια εξόδου έχουν θετική
επίδραση στον προσανατολισμό στην αγορά, διότι αμφότερα υποχρεώνουν τα
μέλη να συνεχίσουν να επενδύουν στη ΣΕ, ακόμη κι όταν θα αποκομίσουν οφέλη
μόνο μακροπρόθεσμα. Π.χ. οι δεσμευτικές συμφωνίες παράδοσης προϊόντος από
τα μέλη επιτρέπουν στις ΣΕ να διατηρήσουν την αφοσίωση των μελών τους.
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Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών 
των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους

Αποτελέσματα: Επίδραση των οργανωτικών χαρακτηριστικών των ΣΕ στην απόδοσή
τους .

• Θετική επίδραση στην απόδοση των ΣΕ έχουν «αποτιμήσιμα δικαιώματα
κυριότητας / τοκισμός των υποχρεωτικών μερίδων», η «διοίκηση των
συνεταιρισμών» και η «δεσμευτική συμφωνία παράδοσης».

• Η σωστή διαχείριση του επενδεδυμένου συνεταιριστικού κεφαλαίου απαιτεί καλά
καταρτισμένη διοίκηση σε θέματα αγοράς.

• Η αποτελεσματική διαχείριση των συνεταιριστικών υποθέσεων σε συνδυασμό με
τις δεσμεύσεις για συμφωνίες παράδοσης οδηγούν σε υγιή χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα.

• Ο τοκισμός των υποχρεωτικών μερίδων οδηγεί επίσης σε μακροχρόνια υγιή
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, διότι δίνει κίνητρο στα μέλη να επενδύουν στο
συνεταιρισμό τους και να παραμένουν μέλη του, αφού ανταμείβονται
τουλάχιστον με τόκο για αυτήν τους την κεφαλαιακή επένδυση.
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Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών 
των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους

Αποτελέσματα: Επίδραση του προσανατολισμού στην αγορά και της
επιχειρηματικότητας στον προσανατολισμό στα εμπορικά σήματα .

• Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι, τόσο ο
προσανατολισμός στην αγορά, όσο και η επιχειρηματικότητα έχουν
στατιστικά ισχυρή θετική επίδραση στον προσανατολισμό στα εμπορικά
σήματα.

• Οι εξεταζόμενες ΣΕ φαίνεται να κατανοούν πλήρως το σημαντικό ρόλο της
ανάπτυξης στρατηγικών με πλήρη προσανατολισμό στην τελική ζήτηση
προϊόντων/υπηρεσιών
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Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών 
των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους

Αποτελέσματα: Επίδραση του προσανατολισμού στην αγορά και της
επιχειρηματικότητας στον προσανατολισμό στα εμπορικά σήματα στην
απόδοση των ΣΕ.

• Ο προσανατολισμός στην αγορά, η επιχειρηματικότητα και ο
προσανατολισμός στα εμπορικά σήματα έχουν ισχυρή θετική επίδραση
στην απόδοση των συνεταιρισμών στην αγορά.

• Επιπλέον, προκύπτει ότι, όταν τα εμπορικά σήματα έχουν επιπλέον
επισήμανση γεωγραφικής ένδειξης (Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.), οι ΣΕ έχουν καλύτερη
απόδοση.
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Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών 
των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους

Αποτελέσματα:

• Γενικά, η ερεύνα ΔΕΝ επαληθεύει επαρκώς ότι τα συνεταιριστικά
οργανωτικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τον προσανατολισμό στην αγορά.
Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα της , η μετάβαση σε οργανωτικά
χαρακτηριστικά ΕΜΣΟ μόνο μερικώς επηρεάζει τον προσανατολισμό τους
στην αγορά.

• Τα αποτελέσματα της έρευνας υποστηρίζουν ότι η «επιχειρηματικότητα»
εμφανίζεται να αποτελεί τον πλέον καθοριστικό-προσδιοριστικό
παράγοντα του προσανατολισμού στην αγορά.

• Φαίνεται ότι η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία επιχειρηματικής
κουλτούρας μπορεί να οδηγήσει στην υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών
προσανατολισμού στην αγορά των Ελληνικών ΣΕ.
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Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών 
των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους

Προτάσεις της έρευνας για τις ΣΕ:

• Γενικά, Τα αποτελέσματα της έρευνας συνιστούν ότι οι αποφασίζοντες σε θέματα
συνεταιριστικής πολιτικής και στρατηγικής θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή
τους στην υιοθέτηση στρατηγικών με στόχο τον πλήρη προσανατολισμό στην
αγορά και τα εμπορικά σήματα και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των
ΣΕ.

• Η «συνεταιριστική ταυτότητα» ίσως αποτελεί καλή στρατηγική τοποθέτησης για
τα προϊόντα (positioning), ιδιαίτερα όσον αφορά καταναλωτές
ευαισθητοποιημένους σε ζητήματα περιβάλλοντος και ασφάλειας τροφίμων

• Ενδιαφέρουσες επιλογές αφορούν μορφές προέκτασης εμπορικών σημάτων όπως
η «συνδημιουργία» εμπορικών σημάτων (π.χ. co-branding και ingredient
branding), όπου δύο εμπορικά σήματα συνδυάζονται για να έχουν αμοιβαίο
όφελος.

Presenter
Presentation Notes
  



36Τίτλος Ενότητας

Η Επίδραση των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών 
των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους

Προτάσεις της έρευνας για τις ΣΕ:

• Δημιουργία ισχυρών «εντός του δικτυού» (within channel) εμπορικών
σημάτων. Αυτό σημαίνει ισχυρά εμπορικά σήματα, όχι για τους τελικούς
καταναλωτές, αλλά για άλλες επιχειρήσεις (business-to-business).

• Δυνατότητα για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, πέραν δικών τους προϊόντων
με τα δικά τους εμπορικά σήματα, να δημιουργούν ειδικές εκδόσεις
ανάλογα με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια που θέτει ο κάθε λιανοπωλητής
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Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» 
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
υλικού. 

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους.



Σημειώματα
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Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.  
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Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Αχιλλέας Κοντογεώργος. «Συναιτεριστική
Οικονομία». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή 
διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/DEAPT147/.



41Τίτλος Ενότητας

Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 
Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής 
Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους 
όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».                     

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για 

το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση 

στο έργο
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος 

(π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για 
εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.
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Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:

Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες

Εικόνα  Διαφάνειας 24 Μπενος Θ., Καλογερας,  Ν., Verhess F., (2007) Η Επίδραση 
των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό στην 
Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους. Η περίπτωση των ελληνικών 
συνεταιρισμών»  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 2006-2007 εκδόσεις 
Σταμούλης , Αθήνα 
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Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2)
Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων:

Πίνακες

Πίνακας Διαφάνειας 25  Μπένος Θ., Καλογεράς,  Ν., Verhess F., (2007) Η Επίδραση 
των Οργανωτικών Χαρακτηριστικών των Συνεταιρισμών στο  Προσανατολισμό 
στην Αγορά, Εμπορικά Σήματα και η Απόδοση τους. Η περίπτωση των ελληνικών 
συνεταιρισμών»  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 2006-2007 εκδόσεις 
Σταμούλης , Αθήνα 

Πίνακες Διαφανειών  8 , 15. Παπαγεωργίου Κ. (2007), «Βιώσιμη συνεταιριστική 
οικονομία - Θεωρία και πρακτική» ISBN: 978-960-351-716-0), ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ,  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22674
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